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Resumo
No contexto da sociedade atual, o processo de integração e uso de tecnologia nos
diferentes ambientes de formação ocorre de forma bastante acelerada, criando a
necessidade de desenvolver recursos didáticos que potencializem os processos de ensino
e aprendizagem. Colares (2011) ressalta que o ser humano se relaciona com o seu
contexto usando os sentidos de uma forma hierárquica, no qual prevalece a visão,
seguida pela audição e, por último, o tato. No entanto, quando se trata da interação
homem e computador prevalecem o sentido da visão e do tato. Nosso trabalho tem por
objetivo descrever o processo de desenvolvimento e produção de objetos sonoros e sua
integração aos Recursos Didáticos Interativos - RDI, com vista na melhoria e
maximização da interatividade, da percepção visual e dos processos de ensino e
aprendizagem, por meio de uma elaborada interface audiovisual. Discutiremos como o
áudio pode ser um dos principais agentes de motivação na aprendizagem. Por fim,
descrevemos o processo de produção de objetos sonoros, a utilização de programas de
composição e criação musical, digitalização, edição e compactação de som.
Palavras Chaves: RDI, Objetos Sonoros, Tecnologia Educacional
Abstract
In today's society context, the process of integration and technology use in different
training environments occurs in a very fast way, creating the need of developing didactic
resources which potentiate teaching and learning processes. Colares (2011) points out
that the human being relates to its context using the senses in a hierarchical way, in
which vision prevails, followed by hearing and lastly touch, however, when it comes to
interaction man and computer, it prevails the sense of sight and touch. Our work aims to
describe the process of development and production of sound resources and its
integration to Interactive Learning Resources - RDI, with a propose to improve and
maximize interactivity, visual perception and teaching learning processes, through an
elaborated audio-visual interface. We will discuss how audio can be one of the main
agents of motivation in learning process. Finally, we will describe the process of
producing sound objects, the use of music composition and creation p rograms, scanning,
editing and sound compression.
Keywords: RDI, Sound Objects, Educational Technology
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1. Introdução
No contexto da sociedade do conhecimento, no qual os processos de integração e
uso de tecnologia se reconfiguram aceleradamente nos diferentes ambientes de formação, a
necessidade de desenvolver recursos didáticos que promovam um melhor aproveitamento
dessas tecnologias, visando potencializar processos de ensino e de aprendizagem é de
extrema importância. Por isso, o desenvolvimento e a integração de recursos sonoros para
os mais variados aplicativos passam a ser de fundamental importância. Frente aos antigos
periféricos de áudio dos computadores pessoais de mesa e portáteis, aparecem agora
sistemas e recursos de hardware e software mais sofisticados, que vão desde simples placas
de som internas até módulos de samples e sintetizadores de som, passando por mesas
digitais virtuais e aplicativos para edição, produção e finalização sonora.
Neste trabalho, refletimos sobre a importância da produção e integração sonora para
recursos didáticos interativos, desde o projeto até a produção final, independente da
aplicação, sejam estes de caráter comercial ou educativo. Também discutiremos como o
áudio pode ser um dos principais agentes de motivação na aprendizagem, uma vez que este
pode desenvolver a capacidade cognitiva, além de transformar o processo de aprendizagem
em uma atividade mais interativa e atrativa. Na sequência, descrevemos o processo de
produção de objetos sonoros, a utilização de programas de composição e criação musical,
digitalização, edição e compactação de som.

