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1.RESUMO  

Este artigo apresenta o estudo de viabilidade de um modelo de aplicativo para ajudar 

no aprendizado musical, usando óculos de Realidade Aumentada. O modelo proposto 

de aplicativo possibilita adicionar, no mundo real, as notas musicais e partituras como 

objetos virtuais. A metodologia empregada foi constituída por consulta bibliográfica e 

por uma pesquisa de campo (formulário online). O resultado final é a proposta do 

aplicativo, que se mostra um ponto de partida para melhorar a educação musical.  

 
Palavras-chave: Realidade aumentada. Ensino musical.  

 

2.INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

A Realidade Aumentada (RA), é uma tecnologia que está começando a ser 

explorada pelas grandes empresas e tem um grande potencial de aplicabilidade nas 

mais diversas áreas. O mercado empresarial demonstra que haverá crescimento na 

demanda por aplicações que usem dessa tecnologia. 

Essa tecnologia permite uma série de novas interações com o mundo real, 

podendo oferecer informações adicionais, criar novos objetos na cena e até manipular 

objetos virtuais de uma forma que não seria possível no mundo real e, com isso, abrir 

uma nova dimensão na maneira como as tarefas são executadas. 

No âmbito da educação, essas interações oferecem novas possibilidades de 

experimentos e exploração, adicionando novos estímulos à experiência do aluno, 

engajando-o e estimulando-o a aprender mais.  

Em contraste, a educação musical é uma área que pouco evoluiu nos últimos 

anos. As técnicas de notação e ensino têm sido as mesmas há alguns séculos, uma 

fórmula que, hoje, desestimula muitas pessoas de seguirem ou sequer começarem 

seus estudos na música. 

A aplicação da RA na área musical ajudará estudantes a superarem obstáculos 

como tempo, dinheiro ou dificuldade, estimulando a formação de novos músicos. 

O objetivo geral deste artigo é analisar a receptibilidade de alunos de música 

frente a uma proposta de aplicativo de RA para aprendizado musical. Decorrente a 

este objetivo, a proposta é:  



● investigar a demanda e aceitação dos músicos e aspirantes a músicos à 

introdução de novas tecnologias no processo de aprendizagem musical; 

● analisar a viabilidade tecnológica e econômica de soluções de realidade 

aumentada. 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de um formulário online, que 

continha, em sua maioria, perguntas fechadas. A pesquisa obteve mais de cem 

resultados, de homens e mulheres, em sua maioria entre 20 e 30 anos, através dos 

quais pudemos analisar a opinião das pessoas referente a ensino musical, aplicação 

de tecnologia na música, realidade aumentada e outros assuntos similares. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A seguir serão apresentados alguns conceitos essenciais para o entendimento 

desta pesquisa.  

3.1. MÚSICA 

Todos os conceitos da música estão inter-relacionados, dificultando o 

entendimento, especialmente daqueles que nunca tiveram contato com esse mundo. 

Por isso, serão abordadas algumas das principais definições, visando apenas o 

aspecto da notação musical (escrita da música). 

Conforme explicado pelo compositor Bona (1996), “a música é a arte de 

expressar a combinação de sons e silencio de uma maneira lógica e agradável”.  

Os instrumentos musicais são divididos em três categorias: Corda (violão e 

piano), Sopro (flauta e trompete) e Percussão (tambor e triângulo). 

Ainda segundo Bona (1996), para que os sons recebam o nome das setes 

notas musicais (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si) é preciso, primeiro, escrever as notas 

numa “Pauta”. Como pode ser observado na Figura 1, a pauta é um conjunto de cinco 

linhas e quatro espaços paralelos e horizontais que são contados de baixo para cima.  

 
Figura 1: Pauta 

  
Fonte: Bona (1996) 



O conjunto formado pela Pauta e os símbolos musicais é chamado de partitura, 

que de acordo com o dicionário Michaelis (2009) “é um conjunto (escrito) das partes 

de cada voz ou instrumento que contribuem para uma peça musical sinfônica”, ou 

seja, a partitura é um padrão mundial que representa a escrita da música. 

