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RESUMO: Este trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento que pretende 
fazer uma análise comparativa dos projetos políticos pedagógicos (PPP) de um curso 
de educação musical nas modalidades presencial e a distância (EaD), apontando 
semelhanças e diferenças em ambas modalidades. O foco central desse artigo é 
apresentar a fundamentação epistemológica do EaD. Em seguida trago uma rápida 
abordagem histórica sobre o ensino de musica a distância que será o tema que 
posteriormente irei desenvolver mais na produção da minha pesquisa.  Ao final deste 
artigo trago minhas expectativas sobre a pesquisa e seu processo de desenvolvimento, 
e sobre a imparcialidade entre as instituições pesquisadas. 
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INTRODUÇÃO  

 Este artigo1 é uma pesquisa em andamento2 que pretende fazer uma análise 

comparativa dos projetos políticos pedagógicos de um curso de educação musical nas 

modalidades presencial e a distância, elencando as semelhanças e a diferenças dos mesmos 

em suas respectivas metodologias. Juntamente com o desenvolvimento tecnológico e dos 

meios de comunicação, o ensino tradicional abre portas para uma nova modalidade: a 

educação a distância (EaD). Esta passou por diversas mudanças ao longo do tempo até 

chegar à situação atual, na qual a EaD via internet se faz eficaz e acessível, formando 

milhares de pessoas nos níveis tecnológicos, de graduação e de pós-graduação (ALVES, 

2011). 

 

Em relação à EaD, a modalidade de ensino vem ganhando um espaço cada 
vez mais significativo em relação às leis, aos cursos formativos, ao 

                                                             
1 Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação na disciplina de Projeto de Pesquisa em 
Música do Curso de Música da Universidade Estadual de Maringá, sob a orientação da profa. Dra. Vânia 
Malagutti Loth. 
2   Pesquisa orientada pelo prof. Dr. Alexandre Gonçalves. 



 
 

 
credenciamento de instituições, à produção e utilização de materiais 
didáticos e equipamentos, às condições tecnológicas de produção e difusão 
dos cursos, à formação de profissionais especializados e também à 
mudança de mentalidade de professores e estudantes. Não obstante, a EaD 
até então encontra professores e alunos bastante reticentes quanto a sua 
prática.” (OLIVEIRA, CABAU E COSTA, 2017, p.4). 

 

Essa modalidade de ensino abre as portas para a Educação Musical, sendo ofertada 

por algumas instituições brasileiras. Particularmente, conhecemos pouco sobre os recursos 

pedagógicos e a gestão de um curso a distância em música de modo que pretendo realizar 

um estudo comparativo entre o Ensino de Música presencial e a Distância, onde 

selecionaremos duas Instituições para realizar esse comparativo: a Universidade Estadual de 

Maringá - UEM e a Rede Claretiano de Educação.  

O objetivo principal deste artigo é compreender o funcionamento de um curso 

presencial de ensino de musica e na modalidade EaD e a partir disso apontar semelhanças e 

diferenças em ambas modalidades. Desse modo pretende-se comparar os processos de 

avaliação; analisar os procedimentos pedagógicos para o Estágio; compreender como os 

recursos tecnológicos influenciam na aprendizagem a distância; compreender a relação 

professor/ alunos/ recursos tecnológicos no curso presencial e por fim verificar o acesso dos 

alunos aos materiais didáticos ofertados em ambas modalidades. 

O motivo da escolha das faculdades para realização do projeto veio pela não 

disponibilidade de um curso á distância pela Universidade Estadual de Maringá, e pela 

Centro Universitário Claretiano que oferta esse curso na modalidade EaD, e que é uma das 

instituições com maior ascenção, investindo na abertura de polos por todo país. Do mesmo 

modo, a escolha se justifica ainda pela facilidade de acesso com essa instituição, visto que há 

um polo que oferta esse ensino em minha cidade, tendo fácil acesso, conseguindo realizar 

um estudo comparativo entre ambas.    

 

PANORAMA DAS PESQUISAS SOBRE O EaD ATÉ O MOMENTO 

Apresentarei um breve panorama histórico e epistemológico da educação a distância 

e a partir desse panorama apontar as características do EaD em Música. Como referências 

sobre a educação a distância cito: 



 
 

 
• Alves (2011); Cardoso e Silva (2008); Machado (2004); Maia e Mattar (2007); Faria e 

Salvadori (2010); Gaspar (2001); Legislação de Diretrizes e Bases (LDB) e Saraiva 

(1996). 

A Educação a distância, de acordo com Guarezi (apud FARIA, SALVADORI, 2010, p. 

