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Resumo 

 

 Este trabalho tem como objectivo conhecer a utilização das tecnologias da música no 

1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB). Desenvolvemos, a partir da literatura revista, várias 

perspectivas sobre o uso das tecnologias no ensino da música. 

 O primeiro estudo pretende investigar a influência das tecnologias da música na 

motivação e na performance dos alunos do 1º CEB. Participaram 44 crianças frequentando o 

4º ano de escolaridade numa escola particular do ensino genérico, situada no Porto. Os 

resultados tenderam a convergir com os de estudos prévios, em que as tecnologias da música 

afectam positivamente a performance dos alunos. Contudo, a estratégia do professor pareceu 

ser preponderante no bom desempenho da aula, independentemente da presença ou não 

daqueles recursos.  

 O segundo estudo pretende conhecer a prática das tecnologias da música nas aulas dos 

professores de música. Através de um inquérito realizado aos professores concluiu-se que 

quase metade dos inquiridos não utiliza as tecnologias nas suas aulas. Grande parte dos 

utilizadores afirmou que nunca teve qualquer tipo de formação nesta área, não obstante existir 

pelo menos uma disciplina de tecnologia nos currículos de formação de professores de música. 

Embora a disciplina de Expressão e Educação Musical no 1º CEB seja obrigatória por lei, ela é 

leccionada, na maioria dos casos, por professores generalistas. Apesar disto, as orientações 

curriculares contemplam temáticas técnicas que extravasam as competências de um professor 

generalista do 1º CEB, como o uso de instrumentos musicais electrónicos e o exercício da 

linguagem MIDI.  

 As tecnologias são um instrumento que valoriza consideravelmente uma aula. Assim, 

no ensino genérico, é importante criar elos que aproximem o professor dos alunos, de modo a 

minimizar o risco de anacronismo por parte do docente e manter o professor mais actualizado 

face à destreza com que os alunos lidam com as tecnologias. Sendo também recursos musicais, 

acreditamos que o uso moderado das tecnologias satisfaz alunos e professores, na medida em 

que os factores motivação e desempenho musical contribuem para a satisfação pessoal da 

criança e do professor dentro da sala de aula. 
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Abstract 

 

 This dissertation aims at studying the practice of music technologies in Primary 

education. Based on the literature, several views on the use of technologies when teaching 

music are presented. 

 Our first study took place in a primary school in Porto. Participants were forty-four 

children, attending Year 4. The results are similar with those of previous studies, in which 

music technologies affect positively the students` performance. However, we observed that 

teachers` strategies are essential for a good class, with or without these technological 

resources. 

 The second study has investigated the practice of music technologies in music lessons   

through a questionnaire to the teachers. The results showed that almost half of them do not use 

music technologies in their lessons. Most of the users stated that they had never had any kind 

of preparation in that area. However there is at least one discipline of technology in the 

curricula of the formation of music teachers. 

 Although Musical Expression and Education in the Primary Level is compulsory, in 

most cases, this subject is taught by non-specialist teachers. However, the curricular guidelines 

include technical subjects that overthrow the competences of a generalist teacher, such as the 

use of electronic music instruments and of MIDI language. 

 Technologies add a considerable value to the classroom. Thus, in Primary Level it is 

important to create a good relationship between teacher and students in order to minimize the 

risk of anachronism from the teacher. It is also important that teachers are aware of the 

students` abilities to work with technologies. We also believe that the moderate use of music 

technologies pleases both students and teachers, because motivation and musical performance 

may contribute to self-satisfaction of both children and teachers in the classroom. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação pretende analisar a utilização das tecnologias da música no ensino 

básico, incidindo sobre a prática das tecnologias da música no processo ensino-aprendizagem 

da música. Em particular, deseja-se conhecer o impacto que as tecnologias têm junto das 

crianças do ensino básico e o seu uso pelos professores especialistas. 

 São essencialmente dois os motivos que movem este projecto. Por um lado, um 

percurso profissional relacionado com o ensino da música a crianças mais pequenas e, de uma 

forma subjacente, com a produção musical. Por outro lado, um  percurso académico com a 

produção e tecnologias da música que desagua, inevitavelmente, num processo de ensino de 

educação musical com uma vertente manifestamente tecnológica. Vivemos numa sociedade 

que vê, ouve e consome cada vez mais tecnologia, atravessando diversas faixas etárias, mas 

incidindo em crianças e jovens. Assim, questionamo-nos qual o papel das tecnologias em 

educação musical junto de alunos e professores.  

 

 Vivemos, nas últimas décadas, num período pós-moderno onde a comunicação total está 

presente, a interpenetração de culturas é visível e a aceitação de tudo o que antes era 

inaceitável se salienta (Freitas, 2000). Esta cultura democrática é o verdadeiro sentido da era 

pós-moderna (Scruton, 1997). A sociedade actual em que vivemos tem sofrido profundas e 

rápidas alterações nas últimas décadas, produto da globalização. Em consequência, o ensino e 

em particular o ensino da música, têm sentido o efeito da multiculturalidade nas escolas. 

Certos autores têm manifestado alguma preocupação com esta rápida evolução, propondo um 

compromisso da educação musical com o estado do conhecimento musical na condição pós-

moderna – uma atenção crítica da revolução das artes, da música e da comunicação pela 

estética digital (Mansfield, 2004). Por outro lado, as novas tecnologias têm uma presença 

socialmente activa nos alunos. A variedade e diversidade de músicas que as novas tecnologias 

tornaram alcançável, contribuiu para outra característica relevante da vida musical 

contemporânea: a consciência dessa diversidade (Boal Palheiros, 2003). Verificam-se rápidas 

mudanças na música e nos estilos de vida das pessoas, tendo a publicidade, em especial 

através da televisão, um papel relevante no quotidiano (Freitas, 2000). Este facto levou a 

rápidas alterações na avaliação da música e no modo como as pessoas a consomem. A 
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revolução digital e os correspondentes desenvolvimentos na miniaturização e portabilidade do 

equipamento de gravação e reprodução de música, significam que, virtualmente, qualquer 

música pode agora ser escutada em qualquer altura por vários ouvintes em todo mundo (Miell 

et al, 2005). A música difundida pela rádio e televisão não deixa também de ter um papel 

relevante dado que as crianças passam muito tempo a ouvir (Zilmann e Gan, 1997), entre 

outras situações, quando se deslocam de e para a escola no automóvel dos pais. Estando tão 

expostas à música, as crianças revelam, portanto, uma vulnerabilidade considerável quanto à 

escuta de certos géneros de música.  

 

 É nesta sociedade pós-moderna que o uso da tecnologia tem sido cruzado de uma 

maneira intensa e sob várias formas. Desde relógios de pulso digitais aos telemóveis, desde as 

máquinas de fax aos endereços electrónicos, a tecnologia tem sido usada em toda a parte. 

Muitas formas de entretenimento e educação são assinadas pela tecnologia. O áudio digital nos 

discos compactos (CD) substituiu as gravações analógicas em vinil ou em fita magnética. Os 

jogos de vídeo em casa proporcionam mundos tridimensionais, com cenários virtuais apenas 

imaginados há poucos anos atrás. A tecnologia veio para ficar (Rudolph, 2003).  

 Os estudantes têm crescido num novo ambiente onde a tecnologia fará parte do seu 

quotidiano e os professores devem prepará-los para o futuro. No caso da música, alguns 

professores já usam as tecnologias nas suas aulas. Projectores, vídeos, pianos electrónicos, 

sintetizadores e leitores de música são usados todos os dias nas salas de aula. Estes recursos 

tornaram-se fáceis de usar e são hoje partilhados por muitos alunos e professores (Rudolph, 

2001). Na disciplina de Educação Musical, cada vez mais é visível, a facilidade que as novas 

tecnologias da música proporcionam: tecnologias baseadas nos sintetizadores, nos leitores de 

CD, nos sequenciadores, no próprio computador e na amplificação sonora.  

 As tecnologias da música tornar-se-ão parte integrante da educação musical no futuro? 

Novos instrumentos musicais electrónicos vão sendo apresentados diariamente, novos 

programas de música vão sendo desenvolvidos e actualizados no computador e novos léxicos 

nos dicionários vão desabrochando. Por exemplo, na ausência física dos instrumentos musicais 

acústicos, qual será o papel da tecnologia MIDI na sala de aula? Colocamos, portanto, 

questões, que do ponto de vista pedagógico, podem suscitar alguma discussão no seio da 

comunidade de professores de Educação Musical. Como reagem os alunos face ao recurso das 
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tecnologias na aula de música? Como será o seu desempenho musical quando introduzidas as 

tecnologias da música? Qual o uso que os professores de música fazem das tecnologias nas 

suas aulas? Que objectivos perseguem quando aplicam estes recursos? A utilização de 

tecnologias será uma necessidade pedagógica do professor ou constitui um produto fruto de 

um modismo desta sociedade pós-moderna? 

 Uma parte importante da utilização das tecnologias da música relaciona-se com a 

chamada música “contemporânea”, composta na segunda metade do século XX. Sem dúvida,  

as várias correntes e experiências musicais dos compositores deste período (“música 

concreta”, “música electroacústica” e “música electrónica”), influenciaram as ideias de 

pedagogos musicais e a prática do ensino da música nas escolas (Griffiths, 1995). No entanto, 

este tema não é referido, dado que a música “contemporânea” habitualmente não faz parte do 

repertório musical praticado a nível do 1º CEB. Assim, a dissertação foca, sobretudo, a 

utilização das tecnologias como recurso pedagógico, de apoio ao ensino, independentemente 

do tipo de repertório praticado nas aulas. 

