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Resumo 

 

Esta pesquisa teve como objetivo fazer uma análise comparativa entre as possibilidade e 

limitações que musicistas autoaprendizes e musicistas que tiveram professores em suas 

trajetórias de formação musical. Além da questão das limitações e possibilidades dessas 

formas de aprendizado, esse trabalho se voltou, também, em entender como diferentes 

musicistas iniciam suas trajetórias de aprendizado musical, o que pode levar um indivíduo a 

se tornar autoaprendiz ou a buscar a orientação de um professor e como esses tipos de 

musicistas se relacionam e trabalham com a música. A pesquisa foi desenvolvida em duas 

partes: a primeira dela foi uma leitura da bibliografia sobre o assunto e bibliografias que 

trabalhassem a respeito de algum dos tipos de aprendizado, tendo em vista analisar e tomar 

conhecimento do que os autores falavam sobre o assunto ou sobre os tipos de aprendizagem 

em questão. Na segunda parte foi realizado um questionário online, utilizando o Google 

Forms, com musicistas autoaprendizes e musicistas tutelados para que se pudesse ouvir o que 

esses musicistas tinham a dizer sobre suas trajetórias de aprendizado musical. Após a 

realização desse questionário, três musicistas que participaram do questionário foram 

selecionados para uma entrevista semi-estruturada para adentrar ainda mais a fundo nas 

diferentes trajetórias de aprendizado musical desses indivíduos. Ao final dessas etapas, todas 

as informações obtidas foram analisadas tentando indicar o alcance dos objetivos gerais e 

específicos deste trabalho. Como resultado, foi possível concluir que o autoaprendizado ou o 

aprendizado mediado por professores apresentaram grandes diferenças entre si nas 

possibilidades e limitações.  Entretanto, alguns aspectos em comum foram identificados. 

Assim, não há motivos para acreditar que uma forma de aprender seja melhor ou pior que a 

outra.   Também é possível afirmar que esses tipos de aprendizado se complementam de certo 

modo. Espera-se com este estudo ajudar futuros musicistas e professores em suas caminhadas 

de aprendizado musical, sendo ela o autoapredizado ou o aprendizado tutelado. 

 

Palavras-chaves: Formação musical; Autoaprendizado; Aprendizado tutelado; Limitações; 

Possibilidades.  
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Abstract 

 
This research had the objective to make a comparative analysis of the possibilities and the 

limitations between the self-taught musicians and the musicians that had a professor in their 

musical training patch. Beyond the question of the limitations and possibilities of those 

learning methods, this research also focused on understanding how different musicians start 

their musical learning patch, what can lead an individual to become a self-taught or to seek 

the orientation of a professor and how these types of musicians relate to and work with music. 

The research was developed in two parts: the first part was a reading of the bibliography on 

the subject and other bibliographies that talked about some of the types of learning, in order to 

analyze and learn what the authors said about the subject or about the types of learning in 

question. In the second part, an online questionnaire was carried out, using Google Forms 

with self-taught musicians and tutored musicians to hear what these musicians had to say 

about their learning trajectories. After completing this questionnaire, three musicians that took 

part in the questionnaire were selected for a semi-structured interview to delve even deeper 

into the different musical learning trajectories of these three individuals. At the end of these 

steps, all the information obtained was analyzed in an attempt to indicate the scope of the 

general and specific objectives of this paper. As a result, it was possible to conclude that self-

learning or teacher-mediated learning presented great differences in terms of possibilities and 

limitations. However, some common aspects were identified. Thus, there is no reason to 

believe one way of learning is better or worse than the other. It was also possible to say that 

these methods of learning complement each other in a certain way. It is hoped that this study 

can help future musicians and teachers in their musical learning journeys, whether it been a 

self-taught or tutored learning processes. 

  

Keywords: Musical formation; Self-learning; Tutored learning; Limitations; Possibilities. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sempre se ouve diversos relatos e histórias de como diferentes musicistas iniciaram suas 

trajetórias musicais, alguns desses começando seus estudos auxiliados com a tutela de um 

professor e outros dando os primeiros passos de seu aprendizado musical sozinhos, com 

apenas as ferramentas disponíveis para esses indivíduos. 

Tendo em vista esses variados modos de formação musical, esse trabalho foca em 

analisar as possibilidades e limitações entre essas caminhadas distintas de aprendizado 

musical através de uma revisão bibliográfica e uma pesquisa com diferentes musicistas de São 

Paulo, esperando com isso contribuir para a formação de futuros musicistas e os auxiliar em 

suas caminhadas de aprendizado musical. 

Para isso, foi realizada uma análise comparativa entre esses dois procedimentos de 

aprendizagem a fim de refutar e/ou confirmar algumas pré-ideias associadas a cada um desses 

métodos de aprendizagem e buscando uma melhora de aproveitamento que ambas as formas 

de aprendizagem possam oferecer para musicistas no futuro, acreditando que uma mescla em 

vários aspectos dos dois tipos de aprendizados possa trazer um ensino mais completo de 

música para o estudante. 

O primeiro capítulo traz uma revisão bibliográfica acerca do assunto para 

inicialmente me embasar nos conceitos que já são conhecidos ou tentar identificar conceitos 

que foram ainda pouco explorados na bibliografia do assunto em questão. E a partir disso, 

expor os temas centrais do trabalho e analisar o que outros autores trouxeram acerca desses 

temas. 

Esse levantamento bibliográfico serviu de base para elaborar um questionário online 

para musicistas, visando levantar situações reais vividas pelos mesmos em suas caminhadas 

no aprendizado de música. Esse questionário foi ainda utilizado para traçar certos perfis e 

padrões de musicistas distintos a fim de que esses tipos de musicistas possam ser comparados 

entre si para entender um pouco mais sobre as diferenças e semelhanças que os processos de 

aprendizagem desses músicos possuem entre si. 

Após a análise das 46 respostas ao questionário online, três dos participantes foram 

selecionados para participarem de entrevistas semiestruturadas. Visei com isso ir mais a fundo 

em suas trajetórias de aprendizado musical e analisar tanto as respostas dadas nos 

questionários, quanto suas respectivas experiências de aprendizado musical, para assim 
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entender como diferentes trajetórias de ensino musical podem ocorrer e se existem padrões 

entre essas trajetórias ou se elas se demonstram formas distintas de aprendizado musical. 

Mesmo que divulgada partir de minhas redes sociais, como Instagram, Facebook e 

WhatsApp, a seleção dos participantes do questionário e das entrevistas foi feita de uma 

forma a contemplar ambas as formas de aprendizado em análise, o autoaprendizado e o 

aprendizado tutelado. 

Por final, redijo a conclusão que utilizará todos os dados coletados para responder às 

seguintes perguntas específicas e gerais deste trabalho: como essas formas de aprendizado se 

iniciam, o que levam a um musicista a escolher entre uma forma de aprendizado ou a outra, 

como esses musicistas trabalham e se relacionam com a música a partir de como esses 

começaram a estudar música, as semelhanças e as diferenças entre essas formas de 

aprendizado, e quais as possibilidade e limitações que musicistas autoaprendizes e musicistas 

que tiveram professores identificam em suas trajetórias de aprendizado musical. 
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1. ESTUDO DA LITERATURA 

 

Neste primeiro capítulo, a partir de uma revisão bibliográfica de publicações que 

tratam de assuntos centrais abordados neste trabalho, é possível destacar diversos fatores que 

acabam sendo de grande importância no aprendizado musical, tanto do musicista tutorado 

como também do musicista autoaprendiz. Assim, nesta revisão são destacados aspectos como 

o que leva alguém ao caminho do autoaprendizado, como o musicista autoaprendiz aprende, 

obstáculos desses musicistas autoaprendizes e o papel da tecnologia hoje em dia no 

aprendizado musical. Também aparecem como os músicos se formam de maneira não formal, 

em diferentes situações onde há deliberadamente alguém que ensina, seja na igreja, no projeto 

social, na aula particular, de maneira formal, em instituições de ensino reconhecidas 

oficialmente como escolas de formação técnico-musical, conservatórios de música, cursos de 

graduação, etc. 

Na bibliografia consultada foi possível perceber como existem diversos fatores que 

podem vir a contribuir tanto para o início, quanto para a manutenção de um aluno nos estudos 

musicais, como também fatores que acabam por se tornarem obstáculos no ingresso no mundo 

da música e na continuidade de um indivíduo nos estudos musicais. 

Com relação aos fatores que são de extrema importância para o início de uma 

trajetória musical, podemos destacar o apoio ou a falta de apoio da família, projetos sociais e 

o papel de instituições, como as instituições religiosas que, muitas vezes, podem servir de 

porta de acesso a uma inicialização musical mesmo para pessoas em situações econômicas 

mais desfavorecidas. 

A tecnologia cada vez mais desempenha um fator importante no aprendizado musical 

de todos os musicistas, entre outros fatores que se pode observar nos textos que foram 

consultados para este trabalho. 

Existem fatores que estarão mais presentes na caminhada de um musicista 

autoaprendiz e outros que seriam mais determinantes na caminhada de músicos que possuem 

a tutela de um professor, como, por exemplo, a figura e a postura do professor que um aluno 

venha a ter e que acaba sendo um fator enorme no aprendizado musical de um musicista. Com 

isso dito, os musicistas acabam tendo formas diversas e cheias de nuances que acabam 

influenciando suas trajetórias do aprendizado musical. 
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Os contextos de aprendizagens tanto informais quanto os formais e também não 

formais foram destacados ao longo dos textos lidos e antes de qualquer discussão acerca dos 

temas gerais deste trabalho, seguem algumas das características desses tipos distintos de 

aprendizagem  

 

1.1. Aprendizagem informal, não formal e formal 

 

Tratando-se de aprendizagem informal, o indivíduo é o gestor do próprio aprendizado, sem a 

figura de um professor que acaba sendo aquele que vai ajudar esse musicista na gestão do que 

aprender, como aprender, que informação utilizar ou não, etc.  

No caso de uma aprendizagem não formal tutorada, como é o caso de aprendizes que 

têm aulas particulares de música, ela ocorre de modo não oficial também em locais como 

projetos sociais, igrejas, sempre com a tutoria de um professor.  

A aprendizagem formal designa um aprendizado escolar e oficial. 

Para exemplificar melhor essa ideia de múltiplos significados que o termo educação 

formal abrange cito o seguinte trecho do texto de Regiana Willie (2005): 

 

Segundo Arroyo (2000), ao utilizarmos o termo “formal” para qualificarmos a 

educação musical diferentes significados que poderão ser destacados, pois esse 

termo pode ter significações tais como: escola, oficial, ou dotado de uma 

organização. (WILLIE, 2005, p.40) 

 

1.2. Musicista Autoaprendiz 

 

O conceito do que seria um musicista autoaprendiz, foi algo possível de se observar 

durante a leitura do artigo “Processos de autoaprendizagem em guitarra e as aulas particulares 

de ensino do instrumento”. Nele, Marcos Garcia utilizou o seguinte conceito de 

autoaprendizagem: 

 

A auto aprendizagem é aquela na qual o aluno(aprendiz) exerce plena autonomia e 

controle sobre suas práticas educacionais. Defino, portanto auto aprendizagem, neste 

trabalho, como sendo a interação do indivíduo com múltiplos ambientes de 

aprendizagem, permitindo lhe o envolvimento ativo no processo de aquisição de 

conhecimentos e habilidades. (GARCIA, 2011, p.55) 
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Em resumo, para o autor, o indivíduo que se considera autoaprendiz é aquele que tem 

em suas próprias mãos o gerenciamento do seu aprendizado, e que as informações que são 

aprendidas são adquiridas dos mais diversos lugares que essa pessoa frequenta e também das 

pessoas que esse musicista venha a conhecer e conviver.  

Nesse artigo específico ainda é apresentada uma listagem de oito diferentes 

contextos de aprendizagem que influenciam no aprendizado de um musicista, por exemplo a 

participação em bandas, aulas particulares, interferência familiar de amigos e igreja. Acredito 

que exista uma quantia muito maior de contextos que ajudam na formação de um musicista, 

até por que existem outras formas que foram observadas durante as leituras que ocorrerem de 

maneiras extremamente sutis, de forma que o musicista pouco se dê conta de sua influência 

em seu aprendizado. 

 Nesse mesmo artigo,  Green tece alguns comentários relativos à aprendizagem 

formal e informal: 

[...] no extremo e em contraste com a educação formal, não recorrem a instituições 

de ensino, nem curriculum escrito, programas ou metodologias específicas, nem 

professores qualificados, nem mecanismos de avaliação ou certificados, diplomas e 

pouca ou mesmo nenhuma notação ou bibliografia. A educação formal e 

aprendizagem informal não são esferas totalmente separadas. A distinção entre as 

duas é por vezes pouco clara e muitas pessoas podem usufruir de ambas. No entanto, 

existem diferenças significativas e, para alguns, raramente existem semelhanças. 

(GREEN, 2000, p.65) 

 

Existem fatores que estarão mais presentes na caminhada de um musicista 

autoaprendiz e outros que seriam mais determinantes na caminhada de músicos que possuem 

a tutela de um professor, por exemplo a figura e a postura do professor durante suas aulas que 

acaba sendo um fator enorme no aprendizado musical de um musicista tutelado. 

O interesse é fator determinante na caminhada de um musicista autoaprendiz, logo 

trabalhar e ter acesso a materiais didáticos que contemplem músicas que ele conhece e tem 

interesse em trabalhar pode, sim, incentivar no estudo da música por esse músico. Ainda 

nesse tema, no artigo "Poderão os professores aprender com os músicos populares? ", a autora 

Lucy Green defende que o indivíduo que opta por aprender sozinho precisa de um interesse 

muito grande acerca do assunto para começar a aprender e a continuar estudando sobre esse 

assunto, Green ainda defende neste artigo que esse musicista faz uso de diversos métodos de 

aprendizado, como a escuta, a observação e através de perguntar para outros musicistas. 
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No artigo de Marcos Garcia (2011), é interessante como o autor traz relatos de como 

as revistas que se propõem a ensinar música, assim como videoaulas e materiais disponíveis 

na internet vêm abrindo portas para que uma pessoa tenha a possibilidade de estudar música, 

ainda mais se tratando de estudantes de música autoaprendizes.  Ainda no artigo de Garcia, o 

autor traz um número intrigante do trabalho de Queiroz e Figueiredo em 2006. Nesse texto 

(Pg.58 da Revista da ABEM) está informado que 79,6% dos musicistas que haviam sido 

perguntados declaram terem consolidado suas formações em música de maneira informal. 

Ainda na mesma pesquisa, 66,2% dos músicos entrevistados declararam em algum momento 

ter estudado em alguma instituição, geralmente instituições não formais, que ensinam música. 

 O fenômeno de um musicista autoaprendiz que decide em algum momento vir a 

procurar a tutela de um professor para melhorar seus conhecimentos musicais (seja na esfera 

de um conservatório, aulas particulares, etc.) pode acontecer por diversos fatores, mas alguns 

que chamaram a atenção foi como esses musicistas acabam procurando uma tutela de um 

professor para vencerem obstáculos que sozinhos esses músicos autoaprendizes não 

conseguiriam superar. 

Algo importante se dar destaque é que cada forma de aprender acaba carregando 

certos estigmas na sociedade. Por exemplo, no artigo de Garcia (2011), o autor relata que no 

caso de guitarristas que são autoaprendizes, esses acabam adquirindo um certo status entre os 

outros guitarristas, status esses que fazem com que esses músicos obtiveram seus 

conhecimentos musicais de modo sobrenatural, e não são vistos como apenas um outro 

processo de aprendizado musical que foi realizado por esses musicistas. 

