
 

O Ensino Musical Auxiliado Pelas Tecnologias Contemporâneas, Teoria Geral 

dos Sistemas e Complexidade 

 

 

Professora Ms. Sylmara Cintra Pereira (org.): sylcintra@yahoo.com.br 

 

Mestre em Música pela Universidade Federal de Goiás. Especialista em Arte, Educação e 

Tecnologias Contemporâneas pela Universidade de Brasília. Bacharel em Música – Instrumento 

Piano e Licenciada em Ensino Musical Escolar pela Universidade Federal de Goiás. Professora 

efetiva na Rede Estadual de Ensino do Estado de Goiás. 

 

 

Professor Ms. Éliton Pereira 

Professora Esp. Bianca Almeida 

Professor Esp. Fernando Peres da Cunha 

Professora Ana Rita Oliari Emrich 

Professora Raquel de Oliveira 

Professora Rebeca Neto 

 

 
Resumo: A sociedade pós-século XX sofreu várias transformações culturais e científicas 
ocasionadas pelo grande avanço tecnológico. Com tamanho poder de penetração e a facilidade com 
que as novas gerações interagem com as novas linguagens que surgem a todo instante, a tecnologia 
faz parte do cotidiano do indivíduo. Dentro deste contexto a utilização da informática na educação é o 
mais novo desafio para os educadores, pois a sua utilização racional possibilita uma aprendizagem 
eficiente e autônoma. Neste estudo, observa-se a utilização da de novos meios ligados ao ensino de 
música, corroborando com o mais novo paradigma da ciência - o pensamento sistêmico. Objetiva-se 
assim, refletir como o pensamento sistêmico pode nos auxiliar a compreender as relações que há 
entre o ensino de música e o uso de novos meios, em uma perspectiva interdisciplinar diante dos 
processos imbricados que há em nossa sociedade atual. 

 

Palavras-Chave: Música, Teoria Geral dos Sistemas, Tecnologia, Interdisciplinaridade e 

Complexidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 
Várias transformações culturais e científicas ocasionadas pelo grande avanço 

tecnológico, marcaram a sociedade do século XX. Devido o seu alcance e devido à 

facilidade com que as novas gerações interagem com as novas linguagens que 

surgem a todo instante, a tecnologia faz parte do cotidiano de uma significativa 

parcela da sociedade. Há, pois, uma evidente convicção, porém não unânime, que 

as tecnologias contemporâneas sejam importantes e úteis para difundir elementos 

artístico-culturais, na escola atual através de uma perspectiva interdisciplinar e 

colaborativa. 
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Neste século, que se avizinha de seu ocaso, a sociedade humana 
passou por um processo de transição como jamais havia ocorrido em toda 
sua história. Mudanças radicais ocorreram nos mais variados, senão em 
todos, setores da atividade humana. Tais modificações ocorreram, 
notadamente, em função dos tremendos avanços obtidos na ciência e na 
tecnologia, dois campos que se relacionam numa função de causa e efeito e 
que se induzem mutuamente num processo evolutivo que conduz a 
sociedade humana a uma espiral de desenvolvimento e aumento de 
complexidade. (Stewart, 1990, p.2) 

 

A complexidade é um novo modo de pensar o mundo como um todo 

indissociável, propondo uma abordagem multidisciplinar para a construção do 

conhecimento,tecendo os diferentes saberes como a arte, a filosofia, a ciência e as 

novas tecnologias. 

Dentro deste contexto a utilização da informática na educação é o mais novo 

desafio para os educadores, pois a sua utilização racional possibilita uma 

aprendizagem eficiente e autônoma. Neste estudo, observa-se a utilização da 

informática ligada ao ensino de música, corroborando com o mais novo paradigma 

da ciência - o pensamento sistêmico. 