2. Recursos Didáticos Interativos & Objetos de Aprendizagem
Ao longo dos séculos, os processos educativos se desenvolveram no relacionamento
face a face e na comunicação escrita. No entanto, com o desenvolvimento e integração das
TIC, a partir das últimas décadas do século XX e início do século XXI, ampliaram-se as
possibilidades de interação, implementaram-se novos e diferentes ambientes, contextos e
processos de comunicação fixos e móveis midiatizando completamente as atividades
mediadas. Todas essas transformações ocorrem devido a vários fatores, especialmente à
natureza tecnológica, somada a uma crescente demanda por participação na criação de
conteúdos, na difusão cultural, influenciando, até mesmo, nos conceitos da produção
audiovisual e digital, nos quais os processos educativos não podem ser desassociados, uma
vez que integram uma diversidade de conhecimentos que podem ser agregados à
possibilidade de disseminação dos mesmos em diferentes formatos e mídias digitais.
Nesse cenário, a produção de materiais para a educação deve considerar, além da
interatividade e das possibilidades da navegação hipertextual inerente aos sistemas
baseados na tecnologia digital web, também o design da interface digital, aproximando-se à
produção audiovisual, que considera os sistemas de percepção e ergonomia visual, como
visão, som, toque, animação e memória, bem como usabilidade. Gomes (2014) ressalta que
a integração e o uso das tecnologias digitais como ferramentas que favorecem os processos
de ensino e aprendizagem têm se transformado em um grande diferencial, uma vez que
atraem a atenção dos alunos e motivam seu interesse para estudar. Diferentes ferramentas
e conceitos foram estabelecidos para designar recursos digitais. Nas tabelas abaixo,
destacamos os conceitos mais usuais de objetos de aprendizagem – AO (Tabela 01) e de
Recursos Didáticos Interativos – (RDI) (Tabela 02) e Interface Digital – ID y Usabilidade
(Tabela 03).
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Tabela 1 - Objeto de aprendizagem
CONCEITOS DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM
“Ferramentas reutilizáveis desenvolvidas visando apoiar o processo de ensino e aprendizagem. Na maior
parte são constituídas por recursos digitais como vídeos, softwares, animações, imagens, ...”
http://www.reusabilility.org/read/chapters/wiley.doc
“recursos digitais, que podem ser usados, reutilizados e combinados com outros objetos para formar um
ambiente de aprendizado rico e flexível”.
http://www.abed.org.br/seminario2003/texto11.htm
“Um objeto de aprendizagem pode ser conceituado como sendo todo o objeto que é utilizado como meio
de ensino/aprendizagem. Um cartaz, uma maquete, uma canção, um ato teatral, uma apostila, um filme,
um livro, um jornal, uma página web, podem ser objetos de aprendizagem.”
http://seer.ufrgs.br/renote/article/viewFile/13830/16012
“ Uma entidade, digital ou não digital, que pode ser usada e reutilizada ou referenciada durante um
processo de suporte tecnológico ao ensino e aprendizagem”
http://ltsc.ieee.org/wg12
“são recursos digitais dinâmicos, interativos e reutilizáveis em diferentes ambientes de aprendizagem
elaborados a partir de uma base tecnológica. Desenvolvidos com fins educacionais, eles cobrem diversas
modalidades de ensino: presencial, híbrida ou a distância; diversos campos de atuação: educação formal,
corporativa ou informal; e devem reunir várias características, como durabilidade, facilidade para
atualização, flexibilidade, interoperabilidade, modularidade, portabilidade, entre outras.”
http://www.educacao.ufrj.br/artigos/n10/objetos_de_aprendizagem.pdf
Objetos de aprendizagem são materiais didáticos digitais que promovem a interação com o usuário e que
facilitam a aprendizagem.
https://s3.novatec.com.br/capitulos/capitulo-9788575222256.pdf
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Tabela 2 - Conceitos de Recursos Didáticos Interativos
CONCEITO DE RECURSO DIDÁTICO INTERATIVO
Um Recurso Didático Interativo – RDI é caracterizado pela preocupação que vai além do conteúdo e a
interatividade inerentes aos sistemas instrutivos baseado em tecnologia, nos quais sua aplicação e uso
podem ser on-line ou off-line. Portanto, um RDI deve se preocupar também com o processo de
desenvolvimento da interface digital, que considera a interação homem-máquina, além dos aspectos de
usabilidade e ergonomia visual. Entende que a produção de materiais para educação deve se aproximar da
produção audiovisual.
Um Recurso Didático Interativo - RDI referente à simbiose entre conceitos já consolidados de recursos de
didáticos e Interatividade, somados à metodologia de desenvolvimento de Tecnologia Educacional – TE
que considera qualquer objeto, aparato, ação ou intervenção resultante da relação do homem com seu
ambiente interno e externo e, nesse caso, com atenção efetiva para problemas concretos de aprendizagem.
O conceito de RDI é personificado em uma intervenção, em uma ação, em um objeto concreto ou digital,
que visa articular os processos emergentes e contemporâneos de ensino e aprendizagem nesse universo
mutante, dinâmico e comunicativo, no qual a interatividade e a comunicação são apresentadas como uma
das principais características da sociedade do conhecimento.
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Tabela 3 - Conceitos de interface e usabilidade
CONCEITOS DE INTERFACE E USABILIDADE
Interfaces são dispositivos e materiais que podem ser entendidos como superfícies que fornecem a conexão
entre o usuário e um sistema, transmitindo informações e permitindo o acesso a funcionalidades.
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“é uma superfície de contato que reflete as propriedades físicas das partes que interagem, as funções a
serem executadas e o balanço entre poder e controle”.
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“A usabilidade é um atributo de qualidade relacionado à facilidade de uso de algo. Mais especificamente,
refere‐se à rapidez com que os usuários podem aprender a usar alguma coisa, o quanto lembram daquilo,
seu grau de propensão a erros e o quanto gostam de utilizá ‐la. Se as pessoas não puderem ou não
utilizarem um recurso, ele pode muito bem não existir.”
Design de interface, se refere à usabilidade, ou seja, à maneira como um objeto ou programa pode ser
utilizado e se há ou não interatividade. Uma interface tecnicamente bem elaborada comunica, ens ina e
interagem com os utilizadores do sistema.

Fonte: Elaboração dos autores (2017)

Juliana Vegas
Chinaglia

2015

3. Tecnologia Musical e Produção Sonora
Quando refletimos sobre a relação entre tecnologia musical e produção sonora,
constatamos que essa relação vem de longas datas. Significa que a produção musical e
sonora é influenciada diretamente por uma diversidade de tecnologias que emergem em
cada momento da história. Para Schramm (2009), “atualmente, ao falarmos em tecnologia
musical, implica-se pensar em computadores, mídias digitais, instrumentos eletrônicos e
modernos recursos de comunicação como a Internet. Implica, acima de tudo, interatividade,
incluindo nisso rapidez e precisão de dados compartilhados” (SCHRAMM 2009, p. 2).
Aguadero (1994) referindo-se à forma em que o homem se comporta no processo de
interação e uso de tecnologia e, mais especificamente, o computador comenta:
Até agora, nossa relação direta com o computador e vice-versa tem sido
através do tato, tocando nas teclas ou botões. Todavia, nossa relação como
pessoas com o mundo que nos circunda canalizamos através do tato apenas
1,5%, enquanto que para a visão 83% e para ouvido 11%. É evidente que
nossa relação com os computadores há de ser por meio dos sentidos, como
qualquer outro tipo de relação e, entre elas, aparece o tato. Neste sentido,
até agora, temos escolhido a via mais estreita e complicada para a aquisição
de informação e habilidades com o computador, já que optamos em usar
unicamente o tato, ou seja, somente 1,5% do nosso potencial sensorial, e
esquecemos as possibilidades das outras relações e o potencial de
comunicação que oferecem as << estradas de primeira >> como o ouvido
(11% do sensorial) ou << grandes autopistas >> para a percepção como a
visão (83%). Isso significa que, no futuro, as pesquisas relacionadas à
interação homem-máquina deverão considerar ainda mais as outras
possibilidades sensoriais. (AGUADERO, 1997, p.74)