Garcia afirma que o aprendiz de guitarra desenvolve, em sua maioria, habilidades a 

partir do autoaprendizado, e que esse procedimento  de aprender sem a tutela de um professor 

acaba sendo valorizado entre os guitarristas, pois o ato de aprender “sozinho” é visto como 

um grande mérito entre esses músicos e de alguma forma daria um certo status para o 

musicista que se declara autoaprendiz, ao passo de que as pessoas ficam se perguntando de 

onde esse músico aprendeu o que ele sabe. Garcia nos mostra o seguinte em sua pesquisa 

sobre esta condição peculiar:  

Aparentemente, dizer “eu aprendi sozinho” faz com que o guitarrista tenha méritos 

entre a comunidade instrumental. Ser autodidata e ainda “vencer” (tocar bem) 

confere ao indivíduo um status cult sobre a prática. Relaciono isso ao fato histórico 
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de tantos guitarristas famosos e consagrados pelas mídias em diferentes períodos 

terem se denominado autodidatas [...].   Na verdade, no início, considero que todos 

os guitarristas eram autodidatas no instrumento, pois, com a magnetização elétrica 

dos violões e, depois, com a troca por corpos construídos de madeira sólida e não 

mais ocos, os violonistas apenas trocaram de instrumento, adaptando-se à nova 

tecnologia. (GARCIA, 2011, p. 58)" 

 

Acredito que essa mística do músico que "aprende música sozinho" acaba trazendo 

fatores interessante nas pré concepções que alguém tem de um musicista que é autoaprendiz. 

Fazendo destaque de que essas pré concepções que as pessoas têm das formas que alguém 

estuda música serviu como um dos fatores de incentivo para realizar essa pesquisa. 

Como explicado no artigo de Marcos Garcia, 2011 (p. 58), existe um certo status 

entre os guitarristas em ser um musicista autoaprendiz, apatir disso uma possível forma de 

explicar o porquê musicistas optam por uma educação musical no formato do 

autoaprendizado, pode ser sim um reflexo desse musicista tentando se aproximar de alguma 

forma de seus ídolos na música, no caso ídolos consagrados e amplamente conhecidos que 

são musicistas autoproclamados como autoaprendizes. 

 Ainda se tratando de estigmas, antigamente um dos estigmas mais atrelados ao 

musicista popular acabava sendo o de que em muitos casos esse musicista não teve aulas 

formais de música. Mas como Lucy Green diz em seu artigo "Ensino da música popular em 

si, para si e para ‘outra” música", essa realidade vem se alterando cada vez mais com o passar 

do tempo e hoje em dia esta se tornando cada vez mais comum observar musicistas populares 

fazendo aulas formais de música ou que chegam até mesmo a se graduarem: 

Mesmo sendo cada vez mais verdade que os músicos populares fazem aulas formais 

e até se graduam em música popular hoje em dia, todos os músicos populares se 

envolvem no que se tornou conhecido como práticas de aprendizagem informal. 

Essas práticas diferenciam-se enormemente dos procedimentos educacionais 

musicais formais e dos modos como as habilidades e conhecimentos da música 

clássica têm sido adquiridos e transmitidos, pelo menos durante os dois últimos 

séculos (GREEN,2012, p.67) 

 O autoaprendizado, como dito anteriormente, acaba sendo uma forma de aprendizado 

onde a pessoa aprende por conta própria, ou seja sem a figura do professor que iria guiar essa 

pessoa em seu processo de aprendizado. Esse fator da falta de uma figura que guia o 

aprendizado dessa pessoa, acaba criando um ambiente onde esse musicista precisa fazer o uso 
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de diversas formas e recursos para aprender determinado assunto, e é de grande importância 

abordar alguns desses processos de aprendizagem. 

 Os processos que esses musicistas autoaprendizes acabam utilizando no seu 

aprendizado pode variar muito de caso para caso, mas alguns processos que foram 

documentados e apareceram com grande frequência nos textos que foram lidos e se 

mostraram bastante utilizados por diversos músicos. Como por exemplo, muitas vezes os 

musicistas autoaprendizes tendem a utilizar a observação, a tentativa de reprodução, a 

dedução e a escuta para a aprender determinado assunto musical. Esses métodos, muitas 

vezes, acabam se misturando de forma com que um músico autoaprendiz conseguia tocar e 

reproduzir uma determinada música por exemplo. 

 Se tratando do termo escuta, Green (2000) ainda faz uma divisão de três formas de 

escuta que podem ser utilizada durante esse processo de aprendizado. Essas três seriam as 

seguintes: a escuta intencional (purposive listening), a escuta atenta (attentive listening) e a 

escuta distraída ou simplesmente ouvir (distracted listening).   

 O caminho de uma pessoa que escolhe, ou é obrigada aderir, ao auto aprendizado é 

repleto de barreiras e desafios que o autoaprendiz tem que superar. No texto "Jovens 

Guitarristas, Aprendizagem Autodirecionada e a Busca pela Orientação Musical ", foi vista 

uma citação que exemplifica bem essa ideia dos vários obstáculos que aparecem no 

aprendizado de um músico autoaprendiz: “O aprendiz que opta por um programa de 

autoaprendizagem tem que enfrentar vários desafios: adquirir um material, organizá-lo e 

traçar um plano de estudos, isto é, terá que desenvolver uma pedagogia para sua 

aprendizagem”. (GOHN, 2002, p.22) 

Além desses processos de aprendizagem, Green (2001) ainda destaca como o 

aprendizado musical vai além de apenas a prática de um instrumento musical e que os 

músicos estão em constante aprendizado, mesmo que esses não estejam conscientes disso. 

Green destaca como o aprendizado pode ocorrer de formas diferentes como a apreciação de 

videoclipes, ir a shows e apresentações musicais e também de audição de CDs, LPs, etc. 

 

1.3. Tecnologias eletrônicas e digitais na formação de musicistas 
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Talvez um dos fatores que mais modificaram a forma como os estudantes de música 

aprendem música nas últimas décadas seja o rápido avanço tecnológico que se deu ao longo 

do último século e que continua a evoluir de forma extremamente veloz. O advento do 

desenvolvimento da internet, por exemplo, abriu incontáveis possibilidades para serem 

utilizadas no campo da educação musical e fez com que a disseminação de informações 

alcançasse níveis nunca antes vistos, além de modificar a forma como se aprende e consome 

música. 

Cada vez mais vem se tornando comum uma pessoa estar fazendo uso extensivo das 

mais diversas formas de tecnologias, mesmo desde pequena. Isso faz com que se precise 

adaptar a forma como se educada esse tipo de estudante de música, falando neste caso de uma 

educação musical com a mediação de um professor. Quando a tutela desse professor é retirada 

dessa equação o autoaprendiz de música acaba tendo que assumir o papel de gestor do que ele 

vai aprender, além de precisar filtrar por conta própria quais informações são verdadeiras ou 

não e quais informações são relevantes ou não para o aprendizado de determinado assunto. 

No texto "Aprender e ensinar música no cotidiano: pesquisas e reflexões" Jusamara 

Souza (2012, p.8) traz uma fala de como crescer fazendo o uso de equipamentos tecnológicos 

seria uma prática tão comum hoje em dia que na Alemanha já existiria até mesmo um termo 

consagrado para explicar esse conceito: 

As mídias, consideradas aqui como meios de comunicação, estão cada vez mais 

presentes na vida das crianças e dos adolescentes. Na literatura alemã, o termo 

“mundo das mídias” (Medien Welten) já é consagrado. É um conceito necessário 

para dizer que hoje crianças e jovens crescem convivendo naturalmente com as 

mídias – iPods, CD- player, TV e computadores – e que estas representam 

componentes importantes de suas vidas: a busca de identidade e a socialização. 

 Claro que por mais que o acesso da tecnologia hoje em dia seja cada vez mais comum 

e recorrente para uma grande parte da população, ainda foi possível observar na pesquisa 

realizada de que isso não é fenômeno que ainda engloba todos. No texto “Jovens Guitarristas, 

Aprendizagem Autodirecionada e a busca pela orientação musical” foi separado o seguinte 

trecho para exemplificar essa questão de falta de acesso de alguns indivíduos a tecnologia: 

Outro caso onde as tecnologias estavam longe de alcance é o da jovem Ludmilla. 

Morando na cidade de Camaçari (BA), relata que além de não ter computador, a 

cidade não disponibiliza acesso à internet. A partir dessa condição, mais uma vez o 

recurso principal era o meio social, mas desta vez na igreja.  (PAARMANN, 2016, 

p.82) 
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 Ao passo que a utilização da tecnologia por uma parte cada vez maior dos músicos se 

torna algo mais comum, pode-se supor que isso viria a influenciar na criação de novas formas 

de ensino musical. A internet e outras ferramentas tecnológicas vem criando um arsenal de 

novas formas para aprender como por exemplo vídeo aulas, videogames destinados a ensinar 

algo musical, sites com as mais diversas funcionalidades de ensino, softwares de gravação e 

edição de sons, disseminação de conteúdo, tablatura e partituras, facilitar a comunicação entre 

pessoas, etc.  

 Esses recursos trazem diversas possibilidade de auxílio no aprendizado musical de 

uma pessoa, por exemplo o avanço das tecnologias de gravação sonora possibilita a gravação 

de materiais sonoros que as pessoas podem utilizar para estudar, um professor pode, por 

exemplo, gravar um exercício ou uma backing track para seu aluno utilizar durante seu 

estudo, no caso de uma educação tutorada, enquanto um autoaprendiz pode se gravar tocando 

e ouvir depois para notar a onde ele está acertando ou errando. 

 Apartir da leitura do artigo: Guitar Hero: novas práticas de consumo e cultura auditiva 

na música através dos videogames de Bruno Nogueira, 2009, pode se dizer que um recurso 

que hoje em dia está cada vez mais acessível e que tem um potencial gigantesco de abrir 

portas tanto para pessoas tutoradas, quanto para musicistas autoaprendizes são os videogames. 

Existe uma geração de jovens atualmente que teve seu interesse em aprender de um 

instrumento musical instigado devido a jogos como por exemplo Guitar Hero. Esse 

videogame, onde se utilizava um controle que simulava um guitarra, teve um papel muito 

interessante e instigador que fez com que muitas pessoas de fato buscaram estudar música de 

fato, instigados por jogar esse videogame e quererem tocar um instrumento real para 

reproduzir as músicas que eram tocadas durante o jogo. Além de que estes jogos também 

acabavam servindo de acesso a diversas bandas e tipos de músicas diferentes que estão 

presente no catálogo musical desses jogos, o que também serviu de fator instigador para 

diversos jogadores. 

 Hoje em dia, outros videogames assumiram o papel do Guitar Hero no mercado de 

jogos associados à música. Ainda no artigo de Bruno Nogueira, 2009, um exemplo que foi 

observado, nos textos lidos para este trabalho, foi o jogo Rocksmith lançado em 2011. O 

Rocksmith diferente do Guitar Hero, o jogador fazia o uso de uma guitarra real para tocar as 



18 

 

 

canções do jogo. A forma como este jogo ensinava seus jogadores a tocar as músicas era 

fazendo uso de recursos similares a tablatura , de forma bem visual e intuitiva para o jogador 

aos poucos ir aprendendo a tocar a música na guitarra. Por mais que seu sucesso tenha sido 

menor que o obtido pelo o Guitar Hero, isso mostra como nos últimos anos muitos jogos de 

simulação de estar tocando músicas, ou no caso de jogos como o Rocksmith onde de fato o 

jogador toca uma guitarra real, ganharam um espaço considerável no mercado dos jogos, e 

por sua vez esses acabaram influenciando muitas pessoas a iniciarem suas trajetórias no 

aprendizado musical. 

 Nos textos lidos , mas especificamente no texto "VIOLÃO SEM PROFESSOR: um 

estudo sobre processos de auto-aprendizagem com adolescentes", Marcos Kroning Correa 

(2000, p.153) comenta a quantidade de material que a internet acaba deixando disponível para 

a consulta dos musicistas, tanto autoaprendizes quanto musicistas tutorados: “A abundância 

do material na Internet é um fato. Os sites disponíveis se tornam bibliotecas, diferentes 

bibliotecas, onde é possível acessá-las, sem custo, comparando versões, ou quando algo não é 

encontrado, buscando outras fontes." 

 Outro recurso, que foi possível se observar em diversos atigos lidos como  no texto 

Auto-Aprendizagem musical: Alternativas Tecnológicas, que vem ganhando cada vez mais 

espaço e importância, principalmente para estudantes autoaprendizes, são as vídeo-aulas. 

Essas vêm se mostrando cada vez mais como um fortíssimo aliado nos estudos técnicos, 

teóricos e práticos de um estudante de música. A infinidade de vídeo-aulas que se pode ter 

acesso em sites como o YouTube serve como uma fonte gigantesca de conhecimento onde os 

mais diversos musicistas podem vir a beber.  

 Diferente de outras formas de aprendizado via internet, as vídeo-aulas têm um fator 

muito relevante para aprendizado do aluno de música, que é deixar a mostra além da parte 

sonora, apresentar a parte visual de forma que o musicista possa ver e comparar com o que ele 

está fazendo. Esse recurso de imitação a partir de ver outro musicista tocar, como dito 

anteriormente, é um recurso de aprendizado que Green faz grande destaque, principalmente 

entre os musicistas autoaprendizes. 
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 Outro forma interessante de aprendizado musical fazendo uso das ferramentas que os 

avanços tecnológicos trouxeram, é a aprendizagem que ocorreu a partir das tecnologias de 

gravações. Inicialmente, essa forma de aprendizado pode parecer limitada no aprendizado de 

música, já que o musicista fica refém de que haja uma gravação feita de determinada música 

para que esse possa tirar essa música de ouvido. Porém, Green traz um contraponto 

interessante a esse argumento:"A imitação baseada na audição permite prestar atenção a 

muitos elementos musicais que a notação tradicional não consegue codificar com rigor." 

(GREEN, 2000,p.73) 

Porém, outro contra argumentado pode ser utilizado ao passo de que essa forma de 

aprendizado pode vir a limitar o papel do musicista aprendiz como intérprete de uma música, 

já que esse estará se baseando numa interpretação de outro musicista que realizou a gravação 

dessa música, e não se preocupado em trabalhar uma interpretação própria dessa música. 

Mesmo assim esse método de aprendizado musical pode ser amplamente benéfico tanto para 

un musicista autoaprendiz, quanto para um musicista tutorado, podendo trazer inúmeros 

benefícios para esses musicistas durante os processos de aprendizagem deles. 

 Após a leitura dos textos foi muito aparente o conceito de que nenhuma pessoa 

aprende totalmente sozinha, mesmo em processos de autoaprendizagem. A pessoa que se diz 

autoaprendiz está em constante contato com diversos fatores que podem sim influenciar no 

aprendizado dela, assim como assumir papel de ensinar a esse aluno diversas coisas. Por 

exemplo, na música popular é muito comum musicistas que tocam juntos ou que possuem 

uma relação de amizade, de trocarem conhecimentos ou tirarem as dúvidas uns dos outros. 

Esses musicistas não são professores fixos da pessoa que está aprendendo, mas esses 

assumem uma postura de tutelar o músico autoaprendiz ao passo de que esses estão ensinando 

e passando conhecimentos para esse musicista que acaba assumindo um papel de aluno. 

 

1.4. Musicista orientado por professores 

 

No texto ''Processos de aprendizagem de músicos populares: um estudo exploratório'' 

é possível destacar uma passagem que diz a respeito a esse conceito de como as pessoas 

associam muito a figura do professor com espaços escolares e como essas mesmas pessoas 

tem um grande dificuldade em enxergar essa figura do professor fora do espaço escolar: 
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Há uma tendência de os entrevistados associaram o conceito de professor à idéia de 

espaço escolar. Muitos aprenderam com amigos que provavelmente funcionavam 

como professores informais. Mas essa ligação professor-aluno, quando estruturada 

fora do espaço formal da sala de aula, tende a não ser vista como uma relação desse 

tipo. (LACORTE e GALVÃO,2007,p.33) 

 

Na pesquisa que foi realizada é possível observar como o papel do professor pode 

assumir as mais diversas formas e importâncias nos diferentes processos de aprendizado de 

um musicista tutorado, sendo esses processos formais ou informais, até mesmo como a figura 

do professor aparece para alguém que está seguindo uma forma de aprendizado 

autodirecionada. 