3.2. REALIDADE AUMENTADA  

As tecnologias de RA e Realidade Virtual (RV) não são recentes, mas a maior 

parte dos desenvolvimentos sobre o assunto se concentram nas últimas décadas, pois 

são tecnologias dependentes de processamento em tempo real, e para isso, 

precisaram da evolução computacional, tanto na parte de hardware quanto na parte 

de software. Antigamente, essas tecnologias eram só aplicadas em computadores de 

grande porte, porém isso foi mudando ao longo do tempo. Atualmente, o alcance já 

foi expandido para microcomputadores, plataformas móveis e Internet, tornando 

viáveis aplicações nestas tecnologias, tanto em plataformas sofisticadas quanto em 

plataformas populares. (Tori, Kirner e Siscoutto, 2006) 

Segundo Kirner (2011), tanto a RV quanto a RA utilizam de técnicas de 

interface computacional que levam em conta o espaço tridimensional. Assim, o 

usuário, nesse espaço, atua de forma multissensorial, ou seja, explorando por meio 

da visão, audição e tato.  

De acordo com Kirner (2011), realidade virtual é uma interface computacional 

que possibilita ao usuário a imersão em um ambiente totalmente virtual e 

tridimensional em tempo real, usando seus sentidos através de dispositivos especiais. 

A RA, por outro lado, tem como principal recurso a união do virtual com o real, 

ou seja, a projeção de informações virtuais (como objetos tridimensionais e 

hologramas) no mundo real. Correa et al. (2008) relata que os objetos virtuais parecem 

coexistir no mesmo espaço físico que os objetos reais. 

Diferente da RV, que transporta o usuário para o ambiente virtual, a RA não se 

trata de uma nova realidade criada, mas sim da inserção de elementos virtuais ao 

ambiente real de forma agradável. O usuário pode interagir com os elementos virtuais 

de forma natural, através das mãos, eliminando dispositivos tecnológicos complexos 

e tornando a interação mais simples, atrativa e motivadora, sem a necessidade de 

adaptação ou treinamento. (Correa et al, 2008). 

Kirner (2011) cita que RA também pode ser definida como o enriquecimento do 

mundo real com informações virtuais. Isso significa imagens dinâmicas, sons 



espaciais e sensações táteis, que são geradas em tempo real e posicionadas no 

espaço tridimensional, porém apenas percebidas através de dispositivos tecnológicos.  

Segundo Azuma (2001), um sistema só é considerado RA quando combina 

objetos reais com os virtuais no ambiente real e opera de forma interativa em tempo 

real e alinha ou registra objetos reais e virtuais entre si.  

 

Óculos de Realidade Aumentada  

 

São óculos que fazem uso da RA através da projeção de hologramas em lentes 

translúcidas de maneira que mistura hologramas ao ambiente real do usuário de forma 

precisa. 

Os óculos são dispositivos independentes, ou seja, dispensam o uso de cabos 

e não precisam estar conectados a um smarthphone ou computador para funcionar. 

Basicamente, os óculos de RA apresentam em seu hardware: processador, memória, 

sensores de gesto e voz, sons espaciais (alto-falantes não embutidos), sistema 

operacional e pelo menos uma câmera acoplada que captura e mapeia exatamente o 

que a pessoa esta enxergando e, através das lentes, são projetados hologramas no 

ambiente em tempo real. (Piltch, 2016)    

O hardware pode mudar de acordo com o fabricante. Alguns exemplos de 

óculos que estão no mercado ou em desenvolvimento são o HoloLens da Microsoft 

(Figura 2), o SmartEyeGlass da Sony, o Google Glass da Google, Moverio da Epson, 

Meta da Meta Company, M100 Smart Glass da Vizux, entre outros. 
 

Figura 2 - Óculos de Realidade Aumentada HoloLens da Microsoft 

 
Fonte:	Microsoft	(2016) 

 
	



4. O MODELO DE APLICATIVO PROPOSTO  
 

O método atual de aprendizado musical costuma ser lento pois, como explicado 

anteriormente, a música apresenta vários conceitos relacionados, fazendo com que a 

pessoa gaste muitas horas aprendendo teoria musical, como ler uma partitura, 

praticando técnicas e etc. Tudo isso pode ser muito desestimulante para um aluno 

iniciante, que só pratica e não vê evolução alguma na sua técnica.  