Com o uso das tecnologias, os alunos estão interligados em nova forma de 

comunicação e interação uns com os outros. As pessoas conectadas à Internet, por 

exemplo, terão em tempo real, muitas informações que estão ligadas a uma gama 

maior de dados e/ou elementos. Além desta relação, há inter-relações e conexões 

entre Música e Tecnologias que serão estudadas com base na TGS – Teoria Geral 

dos Sistemas. A Teoria Geral dos Sistemas surgiu com os trabalhos do biólogo 

austríaco Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 e 1968. A Teoria Geral dos 

Sistemas não busca solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas sim 

produzir teorias e formulações conceituais que possam criar condições de aplicação 

na realidade empírica. Segundo Prigogine, (1997) o futuro depende de nós: 

povoando o mundo de novas gerações de máquinas e de técnicas, os homens 

fazem existir de um modo novo uma multitude de processos imbricados. 

Como uma forma de abordagem da realidade, o pensamento sistêmico, que 

surgiu no século XX, é uma contraposição ao pensamento "reducionista-

mecanicista" herdado dos filósofos da Revolução Científica do séc. XVII, como 

Descartes, Bacon e Newton.  

Observando-se as  este modelo das relações interligadas e interconectadas 

das diferentes informações, pensaremos o ensino da música em conexão com as 
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tecnologias num modelo interdisciplinar dentro desta visão filosófica. A Teoria Geral 

dos Sistemas nos dará suporte para analisarmos as conexões, as redes tecidas, 

entre Música e Tecnologias no mundo atual. 

A partir da Teoria Geral dos Sistemas, verifica-se que a interdisciplinaridade é 

um aspecto importante para os novos rumos da pedagogia musical, tendo em vista o 

mundo interconectado que vivemos atualmente. A música e seu o ensino não podem 

ser vista como fatores isolados. 

CHAGAS (2003) nos diz que território híbrido avança na ciência e na música. 

A música contemporânea se encontra na passagem da organização harmônica para 

o ruído eletrônico, na produção acelerada de timbres, no retorno do pulso e da 

repetição, na coexistência de um sem número de estilos, propostas, performances. 

Tanto a música quanto a sociedade estão pedindo "novos parâmetros de 

ensinamento, demanda que repercute sobre todas as concepções vigentes e 

periclitantes de arte, ética, política". 

Observando-se este avanço híbrido território nas ciências e na música, o 

objetivo deste é refletir como o pensamento sistêmico pode nos auxiliar a 

compreender as relações que há entre o ensino de música e o uso da tecnologia, 

diante dos processos imbricados que há em nossa sociedade atual. 

Este artigo consta de três partes distintas. A primeira parte apresentará um 

breve histórico e uma breve conceituação sobre a Teoria Geral dos Sistemas e 

sobre Complexidade. A segunda parte apresentará as possibilidades sistêmicas 

entre a música e as novas tecnologias. A terceira e última sobre a aplicabilidade da 

música relacionada às novas tecnologias em uma perspectiva interdisciplinar.  

 
 

1. Complexidade e Teoria Geral dos Sistemas: o pensamento sistêmico 
 

Para apresentar a conceituação básica sobre Complexidade, recorro-me a 

definição expressa por Morin no livro A inteligência da Complexidade. 

 

 

 

“A palavra complexo deve ser entendida em seu sentido literal: 
complexus, aquilo que se tece em conjunto... O pensamento complexo é, 
essencialmente, um pensamento que trata a incerteza e que é capaz de 
conceber a organização. É o pensamento apto a reunir, contextualizar, 
globalizar, mas ao mesmo tempo a reconhecer o singular, o individual e o 
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concreto. (...) O pensamento que une pode esclarecer uma ética da reunião 
e da solidariedade. O pensamento da complexidade tem igualmente os seus 
prolongamentos existenciais que postulam a compreensão entre os 
humanos”. (MORIN; LE MOIGNE 2000 p. 207). 

 

Segundo Morin (2000), o pensamento complexo não se reduz nem à ciência, 

nem à filosofia, mas permite a sua comunicação como um tear que trabalha para 

unir os fios. Para ele, só se pode entrar na problemática da complexidade se entrar 

na da simplicidade, porque a simplicidade não é assim tão simples como parece. 