 Por exemplo como o papel do professor pode ocorrer em contexto de aprendizado 

autodirecionado, no texto "Assessment for Self Directed Learning in Music Education", que 

trabalha em cima do conceito de Educação Auto Direcionada (tradução do inglês do termo 

''Self Directed Learning"), onde o texto destaca o papel do professor na abordagem dessa 

prática onde esse assume uma postura não interventista na forma como o aluno escolhe 

aprender e ainda os professores assumem um papel de serem fontes de conhecimentos que os 

alunos podiam consultar quando necessário. 

O texto faz essa análise a partir da observação de dois programas musicais do Reino 

Unido, o primeiro é o "Musical Futures project" e o outro é o ''National Strategy Key Stage 3 

Music Programme''. Em ambos os casos os alunos são incentivados a passar por processos de 

auto aprendizado onde eles acabam assumindo uma postura daqueles que produzem seus 

próprios currículos de aprendizado. Nesse contexto a figura do professor existe, porém ele 

não está lá para ser o gestor do aluno no seu aprendizado, mas sim para estabelecer algumas 

condições para que o aluno não se perca nos processos de aprendizado auto direcionado. 

Condições essas que o professor irá realizar como, por exemplo, as seguintes: estabelecer 

regras de comportamento durante esse processo de aprendizado, lembrar os alunos das tarefas 

que estão sendo trabalhadas a cada classe, observar o que está sendo produzido pelos os 

alunos, enfatizar com os alunos objetivos e perspectivas para o objetivo onde se deve atingir a 

cada aula, diagnosticar as necessidades dos alunos para estes atingirem os objetivos que foram 

estabelecidos. Os professores podem oferecer sugestões e modelos que os alunos podem 

seguir e a última condição que o texto destaca é a de o professor estar disponível para ajudar 

os alunos. 
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A figura do professor ainda assume um papel interessante com o avanço da 

tecnologia, o professor em si não estará, necessariamente, fisicamente presente no 

aprendizado do aluno que está usando a internet para aprender, porém o professor ainda se 

encontra extremamente presente ao passo de que esse professor no campo da internet acaba 

sendo aquele que produz e disponibiliza cursos, vídeo aulas, textos, softwares, PDFs, etc. que 

serão amplamente utilizados por pessoas que utilizam esse processo de aprendizagem que tem 

grande influência dos avanços tecnológicos constantes das últimas décadas. 

 

 

 

1.4.1. Aprendizado não formal em igrejas 

 

Um destaque possível observar nos textos que foram lidos é o papel iniciador que a 

igreja e instituições religiosas podem vir a desempenhar na iniciação de inúmeras pessoas no 

mundo da música.  

No artigo “Processos de autoaprendizagem em guitarra e as aulas particulares de 

ensino do instrumento”, de Marcos Garcia (2011), algo que chama a atenção é justamente 

como muitos dos musicistas que foram entrevistados pelo o Marcos Garcia destacaram o 

papel que as Igrejas desempenharam em sua iniciação musical, possibilitando a essas pessoas 

obterem um acesso inicial no aprendizado musical e a possibilidade de acesso para tocar 

diversos tipos de instrumentos.  

Algumas igrejas dispõem de programas de aprendizados que possibilitam tanto um 

contato inicial com diversos instrumentos, como também aulas práticas de instrumentos e até 

mesmo aulas teoria musical em alguns casos.  

Além dessas aulas as instituições religiosas criam um ambiente de ampla troca de 

conhecimentos musicais entre os musicistas que participam de bandas de acompanhamento 

dos cultos dessas diversas instituições religiosas, onde se encontram músicos dos mais 

diferentes níveis de conhecimentos musicais que fazem trocas de conhecimentos musicais e 

de trocas de suas experiências musicais. Esses recursos todos são amplamente utilizados tanto 

pelos os musicistas autoaprendizes quanto também musicistas que possuem a tutela de 

professores nos seus aprendizados e nos seus desenvolvimentos musicais. 
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Talvez a parte mais negativa desse processo de aprendizado a partir dessas 

instituições religiosas é a influência que o musicista poderia vir a ter do que ele deveria  ouvir 

ou não ouvir a partir da questão religiosa que essas instituições defendem.  

As instituições religiosas acabam assumindo um importante papel como uma porta 

de entrada importante para pessoas em situações financeiras desfavorecidas, entre vários 

outros fatores, que normalmente não teriam muito contato e muito menos acesso a tocar 

diversos instrumentos musicais e a também a aulas ligadas a educação musical.  
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2. MÚSICOS COM A PALAVRA 

 

Neste segundo capítulo, os assuntos anteriormente trabalhados e observados nos 

textos lidos são levados em consideração para poder realizar outras formas de pesquisa, que 

possam adentrar mais fundo nos temas em questão desta pesquisa por meio de questionário 

enviado a um grupo de estudantes de música e músicos e, em seguida, por meio de entrevistas 

com três desses respondentes deste questionário. 

Primeiramente,  o questionário foi formulado e enviado pela plataforma do Google 

Forms aos participantes o que possibilitou a realização desse tipo de pesquisa a distância. A 

estrutura do questionário foi anexada no APÊNDICE B. O convite para participarem do 

questionário também se deu de forma online, sendo divulgado por redes sociais como o 

WhatsApp, Facebook e o Instagram. 

Após a realização do questionário, três participantes foram selecionados e 

convidados a realizar uma entrevista semiestruturada que foi gravada e transcrita (Roteiros 

das entrevistas no APÊNDICE C). Essas entrevistas foram pensadas de forma que temas 

interessantes e relevantes ou temas que ainda podiam ser mais bem explorados fossem 

contemplados por entrevistados de perfis distintos que tivessem diferentes trajetórias de 

aprendizado musical sendo um deles um musicista tutelado, uma musicista autoaprendiz e um 

musicista que relatou ter vivenciado um aprendizado tutelado no início de sua trajetória e 

mais tardiamente por um autoaprendizado. 

 

2.1. Questionário 

 

Após  o convite feito pelas redes sociais, 46 pessoas responderam o questionário. 

Esse questionário foi dividido em três partes: apresentação do indivíduo, a relação do 

indivíduo com a música e uma seção específica dependendo se a pessoa se considerava um 

indivíduo com uma aprendizagem musical tutelada ou se o indivíduo se considerava 

autoaprendiz. (Ver Apêndice B) 

A partir das respostas foi possível traçar algumas características, dos participantes 

que  em parte pertenciam ao círculo de amizade nas redes sociais e outra, de pessoas que não 

conhecia. 
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2.1.1. Questionário - Seção do Perfil dos Participantes: 

 

Foi muito interessante observar a quantidade diversa de instrumentos musicais 

tocada pelos os participantes do questionário, pois, como o objetivo era observar como os 

tipos de aprendizagem agiam nas trajetórias musicais de uma pessoa, ter uma amostragem 

com pessoas que tocam instrumentos diferentes possibilita observar como a 

autoaprendizagem e a aprendizagem tutorada pode influenciar um indivíduo em sua formação 

musical em diversos casos diferentes. 

Segue um gráfico dos instrumentos tocados pelo os participantes do questionário, 

lembrando que entre as 46 pessoas que responderam o questionário, 14 delas falaram tocar 

dois ou mais instrumentos: 

 

Com relação a quantos anos os participantes estudavam música, foi-se obtida uma 

média um pouco superior a 12 anos de estudo em música. Sendo que a moda dessa estatística 

foi de 10 anos. 
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As respostas do questionário traçaram o seguinte perfil dos participantes com relação 

a trabalhar com a música, elas mostraram que 30 participantes trabalhavam com música, 9 

deles tinham a música apenas como hobby e 7 dos participantes tinham a música como hobby 

mas também trabalham de vez em quando com música. Logo 37 dos 46 participantes (80,4%) 

trabalham de alguma forma com a música. 

 

As formas de trabalhos variam um pouco de pessoa para pessoa, mas em geral a 

grande maioria era ou educadora ou performer ou os dois ao mesmo tempo. Porém, o 



26 

 

 

ambiente onde a pessoa leciona ou performa variava bastante, desde restaurante, casamento, 

bares, orquestrar, etc. no caso de onde elas performaram. 

Outros trabalhos que apareceram mas que apenas uma pessoa os realizavam, além de 

lecionar e performar, foram pesquisador de música, luthier, regente, produtor musical, 

musicoterapeuta, arranjador, co-repetidor, afinando pianos, arranjador, tocar em casamento, 

tocar em orquestra, realizar eventos musicais. 

Uma das perguntas do questionário, que ofereceu grande ajuda na hora de traçar o 

perfil educacional dos participantes, foi sobre qual ou quais instituições de ensino musical as 

pessoas tiveram ao longo da trajetória musical delas. 

Os números das instituições musicais onde os participantes estudaram foram um 

forte indicativo do perfil dos candidatos já que 33 participantes do total (71,73%) estudaram a 

partir de aulas particular, 26 participantes do total (56,52%) fizeram ou estavam cursando 

alguma faculdade de música independente do curso e 23 participantes do total (50%) 

estudaram em conservatório. 

Ainda haviam outras instituições que estavam presente nas respostas, como por 

exemplo, 13 participantes do total (28,26%) estudaram em algum Projeto Social destinado a 

educação musical, 11 participantes do total (23,91%) estudaram música no Ensino 

Fundamental, 6 participantes do total (13,04%) declararam estudar sozinho e 3 participantes 

do total (6,52%) estudaram música no Ensino Médio. 
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A partir desses dados, é possível notar um perfil de pessoas que estudaram pouco 

música na educação básica, no caso, ensino fundamental e no ensino médio em comparação 

com pessoas que estudaram em aulas particulares ou conservatório. 

O alto número de pessoas que estudam ou estudaram em faculdade pode ser em parte 

explicado pelo o fato de como o questionário foi divulgado, já que em meu círculo pessoal 

existe atualmente muitos indivíduos que fizeram ou estão fazendo faculdade de música. 

Porém, mesmo assim, acho um número interessante por demonstrar um certo perfil de 

participante que fez parte do questionário. 

Um dado que é importante ressaltar é quão diverso foram os Projetos Sociais onde os 

participantes relataram que estudaram, por mais que apenas um pouco mais de um quarto dos 

participantes estudaram em projetos sociais voltados a educação musical. Esses Projetos 

Sociais foram os seguintes: Projeto Guri, Escola de Música da Universidade Federal do Pará, 

Programa Vocacional da Prefeitura de São Paulo, Escola Portátil de Música - Instituto Casa 

do Choro, Ensino de música na cidade de Juquitiba, Instituto Baccarelli, Meninos do 

Morumbi. 

A próxima questão, que fecha a segunda seção do questionário de como se daria a 

relação dos indivíduos com a música, é se a pessoa se considerava atualmente um Musicista 

Auto Aprendiz ou um Musicista Com Aprendizagem Orientada por professor.  

Algo importante a se dizer, é que era fundamental obter uma amostragem que 

contemplasse a ambos os tipos de aprendizagem, e ao final do questionário a amostragem 

mostrou que praticamente ⅓ das pessoas (15 participantes) se declararam como musicistas 

autoaprendiz e ⅔ das pessoas (31 participantes) se declararam Musicistas Com Aprendizagem 

Orientada por professor, conseguindo assim que ambas as formas de aprendizado fossem 

contempladas. 
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Foi muito importante observar que mesmo se declarando autoaprendizes, 13 dos 

participantes também declararam já ter estudado em instituições de ensino no musical como 

Faculdade de música, Aulas Particulares, Projetos Sociais, Conservatório e Aulas de Música 

no Ensino Fundamental. Ou seja, apenas 2 dos participantes tiveram uma trajetória de 

educação musical, exclusivamente de um estudo sem nenhum tipo de tutor ou instituição de 

ensino musical.  

Talvez algo que poderia ter sido realizado de forma diferente é a formulação de 

como foi escrito a alternativa, dentro da questão de quais instituições de ensino musical o 

participante já tinha estudado candidato, que o participante tinha estudado sozinho, já que ela 

foi escrita da seguinte forma: ''Nenhuma das anteriores, estudei sozinho". Olhando para trás 

talvez a quantidade de participantes tanto dos musicistas autoaprendizes, como os musicistas 

tutelados, teria sido mais assinalada caso a questão fosse escrita de alguma forma que apenas 

falasse: ''Estudei Sozinho''. 

 

2.1.2. Questionário - Seção dos Musicistas com Aprendizagem Orientada por 

professores: 

 

A próxima seção a ser  analisada é a parte que foi destinada apenas aos participantes 

que se consideraram Musicistas com Aprendizagem Orientada por professores. 
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Essa seção se inicia com um dado interessante no qual a imensa maioria das pessoas 

que se declararam como Musicistas com a Orientação de um professor, responderam que 

iniciaram seus estudos com um professor, 26 participantes responderam isso (83,9%), ou seja 

apenas 5 dos participantes que se intitulam tutelados (16,1%), declararam ter iniciado seus 

estudos sem um professor.  

 

 

Por mais que esse número de pessoas que não iniciaram suas trajetórias musicais 

com a tutela de um professor possa parecer um dado não muito relevante, ele ajuda a traçar 

um certo perfil das pessoas que responderam o questionário e também a pergunta seguinte 

dessa seção foi justamente para as pessoas que não iniciaram seus estudos com um professor, 

para entender o porque essas pessoas buscaram um professor. As respostas dadas a essa 

pergunta acabaram sendo muito similar entre os 5 participantes. Os participantes buscavam 

novas possibilidades de aprendizado, ou chegaram a um momento em seu aprendizado onde 

havia um certo bloqueio e esses participantes queriam superar esse bloqueio para continuar 

progredindo em sua caminhada de aprendizado musical, ou o participante buscava melhorar 

tecnicamente em seu instrumento. Por mais que haja diferenças essas entre essas respostas, 

pode se dizer que o professor acabou sendo procurado como alguém que pudesse auxiliar a 

pessoa a alcançar novas conquistas no ensino musical dessas pessoas. 

A seguir todos os participantes tutelados tiveram que responder como eles 

descreveriam o papel do professor na Educação Musical deles. Apesar do número grande de 

respostas, é possível notar que em geral os participantes destacaram características como, por 

exemplo, o professor desempenhar um papel de incentivador do aprendizado, como uma 
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figura que auxilia na organização do estudo, uma figura para tirar e esclarecer dúvidas, uma 

pessoa que pode engajar o aluno e muitas pessoas classificaram o professor como uma figura 

essencial na trajetória delas, chegando a falar que sem ele a pessoa dificilmente ainda estaria 

estudando música. 

Com relação ao uso das tecnologias na aprendizagem de música, o gráfico a seguir 

mostra que todos os participantes tutelados utilizaram uma ou mais formas de estudo  de 

música utilizando tecnologia: 

 

Como podemos observar, praticamente todos os 31 participantes que se disseram 

tutelados ouviam músicas e apenas um dos participantes não assinalou essa forma de estudo. 

Se tratando de alguns dos recursos que apareceram com grande frequência entre 

esses participantes, apareceram o recurso de se gravar para ouvir depois (relatado por 80,6% 

dos participantes) e o recurso de baixar partituras ou tablaturas (relatado por 83,9% dos 

participantes), dos participantes tutelados de fazerem uso desse tipo de recurso em seus 

estudos. 

Outras alternativas que obtiveram uma quantidade significante de participantes que 

utilizavam esses recursos, foram assistir vídeo-aulas possuiu 16 (51,6%) e a utilização de 

programas para treinamento de percepção onde 13 participantes (41,9%) relataram fazer uso 

dessas tecnologias para estudarem música. 