Siqueira (2012) ressalta que produção musical é um processo criativo que o indivíduo
percorre para direcionar suas ideias e transformá-las em música, materializada sob a forma
de um registro sonoro.
Por isso, o projeto e o desenvolvimento de RDI deve incorporar no seu planejamento,
além de recursos que são inerentes às tecnologias digitais, a produção sonora, valorizando o
processo criativo musical, potencializando o processo de comunicação, a integração às
TDICs, principalmente as tecnologias móveis, bem como os processos de ensino e
aprendizagem.
Geralmente, os recursos didáticos apresentam interfaces gráficas bem elaboradas, o
que não ocorre com a interface sonora. Nesse sentido, é necessário pensar em RDIs com
uma elaborada interface audiovisual. Colares et al. (2012) afirmam na comunicação
audiovisual os significados provêm da interação dos múltiplos elementos visuais e sonoros.
São o resultado das interações entre as imagens, a música, a linguagem
verbal, os efeitos sonoros. Um excelente audiovisual é , portanto, um
recurso que usa a linguagem de sínteses. Os significados devem ser o
resultado de uma adequada interação dos múltiplos elementos expressivos
que entram no jogo. Uma boa síntese, uma adequada interação dos
elementos expressivos, se manifestam no fato de que estes produzem uma
experiência única no receptor. (COLARES ET AL. 2012, p. 1363)
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4. Hardware e Software na Produção de Objetos Sonoros de Aprendizagem
A produção de objetos sonoros implica em três momentos distintos:
O primeiro momento refere-se à busca de uma interface sonora musical que reforce
as mensagens gráficas. Na sequência, compositor e produtor musical escolhem a plataforma,
o sistema operacional, o software, definem as possibilidades técnicas dos meios,
tecnologias, formatos e suportes que serão utilizados e que melhor se ajustam à produção, e
consequentemente entram em um processo de concretização da ideia musical apreendida
anteriormente. Nesse momento, questionam, discutem, pesquisam, colecionam, exploram,
avaliam sua capacidade criativa, determinam as diretrizes necessárias para a realização do
seu objetivo e se circundam dos meios de produção que estarão disponíveis para sua
realização.
Para Kneller (1973), a criação requer técnica, que pode ser bruta ou refinada
conforme a natureza do meio. Portanto, possuir conhecimento e ter acesso às melhores
possibilidades de produção será imprescindível para obter-se o melhor resultado. Por isso, o
designer, o compositor, o desenvolvedor e o produtor musical devem conhecer os processos
e procedimentos que serão aplicados na produção do recurso didático que está em
desenvolvimento.
A terceira fase consiste na realização efetiva dos objetos sonoros de aprendizagem,
que pode dar-se de duas formas distintas ou combinadas: a primeira, por meio de
composições musicais produzidas e finalizadas por meios eletrônicos , como teclados,
sintetizadores e software para criação musical e produção sonora, e a segunda por meio da
digitalização ou uso de músicas comerciais disponíveis no mercado audiovisual e musical. No
caso da primeira possibilidade, será necessário que o produtor-desenvolvedor possua
formação na área musical, principalmente quanto à estruturação e orquestração musical, e,
ao mesmo tempo, conhecimentos de hardware, software e periféricos elétricos e eletrônicos
aplicados na produção sonora e musical.
4.1. O MIDI na Produção Sonora
Quando nos propomos a trabalhar com produção de objetos sonoros de
aprendizagem mediados por meios eletrônicos (computador, tablet, smartphone etc.),
necessariamente nos encontraremos com o protocolo MIDI (Musical Instruments Digital
Interface). Martin de Guise (2009) destaca que o MIDI permite o diálogo entre
computadores e diferentes instrumentos musicais tradicionais e a transformação em dados
binários dos elementos fundamentais da música: intensidade, densidade, duração, volume,
timbre etc. Assim sendo, esse protocolo, usando tecnologias associadas , transformou não
somente a comunicação entre instrumentos, mas também a forma de pensar, aprender,
criar e produzir música.
Esse protocolo de comunicação apareceu no início da década de 1980 pela
necessidade de produzir música utilizando uma variedade de instrumentos musicais
eletrônicos em uma única fonte sonora. Naquele momento, as principais marcas de
instrumentos eletrônicos disputavam o mercado de instrumentos musicais e utilizavam
modelos e classificação de som. Cada fabricante, tinha sua própria classificação. Em 1983, os
fabricantes chegaram a um consenso de produção e criaram a Interface MIDI, desenvolvida
especificamente para instrumentos eletrônicos. A Interface trazia uma norma de
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comunicação física entre os sistemas (conectores, cabos, protocolos de comunicação) o que
tornava possível o intercâmbio de informação entre os sistemas.
As configurações mais importantes estabelecidas pelo Padrão GM são o número de
vozes que se pode reproduzir, que é de 24 vozes, e a quantidade de sons disponibilizados,
que é de 128, todos vinculados a um número de programa (Program Change). Com o
objetivo de disponibilizar os sons de forma ordenada, organizados em 16 grupos, contendo
cada grupo oito variações, além disso, trazem um jogo de percussão que se pode encontrar
sempre no canal MIDI10.
4.2. Programas Sequenciadores
Com o desenvolvimento dos equipamentos e programas sequenciadores, o processo
de criar, produzir, experimentar e distribuir sequências musicais se transformou. O trabalho
com sequenciadores inovou a forma e a dimensão da composição do objeto sonoro musical,
concretizando-se com agilidade e independência. Chama-se de sequenciador todo
equipamento e programa que armazena informações de eventos MIDI, com propriedades de
edição, transposição tonal, timbre, andamento, duração e intensidade.
Vieira apud Izecksohn (2010) comenta que os parâmetros essenciais do processo de
“sequenciamento” devem dispor das seguintes funções: gravação multipista de áudio,
produção de arranjos com instrumentos eletrônicos reais ou virtuais, sequenciamento de
loops de áudio, multiplicidade de modos de edição, processamento de efeitos em tempo
real, mixagem, automação dos controles, masterização e conversão de arquivos. Cada
software sequenciador dispõe de recursos específicos para cada perfil profissional:
compositores, arranjadores, DJs, estudantes etc.
Quanto ao processo de armazenamento, o sequenciador organiza os eventos em
trilhas. Cada parte de um arranjo musical pode ser registrada em trilhas separadas, que
podem ser ouvidas simultaneamente em um instrumento MIDI multitimbral. Portanto,
compreender a importância da utilização de sequenciadores na rotina do planejamento de
recursos didáticos interativos constitui uma norma a ser seguida e uma das ferramentas
mais solicitadas dentro de um estúdio.
TABELA 4: Principais Programas Sequenciadores
NOME