Já para a compreensão de uma teoria de sistemas, é necessário que falemos 

em primeiro lugar, o que é um sistema. Sistema é um conjunto de elementos inter-

relacionados. Assim, um sistema é uma entidade composta de pelo menos dois 

elementos e uma relação estabelecida entre cada elemento e pelo menos um dos 

demais elementos do conjunto. Cada um dos elementos de um sistema é ligado a 

todos os outros elementos, direta ou indiretamente. 

Podemos entender assim que um sistema é maior que a soma de suas 

partes. Assim, seu entendimento requer identificar cada parte componente do 

mesmo. Entender um sistema significa fazer as devidas conexões entre seus 

elementos, de modo que se ajustem logicamente em um todo. 

 

“O pensamento sistêmico é um pensamento de processo; a forma 
torna-se associada ao processo, a inter-relação à interação, e os opostos 
são unificados através da oscilação” (Capra, 2003, p. 261) 

 

A Teoria Geral dos Sistemas foi proposta pelo austríaco, Karl Ludwig von 

Bertalanffy, em meados de 1920. Basicamente, a teoria de sistemas afirma que 

estes são abertos e sofrem interações com o ambiente onde estão inseridos. Desta 

forma, a interação gera realimentações que podem ser positivas ou negativas, 

criando assim uma auto-regulação regenerativa, que por sua vez, cria novas 

propriedades que podem ser benéficas ou maléficas para o todo independente das 

partes. 

BERTALANFFY (1973) nos diz que a Teoria Geral dos Sistemas foi 

apresentada pela primeira vez no Seminário de Filosofia Charles Morris, no ano de 

1937, na Universidade de Chicago. 

Ainda segundo Bertalanffy (1973, p. 62), os principais propósitos da Teoria 

Geral dos Sistemas são: a integração das várias ciências naturais e sociais; 

centralização desta integração em uma teoria geral de sistemas; a importância desta 
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teoria como meio para alcançar uma teoria exata nos campos físicos da ciência; a 

unidade da ciência; a integração na educação científica. 

Resumidamente, Bertalanffy aponta para a necessidade e a importância das 

interações entre os sistemas e suas partes. 

 

“O pensamento sistêmico é um pensamento de processo; a forma 
torna-se associada ao processo, a inter-relação à interação, e os opostos 
são unificados através da oscilação” (Capra, 2003, p. 261) 

 

O pensamento sistêmico é uma forma de abordagem da realidade que surgiu 

no século XX, em contraposição ao pensamento "reducionista-mecanicista" herdado 

dos filósofos da Revolução Científica do séc. XVII, como Descartes, Bacon e 

Newton. O pensamento sistêmico não nega a racionalidade científica, mas acredita 

que ela não oferece parâmetros suficientes para o desenvolvimento humano, e por 

isso deve ser desenvolvida conjuntamente com a subjetividade das artes e das 

diversas tradições espirituais. É visto como componente do paradigma emergente, 

que tem como representantes cientistas, pesquisadores, filósofos e intelectuais de 

vários campos. Por definição, aliás, o pensamento sistêmico inclui a 

interdisciplinaridade. 

 

2. Música e Tecnologias: um olhar sistêmico 
 

 
Analisar a música como sistema expressivo envolto por uma teia complexa de 

relações e de possibilidades, implica em estabelecer conexões entre Arte, Ciência e 

Tecnologia. Estas áreas da atividade humana poderiam ser descritas como partes 

constituintes de um sistema maior: o Cultural. 

Conforme visto anteriormente, a sociedade atravessa profundas 

transformações culturais e científicas, principalmente pelo grande avanço 

tecnológico ocorrido no século XX, onde as artes também sofreram estas 

transformações. 

 

“As artes em geral foram profundamente influenciadas, durante este 
século, pela aplicação de conceitos advindos das descobertas científicas.” 
(Eco, 1998, p. 11) 

 

Segundo Koellreutter (1977), um novo tipo de sociedade condiciona um novo 

tipo de arte, um novo tipo de música. Porque a função da arte varia de acordo com 
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as exigências colocadas pela nova sociedade; porque uma nova sociedade é 

governada por um novo esquema de condições econômicas; e porque mudanças na 

organização social e, portanto, mudanças nas necessidades objetivas dessa 

sociedade, resultam em uma função diferente de arte. 