Por isso, a ideia de criar o aplicativo surgiu da necessidade de tornar o 

aprendizado musical mais rápido, prático e dinâmico, pois, no momento, não há 

soluções semelhantes para o problema. Alguns softwares tentaram criar outros 

métodos de leitura de partituras, porém todos em uma tela. 

O aplicativo proposto utiliza óculos de realidade aumentada, ou seja, através 

das lentes translucidas dos óculos, que contém um mini projetor, o usuário verá o 

instrumento real em suas mãos e as projeções virtuais das notas, em tempo real, vindo 

em direção ao instrumento, mostrando, assim, exatamente como devem ser tocadas 

as notas no instrumento (Figura 3). O som é captado pelo microfone e a frequência 

das ondas sonoras são analisadas, de modo a mostrar para o usuário se a nota tocada 

está correta. Poderão ser usados instrumentos de corda, percussão, sopro e até 

mesmo a voz humana. 

Figura 3 – Modelo proposto do aplicativo: violino, teclado, guitarra e bateria. 

  

  
Fonte: Autores (2016) 

 



A ideia é induzir o estudante de música a aprender exatamente o que ele quer 

aprender, mostrando apenas os detalhes mais técnicos se for necessário, ou se ele 

demonstrar interesse. 

A princípio, o aplicativo é destinado a iniciantes no estudo de música, para 

agilizar e facilitar o primeiro contato com um instrumento. Dessa forma, o aplicativo 

poderia facilmente ser usado em escolas de música e conservatórios, para auxiliar os 

professores no ensino e complementar o aprendizado. 

Contudo, músicos experientes podem trocar as partituras de papel em prol dos 

óculos, pois o aplicativo mostrará em tempo real as notas que ele deveria tocar.  

 

4. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

Para compreender as necessidades e interesse dos usuários, foi utilizado o 

Google Docs para desenvolver um questionário, que circulou por algumas semanas 

em mídias sociais, como Facebook e Twitter, fóruns específicos de música, bem como 

um grupo de inclusão digital para idosos. Mais de 110 pessoas responderam ao 

questionário.  

O questionário pode ser dividido em duas etapas: 

• a primeira etapa consiste em levantar os principais motivos pelos quais as 

pessoas têm interesse em aprender algum instrumento e por que se sentem 

desmotivadas quando estão aprendendo; 

• já a segunda etapa propõe um modelo de aplicativo para óculos de realidade 

aumentada, e procura saber o nível de interesse demonstrado pelos usuários.  

A maioria das pessoas que respondeu eram predominantemente jovens, 

principalmente entre 17 e 24 anos, com homogeneidade nos sexos. 

O Gráfico 1a informa que 56% das pessoas aprenderam a tocar algum 

instrumento e 44% das pessoas não tocam nenhum instrumento. É importante 

ressaltar que muitas pessoas optaram por aprender sozinhos os instrumentos.  

No Gráfico 1b, nota-se que 90% dos entrevistados acredita que tocar um 

instrumento é no mínimo importante para a formação pessoal. 

Foi percebido que, embora a grande maioria considere o aprendizado musical 

importante, a quantidade de pessoas que efetivamente aprende a tocar um 



instrumento é pouco mais da metade. Em outras palavras, muitas pessoas que se 

importam com música não conseguiram ou não tiveram a oportunidade de aprendê-

la. 
Gráfico 1 - (a): Como você aprendeu a tocar o(s) instrumento(s)? (b): O quão 

importante você acha que é o aprendizado musical na formação da pessoa? 
(a) 

 

(b) 

 

Fonte:	Autores	(2015) 

Apenas 5% das pessoas questionadas não apresentaram interesse em aplicar 

tecnologia na música, conforme mostra o gráfico 2. Isso mostra a clara necessidade 

de inovações que a área musical tem. 