 

 No primeiro capítulo desta tese, apresenta-se uma breve história das tecnologias da 

música, aprofundando a sua definição. Este projecto incide sobre a Educação Musical e, como 

tal, no capítulo seguinte, há a preocupação em reflectirmos sobre a evolução das tecnologias 

da música no ensino. Discutimos posições que defendem as tecnologias, bem como 

perspectivas mais cépticas quanto à utilização destes recursos. No terceiro capítulo 

apresentam-se as tecnologias da música nos currículos no ensino básico e de formação de 

professores. O quarto capítulo contém dois estudos que investigam a presença das tecnologias 

da música na sala de aula. O primeiro estudo aborda a influência das tecnologias na motivação 

dos alunos. O segundo estudo examina a utilização das tecnologias da música pelos 

professores. O último capítulo refere as conclusões do projecto e dos dois estudos em 

particular.  
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CAPÍTULO 1 – BREVE HISTÓRIA DAS TECNOLOGIAS DA MÚSICA 

 

Definição de tecnologias 

 

 Tecnologia – do grego techne (arte, desempenho) e logos (palavra ou discurso) 

(Higgins, 1992). Etimologicamente esta palavra significa a “ciência da técnica, o discurso 

sobre a técnica, com a finalidade de ver até que ponto o seu desenvolvimento é benéfico ou 

maléfico para a humanidade, se os custos que ela impõe se justificam, se ela leva ou não à 

supressão da personalidade singular dos homens e das nações, se a “mística do progresso” que 

ela alimentou se mantém verdadeira e autêntica” (D.E.D.: 8145).  

 Derick Unwin, autor da Enciclopédia de Comunicações e Tecnologias (1978), 

completou uma extensa revisão de literatura de forma a chegar a uma definição de 

“Tecnologia educacional”. Para alguns, tecnologia significa equipamento. Para outros, uma 

aplicação processual de um conjunto de conhecimentos e práticas. 

 O termo Novas Tecnologias poderá ser uma designação genérica dos desenvolvimentos 

tecnológicos ocorridos nas décadas finais do século XX, nomeadamente ao nível da 

informática e das telecomunicações (D.E.D, 2004). Contudo questiona-se se uma novidade 

lançada há vinte anos é ainda considerada uma nova tecnologia. Tecnologias ou Novas 

Tecnologias? Não é nosso desejo dissertar sobre a melhor forma de designar a correcta 

taxonímia desta temática. Optámos sim, por abordar o termo mais lato e por isso, mais 

susceptível de ser aprofundado. Acreditamos que as novas tecnologias se referem às novidades  

que ocorreram nos últimos anos. Enquanto as tecnologias por si só, abrangem toda a história 

de recursos que, ao longo do tempo, contribuíram para o desenvolvimento da produção 

humana. Assim, optar-se-á pelo termo mais abrangente de Tecnologias.  

 

 Alguns dicionários mencionam directa ou indirectamente as tecnologias, quando se 

referem aos instrumentos musicais electroacústicos (que constituem uma categoria nova e cujo 

catálogo é enriquecido diariamente) (D.E.D., 2004), ao laboratório sonoro (onde se realizam 

experiências várias de forma a melhorar a qualidade dos instrumentos musicais) e ao 

computador e o seu papel musical. Muitos dicionários modernos definem a tecnologia como a 

ciência aplicada com o objectivo de desenvolver um domínio especial como a indústria, a 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

13 

agricultura, as artes. Do ponto de vista musical, Webster (2002) oferece uma possível 

definição de tecnologias da música como as invenções que ajudam a produção humana a 

compreender a arte do som organizado para expressar o sentimento. Para o autor, a tecnologia 

da música é mais do que desenhar uma solução de hardware para um músico ou simplesmente 

aprender a usar um programa de notação musical. É mais uma forma de trabalhar a música, 

num esforço de melhorar a experiência musical respeitando sempre a integridade da arte. 

 É também verdade que a tecnologia teve sempre um papel primordial no 

desenvolvimento musical em vários estilos de música e culturas. A tecnologia veio influenciar 

a experiência musical em alguns géneros de música “contemporânea” (música concreta, 

música electroacústica, música electrónica) tendo sido inspirada nos estúdios de música 

electrónica bem como no contínuo desenvolvimento dos estilos de música popular como a 

música rock. Nestes estilos, a inspiração e produção da música estão tão intimamente ligados 

às fontes tecnológicas que a distinção de tecnologia como única ferramenta se torna mais 

difícil. Para Swanwick (2001) a tecnologia é um termo de aplicação prática do conhecimento 

científico. Para o autor, a actividade musical é e sempre foi tecnológica. No que diz respeito à 

visão da centralidade da tecnologia como parte da experiência musical, Webster admite que 

não se pode negar que as crianças de hoje não conhecem o mundo sem computadores, sem os 

teclados electrónicos, leitores e ficheiros MP3, leitores de CD, Internet e outros aparelhos e 

formatos de música digital. Adicionalmente, elas virão a conhecer novas tecnologias musicais 

que nenhum de nós pode compreender completamente hoje. O significado das tecnologias da 

música pode ser mais explorado se considerarmos uma perspectiva histórica e construirmos 

uma definição e função subjacentes. 

 

Perspectiva histórica 

 

 Por motivos relacionados com a organização deste estudo, tentaremos focar os 

aspectos históricos mais relevantes das tecnologias da música, que vêm ao encontro da nossa 

dissertação. Assim, não serão aprofundadas as temáticas relacionadas com a Engenharia do 

Som e a Física Acústica, nem as tecnologias relacionadas com os leitores de Dance-Music  

utilizadas pelos DJs. Em contraponto, sublinhar-se-ão mais as temáticas relacionadas com a 

Organologia ou o estudo dos instrumentos musicais, a Informática Musical bastante ligada ao 
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software de música e o hardware anexado a todos estes recursos. Julgamos que as opções 

escolhidas são do interesse da comunidade de professores da disciplina de Expressão e 

Educação Musical e, como tal, podem enriquecer o trabalho efectuado dentro e fora da sala de 

aula. 

 

 É difícil e questionável estabelecer uma génese das tecnologias da música. Contudo, 

como refere Chion (1997), muito antes do advento da tecnologia, a própria natureza fez-nos 

ouvir sons que vão desde o extremo grave (ribombar do trovão) ao extremo agudo (o canto de 

certas pequenas aves, por exemplo). Do ponto de vista tímbrico, a natureza debitou, 

igualmente, uma informação tão rica e variada que, partindo deste facto, a humanidade parece 

ter querido, no desenvolvimento da música, ocupar o espectro mais largo possível do som. 

Visto que, de uma forma natural, não o conseguiu, arquitectou máquinas reprodutoras que 

satisfizessem tais necessidades como por exemplo o órgão e o piano que são munidos de uma 

extensão considerável de oitavas.  

 Por um lado, o fim da Idade Média poderá ter representado o advento das tecnologias 

com o avanço da notação musical (Moore, 1992). Por outro lado, a Renascença viu a 

sociedade desenvolver a matemática, o que consequentemente afectou o temperamento das 

escalas e as possibilidades de composição musical. Do ponto de vista organológico, o século 

XVII foi profícuo em instrumentos musicais mecânicos, onde se destaca a orquestra militar de 

duzentos e vinte instrumentos. Este aparelho fora inventado por J. J. Gurk e mais tarde 

adaptado por Johann Maelzel (o inventor do metrónomo) com o nome de Panharmonicun. 

Existe repertório da época para este instrumento tendo Salieri, Cherubini e mesmo Beethoven 

assinado obras. Segundo Chion (1997), o Panharmonicun esteve muito em voga no início do 

século XIX voltando a reaparecer já perto do século XX sob a forma da Pianola, piano que 

toca sozinho a partir de fitas perfuradas. Ainda no final século XIX, Chion (1997) conta-nos 

que o Reproduktionsflugel, um piano-registador, fixava a execução do compositor registando o 

impacto dos dedos sobre as teclas e a força do ataque, entre outros atributos.  

 Todavia, Moore (1992) refere que há quem defenda que foi a partir de meados do 

séc.XIX, com o trabalho de Hermann Helmholtz no campo da física acústica, fisiologia e 

psicologia humana, geralmente designada por psicoacústica, que nasceram as tecnologias da 

música. Roads (1996) acredita que a gravação mecanizada do som foi iniciada por Thomas 
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Edison e patenteada como Gramophone por Emile Berliner no último quartel do século XIX. 

Os gramofones e os discos pré-gravados foram comercializados em larga escala nos E.U.A. 

em 1895 e aumentariam ainda mais as suas vendas com a introdução do motor de mola e a 

regulação da velocidade a 78 rotações por minuto (rpm) (Neves, 1999). 

 Alguns autores referem que o telarmónio exibido por Thadeus Cahill em 

Massachusetts, em 1906, é considerado o primeiro instrumento a fazer música por meios 

electrónicos (Griffiths, 1995). Em meados dos anos 20 do século XX, a invenção da 

amplificação eléctrica permite a proliferação de novos instrumentos musicais, geralmente 

concebidos sobre o modelo do órgão. Chion (1997) menciona o Aethérophone de Léon 

Thérémine, o Spharophon de Jorg Mager, o Trautonium de Friedrich Trautein e as Ondas 

Martenot do francês Maurice Martenot. A gravação sonora em fita com material magnetizado 

foi desenvolvida nos anos 30 do século passado na Alemanha, mas não foi suficientemente 

divulgada devido à II Grande Guerra. Este aparelho designado por Magnetofone foi 

desenvolvido pela companhia alemã AEG e permitia alterar pela primeira vez a gravação 

original (Neves, 1999). Ainda assim, o magnetofone, aparelho de gravação analógica, tinha 

sérias limitações físicas quando eram realizadas cópias, e eram audíveis ruídos de fundo. 