Ainda é necessário ressaltar que algumas pessoas ainda citaram utilizar recursos 

tecnológicos como metrônomo, programas de edição de partitura, ter aula via Skype e outras 
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redes de comunicação através da internet, softwares de acompanhamento harmônico, e rever 

aulas que a pessoa grava e depois assiste para absorver melhor o conteúdo. 

Esses números demonstram o quão presente está o uso de tecnologia, e mais tarde 

ainda retornaremos a esses números para fazer uma comparação entre as respostas obtidas 

pelos os participantes que se intitularam como autoaprendizes, para assim tentar enxergar se 

uma diferença entre o consumo de métodos de aprendizado musical utilizando recursos 

tecnológicos entre esses dois tipos de aprendizado. 

A seguir, quando questionados sobre quais áreas os participantes mais tinham 

dificuldades na música, as respostas se espalharam bastante entre as alternativas, sendo 

percepção a área que esses participantes mais relataram ter dificuldades com(15 deles).  

Além disso 7 pessoas informaram ter dificuldade com teoria musical, 5 pessoas 

informaram ter dificuldade em tocar seu instrumento sozinhos e 5 falaram em ter dificuldade 

em tocar seu instrumento com outras pessoas. Caso o participante tivesse outro tipo de 

dificuldade havia uma opção para o participante falar que ele possuía outra área que ele tinha 

dificuldades que não as que estavam entre as alternativas. 

 

 



32 

 

 

Na questão seguinte, os participantes tutelados tiveram que comentar um pouco 

sobre os fatores que os levaram a assinalar as áreas de dificuldades que eles haviam  

respondido anteriormente. A partir das respostas dadas, pode-se dizer que muitas das 

dificuldades relatadas pelos os participantes se deram muito mais pelo o instrumento musical 

dessa pessoa, do que a instituição a onde esse indivíduo aprendeu música. Por exemplo, 

cantores mostraram ter uma certa questão com a apropriação da própria voz, pianista 

comentaram ter dificuldade em tocar com outras pessoas, percussionistas demonstraram ter 

dificuldades em teoria musical e em percepção e instrumentistas de instrumentos melódicos 

terem dificuldade com percepção harmônica. 

Os participantes também citaram falta de prática, terem estudado ou se dedicado 

pouco aos estudos de determinada área, fatores psicológicos e também por nervosismo e falta 

de oportunidades como fatores que contribuíram para eles terem determinadas áreas de 

dificuldades. Outras dificuldades citadas pelos participantes foram "Manter o hábito constante 

de estudar", "Liberdade e segurança para improvisar", "Rítmica. Dificuldade no estudo e na 

coordenação. ", "improvisos, pegar músicas que gosto (as cifras mesmo) e conseguir criar 

arranjos sozinha", "nervosismo", "composição e improvisação." e "Transposição harmônica". 

Ainda acerca desse tema de área de dificuldades que os participantes possuem, a 

próxima questão buscava saber se essas dificuldades já prejudicaram os participantes de 

alguma forma, e por mais que 11 dos 31 musicistas tutelados não tenham relatado nada e 2 

dos participantes falaram não terem se sentindo prejudicados por suas dificuldades, ainda 

assim 18 dos participantes comentaram terem dificuldades ou terem se sentido prejudicados 

em um momento ou outro por essas dificuldades. Essas dificuldades geralmente 

demonstraram um perfil da pessoa se sentir ser prejudicada por sentir que estava sendo 

passada para trás por conta de sua dificuldade, ou que trabalha exigia uma habilidade que a 

pessoa não possuía, ou faltava confiança  

A última pergunta desta seção diz respeito a como que o participante julgava que a  

trajetória de formação musical dele teria influenciado na sua prática atual, sendo ela amadora 

ou profissional. 

Uns participantes falaram de como a suas trajetórias de formação musical influenciaram 

no sentido de seguir carreira na música, como por exemplo a resposta a seguir de um dos 

participantes do questionário: 
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"Foi durante minha trajetória nas instituições que participei que 

encontrei meu espaço como musicista, me descobrindo depois 

como professora de música". 

 
Outro perfil de resposta relacionando a trajetória de formação musical com o 

desenvolvimento técnico e de execução musical do indivíduo, como por exemplo nessa resposta a 

seguir: 

"Me permitiu aprimorar a minha técnica e os cuidados na hora 

de estudar e de executar músicas". 
 

Já outros participantes citaram que a trajetória de formação musical auxilia no próprio 

crescimento do individual desses participantes, exemplificado pela a seguinte resposta: 

"Julgo necessária e importante. Cada não e cada sim. Essa 

trajetória me ajudou a me conhecer e crescer". 
 

2.1.3. Questionário - Seção dos Musicista Autoaprendiz: 

 

A última seção do questionário era direcionada para os participantes que se 

consideraram Musicistas Autoaprendizes. 

A primeira pergunta dessa seção tinha como objetivo entender os possíveis fatores 

que levaram a esses participantes a uma trajetória de aprendizado musical a partir do 

autoaprendizado. Nessa questão foi interessante notar como uma grande amostragem dos 

participantes autoaprendizes tiveram como um dos motivos para terem feito uma trajetória de 

autoaprendizado a questão financeira, sendo que 8 dos 15 participantes autoaprendizes 

citaram esse motivo como um fator determinante para escolher o autoaprendizado (53,3%). 

Em seguida a alternativa mais assinalada foi a de que o participante teve preferência 

por aprender sozinho, 6 participantes assinalaram essa alternativa (40%). Com relação a 

alternativa de que o participante tentou ter aulas mas não deu certo e na alternativa de que o 

participante não conhecia um lugar que confiasse para aprender, houveram apenas uma 

resposta em cada uma dessas alternativas (6,7% dos participantes do questionário). 
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Com relação a ter tido outro motivo não listado entre as alternativas da questão, 

houve apenas 3 participantes que assinalaram ter outros razões para ter trilhado um caminho 

de autoaprendizado. E os três tiveram um fator semelhante entre si: relataram que já tiveram 

aulas e depois começaram a estudar como autoaprendiz. Duas dessas pessoas relataram que 

tiveram na maioria do seu processo de aprendizado professores, mas que na fase atual elas 

estão estudando por conta própria; a terceira pessoa citou que estava tendo aulas mas que 

parou as aulas por conta da forma como o professor tratava ela. 

 

Na pergunta seguinte, os participantes tiveram que comentar qual ou quais os 

aspectos positivos e negativos que ser um autoaprendiz trouxe para o aprendizado. Cada 

participante descreveu de seu jeito esses aspectos positivos e negativos, porém foi possível 

notar como algumas das respostas foram recorrentes entre os participantes. 

De um lado, entre fatores positivos que o autoaprendizado traz, segundo os 

participantes do questionário, a questão da liberdade de estudo, a disciplina que o 

autoaprendiz acaba tendo de adquirir para manter sua rotina de estudo, assim como um 

desenvolvimento de certa sensibilidade e de uma percepção que o autoaprendiz acaba 

adquirindo por meio da experimentação em seu instrumento enquanto estuda apareceram com 

grande freqüência. 

Do outro lado, entre fatores negativos citados estão: manias e vícios adquiridos por 

falta de um tutor para corrigir esses erros, maior demora para se desenvolver, dificuldade de 



35 

 

 

acesso a materiais para estudo e uma deficiência ou falta de conhecimento técnico no 

instrumento. 

Essas constatações podem ser exemplificadas por essas respostas a seguir: 

  

"É um processo cansativo, que toma bastante tempo e tem que ter 

bastante paciência. Às vezes da vontade de desistir, mas respiro 

fundo e sigo firme."  

 

"um conhecimento esburacado e muitas vezes inconsistente, que 

atrapalhou em momentos de maior necessidade técnica, 

empobrecimento de repertório e de técnicas mais presentes em 

estilos mais distantes, que refletiu em um fazer menos diverso". 

 

Na pergunta seguinte, os participantes que se consideram autoaprendizes 

responderam sobre qual ou quais recursos tecnológicos esses participantes faziam uso. 

As respostas se mostraram bastante similares entre os dois grupos de participantes 

(autoaprendizes e tutelados). Por exemplo, o maior recurso utilizado pelos os musicistas 

autoaprendizes também foi o de ouvir músicas, mencionado por todos os participantes. Em 

seguida os participantes relataram se gravar para ouvir depois e também baixar partituras ou 

tablatura, como os recursos mais utilizados, com 11 participantes assinalando cada uma 

dessas alternativas (73,7% dos participantes autoaprendizes). Em seguida ficou o recurso de 

vídeo-aulas que foi relatado ser utilizado por 10 participantes (66,7%). Ainda 6 participantes 

(40%) relataram utilizar programas para treinamento de percepção. E por fim, 3 participantes 

ainda relataram utilizar outros recursos tecnológicos. Entre esses outros recursos, os 

participantes citaram utilizar aplicativos, grupos de estudo com amigos e músicos mais 

experientes e aprender músicas e técnicas com pessoas que tocam. 
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Na questão relativa às dificuldades que esses participantes acreditam ter, as respostas 

foram interessante por diferir das respostas dos músicos que tiveram orientação de 

professores. Por exemplo, a dificuldade com relação à teoria musical foi apontada por 6 dos 

15 indivíduos, comparado com a porcentagem dos participantes tutelados, o número de 

participantes autoaprendizes que relataram ter essa dificuldade foi quase o dobro, ao passo de 

que apenas 22,6% dos músicos tutelados relataram ter dificuldade com teoria musical, 

enquanto 40% dos musicistas autoaprendizes relataram ter essas mesma dificuldade. Esse 

dado ainda conversa muito com a percepção dos aspectos negativos que uma trajetória de 

autoaprendizado poderia vir a ter, discutido anteriormente nessa mesma seção do 

questionário. 

Os participantes autoaprendizes ainda relataram ter dificuldades com percepção, 

sendo que 6 participantes relataram ter essa área de dificuldade, 2 pessoas relataram ter 

dificuldades em tocar seu instrumento sozinho, 3 pessoas relataram ter dificuldade de tocar 

seu instrumento com outras pessoas e 3 pessoas relataram ter outras áreas de dificuldade, não 

citadas dentre as alternativas da questão. 
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Os autoaprendizes justificaram essas dificuldades da seguinte forma: em percepção, 

a dificuldade seria causada ou por uma falta de estudo, ou por haver uma certa dificuldade de 

percepção rítmica e em outros casos de percepção altura de notas;  teoria musical, o problema 

ocorreria por falta de estudo, mas o que se apresenta de mais interessante nas respostas é o 

fato de que os participantes aprendem a tocar a música, mas a parte de entender teoricamente 

a música não foi estudada por esses eles. Os depoimentos a seguir retratam isso: 

 

 "Dei maior atenção a aprender músicas em si do que teoria musical", 

 

"Fator teórico. Sou mais prático, prefiro pegar uma música inteira de 

ouvido, do que estudar as teorias." 

 

Um dos participantes relatou ter dificuldades em tocar com outras pessoas por não 

ter situação financeira para comprar um instrumento de qualidade. Outro participante 

comentou ter dificuldade para organizar e planejar seus estudos, o que é uma resposta 

interessante ao passo de que muitos dos participantes que têm orientação de professores 

relataram que o professor cumpre muitas vezes o papel de indivíduo que auxilia na 

organização do estudo. 

A segunda pergunta relacionada a questão das áreas de dificuldades, é se os 

participantes já foram prejudicados em algum trabalho de alguma forma por conta dessas 

dificuldades, e segundo as respostas dadas pelos os participantes, 7 deles responderam que já 
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foram prejudicados de alguma forma, 5 relataram que não foram prejudicados e 3 deixaram a 

questão em branco. 

Na última pergunta do questionário, os participantes tiveram que responder como 

eles julgavam que a trajetória de formação musical deles havia influenciado na sua prática 

atual, sendo ela amadora ou profissional.  

Em geral as respostas trazem que essa trajetória foi proveitosa e positiva, abrindo 

portas, mudando a visão das pessoas.  

Foi interessante como um dos participantes destacou como a internet foi essencial 

para a trajetória musical,: 

"Acho q o principal ponto é que sem a internet eu jamais teria aprendido a 

tocar. Mesmo com todos os privilégios que me cercam. Por isso acho muito 

importante a democratização da informação". 

 

Um dos participantes, porém, escreveu que sua trajetória do autoaprendizado foi de 

certa forma negativa ao passo de que diminuiu as possibilidades de contato social e técnico. 

Nas suas palavras:  

"Influenciou de certa maneira negativamente pois diminuiu as 

possibilidades de contato social e técnico".  

 

Outros participantes falaram sobre aspectos positivos como os dito anteriormente, 

porém também destacaram déficits técnicos e que ainda precisam estudar para melhorar seus 

conhecimentos, ou que queriam evoluir mais rápido do que eles ainda estão evoluindo. 

 

2.2. Entrevistas 

 

Conforme exposto anteriormente, após a realização do questionário, três dos 

participantes foram selecionados para participar de entrevistas semi-estruturadas, que foram 

realizadas através de plataformas online de conversa. 

A identidade dos participantes foi omitida para preservar os participantes e a sua 

seleção foi realizada de forma a contemplar diferentes perfis de musicistas, sendo um deles o 

do musicista tutelado, uma musicista autoaprendiz e um musicista que relatou transitar 

inicialmente pelo o aprendizado tutelado e mais tardiamente na sua trajetória musical pelo o 

autoaprendizado. 
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2.2.1. Primeiro Entrevistado: 

 

O primeiro entrevistado foi selecionado por ser um musicista tutelado e por ter 

estudado música tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, que foi algo incomum 

nas respostas do questionário. A entrevista foi realizada no dia 22 de agosto de 2020, teve 

duração de 31 minutos e 04 segundos e foi realizada através da plataforma de conversas em 

vídeo do zoom. 

 

A primeira questão da entrevista foi justamente abordando o tema do entrevistado ter 

estudado música tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. A pergunta buscava 

entender um pouco mais se ter estudado nessas instituições de ensino, havia de alguma forma 

incentivado a ele a estudar música fora dessas instituições ou se tornar um musicista. E 

também para que o participante descrevesse um pouco das experiências positivas e negativas 

que ocorreram ao estudar nessas instituições 

Segundo o entrevistado, ele não sente que foi impactado pela a educação musical que 

ele teve na escola. Ainda segundo o participante, de certa forma isso até incentivou o 

participante a procurar estudar música em outros lugares, justamente por não sentir que o 

saber musical que ele buscava era contemplado durante as aulas de música nessas instituições. 

O entrevistado falou que havia estudado música na sua escola no ensino fundamental 

I, durante dois anos e mais tardiamente no sétimo ano, quando ele mudou de colégio e foi 

para um colégio onde havia educação musical durante o ensino fundamental e ensino médio 

inteiro. 

Segundo o entrevistado, as aulas se baseavam em tocar flauta doce e que não 

abordavam aspectos como, por exemplo, a leitura de partitura. Segundo ele, a escola não 

realizava um trabalho de educação musical como o que o entrevistado tem conhecimento hoje 

em dia. 

No sétimo ano, quando o entrevistado mudou de escola, o entrevistado passou não 

apenas a estudar a flauta doce, como também a escola nova realizava um trabalho de canto 

coral, além de realizar apresentações com os trabalhos que eram feitos na flauta doce e no 

coral. 

O participante relatou que não enxergava esses trabalhos como uma educação 

musical, mas como algo mais parecido com uma prática musical, e por mais que estar em 
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contato com música o agradava, ainda não era algo que não o saciava musicalmente. Ele 

ainda relatou que no ensino médio, as aulas de música começaram a abordar outros temas, 

fazendo-o enxergar uma educação musical mais relacionada com o que ele estuda hoje em dia 

em sua faculdade de música, mas que mesmo assim esse trabalho de educação musical, não 

tocou o participante como musicista, ou como estudante de canto ou como artista. 

 

A segunda pergunta buscou saber por que ele quis estudar música e o por que dele 

buscar a tutela de um professor. Além disso foi perguntado qual o papel do professor para o 

entrevistado e o quão diferente, o participante acredita, que sua trajetória de educação musical 

seria diferente sem ter essa figura de um professor. 