Ainda de acordo com Koellreutter uma nova sociedade está começando a 

existir, podendo ser descrita como uma sociedade de massa, tecnológica, 

industrializada, o que implica numa forma de arte integrada nessa sociedade, que - 

tendo-se libertado consideravelmente da sua dependência de fatores econômicos - 

se sobrepõe ao seu isolamento social. Porque a civilização tecnológica encara a arte 

como um meio de informação e de comunicação, incluindo-a entre os processos que 

tornam possível a existência dessa civilização. 

Quando pensamos a música na atualidade, não podemos obscurecer o nosso 

olhar as inesgotáveis possibilidades desta música, e das inesgotáveis possibilidades 

de se trabalhar esta música em conexão às novas tecnologias. Havendo pois uma 

integração da nossa sociedade com novas possibilidades tecnológicas, esta 

integração se estende também à música, já que a música pode ser vista como um 

sistema aberto que sofre interações com o ambiente onde estão inseridos. 

Quando pensamos em música e tecnologias, pensamos em sua unificação. A 

música não pode perder sua ligação com a sociedade. Sendo assim, a música e o 

ensino musical devem se voltar para as possibilidades advindas dos avanços 

científicos pós-século XX. 

 

3. Música e Tecnologia: uma perspectiva interdisciplinar 
 

Atualmente o mundo todo se comunica, troca informações e milhões de 

máquinas estão conectadas a Internet, consumidores, leitores e ouvintes, fazem 

parte de uma revolução que tem tudo condizente com o dia-a-dia da sociedade. 

Atualmente os recursos tecnológicos vêm gerando novas relações 

econômicas, sociais e culturais tanto no trabalho quanto no próprio divertimento 

tornando-se um grande avanço nas formas de comunicação. 

Percebemos que as artes e a informática em toda a sua abrangência atinge 

todas as classes sociais mesmo que às vezes seja de forma indireta e que os meios 

de recursos tecnológicos e artísticos se fazem cada vez mais presentes em nosso 

cotidiano. 
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Ao falarmos em informatização no sentido amplo podemos pensar nos 

processos de integração de novas tecnologias com a música. 

CAPRA (1982) nos diz que, a concepção sistêmica vê o mundo em termos de 

relação e integração, sendo os sistemas totalidades integradas, cujas propriedades 

não podem ser reduzidas a uma unidade menor. 

 

“A Teoria Geral dos Sistemas enfatiza mais as relações do que as 
identidades isoladas e, tal como a perspectiva sistêmica, percebe que estas 
relações são inerentemente sistêmicas dinâmicas. (Capra, 2003, p. 263). 

 

Diante a esta mudança na sociedade, como podemos observar a música e 

sua pedagogia em uma face interdisciplinar, para contemplar as o uso das 

tecnologias? 

A interdisciplinaridade surge como uma das respostas à necessidade de uma 

reconciliação epistemológica, processo necessário devido à fragmentação dos 

conhecimentos ocorrido com a revolução industrial e a necessidade de mão de obra 

especializada. A interdisciplinaridade buscou conciliar os conceitos pertencentes às 

diversas áreas do conhecimento a fim de promover avanços como a produção de 

novos conhecimentos ou mesmo, novas sub-áreas. 

A partir da Teoria Geral dos Sistemas, verifica-se que a interdisciplinaridade é 

um aspecto importante para os novos rumos da educação musical, tendo em vista o 

mundo interconectado em que vivemos atualmente. Além disso, o ensino musical 

tem-se preocupado não só com indivíduo isolado, uma vez que educar em uma 

comunidade significa não apenas ensinar o básico para se saber utilizar 

irrefletidamente as tecnologias de informação e os elementos artísticos, mas trata-

se, principalmente, de formar indivíduos para "aprender a aprender", de modo a 

serem capazes de lidar positivamente com as contínuas e aceleradas 

transformações do mundo. 