 Pela mesma altura, surgem dois movimentos no âmbito da música electrónica (Moore, 

1992): em França a chamada Música Concreta traduz-se pela gravação de sons naturais 

manipulados e na Alemanha nasce uma plataforma da Música Electrónica Pura baseada no 

processamento e na geração de sons exclusivamente electrónicos1. Estes dois movimentos 

tiveram, contudo, um ponto comum no registo das composições: a fita magnética. 

 Antes da consolidação dos instrumentos electrónicos na música, a tecnologia da 

música mudara para uma etapa evolucionária. De facto, novos instrumentos foram 

ocasionalmente introduzidos tais como melhoramentos incrementais ou quantitativos nos 

aparelhos mais antigos. A maioria dos novos instrumentos foi desenvolvida como resultado de 

alguma necessidade de percepção musical. Por exemplo, o piano foi desenvolvido para 

permitir aos teclistas um campo considerável da expressão; o timbre característico da tuba 

wagneriana foi um desejo do compositor Richard Wagner em conceber “a ideia de um novo 

                                                 
1 Compositores contemporâneos como K. Stockhausen abordaram diversos estilos e desenvolveram-nos, 

sintetizando-os ou combinando-os. 
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instrumento que pudesse combinar a suavidade do som da trompa com o “peso” da tuba” 

(Henrique, 1988:341). Moore (1992) acredita que a história da música é rica não só pelos 

instrumentos que foram sendo produzidos, mas pelo motivo que levou à sua construção. Nesta 

perspectiva os instrumentos electrónicos começaram a crescer não só pela necessidade há 

muito sentida de maior expressividade mas também pelo reconhecimento de novas 

possibilidades tecnológicas. A partir de 1896, surgem os primeiros suportes áudio 

reproduzidos mecanicamente, cujos discos de 78 rpm de 10 ou 12 polegadas, continham um 

máximo de 4 minutos de música e apenas uma face (duas faces a partir de 1908). O LP foi 

introduzido pela editora norte-americana CBS em 1948 e o single, de 45 rpm, pela conterrânea 

RCA-Victor um ano depois. A guerra comercial desencadeada entre as duas editoras acabou 

por se traduzir na adopção de ambos os formatos (Neves, 1999). 

 Uma das grandes revoluções do século XX terá sido o gravador magnético para o 

público que esteve disponível desde finais dos anos 50. Segundo Chion (1997), a fita 

magnética regravável, permitia outra novidade: a montagem das obras clássicas de longa 

duração registadas em fita, reunidas como um puzzle e depois gravadas em disco. Tal 

novidade não acontecia nas gravações anteriores, visto que cada gravação não durava mais de 

4 minutos. 

 É também na década de 50 que se dão as primeiras experiências realizadas por Lejaren 

A. Hiller, no sentido de se fazer música no computador. O desenvolvimento dos computadores 

baseou-se no uso dos transistores. Uma das características dos transistores são os botões que 

têm a capacidade rápida de desligar e ligar através do controlo de sinais digitais. Se pensarmos 

nos dois estados representando os dígitos binários 1 e 0, podemos ver que os transistores 

ligados correctamente podem armazenar e processar informação representada como dígitos 

binários (Moore, 1992). Os dígitos binários, baptizados de bits, são a base para os chamados 

instrumentos electrónicos. 

 O início da década de 60 marca o aparecimento da minicassete patenteada pela marca 

Philips. Este objecto foi concebido como um suporte de grande qualidade acústica para a 

época em que foi lançado. A ideia da minicassete era suprimir todos os problemas de 

manipulação da fita, nomeadamente riscos de nós e enrolamentos (Chion, 1997).  

 Ainda na década de 60, dá-se a invenção do sintetizador, por Robert A. Moog, 

considerado o pai da música electrónica. Este novo instrumento é constituído por uma série de 
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módulos, em número indeterminado, que se podem ligar uns aos outros. A partir de 1970, com 

o desenvolvimento da electrónica digital, os sintetizadores passam a ter incorporados 

microprocessadores. Estas máquinas permitem desempenhar instantaneamente funções de 

controlo muito complexas e memorizar percursos. Segundo Henrique (1988), na década de 70, 

o próprio Moog produz o primeiro sintetizador comercial totalmente polifónico: o Polymoog. 

É nesta década que despontam marcas como a Yamaha e a Roland no fabrico de sintetizadores 

na forma de teclados e módulos de sons. O sintetizador também é um instrumento musical 

com teclas capaz de criar sons. Imita os instrumentos acústicos, os sons da natureza e todo o 

ruído dito concreto. Sobre a evolução vertiginosa que estes instrumentos têm vindo a sofrer, 

Moog referia numa entrevista ao jornal Público que “no meu tempo, os sintetizadores eram 

utilizados para imitar os instrumentos clássicos. Hoje, felizmente, já existe muita gente que 

compreendeu que pode extrair deles sons muito diferentes. A moderna tecnologia permite que 

cada um de nós possa fazer música em casa” (Salema, 2005:33). O jornal relata ainda que “em 

Abril a revista Keyboard escrevia que os sintetizadores de Moog alteraram o curso da música 

moderna e tornaram-se parte integrante da cultura musical” (Salema, 2005:33).  

 No campo da investigação, surge em 1977 o  Institut de Recherche et Coordination 

Acoustique/Musique - IRCAM, criado por Pierre Boulez. Este instituto é um dos 

departamentos do Centro de Arte Contemporânea Georges Pompidou, em Paris. Neste edifício 

subterrâneo trabalham técnicos, compositores e cientistas de todo o mundo que se dedicam à 

investigação acústico-musical.  

 Em finais dos anos 70, a Sony lança o formato portátil de rádio e minicassete: o 

Walkman. Indissociável deste objecto revolucionário, estão os headphones que permitem ao 

consumidor escutar música em qualquer lado, mas em privado, porque deixa de existir espaço 

acústico, e em vez disso o som vai penetrar directamente no ouvido. 

 O desenvolvimento das gravações para um formato digital abriu caminho ao disco 

compacto em finais dos anos 70. O primeiro som digital a chegar ao público foi em 1982 com 

o formato de disco compacto (CD), um disco óptico de 12 cm lido por um laser. Este formato 

fora desenvolvido em parceria pela Philips e a Sony. Roads (1996) afirma que o impacto das 

vendas  traduziu-se em 1,35 milhões de leitores e 10 milhões de discos em apenas dois anos. O 

CD renovou assim a relação com a música gravada, especialmente pela possibilidade de 

inscrever num volume reduzido e num só disco até setenta e cinco minutos de informação 
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(Chion, 1997). Esta tecnologia digital revolucionou todo o sistema de captação/gravação/ 

fixação/reprodução sonora (Neves, 1999). 

 Para os músicos em geral, o mundo da composição e produção musical conhece a 

linguagem digital a partir dos anos 80, em que se comercializaram, a baixo custo, os primeiros 

conversores do protocolo MIDI para os computadores pessoais. O termo MIDI é um acrónimo 

de Musical Instrument Digital Interface e consiste numa norma que assegura a transferência 

de informação entre os instrumentos musicais electrónicos e os computadores (White, 1995). 

Este protocolo operou uma grande mudança no modo de produzir, compor e editar música 

electrónica. O seu formato de armazenamento é o SMF (Standard Midi File). Foi o começo de 

uma nova era da música por computador. Num curto espaço de tempo, foi possível trabalhar a 

síntese sonora; a gravação e o processamento pelo computador tornavam-se uma realidade. 

Para Hargreaves (1999), a estandardização do MIDI constituiu um dos desenvolvimentos 

extremamente importantes para os compositores, produtores, arranjadores e músicos. Para o 

autor, esta linguagem “tem revolucionado as práticas de trabalho das indústrias de gravação e 

difusão, em particular na música “pop” (1999:7).  

 É ainda na década de 80 que se introduzem nos computadores processamentos de 

sinais programáveis (DSP – Digital Signal Processor) o que permite ao utilizador ajustar 

determinados parâmetros como a reverberação, a altura e as frequências em tempo real, ou 

seja, criar e controlar efeitos sonoros. Os DSP têm geralmente uma memória no computador o 

que permite o accionamento de todos os parâmetros do aparelho e alterar rapidamente as 

funções e sons. Do ponto de vista do armazenamento dos conteúdos, o desenvolvimento da 

tecnologia do CD faz com que o formato CD-R (Compact Disc Recordable) seja igualmente 

utilizado pelos músicos, o que vai iniciar o declínio do SMF a partir deste século. 

 Mas o som digital não se ficou por aqui. Nos anos 90 os fabricantes massificaram o 

que antes era resumido a um nicho de utilizadores: a gravação digital. Vários formatos 

espoletaram então: a cassete áudio digital (DAT), o Mini-Disc (MD) e os CDs graváveis (CD-

R) e regraváveis (CD-RW) (Roads, 1996). O volume de informação áudio nos formatos até 

agora existentes fez com que estes não conseguissem armazenar tanto como o desejado. De 

facto, um pouco de áudio “pesava” demasiado nos CDs o que gerava naturalmente pouca 

informação. Consequentemente, o objectivo seguinte era eliminar ao máximo toda a 

informação áudio considerada não perceptível, obsoleta para o ouvido humano. 
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 Em finais do século XX, concretamente em 1987, o Institut Integrierte Schaltungen - 

IIS ( Instituto de Desenvolvimento Integrado), na Alemanha, juntamente com Dieter Seitzer da 

Universidade de Erlangen, formaram o grupo de trabalho MPEG (Motion Picture Expert 

Group), que começou a trabalhar numa codificação perceptual de áudio para Digital Audio 

Broadcasting (Transmissão Digital de Áudio). O trabalho resultou num algoritmo de 

compressão de áudio chamado MPEG Audio Layer 3, que mais tarde ficou conhecido por 

MP3. Neste formato há uma norma de compressão sem perda perceptual, isto é, a perda de 

conteúdo espectral após a compressão não é perceptível pelos sentidos humanos. MP3 é um 

formato electrónico que permite ouvir músicas nos computadores e em leitores de MP3. Este 

formato normaliza os formatos de compressão de vídeo e áudio evitando a proliferação de 

normas proprietárias como  a Quicktime da Apple e a AVI da Microsoft, que ainda hoje 

existem. 