Ao responder, o entrevistado faz um relato interessante. Segundo ele, seu desejo de 

estudar música o acompanhava desde cedo, mas que ele queria estudar piano. A família, 

entretanto, alegou que isso não seria possível devido a questão financeira de se comprar um 

piano: 

 

''Até então eu queria aprender piano desde pequeno. Era 

impossibilitado por questões financeiras, por localidade também. Eu 

não o quanto era real isso, só sei que não me deram permissão para 

estudar piano, com a desculpa de não ter dinheiro, não ter espaço 

para ter um piano, não ter dinheiro para comprar um piano e não ter 

onde ter aula de piano na região. Era isso que foi me passado." 

 

Esse fato acaba se relaciona com muitas das respostas de musicistas autoaprendizes 

de haver uma certa dificuldade financeira que acaba sendo colocada como obstáculo no 

aprendizado musical. No caso dos musicistas autoaprendizes, ele não conseguiram ter aulas 

com um professor. Já no caso do entrevistado, esse fator fez com que ele não estudasse piano 

e fosse estudar, após algum tempo, canto. 

O entrevistado falou ainda que seu desejo em estudar música sempre foi grande, mas 

que ao mesmo tempo o entrevistado tinha pouco contato com a música, nenhum parente que 

fosse musicista ou que consumisse muito música. O máximo que ele relatou de contato com a 

música foi escutar músicas no rádio do carro, na escola com amigos e as músicas dos 

desenhos que ele assistia. 
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Segundo o entrevistado, ele sempre desejou uma proximidade maior com a música, 

mas não sabia por onde e como começar, e isso teria sido uma das razões que o mesmo 

procurou um professor para estudar música: 

 

''Eu acho que quando eu fui pensar em procurar um professor de 

música para começar a ter uma iniciação musical, era muito mais 

porque eu não sabia que eu poderia começar sozinho. Eu não tinha 

essa noção. Também não sei se não fui instruído a pensar que eu 

poderia, mas sempre foi uma coisa muito, distante da minha 

realidade. Então tipo, não sei se por criação, ou onde eu estava, 

ambiente. mas a questão da música era uma coisa muito distante. 

Então justamente para achar uma coisa que está para lá, eu 

precisava de alguém para trazer para mim. Alguém para me ensinar. 

Acho que por isso que eu pensei que só poderia começar a estudar 

música se estivesse com um professor.'' 

 

Ainda segundo o entrevistado, a sua trajetória teria sido muito diferente caso não 

houvesse um tutor, pois isso iria requerer uma postura mais autônoma em seu estudo. O 

entrevistado ainda relata não saber se teria a capacidade de ser um musicista autoaprendiz. 

Na visão dele, ter essa postura mais autônoma em seu estudo o ajudaria na sua 

evolução musical, fazendo-a acontecer de forma melhor e maior. Esse fato se daria por conta 

do participante nunca sentir que ele tinha sido guiado para o lugar que ele gostaria de trilhar, e 

talvez faltasse um pouco de autonomia do próprio para entender como se comunicar com seus 

tutores o caminho que ele gostaria de seguir ou talvez uma autonomia para estudar sozinho o 

que ele desejava estudar de fato, para assim estudar independente do que seu professor o 

estivesse ensinando. 

A próxima pergunta para o primeiro entrevistado, aborda uma das respostas dadas 

por ele durante o questionário, onde o participante relatou ter uma dificuldade com a 

apropriação da própria voz. Nessa pergunta foi pedido que ele comentasse um pouco sobre 

essa dificuldade e se ele a observava em outros colegas de profissão. 

Já que no questionário algumas das dificuldades se mostraram ser mais voltadas ao 

tipo de instrumento que a pessoa toca, essa pergunta foi utilizada para tentar entender se o 

entrevistado via essas dificuldades como algo mais pessoal ou algo que ele reparava em 

outros colegas cantores. 

Segundo o participante, ele levaria muito tempo para explicar a dificuldade em si e 

que ele enxerga muitas coisas que são particulares dele nessa dificuldade, mas ele ainda 
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afirma que vê que as pessoas, em um modo geral, têm sim problemas similares, algumas em 

maior grau e outras em menor grau. 

Um comentário que me chamou atenção na resposta dessa questão, foi referente ao 

fato de o professor ter um grande potencial em ser uma figura importante no aprendizado de 

uma pessoa, e que caso esse professor não tenha cuidado, pode ser que o seu aluno venha a 

desenvolver diversos problemas técnicos ou até mesmo problemas de se manter interessado 

em aprender. Segundo o entrevistado: 

 

"E que sim, é muito comum, muitas pessoas que foram instruídas por 

um professor de canto, a cantar de um certo jeito: “porque é assim 

que se deve cantar, porque você tem que cantar canto Barroco e não 

Romântico”, por exemplo. As pessoas sentem isso mesmo, tipo, em 

relação a própria voz. Por que às vezes não se identificam com o 

repertório que elas estão cantando, não se identificam com a voz que 

está cantando também. " 

 

Como ele diz, é possível que muitos cantores possam vir a apresentar problemas 

similares como o apresentado pelo o entrevistado, caso essas pessoas sejam instruídas de uma 

forma errada, ou de uma forma não muito cautelosa. 

A questão seguinte abordou uma resposta do entrevistado durante o questionário, 

onde o entrevistado dizia a respeito da forma como a atual prática de estudo dele estava 

organizada: 

 "Mas minha prática atual se caracteriza tanto por me livrar de 

ensinamentos antigos errados ou que não me serviram, quanto de 

absorver de maneira seletiva os ensinamentos intrínsecos aos meus 

objetivos e a mim como indivíduo". 

 

  A pergunta pedia para o entrevistado comentar a respeito dessa fala e, além disso, que 

o entrevistado falasse se essa prática atual seria algo derivado da relação professor e aluno do 

entrevistado, ou se essa prática seria derivada de algo que o entrevistado desenvolveu  

sozinho e que agora estava buscando mudar. 

Segundo o entrevistado, essas questões seriam algo mais particular dele, mas que ele 

acreditava que deriva também da relação professor e aluno. Por exemplo, segundo ele, a 

questão que ele tinha com a voz, que foram abordadas na questão anterior, derivaram sim da 

questão tutor e aluno. Segundo seu relato, seus tutores não o conseguiram guiar para os 

caminhos que ele queria trilhar, e que por isso muito da prática atual de estudo dele se daria 
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em reaprender e filtrar o que foi lhe ensinado. E por causa disso o entrevistado defende que o 

professor deve ter uma postura humanizada e que enxergue o aluno como um indivíduo com 

necessidades e com objetivos próprios. 

Na última questão da entrevista, foi pedido que ele comentasse quais as 

possibilidades e as limitações que uma aprendizagem com orientações por professores poderia 

ter na trajetória de um musicista tutelado. 

Segundo ele, como cantor e tendo mais convivência com esse universo da música, 

ele falou que ia abordar mais a visão dele como cantor, mas que ele acredita que talvez isso se 

aplicasse a musicistas em geral. 

Para o entrevistado, a tutela de um professor tem sua importância para um aluno de 

canto, já que o aluno de canto poderia até vir a ter problemas e vícios vocais caso não 

houvesse uma consciência corporal do que é bom ou não para ela. Sendo que o professor 

poderia ajudar a evitar e conscientizar o aluno para que esse não venha a desenvolver esses 

vícios e problemas. Ainda segundo o entrevistado, o professor é um indivíduo que estudou 

muito e que tem vivências que podem auxiliar um aluno a encontrar formas e caminhos de 

aprendizado diversos. 

E a respeito das limitações que uma aprendizagem tutorada poderia vir a ter, seria justamente 

a questões que ele já havia relatado nas perguntas anteriores. Como por exemplo, professores 

ensinarem coisas que podem não ser válidas para um certo aluno, o de que não se consiga 

achar e ensinar de fato o que o aluno deseja aprender, ou que o aluno fosse levado para um 

caminho muito diferente do que ele estaria buscando. 

 

 

2.2.2. Segundo Entrevistado: 

 

O segundo entrevistado foi selecionado por seus comentários acerca de sua 

experiência de formação musical. Essa se iniciou com o aprendizado tutelado e hoje em dia 

essa ocorre de uma forma mais voltada ao autoaprendizado. Outro fator que chamou a atenção 

para a seleção desse entrevistado foram as instituições onde ele estudou, em especial no 

Projeto Guri. A entrevista ocorreu via plataforma Google Meet,  foi realizada no dia 31 de 

agosto de 2020 e teve duração de 25 minutos e 22 segundos. 
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A primeira questão da entrevista buscava justamente saber a importância de ter 

estudado nesse projeto social para a trajetória musical do entrevistado, e também sobre a 

opinião que o entrevistado tem acerca da importância que esse tipo projeto social tem para 

pessoas que não teriam outras oportunidades de estudar música. 

Segundo o músico, o Projeto Guri foi extremamente importante para sua trajetória 

musical como um todo, por ter sido uma espécie de um primeiro passo na sua caminhada 

musical. E que por mais que ele já tivesse tido um contato inicial ouvindo músicas com os 

amigos no colégio, o Projeto Guri teria sido o lugar onde o entrevistado teve um contato mais 

profundo com a música, estudando coisas como partitura, a parte técnica de como funciona a 

música, etc. Uma das coisas importantes que o Projeto Guri proporcionou para a trajetória do 

entrevistado foi que a participação nesses projetos abriu oportunidades para o entrevistado 

fazer apresentações ao vivo, e foi a partir desse tipo de experiência que o entrevistado decidiu 

seguir a carreira de musicista, mesmo que na época ele fosse jovem. 

Após o Projeto Guri, o entrevistado seguiu estudando música em outras instituições 

como a Escola Municipal e EMESP,  lugares onde o entrevistado continuou seus estudos 

musicais e fez seu alicerce teórico e técnico. Entretanto, ele deixou claro que o Projeto Guri 

foi a instituição que tornou tudo possível. 

Ainda segundo o entrevistado, os Projetos Sociais voltados ao estudo da música não 

são apenas portas de abertura para o estudo da música, mas também são trabalhos sociais que 

atingem as camadas da sociedade que são mais vulneráveis:  

 

“Uma vez que muitas pessoas vulneráveis podem deixar de seguir um 

outro caminho um pouco mais óbvio para a situação social que elas 

se encontram, através de um Projeto Social ela pode encontrar um 

outro caminho, um caminho profissional até.” 
 

De acordo com seu depoimento,  através do encantamento com esses projetos e com 

a linguagem musical, as pessoa acabam desenvolvendo outras áreas de suas vidas como 

disciplina e etc.  

A segunda pergunta da entrevista buscou explorar um pouco sobre a trajetória 

musical do entrevistado por ele ter relatado ter passado tanto por um ensino tutelado, quanto 

por um aprendizado baseado no autoaprendizado. A pergunta pediu para que o entrevistado 

relatasse se ele sentia que os dois tipos de aprendizagem eram totalmente distintos ou tinham 
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fatores comuns entre si e também que entrevistado relatasse um pouco de sua experiência 

pessoal com esses dois tipos de aprendizado musical. 

O entrevistado deixou claro o fato do início da sua trajetória musical ter sido a partir 

de um aprendizado tutelado, como os descritos na pergunta anterior da entrevista, e que a 

parte do autoaprendizado só foi experimentado por ele após passar por um aprendizado 

tutelado. Ele ainda comentou que essas duas experiências são totalmente distintas, e que o 

aprendizado tutelado deu as ferramentas que hoje em dia ele utiliza em seu autoaprendizado.

  

A terceira pergunta da entrevista foi feita a partir de uma resposta que o entrevistado 

deu no questionário quando perguntado quais os fatores positivos e negativos em ser um 

autoaprendiz, e o entrevistado respondeu, sem especificar se era algo bom ou ruim, a 

autonomia para escolher os materiais de estudo. Logo, a pergunta que foi feita para ele 

buscava entender se essa autonomia que ele havia comentado era algo benéfico, maléfico ou 

que fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Além disso, ainda foi pedido que o entrevistado 

comentasse como a tecnologia acabava influenciado o material de estudo do entrevistado, 

sendo essa influência em quantidade, diversidade ou qualidade. 

Segundo o entrevistado essa autonomia pode ser vista tanto como positiva quanto 

negativa. O lado bom dessa autonomia seria a livre escolha do que se estudar já que, segundo 

o entrevistado, durante o aprendizado tutelado muitas vezes acaba se tendo uma demanda de 

estudo que faz com que não haja muito tempo para estudar os assuntos que o indivíduo tem 

interesse em estudar.  

Ainda segundo o entrevistado, existe sim um lado negativo dessa autonomia nos 

estudos, que seria a falta do "toque de mestre", que um bom tutor pode fornecer para seu 

aluno, como por exemplo questões técnicas, questões de linguagem musical e como lidar com 

determinadas situações. 

Com relação à tecnologia, e como essa influência nessa autonomia de estudo, o 

entrevistado relatou achar que a tecnologia faz muita diferença hoje em dia, já que essa nos dá 

acesso a uma grande quantidade de materiais. E que por mais que se tenha materiais que não 

são muito confiáveis, segundo o entrevistado é preciso que se tenha um filtro para lidar com a 

internet. A internet, para ele, disponibiliza materiais de estudo de ponta e de altíssima 

qualidade, que antigamente só seria possível ter acesso a partir de um mentor que tivesse esse 
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material ou nas pouquíssimas bibliotecas especializadas em partituras e materiais de música, o 

que dificultaria muito o acesso a esses materiais. 

Segundo o entrevistado: 

"A tecnologia faz toda a diferença porque a gente consegue acessar 

todo tipo de material, com todo tipo de linguagem, em todo tipo de 

língua; e acho que com um bom senso crítico, uma boa analise a 

gente pode aproveitar bastante a internet, e tudo o que a tecnologia 

tem para dar. Não só a internet como todos os dispositivos 

tecnológicos que hoje ajudam tanto a área musical, como aplicativos 

de treino de percepção e tantos outros, de escrita de partitura.". 

 

A quarta pergunta da entrevista, foi feita pensando nas respostas que o entrevistado 

havia dado no questionário, quando perguntado sobre suas dificuldades musicais, onde o 

entrevistado falou ter dificuldade em organizar e planejar seus estudos. A partir disso a 

pergunta da entrevista buscava entender se essa dificuldade sempre esteve presente na 

trajetória do entrevistado ou se essa dificuldade havia aparecido no momento em que o 

entrevistado não estava mais estudando com professores. Além disso foi pedido que o 

entrevistado comentasse um pouco sobre essa dificuldade. 

Segundo o músico, a organização dos estudos sempre foi um fator difícil durante sua 

trajetória musical, mas que quando havia um tutor ou uma demanda semanal para apresentar 

ele sempre tentava dar um jeito de cumprir as metas e os estudos que precisavam ser feitos. 

Ainda, segundo o entrevistado, essa dificuldade cresceu quando ele parou de estudar com um 

professor, mesmo que ele atribua esse crescimento a uma demanda maior de trabalho que faz 

com que haja menos tempo de estudo disponível. 

O entrevistado ainda explica melhor essa dificuldade de planejamento:  

 

"quando eu digo dessa dificuldade de um planejamento para o estudo 

é em um sentido geral, que é aquela coisa do estudo todo dia sabe, 

que a gente sabe como é que é; tocar para nós é que nem o pai nosso 

para o beato, tem que ser todo dia". 

 

A última pergunta da entrevista pedia que a partir de tudo que havia sido conversado 

durante a entrevista, que o entrevistado falasse algumas das possibilidades e das limitações 

que tanto o autoaprendizado poderia vir a ter, como também as possibilidades e limitações 

que o aprendizado tutelado possui. 
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Segundo o entrevistado, a autoaprendizagem é muito boa no sentido dela permitir 

você a trilhar um caminho próprio de aprendizagem, podendo causar um efeito de um 

interesse mais profundo no assunto estudado, já que quando o indivíduo está estudando algo 

de seu interesse a tendência é ele estar feliz e mais imerso nesse estudo, mas que a 

autoaprendizagem possui uma limitação ao passo que não há um contato direto com um tutor, 

como no caso da aprendizagem tutelada. 