SIQUEIRA; PEREIRA (2005) falam que a necessidade de romper com a 

tendência fragmentadora e desarticulada do processo do conhecimento, justifica-se 

pela compreensão da importância da interação e transformação recíprocas entre as 

diferentes áreas do saber. Essa compreensão crítica colabora para a superação da 

divisão do pensamento e do conhecimento, que vem colocando a pesquisa e o 

ensino como processo reprodutor de um saber parcelado que conseqüentemente 

muito tem refletido na profissionalização, nas relações de trabalho, no fortalecimento 
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da predominância reprodutivista e na desvinculação do conhecimento do projeto 

global de sociedade. 

Com o processo de especialização do saber, a interdisciplinaridade mostrou-

se como uma das respostas para os problemas provocados pela excessiva 

compartimentalização do conhecimento. No final do séc. XX, surge a necessidade 

de mudanças nos métodos de ensino, buscando viabilizar práticas interdisciplinares. 

Muito se tem usado, a música como uma ferramenta interdisciplinar 

relacionadas à outras disciplinas e áreas do conhecimento. Este, porém, não é o 

nosso intuito. O nosso olhar aqui está voltado à musica e como outros elementos 

podem interagir com a música; seja nos processos de composição e criação, seja 

nos aspectos pedagógicos da música. 

A partir de Dalcroze, Orff e Kodály, inaugura-se uma perspectiva para a 

educação musical, no qual o fazer, o sentir e o pensar podem encontrar seu 

equilíbrio na aprendizagem musical. Nesse sentido, acredita-se que quaisquer ações 

ou possibilidades estratégicas em educação musical devem levar em conta as 

propostas desenvolvidas por estes grandes educadores musicais. 

Nessa nova visão de educação musical situam-se, também, os educadores 

pós-modernos, como Murray Shafer, Koellreutter e Swanwick, que desenvolveram 

reflexões pertinentes e cujas experiências são riquíssimas para o conhecimento 

pedagógico musical.   

O trabalho realizado por Murray Shafer (1991) se baseia em reflexões 

realizadas a partir da prática do ensino musical em décadas de experiências. A 

busca pela renovação do currículo e por novas abordagens nas relações didático-

pedagógicas se expressa como marcos de seu ideário. Segundo ele, o principal 

objetivo de seu trabalho tem sido o fazer musical criativo e a busca por novas 

abordagens educativo-musicais (Shafer, 1991, p. 280). Murray Shafer afirma: 

 
Tenho a firme convicção de que o colapso das especializações e o 

crescimento do interesse nos empreendimentos interdisciplinares não 
devem passar despercebidos a quem esteja engajado em qualquer tipo de 
educação musical. Durante o séc. XX as artes tem-se mostrado suscetíveis 
à fusão e à interação. Dalcroze estava certamente muito à frente de seu 
tempo quando, por volta de 1900, desenvolveu sua eurritmia, pela qual o 
treinamento na arte temporal da música foi atraído para dentro da sinergia, 
com a atividade do movimento do corpo no espaço (1991, p. 305). 

 

Koellreutter é enfático em se tratando de interdisciplinaridade e uso de novos 

meios de ensino musical. Segundo ele, o ensino de música, que deve ser pré-
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figurativo, exige, também, que o professor se recicle constantemente, especialmente 

em virtude da rápida transformação de conhecimentos e técnicas que caracterizou o 

século XX. Em suas palavras:  

 

O mundo tecnológico criou seus próprios meios de expressão, estes 
surgiram inteiramente de seu mundo material e mental. A questão agora é 
conquistá-lo e colocá-lo sob o controle do espírito artístico. Com esse 
desenvolvimento, arte e ciência interpenetrar-se-ão de maneira proveitosa. 
Numa cultura planetária a ciência terá lugar de destaque em cada esfera da 
vida, até mais talvez do que no presente.  Estou certo de que, nessa 
reorientação, alguns valores humanos que por muito tempo foram 
suprimidos ou retirados do controle consciente, serão redescobertos, 
reconhecidos e valorizados como novos, determinando novamente nossa 
cultura (Koellreutter, 1997 Apud Brito, 2001, p. 39).  