 A primeira norma iniciou-se em 1992 com o MPEG 1 cuja característica principal era 

de streaming (recepção e descodificação imediata sem possibilidade de gravar o conteúdo) de 

vídeo com qualidade VHS de uso corrente nos canais de cabo no Extremo Oriente. O MPEG 2 

surgiu em 1995 e comprimia sem perda perceptual e difundia som interactivo e imagem 

digitais; é a norma utilizada nos DVDs e permite obter compressões de 30 / 1. 

 Em 2001 é lançado no mercado um novo leitor MP3 capaz de armazenar no seu disco 

pelo menos 2Gb de informação: o iPod da Apple. Este leitor permite transferir ficheiros com 

fiabilidade e facilidade e tem uma autonomia em termos de bateria. Há uma nova dinâmica de 

comandos, todos assentes na nunca vista scrollwheel, um cursor redondo que distribui todas as 

funções do aparelho, sem botões. Lançado em finais dos anos 90, a Apple incorporou nos seus 

computadores o leitor MP3 iTunes que se tornaria a partir de 2003, a loja de música online que 

funciona como biblioteca para os ficheiros armazenados no iPod. Esta loja virtual abre 

caminho para uma nova discussão não menos importante: o mercado discográfico.   

 

 No âmbito da composição e análise musicais, a tecnologia lança novidades 

dificilmente antes pensadas. A partir dos anos 80, surgem programas de notação musical, em 

que inicialmente era apenas possível debitar notas musicais e os seus ritmos. Actualmente, 

programas como o Sibelius e o Finale oferecem ao utilizador inúmeras funcionalidades, como 

desenhar a mais complexa das músicas bem como escutar música selectivamente. É possível, 
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por exemplo, seleccionar num coral a voz dos tenores e escutá-la. É possível gravar para um 

CD uma simples composição para piano ou uma obra sinfónica. 

 Do ponto de vista organológico, existem inúmeras novidades do início deste século, 

como pianos digitais que contêm partituras digitalizadas que são passadas em tempo real 

quando o pianista toca, substituindo as partituras em papel. É também possível estudar 

determinada peça apenas com uma mão, enquanto a outra é interpretada pelo aparelho.  

 

 Há desenvolvimentos tecnológicos notáveis na interpretação de novos timbres, na 

elaboração de arranjos orquestrais cada vez mais refinados e novos modos de armazenamento 

de conteúdos (composições, gravações) como entradas USB (Universal Serial Bus) 

substituindo gradualmente as disquetes com formato e informação MIDIs. Do ponto de vista 

da transmissão de informação, crê-se que o protocolo USB monopolizará a curto prazo grande 

parte do armazenamento de informação como as disquetes e os CDs. Na verdade, os próprios 

leitores de música MP32 estão a suprimir os seus congéneres de música em CD. Tal facto, 

deve-se a vários factores: o design atractivo, ecrã a cores, espessura equivalente a um lápis, 

altura de 80 cm e bateria para 14 horas contínuas. Mas o principal factor prende-se com a 

capacidade de memória a partir dos 2 GB (500 canções) até 30 GB (15000 canções). Os 

melhores modelos já contêm leitores de vídeo, de MP3, fotografias, rádios (32 estações) e 

gravador de voz. Ou seja, há um factor comodidade baseado no facto de qualquer pessoa 

poder transportar no seu bolso um leitor de música, e um factor espaço justificado pela 

quantidade de informação armazenada muito superior à de um CD  áudio. A compressão MP3 

dos dados permitiu a um leitor como o iPod, reproduzir milhares de músicas em contraponto 

com um CD áudio que dificilmente ultrapassa os 80 minutos de reprodução. 

 Em paralelo com este panorama vertiginosamente veloz, surge, desde a 

comercialização da cassete de fita magnética patenteada pela Philips, a questão sempre 

complexa do direito de autor, concretamente o da reprodução não autorizada. Com o formato 

MP3, esse tema foi ainda mais acentuado devido à facilidade com que um utilizador comum 

realiza uma descarga, (vulgo download) de uma música para o seu computador ou para o seu 
                                                 
2 Grande parte dos leitores mp3 tem disponível uma ligação USB, protocolo essencial para a transmissão e 

armazenamento de dados. 
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leitor de música portátil. Consequentemente, a partir de 2003, iniciou-se uma outra revolução 

comercial, no intuito de combater a “pirataria” que parte da compra de um tema musical na 

Internet e não de um álbum, como era anteriormente. Actualmente, é possível adquirir uma 

música on-line por menos de um dólar. 

 O desenvolvimento dos Walkman, da Internet e a alta capacidade dos leitores portáteis 

MP3, significam que os ouvintes levam a colecção de música consigo para qualquer lugar, de 

tal modo que a música tornou-se numa “banda-sonora” para a vida (Miell et al, 2005). Ou seja, 

existe gradualmente uma miniaturização da aparelhagem áudio (Hargreaves, 1999) e cada vez 

mais polivalente3. 

 

Gravadores, Teclados, Sequenciadores 

 

 Com a massificação dos computadores, a indústria de instrumentos e software 

musicais4 desenvolveu novos modos de composição e produção de música para o utilizador. 

Neste novo modo de fazer música, existe geralmente um controlador que tem como função 

gerir toda a informação que é debitada. Existem controladores áudio e/ou MIDI que podem 

estar incorporados no próprio software do computador, num sequenciador periférico ou num 

teclado. Os teclados têm sido, de todos os controladores, os mais desenvolvidos na sua história 

(Roads, 1996). Este facto não mostra sinais de mudança. Virtualmente todos os sintetizadores 

analógicos e digitais desenvolvidos nas últimas duas décadas podem ser configurados com um 

teclado, e a extensão da especificação MIDI 1.0 foi desenhada tendo em conta o desempenho 

de um teclado.  

 Na sua forma mais simples, um teclado é simplesmente um conjunto de botões On/Off, 

em que cada tecla corresponde a um botão. Os teclados ligados aos primeiros sintetizadores 

analógicos eram monofónicos, ou seja, apenas uma tecla (i.e. uma nota) poderia ser 

considerada pelo sintetizador. Hoje em dia, os sintetizadores digitais em teclados são 

                                                 
3 A última novidade das telecomunicações é a inclusão do popular leitor iTunes em alguns telemóveis. A 

qualidade do áudio é igual à de um leitor de música convencional.  
4 Alguns músicos defendem o software musical como um instrumento musical, porque tal como o seu congénere 

acústico, o programa no computador também produz sons.  
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polifónicos5, ou seja, várias teclas (notas) podem ser processadas de uma só vez. Ao contrário 

do piano, a maioria dos sintetizadores não possui as 88 notas polifónicas, mas estão limitados 

a 8, 10, 16 ou 32 notas.  

 Os órgãos electrónicos versatilizaram-se cada vez mais, incluindo dentro de si várias 

funcionalidades, para além das amostras de alguns instrumentos acústicos (clarinete, oboé, 

flauta). Estes órgãos, já com um sintetizador inserido, têm três tipos de sons electrónicos: 

amostras (samples) de instrumentos acústicos ou electrónicos; sons completamente artificiais; 

e amostras do mundo real, sons não musicais. Actualmente, o teclado pode ter uma ou várias 

funcionalidades. Pode ser um controlador MIDI que debita apenas esta informação para o 

computador; pode ser um sintetizador que armazena uma quantidade considerável de bancos 

de sons; pode ser um teclado com arranjos orquestrais, o que permite produzir músicas 

gravando-as. Os teclados também podem contemplar todas as funções atrás mencionadas 

como as chamadas Audio Workstations, autênticos estúdios de composição, produção e 

performance musicais concentrados num só teclado. Estes aparelhos permitem ao músico 

gravar música do disco duro interno para um simples computador. A música pode ser editada e 

visualizada no monitor do computador.  

   

 O sequenciador é um género de sistema de gravação e reprodução com uma memória 

programável (Roads, 1996). São programas que permitem gravar digitalmente o som e, a partir 

daí, manipulá-lo através da frequência, da duração, do timbre. Em vez de gravar a onda 

sonora, este aparelho regista apenas a informação debitada necessária para regenerar uma série 

de eventos musicais. Por exemplo, quando um músico toca num teclado-sintetizador, o 

número de vezes do movimento da tecla para cima e para baixo pode ser gravado num 

programa sequenciador. Depois, o sequenciador pode reproduzir esta sequência e enviar a 

informação para o sintetizador para recriar a performance do músico. Pode haver dois tipos de 

sequenciadores: um programa integrado no computador ou um aparelho específico com botões 

para activar, editar e reproduzir sequências. 

                                                 
5 Curiosamente, o termo polifónico tornou-se corrente na linguagem das telecomunicações o que poderá tornar 

hoje, do ponto de vista curricular, mais fácil a sua compreensão.  
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 À semelhança de outros aparelhos recentemente desenvolvidos, o sequenciador 

apresenta-se  cada vez mais polivalente incluindo dentro de si várias funções, como a gravação 

multipistas de áudio e MIDI, a edição ao pormenor, processador de efeitos e gravador de CD 

áudio. Estas funcionalidades existem quer em software, quer em aparelhos físicos ou 

hardware. A Apple lança, actualmente, com os seus computadores, um conjunto de programas, 

onde se inclui um sequenciador bastante versátil: o GarageBand. Este programa permite 

gravar várias pistas áudio e MIDI, editar todo o género de informação, misturar e gravar 

directamente para o gravador de CD que também já está incorporado.  