SISTEMA

Ableton Live

PC/MAC

Cakewalk Sonar

PCWindows

Emagic Logic
Platinum
Imagine-Line
Fruityloops

MAC

Magix
Samplitude
Professional

PC

PC

DESCRIÇÃO
Um sequenciador de áudio que você pode tocar como um instrumento. Permite tocar
simultaneamente áudios de fontes distintas, ajustando o andamento em tempo real , sem mudar a
afinação, perfeitamente sincronizado. Podemos tocar sons de samplers com o teclado, o mouse ou um
instrumento controlador MIDI. Você pode arrastar arquivos de áudio e inseri -los na sequência sem
interromper a audição. Tudo o que se faz é gravado e pode ser editado mais tarde. www.ableton.com
É um premiado sistema de gravação multipista de áudio e sequenciamento MIDI. Incorpora um
conjunto completo de ferramentas avançadas para gravação, edição e mixagem de áudio digital e
arranjos MIDI. Os recursos originais foram aperfeiçoados, como a edição completa dos eventos MIDI e
a mesa de mixagem do áudio com automação de todos os recursos. www.cakewalk.com
Um dos mais antigos e completos sistemas de gravação e sequenciamento de áudio e MIDI, renomado
por seu tempo firme, sua flexibilidade e sua edição em temp o real. www.emagic.de
Essa popular ferramenta de criação de loops e música sequenciada permite criar loops de MIDI, MP3
ou WAV em minutos. O Fruityloops toca sons de sampler (WAV), Fruitiloops softsynth, DXi, VSTi ou
outros instrumentos MIDI. www.flstudio.com
Programa para gravação, ediçã o, mixagem, autoração e masterização, incluindo queima de CDs
compatível com “Red Book”, o padrão usado nas fábricas de CD. A edição não destrutiva em tempo
real habilita o Samplitude a assumir produções profissionais em todas as etapas, desde a gravação até
à finalização do CD. Ele tem 999 pistas, 64 subgrupos e 64 conexões auxiliares. Suporta drivers ASIO,
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MOTU Digital
Performer

MAC

Sony/Sonic
Foundry Acid
Pro

PC

Steinberg
Cubase SX

PC/MAC

Steinberg
Nuendo

PC/MAC

Propellerhead
Reason

PC/MAC

MME e WDM, os plug-ins DirectX e VST com compensação automática da latência. Suporta também
instrumentos VST e tem alguns recursos de sequenciamento MIDI. A mesa de mixagem tem fluxo de
sinal variável e mixa em surround 5.1. www.samplitude.com
Outro popular sequenciador MIDI e gravador multipista de áudio. Grava áudio com qualidade de CD
num PowerMac sem necessidade de nenhum hardware adicional. Seus recursos incluem gravação,
edição, mixagem, processamento e masterização em qualquer formato de surround. Seu tempo
preciso se deve ao MTS MIDI Time Stamping. Outros recursos: gravação em 2 4 bits, processamento de
efeitos nativos em 32 bits, níveis ilimitados de Undo/Redo, dezenas de plug-ins de 32 bits de alta
qualidade. Suporta as interfaces de áudio da própria MOTU e os Pro Tools Mix e HD. www.motu.com
Ferramenta de produção musical baseada em loops que permite ao usuário criar canções, remixar
pistas, desenvolver arranjos musicais, sonorizar vídeos e produzir música para websites e animações
em Flash. O Acid é uma ferramenta revolucionária, intuitiva e fácil de usar. Usa ilimitadas pistas de
áudio
e
sincroniza
loops
de
diferentes
andamentos
em
instantes.
http://mediasoftware.sonypictures.com
Um dos mais populares sistemas de produção musical, desde o seu lançamento em 1989, ainda na
plataforma Atari ST. Gravador multipista, sequenciador MIDI, mesa de mixagem, o Cubase tem muitos
instrumentos virtuais e processadores de efeitos. Mais processadores e sintetizadores podem ser
adicionados pelo usuário. Principais recursos: total integração do estúdio (todas as peças do sistema
VST trabalham com todas as outras), dezenas de instrumentos virtuais, edição gráfica de todos os
parâmetros em tempo real, ferramentas de edição e de impressão de partituras. www.steinberg.net
Essa estação de trabalho consiste no programa Nuendo e várias opções de hardware. O programa
apresenta poderosos recursos de edição, som surround, processamento e mixagem. São 200 canais de
áudio simultâneos com diversas taxas de amostragem, suporte aos plug-ins VST e DirectX, diversos
efeitos, compressão dinâmica e equalização, algoritmo de dither Apogee UV-22, mixagem surround
automática de todos os parâmetros, auto fades e auto cross fades. www.steinberg.net
Um estúdio virtual completo, composto de samplers, sintetizadores, mesas, baterias eletrônicas,
efeitos e um sequenciador MIDI que atua em tempo real. A aparência do programa é a de um rack de
teclados, com os diversos módulos um em cima do outro. Teclando <Tab>, viramos o rack para trás e
vemos os cabos balançando. Conectamos os diversos módulos com o mouse como se estivéssemos
plugando os fios nas entradas e saídas de um estúdio analógico. Cada um dos dispositivos do Reason
tem o visual e o sentimento do objeto real, mas o mais importante é que eles têm o som, o
desempenho e a atitude igualmente reais. E você pode repetir o uso de cada dispositivo quantas vezes
sua CPU aguentar. Ele é um programa modular, o que i mplica em maior consumo do processador
quanto mais módulos são requeridos. O Reason interage com diversos gravadores de áudio, como Pro
Tools e Sonar, através do recurso conhecido como ReWire. www.propellerheads.se