Ainda segundo o entrevistado: 

 

''Eu acho todo aprendizado tem mais uma pessoa acaba sendo mais 

rico justamente por essa troca, as trocas de experiências. Então eu 

acho que a autoaprendizagem perde muito nesse sentido das trocas 

por caminhos já trilhados pelos os tutores". 
 

E mesmo com acesso a muitos materiais na internet, o musicista pode acabar se 

perdendo no que estudar, o que possivelmente não ocorreria com o auxílio de um tutor que 

pudesse guiar esse musicista. Para o entrevistado, isso seria a parte boa do aprendizagem 

tutelado. Porém, segundo o entrevistado, o ensino tutelado, pode vir a ser negativo quanto ele 

acaba ocorrendo de uma forma que o aluno acaba sendo podado ou que o aluno não tenha 

chance de escolher os caminhos que ele venha a querer trilhar. 

 

 

2.2.3. Terceira Entrevistada: 

 

A última entrevistada foi selecionada a partir das respostas que ela havia dado no 

questionário, em especial o fato dela ser autoaprendiz e ter estudado em um projeto social 

destinado a educação musical. A entrevista foi realizada no dia 2 de setembro de 2020 e teve 

duração de 28 minutos e 07 segundos, para realizar a entrevista foi utilizada a plataforma de 

conversa em vídeo do Google Meet. 

A primeira questão da entrevista foi feita para entender um pouco melhor o que 

incentivou a entrevistada a estudar música e como havia sido a experiência dela de 

aprendizado musical sendo uma autoaprendiz. Além de comentar acerca desse início de 

aprendizagem musical, foi pedido ainda que ela comentasse um pouco sobre algumas 

dificuldades e/ou fatores positivos em ter sido uma autoaprendiz.  
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A entrevistada iniciou sua resposta frisando que ela era do Belém, e que 

possivelmente isso teria influência em sua relação com a música, já que segundo a 

entrevistada a cultura Amazônica tem uma associação grande com a musicalidade e com os 

sons. Essa cultura de valorização da musicalidade teria servido como incentivo e estímulo 

para os cidadãos amazônicos a estudar música, e que possivelmente isso também a estimulou 

a estudar música. 

Outra via de incentivo para estudar música teria sido a familiar, já que segundo a 

entrevistada, seu pai e sua mãe valorizavam muito a linguagem musical. A mãe dela cantava 

em corais na igreja e o pai sempre gostara muito da música popular brasileira. 

Outros fatores para a entrevistada estudar música, que ainda serão abordados mais 

profundamente em outra questão da entrevista, foram os Projetos Sociais atrelados a 

Universidade Federal do Pará.: 

 

“Aí nesse sentindo, lá Belém, também existem alguns projetos sociais, 

que são alguns atrelados a Universidade Federal do Pará como 

mobilização de extensão na universidade, e outros associados ao 

governo do estado ou a prefeitura ou mesmo a organizações não 

governamentais que produzem espaços de aprendizado de música 

para a população gratuito. Então nesse sentindo também, existiu sim 

uma estrutura pedagógica, eu acho que eu respondi isso no 

questionário né, musical prévia.” 

 

 Ainda segundo a entrevistada ela fez apenas um ano de escola de música, onde ela 

aprendera a tocar o básico de violão e da flauta transversal, que por mais que fosse pouco 

tempo de estudo ela conseguira aprender um tanto sobre atenção musical e atenção estética 

para uma realização musical. Esses aprendizados mais tarde iriam possibilitar a entrevistada a 

aprender a tocar o clarinete por conta própria, e que por mais que ela tenha vez ou outro 

pedido dicas de como tocar para amigos, o aprendizado de instrumentos dela acabou 

ocorrendo de forma bastante intuitiva 

 

Se tratando das dificuldades encontradas ao longo de sua trajetória musical, a 

entrevistada relatou ter certas dificuldades como uma leitura precária de partitura, demorar 

para voltar à forma caso ficasse sem tocar por um certo período de tempo, falta de 
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conhecimento de escalas, entre outras dificuldades. Ainda segundo a entrevistada mesmo com 

essas dificuldades, ela ainda encontrava formas de tocar ao vivo vencendo essas barreiras. 

A segunda pergunta da entrevista baseou-se em umas das respostas que a 

entrevistada havia dado no questionário sobre os possíveis fatores que a levaram a ser uma 

autoaprendiz. Durante o questionário ela relatou que uma das razões para ter se voltado para o 

autoaprendizado foi devido a questões financeiras. Na entrevista, foi pedido que ela 

comentasse um pouco o quão relevante isso foi na sua trajetória musical e se isso foi 

prejudicial às escolhas e caminhos que a entrevistada trilhou musicalmente. 

A entrevistada relatou que o projeto social que ela estudou tinha poucos recursos, e 

isso acabou prejudicando os estudos musicais dela, ao passo que, por exemplo, ela relata que 

acabou migrando seus estudos da flauta transversal para o violão por não possuir um 

instrumento: 

 

“E eu percebi depois que eu migrei para o violão, claro isso é uma 

percepção infanto juvenil e hoje eu analiso com distanciamento, mas 

claro erudito é um instrumento mais caro e portanto menos acessível 

para as pessoas que estavam lá. Então como eu estudei nessa escola 

eu percebi quanto mais erudito o instrumento mais caro ele era e 

portanto menos estudantes. ” 
 

Ela ainda relata que nas aulas de violão os alunos até tinham seus instrumentos 

próprios, porém durante suas aulas de flauta transversal ninguém tinha instrumento próprio e 

que os alunos precisavam compartilhar entre si uma única flauta, o que além de atrapalhar 

muito o estudo, não é nada higiênico se tratando de um instrumento de sopro. A entrevistada 

falou que aos poucos foi desistindo tanto da aula de flauta transversal e mais tardar, das aulas 

de violão, e que apenas retornaria a estudar flauta aos 19 anos, quando ela ganhou uma flauta 

de sua mãe:  

 

“E nesse sentido eu retomei a flauta quando eu tava 19 anos e minha 

mãe me deu uma flauta de natal aqui em São Paulo, quando eu já 

vivia aqui, e que para a gente foi muito cara e era uma flauta chinesa, 

ou seja a qualidade super baixa e era a mais barata do mercado, e 

para a gente foi muito cara.” 
 

Ou seja, após vários anos ela conseguiu adquirir uma flauta transversal para estudar e 

mesmo que a flauta tivesse sido cara para ela adquirir , essa flauta não era de uma qualidade 
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profissional. Ela ainda relata um episódio similar quando ela fala sobre o clarinete dela, que é 

de segunda mão e não é um clarinete profissional. 

 

“Então, isso tudo depõe nessa questão financeira e econômica, de 

como o acesso primeiro a materialidade dos instrumentos é muito 

restrita para quem de fato não tem opções. “ 

 

Para a entrevistada, a falta de acesso a instrumento faz com que pessoas que 

poderiam ser exímias instrumentistas nem cheguem a cogitar iniciar um estudo com esses 

instrumentos, e isso partiria muito de uma dificuldade de acesso marcada pela a questão 

financeira. 

A terceira questão da entrevista dizia a respeito da única instituição de ensino 

musical a qual a entrevistada relatou ter estudado música: um projeto de extensão da Escola 

de Música da Universidade do Pará. A pergunta feita aproveitou essa experiência e foi pedido 

para que a entrevistada comentasse o quão relevante ela acredita que esse projeto social foi 

para a trajetória musical dela, e como a entrevistada enxergava a relevância desse tipo de 

projeto social para indivíduos que possuem dificuldades financeiras que dificultam o acesso a 

uma educação musical. 

Segundo a entrevistada, a experiência de estudar nesse projeto teve uma grande 

importância em sua trajetória, ela ainda relatou que teve um grande apoio da família para 

estudar música. Para a entrevistada foi importante o contato com outras pessoas que ela pode 

ter ao estudar ao estudar nesse projeto de extensão e que esse espaço possibilitou uma troca de 

experiência entre os alunos que foi de grande importância em sua trajetória de aprendizado.  

A seguinte crítica foi feita, não aos projetos sociais mas sim aos professores que ministravam 

aulas nesses projetos sociais, sobre como um professor pode desestimular o aluno de música 

dependendo de sua postura com seus alunos: 

 

"eu lembro que uma vez a gente fez uma homenagem ao Tino 

Pimenta, que é um maestro da Amazônia, paraense; e a minha melhor 

amiga tinha quebrado o braço e a regente do coral quis colocar ela lá 

para atrás, por que ela tava com o braço quebrado sabe. Então, isso 

me afetava, essas desigualdades, essa forma de que as estrelas de 

quem cantava melhor e quem não cantava" 
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Esse relato demonstra como o professor pode desestimular seus alunos a estudar 

música devido a certas atitudes de exclusão e diminuição do papel dos seus alunos, e esse tipo 

de postura serviu como um desestímulo para a entrevistada a continuar frequentando esse tipo 

de ambiente de aprendizado musical. 

Continuando a resposta, a entrevistada relatou que a relevância desses espaços 

culturais, seria a de que esses lugares acabam sendo um ambiente de resistência,  que ocorre 

aprendizado e da conscientização musical das pessoas ao aprender música, contra uma certa 

indústria cultural que massifica a música. 

 

A próxima questão da entrevista dizia a respeito de como os avanços tecnológicos e 

da internet vem modificando como os musicistas estudam música. A partir de percepções que 

vinham das respostas dos musicistas autoaprendizes no questionário, foi  perguntado se esses 

recursos ajudaram ou atrapalharam no aprendizado musical dela, e como ela imagina que seu 

aprendizado musical teria ocorrido sem esses recursos tecnológicos. 

A entrevistada iniciou sua resposta falando que ela era da geração anterior a internet, 

e que ela acredita que por isso ela não havia sentido uma forte influência desses recursos, mas 

que ela havia transitado bem por um mundo anterior a internet para um mundo com a internet. 

Ela falou ainda que ela faz uma certa relação entre formas de aprendizado anteriores a internet 

e formas de aprendizado que são utilizados hoje em dia na internet: 

 

"Então eu peguei essa transição, por exemplo quando eu vejo um site 

com cifras, um Cifra Club ou sei lá, para mim não é uma linguagem 

tão disruptiva em relação as revistinhas de cifras que eu aprendia 

para toca um Renato Russo. É um outro sistema, mas para mim não é 

tão absurdo ver esse decalque, essa transposição." 

 

 

Para finalizar a entrevista foi pedido que a entrevista comentasse um pouco da 

opinião dela para com as possibilidades e limitações que uma aprendizagem sem professor 

poderiam vir a ter para um estudante de música. 

Segundo a entrevista, existem várias limitações que esse tipo de aprendizado poderia 

vir a ter, como por exemplos as questões de aprendizado técnico que ela já havia relatado nas 

outras questões e que possivelmente esta seria a questão mais negativa dessas limitações. 



52 

 

 

No sentido de possibilidades e fatores positivos do processo da autoaprendizagem, a 

entrevistada destacou a liberdade que existe nesse processo de aprendizagem, já que em 

alguns casos em um processo de aprendizagem com professor, o professor pode ter uma certa 

didática que pode vir a castrar de certa forma o estudante, para exemplificar a entrevistada 

deu o seguinte exemplo: 

 

"Eu não ouvi coisas que colegas meus ouviram, que minha irmã ouviu 

quando fazia violino, que ela jamais iria conseguir fazer um 

movimento preciso do pulso, então por isso ela seria uma musicista 

fracassada ou sempre aquém do esperado de uma violinista." 
 

Por causa de relatos como esse, a entrevistada se diz feliz em ser uma autoaprendiz e 

não ter que passar por esse tipo de situação, onde um professor repreende e desestimula o seu 

aluno.  
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3. Conclusão 

 

A partir de tudo que foi pesquisado e realizado nesse trabalho, foi possível entender 

um pouco mais sobre certas semelhanças e diferenças entre esses tipos de aprendizagem 

distintos, sobre como essas trajetórias de aprendizado podem vir a se iniciar, sobre o que leva 

a um musicista para o caminho do aprendizado tutelado ou do caminho do autoaprendizado, 

sobre como o musicista autoaprendiz e o musicistas tutelado podem vir a se relacionar com a 

música e também sobre as limitações e possibilidades que esses dois tipos de aprendizados 

podem vir a ter na trajetória de um musicista. Assim, é chegada a hora de responder às 

questões e os objetos que motivaram a realização deste trabalho. 

 

3.1.Como diferentes musicistas iniciam suas caminhadas nos estudos de música? 

 

As leituras como um todo mostraram como o início de uma trajetória musical pode 

ocorrer de diferentes maneiras, mas que existem fatores que se mostram importantes 

influenciadores para os primeiros passos de uma trajetória musical, assim como foram 

observadas certos tipos de barreiras e/ou fatores desestimulantes que podem vir a atrapalhar 

esses primeiros passos de aprendizado musical. 

Tanto na bibliografia lida, quando nos questionários e nas entrevistas, foi 

interessante ver como o apoio familiar pode vir a servir de grande estímulo para os primeiros 

passos de um indivíduo em sua caminhada musical. Como também, a falta desse apoio pode 

dificultar o início de um aprendizado musical. 

O ato de um familiar estimular o aprendizado musical, como no caso da terceira 

entrevistada, serviu de grande apoio para ela estudar música tanto no projeto de extensão, 

quanto muito provavelmente serviu de apoio para ela buscar estudar música a partir do 

autoaprendizado, após estudar em um projeto de extensão. Na mesma entrevista ainda há o 

relato de que a irmã da entrevistada também estudou música com o apoio de sua família, e por 

mais que ela não tenha uma relação profissional ou de estudo com a música hoje em dia, essa 

pessoa teve uma aprendizagem musical. E como o segundo entrevistado disse, o aprendizado 

musical não é apenas tocar música, ele pode incentivar a inúmeras outras coisas como 

desenvolver um senso de disciplina. Com isso dito, é evidente que existe uma importância 

enorme do apoio familiar, mesmo não criando um musicista, onde essa família pode estar 
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contribuindo para o desenvolvimento humano desse indivíduo. O aprendizado musical é um 

investimento, e como tal, ele demanda um certo investimento financeiro, de tempo e de 

transporte, e sem o apoio da família dificilmente uma criança é capaz de iniciar seus estudos 

na música vencendo esses tipos de barreiras.  

Outro apoio que mostrou servir de incentivo para o início de uma caminhada de 

aprendizado musical foi o auxílio e apoio dos amigos. Lendo a bibliografia sobre o assunto, a 

relação entre um indivíduo e seus amigos e/ou colegas de escola pode servir como uma 

espécie de seus primeiros passos de uma educação musical ou como estímulo para buscar essa 

educação em outros lugares. Segundo a bibliografia, o ambiente escolar acaba sendo um local 

que pode estimular o indivíduo a iniciar sua caminhada no aprendizado musical, justamente 

por ser um local que possibilita conversas, trocas de experiências e de um descobrimento 

sobre o universo de música que pode ocorrer entre os colegas de uma sala de aula. 

Ainda se tratando do ambiente onde o indivíduo está como um fator de estímulo para 

o aprendizado musical, a terceira entrevistada dá um relato que parece colaborar com essa 

ideia, afirmando que o estado onde ela cresceu tinha uma grande valorização com o fazer 

musical e que isso pode ter, sim, servido como um fator estimulante para a entrevistada ter 

começado a aprender música. 