 

 Como será o futuro? Mesmo os simpatizantes das novas tecnologias da música vêem 

com alguma expectativa o que se seguirá, mas também com alguma apreensão, na medida em 

que as mudanças e inerentes actualizações são tão rápidas que os próprios utilizadores não têm 

tempo de cimentar os novos conceitos, as novas técnicas, os novos recursos. 

 Que estudos existem sobre o uso das tecnologias no ensino da música? Quais serão as 

perspectivas dos investigadores face a este boom tecnológico que hoje presenciamos? Que 

razões tem um professor céptico para resistir à utilização das tecnologias na sua aula de 

música? De outro ponto de vista, que fundamentação terá um professor que deseje trabalhar 

com tecnologias? Quanto aos estudantes, qual a relação do seu mundo tecnológico (telemóvel, 

Internet, MP3) com a aprendizagem musical?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

24 

CAPÍTULO 2 - PERSPECTIVAS SOBRE A EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA MÚSICA 

NO ENSINO 

 

 São numerosas as perspectivas partilhadas pelos investigadores, bem como as 

temáticas apresentadas o que espelha, de certa forma, a versatilidade funcional das tecnologias 

no ensino e o consequente impacto nas suas utilizações. Veremos algumas considerações 

relacionadas com o design dos instrumentos musicais, com a educação musical, com a 

performance vocal e instrumental e com a própria história do percurso tecnológico da música. 

 Alguns autores abordaram a influência do desenho e da construção dos instrumentos 

musicais sobre o desempenho musical. Williams (2001) refere que a inovação do design 

continuará por muitos anos e que os conservatórios de música terão um papel determinante ao 

reconhecerem a necessidade de aperfeiçoar novas técnicas na performance.  

 O uso dos computadores na educação musical teve início em finais dos anos 50 

(Higgins, 1992). As primeiras investigações relacionadas com a educação musical e a 

tecnologia dos computadores foram realizadas por Kuhn e Allvin (1967), que desenvolveram 

o primeiro programa musical para o ensino: o sistema IBM 1620. Esta novidade tecnológica 

discriminava a altura dos sons, possibilitando a realização de testes de discriminação auditiva. 

Placek (1972) desenvolveu um sistema informático de percepção rítmica. Hofstetter (1978, 

1979, 1981) aperfeiçoou o sistema de treino auditivo GUIDO para o programa musical 

PLATO. Newcomb, Weage e Spencer (1980) também criaram programas no computador, 

centrados nas áreas da teoria musical e audição. Arenson (1982) investigou o desenvolvimento 

do estudo harmónico na teoria musical através do computador e Dalby (1989) experimentou a 

educação auditiva e rítmica em aplicações informáticas no processo ensino-aprendizagem da 

música (todos citados em Higgins, 1992). 

 Outra área de investigação muito em voga e não menos discutida na comunidade de 

professores refere-se ao papel do computador no ensino e no desempenho vocal/instrumental. 

Há algumas décadas, Deihl e Radocy (Higgins, 1992) desenvolveram um programa para 

melhorar o desempenho musical de instrumentistas de sopro. Mais tarde, Peters (1974) 

desenvolveu um programa de computador que avaliava a altura e o ritmo certos dos 

trompetistas e ainda é hoje um contributo para o ensino da pedagogia da percussão nos 

estudantes universitários de música (Higgins, 1992). 
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 Descrevendo um panorama do desenvolvimento histórico da tecnologia musical, 

Higgins (1992) retrata alguns problemas clássicos das tecnologias da música, como o design 

pouco atraente6, o tratamento inadequado dos utilizadores e a agitação que a mudança natural 

e célere das tecnologias gera ao longo da história. Igualmente importante, o autor manifesta-se 

contra os estudos simplistas que afectam a própria tecnologia musical. De facto, quando 

pesquisamos estudos relacionados com esta temática, deparamos com “estudos” realizados 

pelas próprias marcas ou com resultados demasiado óbvios em relação a uma proposta de aula 

com determinado material ou ao desempenho musical de um instrumentista com o apoio das 

tecnologias. 

 No campo da reacção dos alunos às tecnologias, as monografias de Berz e Bowman 

(Webster, 2002) apresentam uma revisão de estudos realizados antes de 1994. Estes autores 

apontam para uma investigação que assinala as atitudes positivas dos alunos relativamente às 

tecnologias da música e o suporte tecnológico para melhorar as competências na sua 

performance, como a detecção do erro das notas e o cuidado com o ritmo. Num outro artigo 

(1995), os autores apresentam com Webster e Williams, fontes do desenvolvimento histórico 

do software e do hardware. Naquela perspectiva histórica, existem para eles quatro ciclos da  

investigação, o último dos quais chamado tecnologias “emergentes”, iniciadas em 19897 

(Webster, 2002). É sobre estas tecnologias que iremos aprofundar o nosso estudo, baseando-

nos nas últimas novidades em termos de recursos musicais.8 Higgins & Ross (2000) 

desenvolveram um projecto bem sucedido intitulado ConCussion que consistiu em juntar 

ensembles de percussão e tecnologias baseadas no MIDI. Sobre esta última tecnologia, Airy & 

Parr (Webster, 2002) apresentam um estudo que demonstra a efectividade da tecnologia MIDI 

(sequenciação) na aplicação educacional. Também um artigo de Williams e Webster (1999) 

                                                 
6 Questionamos se, actualmente, o desenho dos aparelhos musicais electrónicos continua pouco atraente. Higgins 

constata aquela observação há 13 anos, enquanto que nos dias de hoje, o design é uma componente muito levada 

em conta pelas marcas. 
7 Do nosso ponto de vista, as tecnologias emergentes podem ser também designadas por Novas Tecnologias.  
8 Existem novidades tecnológicas que podem servir o ensino da música, mas não são necessariamente recursos 

musicais. 
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poderá ser uma fonte útil para o conhecimento sobre o desenvolvimento histórico de hardware 

e  software, do ponto de vista do ensino da música nos computadores.  

 No âmbito da conceptualização das tecnologias da música no ensino, alguns 

especialistas sugerem que a tecnologia pode simular experiências de forma a levar a arte a um 

número considerável de pessoas, oferecendo um novo meio de performance (Webster, 2002). 

Numa posição claramente próxima do uso das tecnologias, Brown (Webster, 2002) vai mais 

longe: ele acredita que o meio digital pode tornar-se um instrumento de expressão musical e 

talvez um meio de pensamento musical. Para este autor, tecnologia e humanidade não são um 

dualismo. Se os recursos digitais são apenas ferramentas, o dualismo é mantido. Em vez disso, 

o autor  defende que a concepção de tecnologia requer a aceitação de que ser tecnológico é um 

traço humano, não uma força independente.  

 Há igualmente autores que defendem o uso das tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem da música. Moore (1989), Webster (1990) e Upitis (Webster, 2002) 

apresentaram sólidas experiências do uso das tecnologias no sentido de estimular as 

capacidades de pensamento musical e motivar os estudantes a pensar criativamente o som.  

 Para a educação musical infantil, autores como McGregor (Webster, 2002), sugeriram 

software de composição musical para crianças pequenas no sentido de estas compreenderem 

melhor a teoria subjacente às actividades realizadas. No campo do património musical, 

Swanwick (2001) refere que a tecnologia, tranversalmente vista como arte ou desempenho, 

facilita a articulação, a interpretação e a renovação do património.  

 

 A utilização das tecnologias no ensino da música no ensino básico é o objecto deste 

trabalho. Estudando esta questão, vamos reflectir sobre o seu uso, quer através de experiências 

realizadas na escola, quer num inquérito efectuado junto de professores de música do 1º Ciclo 

do Ensino Básico (CEB). Para Hargreaves (1999), o desenvolvimento tecnológico obrigou a 

redefinir o significado de musicalidade, competência interpretativa e literacia musical. Para 

este autor, é cada vez mais importante compreender a linguagem dos computadores, 

engenharia e produção de som, técnicas de marketing e de promoção, de modo a “ser-se 

considerado globalmente competente no mundo moderno” (1999:7). 

 Webster (2002) enumera três factores que estimulam o ambiente tecnológico no 

processo de ensino-aprendizagem da música na última década. Por um lado, o 
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desenvolvimento tecnológico permite a qualquer utilizador adquirir um computador 

económico que possua funcionalidades tão importantes como a gravação, a edição e a 

composição de música. O segundo factor da utilização das tecnologias no ensino e na 

aprendizagem da música é a sua crescente disponibilidade e consequente integração nas 

actividades realizadas por alunos e professores. Naturalmente, a Internet e o simples 

processamento de texto têm tido um papel preponderante no ensino-aprendizagem, dado que 

obrigam o utilizador a explorar o computador. Há, portanto, uma maior disponibilidade dos 

aparelhos para o aluno e o professor de música. Não obstante o acesso às novas tecnologias se 

tornar cada vez mais fácil, acrescentaríamos, porém, que aquela integração depende de um 

determinado contexto sócio-cultural; ou seja, o acesso não é uniforme em todos os países, e o 

pensamento de Webster  refere-se particularmente aos E.U.A.. O terceiro ponto apontado por 

Webster é a filosofia de ensino que aponta muita da investigação contemporânea em 

tecnologias da música no interesse do construtivismo, como base de aprendizagem. Para o 

autor, a base do construtivismo é realçar a ênfase na criatividade e motivar para a 

aprendizagem através da actividade. Nord (2005) reforça o pensamento de Webster  quando 

defende que o construtivismo enfatiza a aprendizagem “situada”, no caso da música, sugere 

que os alunos são activos como criadores de música original e críticos e executantes da sua 

música e da música dos outros (Nord, 2005).  