Fonte: Elaboração dos autores (2017)

4.3. Editores de Partituras
A aliança entre tecnologia, informática e produção sonora vem dando certo há muito
tempo, Bozzini (2010) comenta que o computador entrou no cotidiano da música pelas
mãos dos músicos de estúdio, principalmente aqueles que já utilizavam instrumentos
eletrônicos, como os sintetizadores. No entanto, a computação, tem dado um auxílio
significativo para os expedientes das atividades musicais, principalmente da editoração
musical. Cópias e restaurações de partituras, arranjos, exercícios e edições musicais foram
funções facilitadas e aperfeiçoadas com o uso do computador. Assim, como programas
sequenciadores estão mais indicados para a produção musical, os programas editores de
partituras estão mais direcionados para o registro e a publicação musical. Com estes
programas, é possível escrever partituras, ouvi-las com um alto nível de qualidade, gerando
uma avaliação imediata e depois publicá-las em diferentes formatos.
TABELA 5: Programas de Editoração Musical
Nome
Passaport
Encore

Sistema
PC Windows
Mac OS

Descrição
O Encore Software de notação de música ideal para você. Encore 5 proporciona 90% a 95% dos recursos
do top de música software de notação concorrentes, como o Finale ou Sibelius, ainda é muito mais fácil
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Finale 2011

PC Windows

Tuxguitar 1.1

PC Windows,
Linux e Mac
OS

D'Accord
Partitura 1.0

PC Windows

LilyPond 2.10

PC Windows,
Linux
Mac OS

Free Clef 2

PC Windows

MuseScore
0.9.6.3

PC Windows
e Mac OS X

Melody
Assistant
7.4.3

PC Windows

Sibelius 6.1.0

PC Windows

de aprender e muito mais amigável para uso. www.gvoz.com.net
Finale proporciona fácil acesso a tudo o que necessita para compor, arranjar, tocar e imprimir música.
Quer você esteja criando filme de cinema, arranjos de orquestra ou pontuações. Outra vantagem é a
criação direta de pastas de MP3 para o seu iPod. www.finalemusic.com/finale/
O TuxGuitar tem praticamente todas as funções e recursos do Guitar Pro, com o diferencial de ser
totalmente gratuito, por ser um programa open source (de código aberto, como o Mozilla Firefox). Assim
como o concorrente pago, ele também possui um afinador digital e metrônomo, além de uma lista de
escalas musicais para estudo, a possibilidade de instalar plugins etc. http://jomarb.com/tutos/?p=90
D'Accord Partitura é muito fácil de utilizar. Permite que você grave, edite e toque arquivos musicais. Com
a tecnologia de sequenciamento MIDI, você pode converter seu computador em um estúdio musical.
www.audioware.com.br
LilyPond é um programa de gravação de música dedicado a produzir a partitura da mais alta qualidade
possível. Ele traz a estética da música tradicional gravada para impresso de computador. LilyPond é um
software livre e faz parte do Projeto GNU.
http://lilypond.org/doc/v2.10/Documentation/
Free Clef é um editor de partituras leve e prático, que permite escrever de forma rápida e prática
músicas e exportá-las no formato padronizado MusicXML. O Free Clef foi escrito na linguagem de
programação C++, utilizando a API open source wxWidgets e foi projetado tendo em mente a facilidade
de uso. O Free Clef é um software livre. Está licenciado sob os termos da licença pública GNU (GPL),
versão 2. Isto significa que é livre para utilizá-lo e modificá-lo, entretanto, caso alguém o redistribua com
alguma versão, as modificações deverão ser fornecidas juntas com o código fonte.
http://www.freeclef.org/pt/
MuseScore 0.9.6.3 versão de correção está disponível para download. Os pacotes de instalação estão
disponíveis para Windows e Mac OS X. Usuários de Linux têm que esperar para a distribuição de seus
mantenedores para fazer um novo pacote. http://musescore.org/en/node/7248
Melody Assistant é um programa semelhante ao famoso Finale, possibilitando ao músico escrever
partituras musicais. Para quem já usou programas do gênero, não encontrará muita dificuldades para
entender a interface do programa. Já os marujos de primeira viagem podem encontrar certa dificuldade,
já que os ícones do programa são pequenos, dificultando sua visualização. Você pode ouvir um preview
em MIDI da música escrita, tornando mais fácil a detecção de erros, entre outras coisas.
www.audioware.com.br
Sibelius 6 é um salto gigante no software de notação musical - com incríveis novos recursos e melhorias
para os educadores, estudantes, compositores, arranjadores, copistas e músicos de todos os tipos.
www.sibelius.com/products/sibelius/6/