29), é “um processo evolutivo, que começou com a abordagem na separação física das 

pessoas e chega ao processo de comunicação, incluindo, no final do século XX, as tecnologias 

da informação”. Englobando diversos cursos e já alcançando quase toda a população 

mundial, a EAD traz uma situação em que alunos e professores estão separados fisicamente 

pelo espaço e/ou pelo tempo, podendo até mesmo correlacionar o ensino entre diferentes 

nações (ALVES, 2011). 

A Educação a distância, que costumamos ver hoje, especialmente através do uso da 

internet já passou por transições. Deu-se início, de acordo com Maia e Mattar (2008), nas 

comunidades da Ásia menor, através de registros das epístolas de São Paulo para as mesmas 

comunidades. 

 O marco inicial da EAD, com registros mais completos se deu a partir do século XVIII, 

mais precisamente nos EUA, em 1728, na Gazeta de Boston (FARIA; SALVADORI, 2010). 

 

A Educação a Distância passou por algumas gerações, contudo sua primeira 
experiência aconteceu no período de 1728 até meados de 1970. Esses anos 
foram considerados como a primeira geração da EaD, com forte 
característica no estudo por correspondência (FARIA; SALVADORI, 2010, p. 
17). 

 

Rapidamente essa nova metodologia de ensino alcança parâmetros mundiais e, com 

o avanço tecnológico, o meio de comunicação entre alunos e professores evoluiu através de 

rádio e teleconferências, até alcançar a que conhecemos hoje e que é a mais utilizada; a 

educação e o ensino a distância via internet. 

No Brasil, acredita-se que a educação a distância acompanhou as etapas de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da EaD mundial com registros datados a partir do 

século XX. (ALVES, 2011). A televisão e o rádio eram as principais mídias antes da nova 

tecnologia, a internet. Atualmente, a EaD via internet é o mais usada no Brasil, atingindo 

todos os estados brasileiros (MAIA; MATTAR, 2008). 



 
 

 
 Sob a ótica legal, a EaD age no Brasil de acordo com o decreto nº 5622, de 19 de 

dezembro de 2005, pela Legislação de Diretrizes e Bases (LDB), lei nº 9394 de 1996: 

 

[...] a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos.  

 

De acordo com o decreto, essa nova modalidade de ensino, poderá ser aplicada a 

todo nível de ensino. 

A EaD tem como base metodológica três grandes funções processuais: tutoria, 

supervisão do processo de aprendizagem e avaliação do processo e do resultado dessa 

aprendizagem. Gaspar (2001) explica à metodologia que: 

 

(...) assenta em decisões autônomas dos estudantes quanto a: quando quer 
estudar, onde quer estudar, como quer estudar, que tempo quer dedicar a 
seu estudo, e ainda que enquadramento quer dar a seu estudo. Mas esta 
metodologia poder ser utilizada por opção, feita com base nas reconhecidas 
vantagens, ou por imposição em resultado da impossibilidade de frequência 
do ensino presencial, por razões do trabalho, familiares ou de residência, 
limitações físicas ou de circunstância. Importa sublinhar que esta 
metodologia de ensino-aprendizagem permite a utilização do tempo na sua 
perspectivada sua optimização- rentabilizá-lo e transportá-lo (GASPAR, 
2001, p.70). 

 

Das três grandes funções processuais, a tutoria é a que exige a total remodelagem 

metodológica em comparação ao ensino presencial, nela se encontram os professores 

tutores que, em teoria e prática, não realizam as mesmas funções que os professores 

presenciais, sendo eles considerados orientadores, guias, mediadores, facilitadores e não 

apenas expositores do conhecimento. Sanam dúvidas de maneira específica, clara, e de fácil 

compreensão aos alunos, além de instigar a visão crítica dos mesmos. Logo, o professor 

tutor da educação a distância deve ter o mesmo conhecimento do professor presencial, para 

saber aproveitar bem o tempo de contato com o aluno. Nessa metodologia, que é a 

distância, o tutor ao esclarecer as dúvidas, corre o risco de o aluno voltar ou não a retornar a 

ter outro contato de acordo com sua compreensão e relação com o tutor. No presencial isso 



 
 

 
não ocorre, o aluno apenas tem aquele determinado professor em determinada disciplina 

para sanar suas dúvidas. (MACHADO, 2004) 

O MEC elaborou um documento baseado na LBD de 1996 juntamente com o decreto 

5.622, de 2005, que tem como nome Referenciais de qualidade para a Educação a Distância 

no Ensino Superior, servindo como um guia para as instituições de ensino que pretendem ou 

já exercem a modalidade de ensino a distância. Ele está subdividido em tópicos, sendo eles: 

 

(i) Concepção de educação e currículo no processo de Ensino e 

aprendizagem 

(ii) Sistemas de Comunicação 

(iii) Material didático 

(iv) Avaliação 

(v) Equipe multidisciplinar 

(vi) Infra-estrutura de apoio; 

(vii) Gestão Acadêmico-Administrativa; 

(viii) Sustentabilidade financeira. 