 Rudolph (1997) refere também que as novas tecnologias marcam a posição de 

desenvolvimento da aprendizagem da música. Colocar os recursos tecnológicos nas mãos dos 

alunos, leva-os à realização activa de música. A tecnologia permite aos alunos tornarem-se 

activamente envolvidos no estudo da música enquanto têm o prazer de criar composições 

originais. Ainda segundo a perspectiva construtivista, a integração da tecnologia enfatiza a 

tecnologia como modelo de ferramenta (Nord, 2002). O computador é visto como uma 

ferramenta para fazer música. Como em qualquer bom ensino, um equilíbrio apropriado entre 

a integração da tecnologia é, sem dúvida, o melhor modo de maximizar as oportunidades dos 

estudantes (Nord, 2005). Para Rudolph (1997), a investigação indica que quando os alunos se 

tornam participantes activos na aprendizagem eles ganham confiança, aprendem melhor e 

estão mais receptivos a outros estudos. Para este autor, a tecnologia pode ajudar atraindo os 

alunos ao currículo musical proposto. Vai mesmo desenvolver neles um pensamento crítico e 
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competências para superar obstáculos. Os alunos aprenderão a apreciar melhor a música como 

uma arte e tornar-se-ão participantes na satisfação de fazer música (Rudolph et al, 1997). 

 Numa perspectiva também relevante, Jorgensen (1997) acredita que os interesses 

comerciais têm um papel importante na educação musical contemporânea. Em particular, os 

professores de música devem desenvolver competências tecnológicas relacionadas com o 

desenvolvimento de equipamento e programas de computador, sintetizadores, publicações 

musicais e construção de instrumentos musicais, permitindo-lhes ser construtores bem como 

consumidores desses materiais. Só conhecendo as tecnologias é que se poderá desenvolver um 

sentido crítico e opcional em relação aos recursos musicais.   

 

   Tecnologias da Música: a favor e contra 

 

 Julgamos útil incluir duas visões opostas acerca da utilização das tecnologias da 

música no ensino: uma visão da comunidade científica mais céptica em relação à adopção das 

tecnologias, bem como uma perspectiva dos músicos e dos docentes que as aceitam e aplicam.  

 São diversos os termos empregues para designar os adeptos e os críticos das 

tecnologias da música. Moore (1992) identifica um grupo de “tradicionalistas” 

manifestamente pelo desejo de absorverem as novas tecnologias dentro dos seus objectivos 

artísticos tradicionais. De constatar que o autor sublinha a proximidade às máquinas por parte 

deste grupo mas nunca suplantando os alicerces tradicionais entretanto em voga. O mesmo 

autor define os “revisionistas” pelo seu desejo em redefinir os objectivos artísticos em relação 

às novas possibilidades abertas com o desenvolvimento tecnológico. Aqui há uma espécie de 

nicho de abertura aos objectivos artísticos que pode estar reservado às tecnologias. Os 

“revisionistas” aceitam rever os objectivos artísticos mediante as propostas tecnológicas que 

surgirem. Adoptando outro léxico, Austin (Webster, 2002) lembra-nos a vontade na 

continuidade natural das formas entre os “tecnofóbicos” (geralmente vistos como 

tradicionalistas) e os “tecnocentristas” (geralmente vistos como radicais). Numa perspectiva 

relacionada com o património musical, Swanwick (2001) prefere designar por “herdeiros” e 

simultaneamente “inovadores” os professores de música num panorama receptivo de várias 

culturas (património) e emissor através de várias formas simbólicas (linguagem, números, arte, 

música). 
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 Austin recorda ainda estudos que demonstraram o fosso entre a tecnologia musical 

disponível nas escolas e os professores de música que estavam realmente preparados para as 

praticar. Austin questiona também se a tecnologia poupa tempo, considerando o tempo de 

preparação, os eventuais problemas técnicos das máquinas e a falta de preparação dos 

professores. 

 Argersinger (Webster, 2002) levanta algumas considerações no campo da ética musical 

e dos direitos de autor. O autor aponta alguns problemas na criação de amostras (samples) de 

áudio digital no uso das ideias ou sons musicais dos artistas.  

 Caputo (Webster, 2002) levanta uma questão relevante sobre as tecnologias da música 

na escola numa perspectiva explicitamente feminista. A autora questiona a “neutralidade” das 

tecnologias, na medida em que a sua utilização está relacionada com o género dentro da sala 

de aula. Caputo sente que o tipo de pensamento linear e racional que é geralmente imputado à 

tecnologia musical não é o único modo de saber. Este pressuposto parte do princípio que as 

alunas estão mais socializadas do que os alunos para desenvolverem formas de saber mais 

relacionais e analógicas e devem, consequentemente, trabalhar a tecnologia de uma forma 

diferente.  

 Folkestad (Webster, 2002) levanta uma questão clássica relacionada com o medo do 

uso das novas tecnologias pelos jovens que adquiriram entretanto a possibilidade de as 

manusear. O autor sugere que esta situação é comum nos trabalhos de composição quando o 

papel principal do executante é eclipsado. 

 Swanwick (2001) partilha também o seu pensamento quanto ao sistema de menus, as 

funções de escolha e transpõe essa limitação para a própria vida. Quando confrontado com 

dificuldades ou dúvidas, questiona se realmente necessita das tecnologias para superar essas 

dificuldades ou se pode alterar a estratégia da aula para outro conjunto de opções que não 

implicam a utilização das tecnologias. 

 Mansfield (2004) aborda as tecnologias numa perspectiva filosófica inserida no 

processo da globalização. A autora teme que as políticas do conhecimento musical envolvidas 

em impérios globais definam o sujeito musical global subvertendo os impulsos em relação às 

práticas democráticas. Ou seja, há um receio da perda da singularidade e consequente 

identidade nacional de cada comunidade. 
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 Williams (2001), embora defensor do uso das tecnologias, acredita que à excepção das 

nossas vozes que são ainda o ponto de partida de toda a experiência musical, as componentes 

tecnológicas da música são efémeras e talvez superficiais, sempre em mudança e 

desabrochando em novos modos continuamente obsoletos. 

 Webster (2002) aponta três razões para o uso ainda pouco influente das tecnologias 

pelos professores de música. Primeiro, os professores e investigadores são lentos a adoptar as 

novas tecnologias, especialmente os programas de computador. Segundo, estes ainda não se 

sentem à vontade com a instrução básica de computadores. Para muitos músicos a ideia de 

computadores nas mãos de uma criança é algo não musical, tomando o lugar da experiência 

“natural” da música. Terceiro, a quantidade de equipamento disponível para levar avante este 

tipo de investigação ainda não é relevante. 

 Estes estudos revelam, em comum, a presença das tecnologias no quotidiano da 

sociedade de hoje e em particular no tecido escolar. Constatámos, igualmente, que as 

tecnologias estão presentes directa ou indirectamente nos diversos currículos. Desejamos 

então conhecer algumas perspectivas onde se pode enquadrar o factor tecnológico da música  

para abordar as tecnologias no ensino da música em Portugal. 
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CAPÍTULO 3 – TECNOLOGIAS DA MÚSICA NOS CURRÍCULOS DO ENSINO 

 

 A temática das tecnologias da música nos currículos do ensino genérico em Portugal 

foi abordada por Boal Palheiros (1993) quando, propondo mais investigação em educação 

musical, levantou algumas questões de ordem pedagógica como “o papel das novas 

tecnologias na educação musical” bem como as “implicações pedagógicas de recursos físicos 

e materiais (espaço, equipamento escolar, instrumentos acústicos e electrónicos)” (1993:90).  

 A música produzida para o ensino, com instrumentos musicais electrónicos, terá sido 

recomendada em 1965 pela Music Educators National Conference - MENC (Associação 

Nacional dos Professores de Música), que reconheceu a importância da tecnologia na 

educação musical nos currículos oficiais norte-americanos (Higgins, 1992). Em 1972, com a 

publicação de Currículos em Educação Musical: Requerimentos de Apoio, a Associação 

recomendou o uso da gravação de áudio e vídeo, no equipamento de reprodução,  geradores e 

filtros electrónicos como recursos a serem usados na sala de aula (Tredway, 1995). Em 1975 

nasce a Association for Technology in Music Education - ATMI (Associação Para a 

Tecnologia no Ensino da Música), cuja missão é melhorar o ensino e a aprendizagem através 

da integração das tecnologias no ambiente de aprendizagem musical.  

 Na mesma década, marcas de instrumentos electrónicos, como a Roland e a Yamaha, 

ao desenvolverem novos recursos musicais como órgãos e pianos digitais, constataram que 

estes poderiam ser um bom contributo para a aprendizagem e o ensino musicais. Criaram, 

então, currículos próprios adaptados aos seus instrumentos musicais e a crianças a partir dos 4 

anos de idade. Ainda hoje prevalecem propostas metodológicas como o Método Yamaha e o 

Método ISM (Inteligent System Music) da Roland baseado na tecnologia do sequenciador MT-

300. Em paralelo, a partir dos anos 80, empresas de software musical juntaram-se ao rol de 

estratégias tecnológicas possíveis no ensino da música. No computador, era já possível editar 

partituras, gravar para um sequenciador interno e editar a informação, ou simplesmente 

explorar jogos musicais interactivos.  

 No entanto, a quantidade de recursos existentes e as potencialidades a eles inerentes, 

fizeram com que, nos E.U.A., os agentes directos se organizassem em associações, no intuito 

de se iniciar a construção de um currículo musical tecnológico mais uniforme. Em 1995 nasce 

naquele país o Technological Institute for Music Educators - TI:ME  (Instituto Tecnológico 
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para os Professores de Música). Este organismo criou o primeiro currículo de Educação 

Musical Tecnológica com base em sete áreas de competências: instrumentos musicais 

electrónicos, sequenciação MIDI, programas de notação musical, instrução assistida ao 

computador, multimédia digitalizada, Internet e telecomunicações, processamento de 

informação, sistemas de computador e gestão de laboratório (Rudolph et al, 1997).  