Fonte: Elaboração dos autores (2017)

4.4. Programas para compressão de som
A partir de 1987, o respeitado Instituto Europeu de Investigação Fraunhofer JIS, em
colaboração com renomadas instituições de pesquisa, começou a estudar novas
possibilidades de comprimir arquivos de áudio. A ideia era eliminar dos arquivos de som o
que o ouvido humano não consegue perceber por meio da Codificação Percentual de Áudio,
o que permitiu o nascimento do ISO-MPEG Audio Layer-3” - MP3, que reduz até 12 vezes o
tamanho do arquivo original. Essa inovação da compressão do som se popularizou por meio
da Internet, causando impactos irreversíveis na produção sonora e na indústria fonográfica
mundial, nos conceitos de distribuição, manutenção dos direitos autorais, produção de
material didático e costumes culturais em todas as classes . Colares (2011, p. 61) apud
Hautsch (2009) refere-se ao Napster como o grande responsável pela difusão do MP3 pelo
mundo, e também o programa pioneiro no compartilhamento de música, assim como o
primeiro a utilizar a tecnologia P2P (“peer-to-peer” ou “ponto a ponto”) para a distribuição e
compartilhamento do formato. Para Machado (2015):
A abundância de informação que a cultura digital trouxe para o mundo
contemporâneo tem no MP3 seu maior ícone: nunca se ouviu, se criou e se
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compartilhou tanta música como agora. Com sua baixa resolução e seu
pequeno porte, o MP3 é capaz de navegar com rapidez e eficiência pela
rede da internet atravessando centenas de países com suas leis locais,
políticas e acordos de licenciamento. E é claro que, na viagem, este
pequeno “pacote” sonoro transforma e é transformado por quem cria,
escuta e compartilha. (MACHADO, 2015, p.476)

Com o desenvolvimento de banda larga e a popularização do acesso à comunicação e
internet fixa e móvel implementa-se o MP3HD, que mantém todas as características do
antigo formato e acrescenta a alta resolução.
TABELA 6: Programas de Compressão de Som
Nome
Sony Sound
Forge 10

Si s tema
PC Wi ndows

Stei nberg
Wa ve La bs 7

PC Wi ndows e
Ma c OS

Auda ci ty

PC Wi ndows ,
Ma c Os e Li nux

Des cri çã o
Um dos mais usados no mercado, usuário privado é ca pa z de converter á udi o em
di ferentes forma tos di gi ta i s , já contém em s eus a tri butos um conjunto de
a pl i ca ti vos de fi na l i za çã o de s om que s e des ta ca m pel a qua l i da de.
Ava nça das ferramentas para masterização, usuário privado, é um finalizador sonoro
profi ssional. Conversor de á udio e exportador de material sonoro norma l i za do de
a l ta qua l i da de. www.s tei nberg.com
O Auda ci ty é um s oftwa re l i vre, des envol vi do por um grupo de vol untá ri os e
di s tribuído s ob a GNU General Public License (GPL). Óti mo edi tor, tra ba l ha com
di ferentes forma tos de á udi o e fi na l i za s om de forma profi s s i ona l .
a uda ci ty.s ourceforge.net/a bout

Fonte: Elaboração dos autores (2017)

5. Procedimentos para a Produção de Objetos Sonoros de Aprendizagem
5.1. Gravando eventos de narração e locução
Desde o invento do Fonógrafo por Thomas Edson (1847-1931) que a atividade de
gravação de áudio vem se modificando. Técnicas e recursos cada vez mais aperfeiçoados
transformaram em um ofício distinto a ação de gravar e processar o som. Com o advento
dos computadores, os processos e procedimentos da produção sonora, além de mais fáceis
também se tornaram mais baratos e, em ambientes inéditos, diferentes e distintos de
propostas mais antigas que se configuravam com salas acusticamente preparadas,
microfones de alta sensibilidade, enormes rolos de armazenamento magnético e uma
quantidade de pessoas que tinham que ser envolvidas no processo.
No modelo atual, as estações de gravação de áudio são perfeitamente compatíveis
com ambientes escolares. Um home studio básico se compõe de um computador de mesa
ou portátil, com uma interface de áudio, monitores (caixas acústicas), software de produção
sonora e um sequenciador MIDI.
Para a produção de arquivos de áudio, podemos seguir alguns procedimentos, tendo
em conta os equipamentos, tempo, pessoal e o conteúdo do projeto. A seguir, elaboramos
um pequeno tutorial para a composição de material sonoro, neste caso uma narração.
1º passo – Projeto
Como em qualquer plano, inicia-se partindo dos objetivos e, juntamente a isso,
verifica-se se o conteúdo a ser gravado corresponde ao tempo e à linguagem do produto. A
locução deve ter uma ótima qualidade sonora, o serviço de locução profissional rende em
economia de tempo, configuração dos equipamentos e recursos financeiros.
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2º passo – Montagem dos equipamentos
De posse de um microcomputador, identificam-se os
periféricos de áudio (placa de som, cabos e caixas) na entrada
de linha (“In” cor rosa) e saída (“out” cor azul) (fig.01), deve
estar a atenção inicial. Em seguida, é feita a identificação no
mixer externo (mesa de som), de modo que as ligações entre
mesa e PC se alinhem ( “out” da mesa no “in” do PC/ “out do
PC para um canal “in” da mesa).
Figura 1 – Entradas PC

O microfone deverá entrar via canal da mesa (canal branco) (Fig.02) para o
computador e o sinal de saída (canal amarelo) (Fig.02) da mesa alimentará as caixas de som.