Também é importante analisar que a quantidade de pessoas que não achou a 

ideia interessante é ainda menor do que a quantidade que não acha o ensino musical 

importante. Isso significa que mesmo as pessoas que não têm interesse no ensino 

musical incentivam a aplicação da tecnologia na música. 

 

Gráfico 2 – Como você se sente quanto à aplicação da tecnologia na música? 

 
Fonte: Autores (2015) 
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Conforme o gráfico 3a, aproximadamente dois entre cada três entrevistados 

sabem o que é a RA. Esse dado aponta que, embora seja uma tecnologia que ainda 

está lentamente se inserindo no mercado, uma grande parcela da população já está 

familiarizada com o termo, ou seja, a tecnologia está se difundindo. 

Pode-se observar que aproximadamente 60% das pessoas se interessam por 

óculos de RA (gráfico 3b). Isso significa dizer que quase todas pessoas que 

conheciam RA se interessaram pela nova tecnologia de óculos de RA. Portanto, além 

de estar se tornando conhecida, a RA mostrou-se atrativa para o público. 

No entanto, 43% dos entrevistados julgam o preço atual muito elevado. Existe 

uma tendência, assim como todas as tecnologias nas últimas décadas, do preço 

diminuir nos próximos anos, atraindo mais pessoas para o universo da RA. 

 
Gráfico 3 – (a) Você sabe o que é realidade aumentada? (b) O que você acha dos óculos de 

realidade aumentada, como o HoloLens?  
(a) 

 

(b) 

 

Fonte: Autores (2015)	
	

Juntamente a pergunta do gráfico seguinte, foi apresentado um vídeo 

conceitual e uma breve explicação do aplicativo para ilustrar melhor a proposta. 

Como mostra o gráfico, nove entre dez pessoas se sentiram entusiasmadas 

com a possibilidade de utilizar RA para aprender a tocar algum instrumento, como por 

exemplo utilizando os óculos de RA.  

Embora uma parcela significativa das pessoas não tivesse conhecimento 

prévio ou não se interessassem por RA (41%, segundo o gráfico 4), após a exibição 

do vídeo e explicação da proposta do aplicativo, a quantidade de pessoas 

entusiasmadas com a ideia foi muito superior ao que era possível prever. 
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Essas informações apontam que a proposta do aplicativo teve um nível mais 

que satisfatório de aceitação, mostrando o interesse dos entrevistados em utilizar uma 

tecnologia semelhante à descrita apoiando o ensino musical.  
 

Gráfico 4 – Se você tivesse a oportunidade de aprender música através de realidade 
aumentada, como você se sentiria?  

	

 
Fonte: Autores (2015) 

 

5. CONCLUSÃO  

Pensando na tecnologia de RA, em constante evolução, foi feita uma proposta 

ao público de um aplicativo que fará com que o usuário aprenda a tocar algum 

instrumento ou a cantar de uma forma muito mais atrativa, eficiente e intuitiva.  

Essa proposta foi feita por um formulário online. Com a análise dos resultados 

apresentadas anteriormente, foi possível ver que muitas pessoas que têm interesse 

em música acabam não aprendendo um instrumento, além de medir a demanda e 

aceitação de novas tecnologias no ensino musical. 

Portanto, conclui-se que existem pessoas interessadas na área da música, 

além de uma forte demanda em relação a novas tecnologias nessa área. Os usuários 

também acreditam que a RA é uma boa saída para renovar o ensino musical, que 

deixaria de ser monótono para tornar-se mais dinâmico. 

O aplicativo também seria capaz de aumentar a quantidade de pessoas 

interessadas em aprender um instrumento pois, por ser intuitivo, pode atingir pessoas 

de todos os países, classes sociais, gêneros e idades. Ele poderia facilmente ser 

usado em escolas de música e conservatórios, para auxiliar os professores no ensino 

e complementar o aprendizado. 

O que dificulta o desenvolvimento do aplicativo no momento é o alto custo dos 

óculos de RA. Caso haja um investimento para a aquisição dos óculos de RA e 
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desenvolvimento do aplicativo, o retorno monetário tem grandes chances de superar 

o próprio investimento, além do preço dos óculos de RA, que tende a cair assim como 

aconteceu com os smartphones. 
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