 Na análise deste estudo adoptámos a estrutura curricular do futuro professor de 

Educação Musical que se baseia no modelo proposto por Shulman para a Associação Nacional 

das Escolas de Música (NASM) dos E.U.A. (Nierman et al, 2001). Segundo este organismo 

existem quatro domínios para o qual o professor de educação musical deve estar habilitado: 

educação geral, conhecimento de conteúdos, conhecimentos pedagógicos e conhecimento dos 

conteúdos pedagógicos. Em todos os domínios a menção às tecnologias está presente. A 

educação geral refere-se à capacidade de comunicar, escrevendo e falando, à capacidade 

básica na utilização do computador e da matemática bem como o uso da tecnologia inerente. O 

conhecimento de conteúdos relaciona-se com as competências tradicionais que um professor 

de educação musical deve possuir: audição, performance, análise, composição, arranjos, 

improvisação, repertório, literatura, história e direcção (Nierman et al, 2001). Os 

conhecimentos pedagógicos incluem a escolha de estratégias, planificação, gestão da sala de 

aula, teorias da aprendizagem, uso da tecnologia e conhecimento de questões multiculturais. O 

conhecimento de conteúdos pedagógicos é o domínio que valida os estudantes a construir 

conhecimento de determinada matéria para uso no ensino como resultado de experiências 

metodológicas na sala de aula (Nierman et al, 2001). A partir desta proposta curricular e tendo 

em conta a crescente internacionalização e “tecnologização” da música, há a preocupação nos 

E.U.A. em dotar os professores de música com conhecimentos teórico-práticos na área das 

tecnologias da música.  

 Webster (2002), criticando a falta de substância dos conteúdos curriculares, refere que 

algumas publicações enfatizam o “porquê”, o “quê” e o “como” focando menos a efectividade 

das tecnologias. Indo ao encontro da preocupação deste autor, Iaeschke (Webster, 2002) 

resume algumas estratégias na incorporação das tecnologias nas escolas que adoptem o 

modelo norte-americano da National Standards For Arts Education. Trata-se, de facto, de uma 

opção curricular que parece oferecer resultados visíveis nos E.U.A., a nível do ensino básico. 

Forest (Webster, 2002) descreve-nos como integrou a tecnologia numa escola básica urbana. 
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A autora perfilhou o papel das tecnologias no ensino de ideias musicais complexas 

descrevendo um programa interactivo MIDI que apoia a leitura musical e a composição.  

 Reese (Webster, 2002) descreve um modelo de currículo nas escolas baseado na 

“abordagem dos sistemas” da escolha dos equipamentos e dos programas informáticos. Para o 

autor, esta abordagem vai obrigar o professor a pensar na escolha de todo o equipamento num 

conjunto integrado de decisões. Para as escolas com escasso número de recursos tecnológicos, 

Kassner (2000) convida ao uso da tecnologia nas salas de aula onde apenas um computador 

pode ser usado. O seu artigo explica como o computador pode tornar-se uma importante ajuda 

em toda a aula e não apenas um “extra”.  

 Nos E.U.A. existem numerosas instituições que se dedicam ao apoio da educação 

musical e em particular das tecnologias inerentes. Existe um documento explanado pela 

MENC (Associação Nacional dos Professores de Música), que propõe standards do 

desenvolvimento tecnológico nos currículos (1999). Esse documento contém normas de 

procedimento quanto às tecnologias da música desde o Jardim de Infância até ao Ensino 

Secundário.  

 Para além daquela associação, o Technology Institute for Music Education - TI:ME 

certifica a nível mundial os professores de música que utilizam as tecnologias no ensino. 

Como já foi referido, o TI:ME e a ATMI estão sediadas nos E.U.A.9 

 

Ensino da música no currículo do ensino vocacional 

 

 O ensino da música em Portugal é ministrado quer no ensino vocacional, quer no 

ensino genérico. No ensino vocacional, a música faz parte da educação artística que se refere, 

nomeadamente, às seguintes áreas: música, dança, teatro, cinema e audiovisual, e artes 

plásticas.  

 Os Cursos Secundários do Ensino Artístico Especializado proporcionam uma formação 

especializada, dirigida a indivíduos que revelam potencialidades para o ingresso e a 

                                                 
9 Não encontrámos associações congéneres na Europa. Poderíamos especular as razões para este facto que podem 

ter a ver com o financiamento das marcas nas escolas norte-americanas, o que proporciona naquele país um 

exercício quantitativo e qualitativo na performance musical. 
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progressão numa via de estudos artísticos. Estes cursos têm a duração de 3 anos lectivos 

correspondentes aos 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade e desenvolvem-se nas seguintes 

áreas: Artes Visuais, Dança e Música. Os cursos complementares (ou secundários) do ensino 

especializado no domínio da Música têm como principais objectivos: o aprofundamento da 

educação musical e de conhecimentos no domínio das ciências musicais, o domínio avançado 

da execução de instrumentos e o domínio das técnicas vocais (DGIDC, 2005)10. Em Portugal, 

existem seis instituições que ministram cursos de música numa tipologia de escolas 

profissionais: Escola Profissional de Música de Viana de Castelo, Escola Profissional de 

Música de Espinho, Escolas Profissionais Artísticas do Vale do Ave, Escola Profissional da 

Beira Interior e a Escola Profissional de Artes de Mirandela. 

 O ensino artístico especializado da Música pode ser frequentado num dos seguintes 

regimes: 

 Regime integrado: os alunos frequentam as três componentes de formação - geral, 

específica e técnico-artística – no mesmo estabelecimento de ensino. O ensino integrado 

compreende os três ciclos do ensino básico completando as valências da escolaridade dos 6 

aos 15 anos. No final do 3.º ciclo é conferido aos alunos o diploma do ensino básico e, nos 

cursos profissionais, também o certificado de qualificação profissional de nível II. 

 Regime articulado: o regime articulado é um modo de funcionamento das escolas 

especializadas de ensino artístico que consiste na leccionação, no mesmo estabelecimento de 

ensino, apenas das disciplinas das componentes específica e técnico-artística, sendo a 

componente de formação geral ministrada numa escola de ensino básico ou secundário, 

implicando o estabelecimento de um acordo ou protocolo entre os dois estabelecimentos 

envolvidos. Os planos de estudo dos cursos básicos de música, em regime articulado estão 

consagrados em Diário da República11. Os alunos do curso de Música em ensino articulado 

têm a possibilidade de frequentar disciplinas que não fazem parte do plano de estudos12. A 

componente de formação geral dos alunos de ensino articulado de Música – 11º e 12º anos está 

                                                 
10 Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular em www.giase.min-edu.pt 
11 Portaria n. º 1550/02, de 26 de Dezembro 
12 Despacho nº 10288/03, de 23 de Maio 
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igualmente legislada13. Para isso, estabeleceram-se condições para a celebração de protocolos 

entre as escolas do ensino vocacional de música e as escolas do ensino genérico14.  

 Regime supletivo: os alunos frequentam as disciplinas da componente de formação 

específica e as disciplinas da componente de formação técnica (vocacional/artística) nos 

estabelecimentos de ensino artístico especializado, independentemente das habilitações que 

possuam.  

 Em 2003 foi elaborado o “Documento Orientador da Reforma do Ensino Artístico 

Especializado – versão para discussão pública” pelo Ministério da Educação (ME, 2003). Esta 

proposta refere a necessidade de redefinir as finalidades do ensino artístico especializado, em 

termos que distingam a sua oferta específica, em especial da oferta do ensino genérico e da 

oferta própria das escolas profissionais, de modo a favorecer a redefinição da necessária 

articulação entre sistemas e modalidades de ensino: regular ou genérico, artístico 

especializado, profissional e superior.  

 Surge assim um documento oficial para discussão que se preocupa em reflectir sobre 

determinados contextos no ensino artístico. Inclui também a necessidade de actualização dos 

currículos, programas e modelos por se encontrarem inadequados face à diversidade de 

públicos que procuram formação. Sobre esta questão, o documento refere uma situação algo 

paradoxal: “se, para integrar uma banda, não é exigida formação específica, a nível das 

orquestras é exigido um nível técnico-artístico correspondente a uma formação de nível 

superior, não havendo em geral no país, mercado de trabalho para músicos com formação de 

nível intermédio” (ME, 2003:10). 

 Há, portanto, uma preocupação em que o ensino especializado da música vise “uma 

formação que promova a literacia musical nas suas várias dimensões, permitindo o 

prosseguimento de  estudos superiores em diferentes áreas de formação, nomeadamente 

interpretação, composição, ciências musicais, ensino, produção e tecnologias musicais, entre 

outras”. Esta formação tem como objectivos a aquisição de um conjunto de conhecimentos 

que favoreçam “a prática musical sustentada, de qualidade, diversificada em experiências 

                                                 
13 Despacho n.º 178/ME/93, de 19 de Agosto 
14 Despacho n.º 187/ME/91, de 4 de Novembro 
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musicais, culturais e artísticas e o entendimento e apreciação da Música como cultura nas suas 

dimensões artísticas, culturais, estéticas, sociais e comunicativas” (ME, 2003:14). 

 A proposta curricular apresentada refere vários pontos que vão desde a formação 

musical a partir dos 6 anos de idade, à difusão das novas tecnologias aplicadas ao ensino da 

música e novas metodologias de ensino. 

 

Tecnologias da música no currículo do ensino genérico 

 

 No ensino genérico, as disciplinas relacionadas com a música atravessam os níveis de 

ensino com quatro designações: Expressão Musical no Ensino Pré-Escolar, Expressão e 

Educação Musical no 1º CEB, Educação Musical no 2º CEB e Música no 3º CEB15.  