 

Segundo Brito (2001), desde o inicio do séc XX, Koellreutter vem chamando 

a atenção para a necessidade de um ensino personalizado, criativo, que respeite as 

necessidades do aluno; ou seja, um ensino musical contextualizado às novas 

realidades culturais do momento e à realidade individual do aluno. Nesse sentido, o 

professor Koellreutter redimensionou o papel da música na educação, de modo mais 

geral, conferindo-lhe funções que transcendem os limites da formação musical. Por 

isso, ele passou a falar em educação musical funcional - ou seja, aquela voltada às 

necessidades da sociedade, do indivíduo, em tempo real, atual - e não 

fundamentada em objetivos, valores, princípios e conteúdos que remetem a épocas 

passadas, em que viviam outros seres humanos, com necessidades e 

características próprias (Brito, 2001). 

Koellreutter abaliza sua concepção de ensino musical nesses moldes e 

procura reavaliar as questões sobre currículo e conteúdo, procurando ensinar aquilo 

que o aluno quer aprender. Considerando o ensino como pré-figurativo, se propõe à: 

 

(...) na teoria musical, indicar os caminhos para a invenção e a 
criação de novos princípios de ordem. Levantar novos problemas e levar o 
aluno à controvérsia e ao questionamento. No ensino da história da música, 
interpretar e relacionar as obras do passado com o presente e com o 
desenvolvimento da sociedade. E na composição, ensinar o aluno a criar 
novas formas e novos princípios de estruturação e forma (Koellreutter, 1997 
Apud Brito, 2001, p. 36). 

 

Assim, Koellreutter prenunciava a necessidade de criação de novos 

princípios dentro do universo criador musical, assim como Shafer que considera os 

aspectos da criatividade como os mais relevantes.  
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Verifica-se, desta forma, que há uma preocupação destes educadores 

musicais com os aspectos objetivos e subjetivos do conhecimento musical.  

Nesse sentido, no processo de iniciação musical, há a necessidade da 

conscientização das essências do material musical, partindo do princípio de que o 

som (altura, duração, intensidade, timbre) é a essência da música (afinação, ritmo, 

agógica e instrumentação) e que suas propriedades são equivalentes. Manipular 

essas propriedades no universo da musicalização conduz o aprendiz a uma maior 

habilidade na criação musical, na compreensão da linguagem musical tradicional e 

na busca por novos padrões e modelos estruturais. Assim, a partir dos conceitos 

objetivos, que por suas características podem ser re-aplicados de forma ampla no 

processo de construção do conhecimento musical, por descoberta o aluno constrói 

os conceitos e internaliza, também, os aspectos subjetivos. 

 

4. Considerações Finais 
 

Grandes avanços científicos e culturais marcaram a sociedade atual, 

principalmente sob a influência das novas tecnologias e era digitalização. Como 

vivemos em mundo de interações e integrações, a música também sofreu influências 

destas novas tecnologias. 

Estas influências sofridas pela música foram discutidas dentro de uma visão 

sistêmica – a Complexidade e a Teoria Geral dos Sistemas. Pudemos assim 

observar que na Complexidade e na TGS a ênfase é dada à inter-relação e 

interdependência entre os componentes que formam um sistema que é visto como 

uma totalidade integrada, sendo impossível estudar seus elementos isoladamente. 

Ao pensarmos a música sistêmicamente, observamos que, tanto os seus 

processos criativos, quanto às possibilidades de ensino musical devem estar 

integrados à realidade atual da sociedade, que por sua vez está integrada à nova 

realidade da presença do tecnológico, do digital e do virtual. A música, pode ser 

vista como um sistema aberto que sofre interações com o ambiente onde está 

inserida. 

A ponte de interação entre música e tecnologias é a interdisciplinaridade. Ou 

seja, a música, e o ensino musical como sistemas abertos estão integrados a um 

sistema tecnológico através da interdisciplinaridade. 
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Procuramos assim com este objeto de estudo refletir como o pensamento 

sistêmico pode nos auxiliar a compreender as relações que há entre o ensino de 

música e o uso da tecnologia, diante dos processos imbricados que há em nossa 

sociedade atual, fundamentados em um pensamento sistêmico. 
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