 

Cada tópico é especificado dentro do projeto-político-pedagógico (PPP) de um curso 

a distância. Ao atender as necessidades básicas exigidas pelo MEC, este passa a ser 

disponível a população. 

 

SOBRE O EaD EM MÚSICA 

E para a educação Musical a distância, por enquanto tenho essas referências, 

pretendo buscar mais para embasar o meu trabalho:  

•  Souza (2003); Oliveira, Cabau e Costa (2017); Gohn (2010); Torres (2013), e por fim o 

Projeto Político Pedagógico do curso de Educação Musical de ambas modalidades e 

suas respectivas instituições, posteriormente buscarei mais autores para 

fundamentar o trabalho. 

Temos como o trabalho precursor na área de Educação Musical a Tese de Doutorado 

de Souza (2003), que teve como tema o “Programa de Educação Musical a Distância para 



 
 

 
professores das séries iniciais do ensino fundamental” em que nessa época a gestão a 

distância era realizada da seguinte maneira: “Os estudos do programa foram feitos a 

distância, individualmente ou em grupo, tendo como meios principais o texto escrito e o 

Compact Disc áudio (CD). Foram realizados atendimentos presenciais nos municípios com a 

orientação da pesquisadora e de 6 monitores” (SOUZA, 2003, p.13).  

Assim como o EaD de modo geral o ensino de música na modalidade a distancia 

também recebe inovações metodológicas com a difusão da internet. Como cita Gohn (2010, 

p. 1) “São apontadas práticas que reproduzem situações presenciais em ambientes virtuais, 

cursos formais de formação musical, projetos direcionados a recursos educacionais abertos 

e softwares on-line que facilitam o envolvimento de iniciantes com as tecnologias.” 

 O curso de música na modalidade a distância ainda está ganhando espaço nas 

universidades, como demais cursos nessa modalidade que administram sua logística em 

relação ao tempo/espaço atendendo as necessidades dos discentes que optam por esse tipo 

de ensino, mas como cita Torres (2013) que ainda para a pedagogia musical online há muito 

a ser pensada para atender as necessidades específicas de um curso de música. 

 

COMO A PESQUISA SE DESENVOLVERÁ? 

Esta pesquisa desenvolverá uma análise documental comparativa entre os projetos 

políticos pedagógicos de duas universidades do estado do Paraná, sendo uma na modalidade 

presencial e outra na modalidade EaD. Alves e Gonçalves (2017) conceituam o termo como 

uma abordagem comparativa de pesquisa caso-orientada, ou seja, uma coleção-mistura-

comparação de técnicas baseadas em documentos. E ainda complementam Sá-Silva, 

Almeida e Guindani (2009, p.5) que a “analise documental ou pesquisa documental é um 

procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise 

de documentos dos mais variados tipos”. 

Muitas vezes a única fonte de informação da escrita de trabalhos são os dados 

documentais, desse modo à análise documental serve de subsídio para a realização de 

pesquisas: 

 

É um procedimento metodológico praticamente decisivo para algumas 
áreas, como humanas e sociais. Em muitas pesquisas, os documentos são a 



 
 

 
única fonte de informação. Também pode ser utilizado de forma associada 
ou complementar com outros procedimentos metodológicos (CECHINEL, 
FONTANA, GIUSTINA, PEREIRA e PRADO, 2016, p.1). 

 

Desse modo aplicaremos esse recurso metodológico na pesquisa tendo de subsídio 

os dois projetos políticos pedagógicos (PPP) de ambas as Universidades, em que primeiro 

serão analisadas as categorias de cada PPP, elencando os pontos pertinentes a serem 

comparados sob a ótica legal do MEC. Ou seja, para desenvolver o trabalho utilizaremos 

desses três documentos, assim desenvolvendo a pesquisa. 

Inicialmente iremos fundamentar histórica e epistemologicamente o EaD de modo 

geral como também o ensino de musica na modalidade presencial, depois afunilaremos o 

trabalho falando sobre o ensino de música na modalidade á distância. 

 Continuaremos a pesquisa realizando a leitura de ambos PPPs, juntamente com o 

documento do MEC, em seguida iremos elencar quais tópicos são comuns entre ambos os 

PPPs e então comparar de que maneira as instituições realizam os tópicos semelhantes.  

 

QUAIS SÃO AS EXPECTATIVAS? 

Não temos a intensão com esse trabalho de comparar a qualidade do ensino em cada 

instituição e dizer qual das duas pesquisadas em questão é melhor ou pior, pois cada oferta 

o ensino em uma modalidade específica e de acordo com o MEC, para cada modalidade 

existem tópicos específicos para atender a demanda das mesmas. Nossa intensão é 

selecionar os tópicos em comum e elencar alguns que acredito que sejam importantes, 

mostrando como ambas as instituições usam sua metodologia para atender os mesmos.  
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