Figura 2 - www.beringer.com.br

Figura 3 - Conexão com o PC

O computador deve ser configurado para receber o sinal da mesa unicamente na
entrada determinada (“in-line” cor azul) (Fig.01). Para isso, seleciona-se no controle de
volume do sistema o canal entrada de linha (Fig.03). Verifique que os demais canais estarão
desmarcados, caso positivo, feche a janela e fim.
3º passo – Gravando
Dependendo do tipo de microfone, alguns cuidados devem ser tomados. Para
microfones condensadores será necessário compor um ambiente silencioso e raso (sem
reverberações) e, para microfones dinâmicos, não existem maiores preocupações em
relação ao tratamento acústico da sala de gravação. Logicamente que quanto menos
interferências no momento da gravação melhor.
Qualquer que seja o software escolhido, esse mesmo contém em seu painel
monitores de verificação de intensidade de entrada de áudio (Fig. 04). Nestes monitores,
pode-se observar uma escala numérica em decibéis. De forma universal, são estabelecidas
as cores verde e vermelho para o registro dos níveis de entrada do sinal sonoro. Verde para
sons em níveis normais e sem comprometimento e vermelho para o registro de sinais
corrompidos ou “clips”. Pedindo para o locutor iniciar a sessão, verifique a intensidade da
entrada do sinal da voz, comece a gravar e monitores os picos de volumem. A gravação deve
alcançar o máximo de volumem possível. A posição e o distanciamento do microfone
interferem drasticamente nos resultados, portanto, vale experimentar diferentes ângulos ,
para melhores resultados.
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Figura 4 - Interface Software

4º passo – Finalização
De posse do arquivo gravado, inicie o acabamento. É recomendada a aplicação de
três recursos básicos nesta etapa do processo, adição do “Noise Gate” (responsável pelo
limite de entrada dos ruídos provenientes de cabos, brisas e outros. Quanto mais próximo
de 0db maior é o corte ou abertura do portão de passagem dos ruídos. Este aplicativo deve
ser usado com cuidado para não comprometer a qualidade e entendimento do que foi
gravado), o equalizador (responsável pelo equilíbrio das frequências ). Cada timbre possui
seu registro em Htz e o operador observa as deficiências e regula com o equalizador até os
níveis desejados) e, por fim, o Compressor (responsável pela magnitude e pressão do som).
Bons compressores “turbinam” as ondas sonoras e refletem um efeito de ganho adicional ao
material produzido. Muita compressão deverá ser limitada próxima de -0,3db para a devida
manutenção das propriedades do arquivo gravado. No término, salve em ondas abertas
(.wav), dessa forma, seu arquivo é preservado sempre nas condições iniciais.
5º passo – Adicionando Efeitos
As alternativas de efeitos disponíveis são enormes, será útil estabelecer uma rotina
de experimentação desses recursos. Para vozes, não recomendamos efeitos como Ecos,
Delay e Reverberadores. Cada um dos itens antes citados possui diferenciadas configurações
que podem ser aplicados no objeto sonoro. Não existe regra, o que vale é a sensibilidade do
produtor.
6º passo – Exportando
Por fim, nos resta converter o áudio para as aplicações e integração no produto que
estamos desenvolvendo. Apesar de softwares de edição de áudio serem capazes de
processar todos os passos, estão disponíveis no mercado aplicações de gravação em
múltiplas trilhas. Esses programas são capazes de combinar simultaneamente várias linhas
de som.
TABELA 07: Programas de Gravação Multipistas
Nome

Sistema

Sony Vegas Pro

PC Windows

Descrição
A coleção Vegas oferece um ambiente eficiente e intuitivo para produção profissional de
áudio e vídeo, bem como de DVD e Blu-ray. Oferece uma plataforma robusta e progressiva
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Steinberg
Nuendo

PC Windows w Mac OS

Steinberg
Cubase

PC Windows e Mac OS

Cakewalk Sonar
Studio

PC Windows

Avid Audio Pro

Mac OS

para criação de conteúdo e produção. www.sonycreativesoftware.com/vegassoftware
Nuendo é um software direcionado para profissionais que trabalham em áudio, ao vivo e
de pós-produção para o cinema, televisão e a indústria de mídia que exige elevada
produtividade. Disponibiliza um conjunto de recursos que gerenciam fluxo de trabalho,
velocidade, versatilidade e confiabilidade. www.steiberg.com.net
O Cubase, criado por Steinberg em 1984, é uma aplicação que nasceu com o objetivo de
ajudar os artistas a fazerem música motivados por sua criatividade usando a tecnologia
musical. www.steiberg.com.net
SONAR Home Studio é a maneira mais fácil de transformar seu PC em um ambiente de
produção musical. No SONAR Home Studio você pode gravar instrumentos ao vivo, voz, ou
qualquer fonte de áudio. Você pode facilmente editar áudio, MIDI e notação musical.
www.cakewalk.com/support/kb/reader.aspx
Pro Tools é um avançado aplicativo de produção musical. É utilizado pela maioria dos
produtores musicais. www.avidaudio.com.net