O humor do indivíduo e o seu prazer quando ele está aprendendo música também 

apareceram como fatores importantes no porquê um indivíduo pode continuar estudando 

música ou no porquê um certo indivíduo desisti de estudar música. Se não há um prazer no 

aprendizado musical ou no fazer musical, o indivíduo muito provavelmente pode acabar 

optando por desistir de tentar aprender música, como o inverso também é totalmente 

plausível, um indivíduo que está feliz e tem experiências positivas durante seu aprendizado 

musical tem uma chance muito maior de continuar esse processo de aprendizado musical. 

 Pelas leituras da bibliografia, o advento do avanço tecnológico hoje em dia se 

apresenta também como um fator que pode vir a estimular ou auxiliar no aprendizado de um 

estudante de música. Por exemplo, devido a uma quantidade de material que pode ser 

utilizado para o aprendizado musical, que vem crescendo junto ao avanço da tecnologia e as 

possibilidades de compartilhamento desse tipo de material de aprendizado, que hoje em dia 

são possíveis de serem encontrados com uma maior facilidade devido a internet. Além disso, 

como observado no artigo Guitar Hero: novas práticas de consumo e cultura auditiva na 

música através dos videogames, foi possível observar casos onde indivíduos foram 
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estimulados a querer aprender e a tocar música a partir de suas experiências jogando 

videogames que simulavam essa parte do fazer musical. 

 Esse cenário, onde a tecnologia avançou tanto, se mostrou como um fator que auxilia 

muito o aprendizado de um musicista tutelado, mas que traz muito material de estudo e muitas 

possibilidades de aprendizado para o musicista que é autoaprendiz, como pode ser observado 

no questionário onde a grande maioria dos participantes, tanto dos que se consideravam como 

autoaprendizes quanto os que se consideravam tutelados, responderam utilizar um ou mais 

recursos tecnológicos em seus estudos de música. 

Um outro fator que foi possível de se observar na pesquisa como um todo é como 

projetos sociais e ou instituições como as religiosas muitas vezes acabam servindo de porta de 

acesso a uma inicialização musical, principalmente em casos onde essa inicialização musical 

não seria possível sem esse tipo de instituição. 

Na bibliografia a instituições religiosas acabaram aparecendo justamente como uma 

alternativa de educação musical para diversos indivíduos que talvez não teriam a chance de 

tocar um determinado instrumento seja por motivos de ser um instrumento difícil de se 

encontrar aulas ou por motivos econômicos da pessoa não ter a possibilidade bancar esse 

instrumento musical e também do indivíduo que não ter a possibilidade de bancar aulas de 

música. 

Outras instituições que apareceram com propostas similares, de uma alternativa de 

um aprendizado musical para indivíduos que dificilmente teriam outras formas de estudar 

música, foram os Projetos Sociais destinados ao ensino de música. 

Nas entrevistas que foram realizadas, dois dos três participantes foram selecionados, 

entre outros fatores, justamente por terem estudado em projetos sociais e, por isso, terem 

como relatar suas experiências nesses projetos. Ambos os entrevistados destacaram como foi 

importante estudar em um projeto social, e como esses projetos possibilitam experiências de 

aprendizado e de apresentações musicais que marcaram fortemente a trajetória musicais 

desses entrevistados. 

 

3.2.  O que pode vir a levar uma pessoa ao caminho do autoaprendizido ou a ter 

aulas de música com a orientação de professores? 

 



56 

 

 

Como destacado anteriormente, existem vários fatores que podem incentivar um 

indivíduo a iniciar sua caminhada de aprendizado musical, e a partir de tudo que foi 

pesquisado foi possível conhecer um pouco melhor o que leva um indivíduo ao 

autoaprendizado ou a um aprendizado tutelado. 

Como grande parte da pesquisa acabou se focando no porquê de um indivíduo se 

tornar um autoaprendiz, a maior parte dessa resposta será dedicada a esse perfil de estudante 

de música. 

Com isso dito, ainda é importante ressaltar como o papel do professor e o papel da 

relação professor e aluno foi altamente observado em respostas do questionário, nas 

entrevistas e nos textos lidos da bibliografia. 

Pelo o que foi observado, o aluno de música costuma buscar a tutela de um professor 

devido a esse profissional  ter experiências e estudos na área que o auxiliam muito na hora de 

ensinar para um determinado aluno. Isso parece colaborar com a respostas que foram obtidas 

no questionário ao perguntar para os musicistas tutelados, qual seria o papel do professor para 

esses musicistas. Nas respostas o professor apareceu como alguém que consegue auxiliar e 

dar suporte para o aluno continuar prosseguindo em sua trajetória musical, fazendo com que o 

aluno não se perca pelo o caminho e que esse aluno musicista tenha uma progressão didática 

dos assuntos abordados. Talvez, por isso, grande parte dos participantes tutelados que 

responderam o questionário, falaram que a figura e o papel do professor tenha sido essencial e 

fundamental em suas trajetórias de aprendizado musical. 

Outro motivo interessante que apareceu durante a pesquisa sobre o assunto, foi 

durante a primeira entrevista, quando o entrevistado falou que ele nem sabia que era possível 

estudar música sozinho, ou seja impossibilitado-o de qualquer possibilidade de tentar um 

autoaprendizado, por exemplo. 

O outro perfil de aprendizado é o do músico que opta ou tem que optar por ser 

autoaprendiz. Esse tipo de musicista acaba sendo levado a essa decisão por diversos fatores. 

Esse perfil de estudante foi amplamente observado na bibliografia que foi lida, além de que a 

partir do questionário e das entrevistas foi possível traçar algumas razões do porquê dessa 

opção. 

No questionário, as respostas relativas a essa questão indicaram motivos financeiros, 

com 50,3% dos participantes autoaprendizes assinalando isso como um fator determinante 

para ter escolhido um caminho baseado no autoaprendizado. 
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Esse fator acabou aparecendo em diversas partes da pesquisa e se mostrou de certa 

uma barreira que o musicista que não tem condições financeiras acabam tendo que vencer, 

para estudar música.  

Outros momentos significativos onde apareceu essa questão financeira como um 

fator determinante na caminhada de um musicista foram nas entrevistas. Nas três entrevistas 

esse fator abordado, mesmo na primeira entrevista onde o entrevistado era um musicista 

tutelado, esse fator apareceu como um determinante na escolha do entrevistado de qual 

instrumento musical ele poderia aprender. 

A terceira entrevistada relatou a sua experiência pessoal de aprendizado, para 

exemplificar o quanto essas dificuldades apareceram e dificultaram ela a estudar com um 

professor ou estudar música geral. No relato da entrevistada ele deixa claro o quão 

complicado foi adquirir os seus instrumentos musicais, falando que por mais que eles fossem 

de um valor monetário difícil dela pagar, mesmo assim eles não eram instrumentos top de 

linha.  

Em suma, a questão financeira além de dificultar o aprendizado musical, em muitos 

casos, acaba obrigando certas pessoas a ter que aprender por conta própria ou buscar outras 

formas de aprendizado que não a tutelada, pelo o simples fato de que muitas vezes não é uma 

opção financeiramente viável ter aula particulares, pagar um conservatório, etc. 

Outro motivo para o indivíduo ter escolhido o autoaprendizado, que apareceu no 

questionário, foi do indivíduo realmente querer tentar aprender sozinho, que foi assinalado 

por 40% dos musicistas autoaprendizes, outras alternativas que foram assinaladas no 

questionário foi a de que o musicista não conhecer um lugar confiável para estudar e do 

musicista ter tentado aprender com um professor e não ter dado certo e por isso ele se voltou 

ao autoaprendizado para tentar aprender. 

Outra das razões, que hoje em dia possibilitam um musicista optar pelo 

autoaprendizado são os avanços tecnológicos das últimas décadas e as ferramentas 

educacionais que esses avanços deixaram a disposição para o estudante de música. Por 

exemplo, no artigo de Marcos Garcia (2011), o autor comenta como as videoaulas e materiais 

disponíveis na internet vem abrindo portas para indivíduos estudar música mesmo sem um 

professor.  

Outro fator que pode incentivar alguém a ser um autoaprendiz, que foi amplamente 

observado nas referências bibliográficas, é como em muitos casos o musicista que é 
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autoaprendiz pode adquirir um certo status entre outros musicistas ou apreciadores de música 

em geral. Os musicistas que são autoaprendizes, principalmente os musicistas que são mais 

bem sucedido, acabam sendo visto muitas vezes como indivíduos que adquiriram seus 

talentos quase de uma maneira sobrenatural, sem levar em conta o grande esforço que eles 

tiveram em adquirir seus saberes e habilidades musicais. Essa mística do músico autoaprendiz 

pode sim ser um motivo pelo o qual um musicista pode se voltar ao autoaprendizado e tentar 

ou adquirir esse status de músico autoaprendiz, ou até mesmo um musicista pode ser 

influenciado pelos os seus ídolos musicais a trilhar um caminho de aprendizado musical 

similar ao desses ídolos musicais. 

Um outro perfil de musicista que apareceu na pesquisa foi o do musicista que inicia 

sua trajetória musical de uma forma e acaba depois de um tempo migra para outras formas de 

aprendizado. 

O advento do musicista autoaprendiz que acaba em algum momento buscando ter 

aulas com professores foi algo que acabou sendo muito visto durante as pesquisas feitas, e a 

razão para isso ocorrer pode variar, mas foi frequentemente observado que muitas vezes o 

musicista autoaprendiz acabava buscando ter uma tutela de um professor ou quando ele estava 

buscando novos rumos e possibilidades na música ou quando esse musicista atingia uma certa 

barreira e acabava não progredindo da forma como ele gostaria, e por isso ele acaba se 

voltando para o ensino tutelado para vencer essa barreira. 

Por mais que o perfil do musicista autoaprendiz que procura um professor tenha 

aparecido com mais frequência na pesquisa, houve um relato na segunda entrevista onde o 

entrevistado, que teve em grande parte da sua trajetória de seus estudos calcada no 

aprendizado tutelado, relatou que mais tardiamente na sua trajetória musical ele acabou se 

voltando para o autoaprendizado por não ter mais tempo disponível para ter aulas. 

 

3.3. Como esses dois tipos diferentes de musicistas trabalham e se relacionam com a 

música? 

 

Para entender melhor como esses tipos diferentes tipos de musicistas se relacionam e 

trabalham com a música, o questionário que foi realizado teve questões pensadas nesse 

aspecto a fim de que a partir das respostas obtidas nele fosse possível traçar alguns padrões 

que ocorrem  essas formas distintas de aprendizado trabalham e se relacionam com a música. 



59 

 

 

 

Com relação à forma e as instituições onde os musicistas participantes do 

questionário estudaram, 33 dos participantes relataram terem tido aulas particulares, 26 dos 

participantes relataram estar cursando ou terem cursado faculdade, 23 desses participantes 

haviam estudado em conservatório, 13 participantes estudaram em algum Projeto Social 

destinado a educação musical, 11 participantes estudaram música no Ensino Fundamental, 6 

participantes do total declararam estudar sozinho e 3 participantes estudaram música no 

Ensino Médio. 

Dentre essas respostas, é importante ressaltar que entre os 15 participantes que se 

declararam ser autoaprendizes, 13 desses participantes declararam terem estudado em 

Faculdade de música, Aulas Particulares, Projetos Sociais, Conservatório e Aulas de Música 

no Ensino Fundamental.  

Tratando essa questão de forma mais específica é possível observar como os perfis 

de musicistas autoaprendizes e de musicistas tutelados podem vir a variar muito. Segundo o 

gráfico a seguir que foi feito a partir das respostas do questionário, podemos observar como 

houve uma certa simetria entre os musicistas auto aprendizes e musicistas tutelados, quando 

se trata de estudar música no ensino médio e em Projetos Sociais voltados a educação 

musical. Porém, de resto, é possível observar como mais musicistas tutelados relataram 

estudar música no ensino fundamental, faculdade, conservatório e em aulas particulares com 

mais frequência do que os musicistas autoaprendizes, e mesmo que a quantidade de musicista 

autoaprendizes tenha sido equivalente a apenas a metade dos participantes tutelados do 

questionário, esse número não bate ao passo de que o número de musicistas tutelados que 

estudaram nessas instituições citadas anteriormente são em média quatro vezes maiores que 

os números de musicistas autoaprendizes que estudam nessas instituições. 

O número bem maior de participantes autoaprendizes do que musicistas tutelados 

que relataram estudar sozinhos faz sentido, já que a prática de se estudar sozinho é parte 

fundamental do autoaprendizado. 
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Com relação a utilização de ferramentas tecnológicas para estudo, 30 dos 31 

participantes tutelados relataram usar do artifício de ouvir música para estudar música, já 

entre os musicistas autoaprendizes todos os 15 relataram usar desse recurso para estudar 

música. O mesmo padrão de respostas similares ocorreu para a utilização de se gravar para 

depois se ouvir e de baixar partituras e/ou tablaturas, como recursos tecnológicos amplamente 

utilizados por ambos os tipos de aprendizado. A utilização de video-aulas teve uma 

porcentagem similar entre ambos os tipos de aprendizagem, mas ela apareceu numa 

porcentagem maior entre os musicistas autoaprendizes. Já a porcentagem de participantes que 

relataram utilizar recursos de programas para treinamento auditivo foi praticamente a mesma 

porcentagem entre musicistas tutelados e musicistas autoaprendizes. 

Ainda com relação a tecnologia, é importante ressaltar um relato do segundo 

entrevistado, que relata que a tecnologia desempenha um fator de grande importância de 

democratizar o acesso a materiais de estudo, que antigamente só se teria acesso a esses 

materiais em bibliotecas especializadas que são escassas ou tendo aulas com professores que 

tivessem esse tipo de material de estudo. E essa democratização de materiais de estudo auxilia 

e beneficia muito o musicista autoaprendiz e o musicista tutelado. 
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Os musicistas que participaram do questionário se mostraram estarem imersos e 

trabalhando no mundo da música. Dos 46 participantes, 37 trabalhavam de alguma forma com 

música, sendo que 30 dos participantes trabalhavam com música e 7 desses tinham a música 

como hobby porém trabalhavam. 

As formas como esses participantes trabalhavam variava muito a cada caso, mas em 

geral a maior parte dos musicistas se declararam como educadores e/ou performers, além 

dessas profissões os participantes também relataram trabalhar como pesquisador de música, 

luthier, regente, produtor musical, musicoterapeuta, arranjador, co repetidor, afinando piano, 

arranjador, tocar em casamento, tocar em orquestra, realizar eventos musicais. 

Observando o gráfico a seguir, é possível constatar como em geral houve uma certa 

simetria entre os participantes tutelados e autoaprendizes, quando o assunto era tocar ou 

performar ao vivo, porém o número de musicista que trabalham com dar aulas foi bem 

superior entre os participantes que eram tutelados e o número de participantes autoaprendizes 

que relataram ter a música apenas como um hobby foi superior a quantidade de participantes 

tutelados que relataram levar a música apenas como um hobby, mesmo com o número de 

participantes autoaprendizes ter sido praticamente a metade do número de participantes 

tutelados. 
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Com relação a terem trabalhos atrapalhados devido a essas dificuldades, 18 dos 31 

musicistas tutelados relataram ter tido trabalhados prejudicados ou atrapalhados por essas 

dificuldades, já entre musicistas autoaprendizes 7 dos 15 participantes autoaprendizes falaram 

já terem sido prejudicados em seus trabalhos musicais por suas dificuldades, o que indicaria 

uma proporção similar entre musicistas autoaprendizes e musicistas tuteladas que já sentiram 

ter trabalhos prejudicados por suas dificuldades particulares com a música. 

A última questão do questionário, tanto para musicistas tutelados quanto para os 

musicistas autoaprendizes, abordou como suas trajetórias de formação musical havia 

influenciado em suas práticas atuais. 

Os musicistas tutelados em geral relataram que suas trajetórias de formação musical 

haviam sido proveitosas e positivas, que diversas portas acabaram se abrindo, especialmente 

profissionalmente, e que suas trajetórias musicais acabaram mudando a visão de alguns dos 

musicista, seja essa mudança no modo de enxergar vida ou uma mudança de enxergar 

quesitos musicais. Nos aspectos mais negativos das trajetórias de formação musical dos 

participantes tutelados do questionário, foi possível observar muitos relatos de como 

determinado aspecto não havia sido trabalhado em suas aulas de música e isso teria causado 

um certo déficit técnico nesse determinado aspecto, sendo esse aspecto improvisação ou o 

ouvido musical do participante. 

Outra coisa que foi muito observado dentre as respostas dos participantes tutelados e 

como seus gostos musicais, seus vocabulários de gêneros musicais e de acordes havia sido 

muito influenciado por seus professores e o que esses professores haviam ensinado para esses 

participantes. 

Já os musicistas autoaprendizes relataram que suas trajetórias de formação musical 

os afetaram de formas positivas, como por exemplo tendo um maior conhecimento musical, 

obtendo um desenvolvimento de um senso de disciplina, desenvolvimento de aspectos 

musicais como teoria, etc. No sentido de fatores negativos, que a trajetória de aprendizado 

musical trouxe para os participantes autoaprendizes, foi possível observar relatos onde o 

participante autoaprendiz dizia que ele ainda poderia alcançar mais coisas na música, como 

um maior conhecimento técnico ou cursar uma faculdade de música. 

 

3.4. Quais as possibilidade e limitações que musicistas autoaprendizes e musicistas 

que tiveram professores identificam em suas trajetórias? 
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Se tratando das possibilidades e limitações que ambas essas formas de aprendizagem 

apresentaram como um todo ao longo da pesquisa, foi que tanto autoaprendizagem quanto a 

aprendizagem tutelada possuem suas limitações e suas possibilidades para o musicista. 

Com relação às limitações dos musicistas autoaprendizes, um das limitações que 

mais apareceram durante a pesquisa, foi com relação ao musicista autoaprendiz não ter um 

professor. Devido a falta dessa figura de tutor, esse tipo de musicista pode vir a enfrentar 

diversos desafios e limitações em seus processos de aprendizagem, já que o musicista 

autoaprendiz acaba tendo que assumir totalmente a gestão de sua educação musical e isso 

engloba adquirir materiais de estudo, organizar seus estudos, traçar mesmo que 

inconscientemente um plano de estudo, se manter motivado e superar as adversidades do 

aprendizado musical sem um tutor para auxiliar nessa tarefa. Tudo isso configura um cenário  

complexo e com várias dificuldades que o musicista autoaprendiz precisa enfrentar para 

iniciar e manter seu aprendizado musical. O musicista tutelado, por exemplo, tem em certo 

grau que gerir seu aprendizado musical, mas esse musicista poderá contar com o auxílio de 

um professor que o auxiliaria nessa gestão de estudos, no seu incentivo para estudar e na troca 

de experiências e conhecimentos entre professor e aluno. Esse auxílio que o musicista 

tutelado tem, devido a tutela de seu professor,  acaba agindo como uma possibilidade que esse 

tipo de aprendizagem pode fornecer para o musicista tutelado. 

Ainda com relação ao fato do musicista autoaprendiz não poder contar com a figura 

de um tutor para o auxiliar em seu aprendizado, por mais que haja um lado negativo de não se 

ter um professor, o músico autoaprendiz acaba tendo que utilizar e desenvolver uma gama de 

métodos para os auxiliarem em seus estudos, como a observação, a tentativa de reprodução, a 

dedução e a escuta para a aprender determinado fator musical. Lembrando que foi 

amplamente observado no questionários e nas entrevistas o fato de desenvolver sua 

idependência durante seu processo de aprendizado, pode fazer com que o musicista 

autoaprendiz venha a desenvolver um filtro apurado para consumir ou não consumir 

determinado material de estudo e também o musicista autoaprendiz acaba por sua vez tendo 

que criar uma independência de seu professor mais rapidamente, já que seus estudos 

necessitam dessa independência. Essa indepêndica pode vir a demorar mais para musicista 

que é tutelado, já que esse não é forçado a desenvolver esse senso de independência de 
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estudos como o musicista autoaprendiz que de certa forma depende dessa idependência para 

progredir em seus estudos musicais. 

Uma das possibilidades que mais apareceram associada a autoaprendizagem nas 

pesquisas que foram feitas, foi justamente a liberdade e essa idependência que ocorre mais 

rapidamente que o musicista autoaprendiz tem. Esse conceito de liberdade e idependência  

mais veloz foi visto muitas vezes durante a pesquisa, tanto como uma possibilidade, quanto 

uma limitação do autoaprendizado. 

Além disso a figura de professor, quando esse acaba podando seu aluno e o 

desestimulando seu aluno, pode vir a desempenhar uma figura extremamente negativa para o 

seu aluno, o desestimulando a continuar seu processo de aprendizagem musical. Exemplos 

desse tipo de dinâmica foram relatos tanto na terceira entrevista, onde a participante disse ser 

grata em não ter tido que ouvir certas coisas que sua irmã e outras pessoas tiveram que ouvir 

de seus professores, tanto no questionário com alguns dos participantes autoaprendizes 

respondendo que iniciaram seus estudos com um professor mas se voltaram para o 

autoaprendizado justamente por essa relação professor e aluno não ter funcionado. Isso serve 

para mostrar que mesmo sendo uma figura de grande importância em ativar potenciais de 

aprendizado em seus alunos, mas quando não feita de forma adequada a figura do professor 

pode acabar agindo de forma ao contrária em seus alunos os desestimulando para estudar 

música. 

Um dado que é preciso se destacar, e que apareceu durante o questionário, foi que os 

musicistas autoaprendizes relataram com maior frequências terem dificuldades com teoria 

musical, ao passo de que a porcentagem de participantes que relataram ter dificuldades com 

teoria musical foi quase duas vezes maior entre os musicistas autoaprendizes.  

 

Considerações Finais 

 

 Levando em consideração tudo que foi realizado é possível observar como as distintas 

formas de aprendizagem abordadas apresentaram grande diferenças entre si, e por isso tanto o 

autoaprendizado como também o aprendizado tutelado acabam conduzindo o aluno de música 

para caminhos distintos do que ele poderia vir a ter caso tivesse outra trajetória musical. 

 O músico autoaprendiz, que foi observado em todas as etapas deste trabalho, possui 

certas dificuldades e o músico tutelado também apresentou as suas dificuldades particulares, 
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mas é importante ressaltar que muitas dificuldades que foram relatadas durante o questionário 

poderiam estar em muitos casos mais atrelada ao instrumento musical que a pessoa toca do 

que propriamente a forma de aprendizado que essas pessoas aprenderam música. Por 

exemplo, alguns cantores relataram terem problemas com apropriação da própria voz e alguns 

pianistas com formação mais erudita relataram terem dificuldade em tocar com outras 

pessoas. 

 O musicista autoaprendiz também apresentou certas dificuldades, essas vindas da vida. 

Durante o questionário e as entrevistas foi possível ver muitos relatos de como a situação do 

indivíduo pode sim determinar a forma como ele aprende música, já que esse indivíduo que 

está numa situação precária muito dificilmente poderá ter aulas particulares ou condição para 

bancar de um conservatório. Como também visto nas pesquisas realizadas, o musicista 

autoaprendiz tem a possibilidade de estudar música através de projetos sociais destinados a 

educação musical que se mostraram ser importantes portas de acesso e possibilidades para os 

mais diversos indivíduos da sociedade. 

 Outras possibilidades, essas que beneficiam tanto o musicista autoaprendiz como 

também beneficiam o musicista tutelado, são as possibilidades que os avanços tecnológicos 

deixaram a disposição para os musicistas estudarem música, sendo essas vídeo-aulas online, 

vídeos com conteúdos de música educativos sobre os mais diversos temas, videogames, 

softwares de educação musical, partituras e tablaturas disponíveis para download, etc. Mesmo 

se mostrando uma opção que democratizou um pouco mais os materiais de aprendizado 

musical, é importante ressaltar que durante as leituras das referências bibliográficas 

apareceram ressalvas a serem consideradas, já que para ter acesso a essa possibilidades que os 

avanços tecnológicos fornecem para o musicista, o indivíduo precisa conseguir bancar essa 

tecnologia, o que dependendo da situação nem sempre é possível. 

 Além dessas dificuldades, foi possível observar diferenças de perfil em como os 

musicistas das respectivas formas de aprendizagem se relacionam com a música, os 

musicistas tutelados, que responderam o questionário, relataram mais vezes que dão aulas que 

os musicistas autoaprendizes, ou outro exemplo onde mais musicistas autoaprendizes 

relataram levar a música como hobby também foi maior que os relatos de musicistas 

tutelados. 

 Com tudo isso dito, não há motivos para acreditar que qualquer dessas formas de 

aprendizagem seja melhor ou pior que a outra. As duas se apresentam como formas de 
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aprendizado distintas que possuem suas possibilidades e limitações, e o musicista se tivesse a 

possibilidade de experimentar um pouco de ambas as formas de aprendizado se beneficiaria 

das possibilidades que esses tipos de aprendizado tem a oferecer. 

 Diversos musicistas, tanto nas referências bibliográficas, quanto no questionário e nas 

entrevistas relataram possibilidades e limitações dessas formas de aprendizagem que parecem 

de certa forma se completarem. Os musicistas autoaprendizes relataram que suas trajetórias de 

aprendizado os beneficiam, ao passo que essa os dá uma liberdade e os fazem desenvolver 

uma liberdade em estudar e se relacionar com a música. Já os musicistas tutelados, como 

observados ao longo da pesquisa, possuem o benefício de ter um professor que os auxiliam 

em suas caminhadas de aprendizado musical, mas que podem fazer com que esses musicistas 

acabam se limitando às vontades de seus tutores ou ainda que esses musicistas se acomodam 

com essa ajuda de seus tutores e tenham dificuldades em sair do conforto das asas de seus 

mentores para poderem alçar voos mais altos e de forma autônoma. 

 Por esses tipos de aprendizado se complementam de certo modo, ao passo de que um 

tem suas possibilidades agindo onde está a limitação do outro, se faz pensar que o musicista 

que conseguir melhor ter uma experiência que mescle os dois tipos de aprendizagem pode vir 

a se beneficiar muito, já que a figura do professor e as trocas entre aluno e tutor podem ser 

muito benéficas para um musicista, mas esse musicista ter a sua liberdade em seus momentos 

de estudo mais voltados a um autoaprendizado pode sim se beneficiar de uma maior disciplina 

e liberdade em seus estudos, que pode o auxiliar muito em sua caminhada de aprendizado 

musical.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento 
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APÊNDICE B - Questionário 
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APÊNDICE C - Roteiro das Entrevistas 

 

Primeira entrevista: 

 

1. Você sente que estudar música tanto no Ensino fundamental, como também no Ensino 

Médio ajudou na sua caminhada musical, de forma que te incentivou de alguma forma 

a estudar música ou seguir profissão na área. Você poderia descrever um pouco sobre 

sua experiência estudando música nessas instituições? 

 

2. Achei curioso a sua dificuldade com relação a apropriação da própria voz, você 

poderia comentar um pouco mais sobre essa dificuldade e se você atribui ela mais a 

você ou se você percebe essa dificuldades em outros colegas que utilizam a voz e que 

possuem uma trajetória de aprendizado similar a você? 

 

3. Como você descreveria o papel de seus professores na sua trajetória musical e o que 

você acha que seria diferente sem a presença deles. 

 

4. Em umas de suas respostas do questionário você falou o seguinte, quando estava 

falando sobre como sua trajetória de formação musical influenciou na sua prática 

atual: "Mas minha prática atual se caracteriza tanto por me livrar de ensinamentos 

antigos errados ou que não me serviram quanto de absorver de maneira seletiva os 

ensinamentos intrínsecos aos meu objetivos e a mim como indivíduo", você poderia 

comentar um pouco sobre essa ideia, e se você acredita que essa fala se dá em relação 

a questão de uma educação professor e aluno ou se é algo que parta mais de algo 

individual seu. 

 

5. Por final, você poderia comentar um pouco sobre as  possibilidade e limitações, na sua 

opinião, que uma aprendizagem musical orientada por professores podem vir a ter no 

desenvolvimento de um musicista? 
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Segunda entrevista: 

 

1. Gostaria de saber qual a importância de ter estudado em um Projeto Social na sua 

trajetória musical? E se você enxerga esses projetos sociais como uma porta de 

entrada ao ensino musical para pessoa que não possuem opções de estudar música em 

outros lugares. 

 

2. Lendo suas respostas do questionário ficou claro que você trilhou uma trajetória de 

aprendizado musical que passou tanto numa aprendizagem com tutores, quanto uma 

autoaprendizagem. Você sente que esses tipos de aprendizagem acabam sendo 

completamente distintos, ou eles têm fatores em comum? Você poderia comentar um 

pouco sobre sua experiência com esses dois tipos de aprendizagem. 

 

3. Gostaria de comentar um pouco da questão da autonomia para escolher o material de 

estudo que você respondeu no questionário. Como você classifica essa autonomia, 

sendo positiva, negativa ou os dois. E também a respeito de materiais para estudo, 

como você sente que a tecnologia influencia na procura, quantidade e diversidade de 

materiais de estudo que você faz uso hoje em dia. 

 

4. Quando perguntado sobre suas dificuldades na música você comentou a seguinte 

dificuldade: "Disciplina para organizar e planejar meus estudos". Você sente que isso 

sempre foi algo difícil para você ou você sente que essa dificuldade apareceu quando 

você começou a estudar por conta própria. Se possível também comente sobre essa 

dificuldade. 

 

5. Por final, você poderia comentar um pouco sobre as  possibilidades e limitações, na 

sua opinião, que uma aprendizagem musical orientada por professores e uma 

aprendizagem voltada ao autoaprendizado podem vir a ter no desenvolvimento de um 

musicista?  
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Terceira entrevista: 

 

1. Acho importante iniciar essa entrevista comentando o que te incentivou a estudar 

música, e como foi ter um trajetória de educação musical voltada para o 

autoaprendizado. Se possível, também gostaria que você citasse dificuldades que você 

teve ao longo do caminho por conta de ser uma musicista autoaprendiz, ou fatores 

positivos que ocorreram na sua trajetória musical que você atribui ao fato de ser uma 

musicista autoaprendiz. 

 

2. A situação financeira se mostrou algo extremamente relevante na trajetória de 

aprendizado musical entre as pessoas que responderam no questionário que eram 

autoaprendizes. Já que você foi uma delas, você poderia comentar o quão relevante foi 

isso no seu aprendizado e na  sua trajetória musical, comentando coisas como se isso 

te atrapalhou de alguma forma e o quanto isso influenciou de fato no seu aprendizado 

musical. 

 

3. Algo que julgo estar sendo cada vez mais relevante, tanto para musicistas 

autoaprendizes quanto para musicistas tutelados, é o papel da tecnologia da 

tecnologias no aprendizado musical, além das diversas formas de aprendizado que 

vem surgindo a partir da internet ou recursos da tecnologia. Você poderia comentar o 

quão relevante esses recursos foram no seu aprendizado musical, e o quão diferente 

poderia ter sido seu aprendizado musical sem esses recursos. 

 

4. Você citou nas suas respostas do questionário que a única instituição de ensino 

musical que você estudou foi em Projetos Sociais voltadas a educação musical, no 

caso um projeto social de extensão da Escola de Música da Universidade Federal do 

Pará. Gostaria que você comentasse o quão relevante para sua trajetória musical foi ter 

estudo nesse projeto social, e também gostaria que você comentasse o quão relevante 

você acredita ser esses tipos de projetos sociais para pessoas que têm dificuldades ou 

que não possuem oportunidades de ingressar em outras tipos de instituições voltadas 

ao aprendizado musical. 
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5. Por final, você poderia comentar um pouco sobre as  possibilidade e limitações, na sua 

opinião, que uma aprendizagem musical sem a  orientação por professores podem vir a 

ter no desenvolvimento de um musicista autoaprendiz? 