Fonte: Elaboração dos autores (2017)

6. Conclusão
Quando se pensa na produção de Recursos Didáticos Interativos, temos que
considerar aspectos como a sociedade que nos rodeia, que, com todo acelerado avanço
tecnológico, tem à sua disposição uma infinidade de produtos e serviços que se utilizam de
meios eletrônicos que causam mudanças significativas na forma de pensar, ensinar e
aprender. Por isso, essa sociedade espera que produtos voltados para o ensino e para a
formação se utilizem dos recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação, com suas
características interativas e instrutivas, para que possam ser mais atrativos e aproximem a
relação homem-máquina.
Hoje em dia, percebemos, com maior frequência, a proximidade entre os recursos
tecnológicos e as iniciativas de produção musical. Propor uma atividade no campo do
processamento de áudio não é mais algo absurdo, ou seja, ambientes de ensino podem e
devem investigar possibilidades de composição de elementos didáticos apoiados nas
ferramentas interativas.
Portanto, a produção de objetos sonoros para RDI deverá ser planejada em conjunto
com as outras estruturas do material que estamos trabalhando, desde o projeto inicial até a
produção e publicação do mesmo. Não deve ser meramente acrescentada, deve ser pensada
em conjunto com os elementos gráficos. Tendo em conta que a qualidade dos elementos ou
objetos sonoros contribuirá para potencializar a interatividade e a atratividade do produto
que estamos configurando, transformando-se em um agente facilitador da aprendizagem.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGUADERO, F. La Sociedad de la Información. Acento Editorial, 1997.
BOZZINI, Angelino. A Música e o Computador. Revista Weril. 2010
CHINAGLIA, J. V. Materiais didáticos digitais e as remidiações do livro didático impresso: uma
análise dos objetos educacionais digitais. Educação & Tecnologia, 19(2). 2015.
COLARES, J.S.; BRANDÃO, R; CAMPELO. S.N; MENDONÇA, L. V. S. Interface Audiovisual para
Recursos Didáticos Interativos: Procesos Y Procedimientos In: Anais do Congreso
Internacional EDUTEC 2012, Las Palmas de Gran Canária, 2012. v.1. p.1360 – 1370.
COLARES, J.S.; BRANDÃO, R. Planejamento e Produção de Recursos Didáticos Interativos:
Processos e Procedimentos para Integração dos Objetos Sonoros. In Colares, J.S, Salinas, J,

12

Cabero. J, e Martinez. F (org.). Sociedade do conhecimento e meio ambiente: sinergia
científica gerando desenvolvimento sustentável. Manaus: Reggo Edições. 2011
Gomes, F. M. 2014. O Uso de Objetos de Aprendizagem na Educação: Recursos Digitais
Interativos em Repositórios Gratuitos. SIED: EnPED-Simpósio Internacional de Educação a
Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância. 2014.
Gurgel, E. A. Experiência Audiovisual nos espaços educativos: possíveis interseções entre
Educação
e
Comunicação.
2010.
Recuperado
de:
http://www.scielo.br/pdf/ep/v36n1/a06v36n1.pdf.
IZECKSOHN, Sergio. Gravadores e Sequenciadores para PC e Mac. Revista Back Stage. 2004
http://www.homestudio.com.br/artigos/Art089.htm
LÉVY, P. As tecnologias da inteligência. São Paulo: Editora 34, 1993.
MACHADO, Cacá. Entre o Passado e o Futuro das Coleções e Acervos de Música no Brasil.
Rev. Hist. (São Paulo), São Paulo, n. 173, p. 457-484, dez. 2015. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003483092015000200457&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 21 maio 2017. Epub 25-Set2015. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2015.100876.
NIELSEN, J. E LORANGER, H. Usabilidade na web: Projetando websites com qualidade. Rio
de Janeiro: Campus. 2007.
OLIVEIRA, Luciana S. S. Uso do computador e equipamentos nas aulas de música por
professores da escola pública da cidade do Rio de Janeiro: relato de experiência e análise
das opiniões dos professores. 2010. 136 f. Dissertação de Mestrado em Música.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2003-), Rio de Janeiro, 2010. Disponível
em: <http://web02.unirio.br/sophia_web/index.php?codigo_sophia=64949>. Acesso em: 20
mai. 2017.
MARTIN DE GUISE, S. Enseignement à distance de la musique ou l’e-learning musical.
Intersections: Canadian Journal of Music, v. 29, n. 2, p. 84, 2009. Disponível em:
<http://id.erudit.org/iderudit/1000041ar>. .
Rocha, H. V. da; Baranauskas, M. C. C. Design e avaliação de interfaces humanocomputador. São Paulo: IME-USP. 2000.
SCHRAMM, R. Tecnologias aplicadas à educação musical. Novas Tecnologias na Educação
CINTED-UFRGS,
v.
7,
n.
2,
p.
8,
2009.
Disponível
em:
<http://seer.ufrgs.br/renote/article/view/13700/7751>.
SIQUEIRA, C.R. O processo de produção musical e suas possíveis contribuições para
a
prática musical em ambiente escolar. 2012. Trabalho de conclusão de curso do Centro
Universitário Metodista Izabela Hendrix, com exigência parcial do Curso de Licenciatura em
Música. Belo Horizonte. Brasil. 2012
VIEIRA, Gabriel. The home studio as a tool for teaching musical performance. 2010. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Linguística, Letras e Artes) - Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, 2010. Disponível em: http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tde/2730. Acesso
em: 10 fev. 2018.

13