 Ao consultar-se o Currículo Nacional do Ensino Básico, verifica-se que este 

documento apresenta um conjunto de competências musicais bastante ambicioso. Esta 

observação, como veremos, é comum aos três níveis do ensino básico. A música é um 

elemento importante “na construção de outros olhares e sentidos” (DEB, 2001:165) e as 

competências artístico-musicais desenvolvem-se através de vários processos de experiências e 

reprodução. As competências específicas estão pensadas no sentido de “providenciar práticas 

artísticas diferenciadas e adequadas aos diferentes contextos como a compreensão e 

apropriação de diversos códigos e convenções, a compreensão e criação de diferentes 

espectáculos musicais em interacção com outras formas artísticas, a valorização de diferentes 

tipos de ideias e de produção musical e de acordo com a ética do direito de autor e o respeito 

pelas identidades culturais” (DEB, 2001:166). 

  

1º ciclo do Ensino Básico 

 

 Quanto às tecnologias da música no ensino genérico, em particular no 1º Ciclo, 

verifica-se que este documento apresenta, quer de uma forma transversal, quer de uma forma 

específica, referência ao uso de tecnologias da música. No capítulo das Experiências de 

Aprendizagem, o documento apela ao exercício de, entre outros, “instrumentos electrónicos, 
                                                 
15 Portaria n.º 1196/93, de 13 de Novembro 
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nomeadamente sintetizadores, no desenvolvimento pessoal da criança” (DEB, 2001). É de 

realçar também a “utilização das tecnologias da informação e comunicação, mais conhecidas 

por TIC” (DEB, 2001:168).  

 Para este documento, a música no currículo do 1º CEB deve atravessar, portanto, todas 

as áreas disciplinares: Ciências Humanas e Sociais, as Ciências Físicas e Naturais, a 

Matemática, a Expressão e Educação Físico-Motora, as Línguas e as Tecnologias. Vale a pena 

especificar a menção que o documento faz às “transformações dos instrumentos musicais ao 

longo do tempo, à construção de novos instrumentos sonoros, ao uso de diferentes tipos de 

tecnologias (acústicas e electrónicas) associadas à música, à manipulação, gravação e 

produção de materiais em formato áudio, vídeo e multimédia” (DEB, 2001:169). 

 São também numerosas as referências que o Currículo Nacional do Ensino Básico faz 

às tecnologias no processo ensino-aprendizagem da música. Na relação da música com as 

competências gerais, o documento invoca a tecnologia, quando “o pensamento artístico-

musical, nas suas múltiplas vertentes, implica a mobilização de saberes culturais, científicos e 

tecnológicos”. Esta última competência é interessante porque compromete o pensamento 

artístico-musical com o uso das tecnologias. Por seu turno, a temática relacionada com a 

História da Música e os géneros musicais é igualmente referenciada com a utilização das 

tecnologias nos seus diversos “códigos, convenções e vocabulários específicos dos domínios 

culturais, científicos e tecnológicos” (DEB, 2001:166). 

 No âmbito das experiências de aprendizagem, as crianças e os jovens devem, segundo 

o documento, “experienciar diferentes tipos de instrumentos e culturas musicais” desde “a 

música étnica à erudita, do pop ao jazz e tocar instrumentos musicais populares portugueses e 

instrumentos musicais electrónicos” (DEB, 2001:170). Concordamos com a abordagem às 

diferentes culturas musicais na sala de aula. Questiona-se, contudo, se as crianças interpretarão 

música, por exemplo, em teclados electrónicos, tendo em conta os custos elevados inerentes a 

este tipo de instrumentos em Portugal. 

 Nas competências específicas, as tecnologias estão também presentes em quase todos 

os organizadores. Cada organizador define-se como um conteúdo técnico-pedagógico muito 

semelhante ao modelo proposto por Swanwick (1979) que afloraremos mais à frente. 

Concretamente, na Interpretação e Comunicação, há um apelo ao contacto com diferentes 

instrumentos musicais acústicos e electrónicos. Segundo o documento, no final do 1º Ciclo do 
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Ensino Básico, o aluno deve, entre outros, tocar, utilizando instrumentos musicais acústicos e 

electrónicos. Reiteramos a nossa dúvida quanto à possibilidade de uso pelas crianças, de 

instrumentos musicais electrónicos, em particular os teclados e sintetizadores. Por seu turno, o 

organizador Criação e Experimentação apela às “diferentes técnicas de produção e captação 

sonora, a uma utilização de diferentes tipos de software musical, sequenciação MIDI e 

recursos da Internet, bem como gravações áudio e vídeo do trabalho realizado”. Ao fim dos 

quatro anos, o aluno deve “manipular conceitos, convenções e símbolos utilizando 

instrumentos acústicos e electrónicos, a voz e as TIC para a criação de pequenas peças 

musicais”. Por último, na Percepção Sonora e Musical, há um apelo à “transcrição, com 

tecnologias apropriadas e graus de complexidade diferentes, melodias, ritmos e harmonias” 

(DEB, 2001:171). 

 Reflectindo sobre estas competências específicas, questionamos a implementação de 

alguns destes conteúdos. São essencialmente dois os factores que justificam esta opinião: o 

factor logístico que inibe as escolas de se equiparem com tecnologia conveniente. É prática 

corrente nos E.U.A., as marcas de instrumentos musicais electrónicos estabelecerem contratos 

de fornecimento de equipamento para as escolas, o que não acontece em Portugal. Outro factor 

relacionado com as competências específicas prende-se com o nível etário das crianças do 1º 

CEB. Do nosso ponto de vista é questionável a exequibilidade de algumas das propostas  

curriculares para este nível de ensino. 

 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 

 De todos os níveis de ensino genérico, o 2º Ciclo do Ensino Básico é o mais visível no 

ensino da música, através da disciplina de Educação Musical. Constatou-se, todavia, que, no 

Currículo Nacional do Ensino Básico, neste nível são referidas menos competências 

relacionadas com as tecnologias. Nas competências específicas do documento, as tecnologias 

estão presentes em todos os organizadores. Na Criação e Experimentação o documento apela 

ao “uso de diferentes estruturas e tecnologias para desenvolver a composição e a improvisação 

de acordo com determinados fins” (DEB, 2001:174). Questionamos se estes “determinados 

fins” são os que estão explanados nos programas do 5º e 6º anos. Há igualmente uma 

referência sobre a “manipulação de conceitos, códigos, convenções e técnicas instrumentais e 
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vocais, bem como as TIC, para criar e arranjar músicas em diferentes estilos e géneros 

musicais”. As TIC significam Tecnologias da Informação e Comunicação. Sugere-se, 

portanto, que as TIC se identificam como computadores que estão munidos de aplicações 

informáticas capazes de criar e arranjar músicas. Na Percepção Sonora e Musical, há um 

apelo à “identificação auditiva, escrita e transcrição de elementos e estruturas musicais, 

utilizando tecnologias apropriadas” (DEB, 2001:175). Perguntamos quais são as tecnologias 

apropriadas para a identificação auditiva, ou mais especificamente, o que são tecnologias 

apropriadas.  

 Se no currículo do 1º CEB, havia um considerável número de competências 

tecnológicas na vertente musical, o programa do 2º CEB apresenta, contudo, mais 

exequibilidade do ponto de vista da experiência musical. Todavia, o ensino da música neste 

nível de ensino é bastante sistemático, pelo que, comparativamente ao ciclo anterior, se 

reclamam mais orientações nos conteúdos programáticos e mais especificidade na descrição 

das competências próprias. 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 

 Este nível de ensino é, compreensivelmente, o mais completo do ponto de vista da 

utilização das tecnologias na experiência musical. Presume-se que o aluno evidencia no 3º 

CEB mais competências artístico-musicais. Na componente Interpretação e Comunicação 

convida-se à “investigação e análise no modo como os diferentes media e as tecnologias 

influenciam a produção sonora, as funções e sentidos musicais” (DEB, 2001:173). Na Criação 

e Experimentação apela-se à “manipulação de conceitos, códigos, convenções e técnicas 

instrumentais e vocais, bem como as TIC, para compor, arranjar e improvisar peças musicais 

diversificadas e contrastantes” (DEB, 2001:174). Neste item o aluno deve também “utilizar, 

combinar e manipular sons, elementos musicais, tecnologias e outros recursos apropriados 

para compor, arranjar e improvisar músicas para fins específicos e com estilos diferenciados” 

(DEB, 2001:174). O aluno deve igualmente “apresentar publicamente e registar as criações 

individuais e de grupo em suportes áudio/vídeo, para avaliação, aperfeiçoamento e difusão” 

(DEB, 2001:174). Deve ainda “desenvolver a improvisação utilizando diferentes conceitos, 

materiais, estruturas, técnicas e tecnologias” (DEB, 2001:174). Na Percepção Sonora e 
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Musical, há um apelo ao uso da “audição, actividades práticas e tecnologias para descrever as 

estruturas musicais, bem como para escrever, transcrever e transpor diferentes estilos e 

culturas musicais” (DEB, 2001:175). Nas Culturas Musicais nos Contextos, o aluno deve 

“investigar a produção e as interpretações musicais no contexto das sociedades 

contemporâneas (disco/video-clips/etc)” (DEB, 2001:176); deve também “investigar os 

diferentes processos tecnológicos de mediação entre os compositores, os intérpretes e os 

públicos” (DEB, 2001:176). Deve “produzir material escrito, audiovisual e multimédia 

utilizando vocabulário apropriado e complexo” (DEB, 2001:176). Existem experiências 

interessantes realizadas em algumas escolas. Por exemplo, no Porto, o Colégio Luso-Francês 

organizou em Maio de 2005, o FAME (Festival Alternativo de Música Electrónica). Este 

festival pretendeu dar a conhecer projectos de música electrónica elaborados por alunos do 7º 

e 8º anos16, através das aprendizagens adquiridas ao longo do ano lectivo.  

 

 Em resumo, analisando o Currículo Nacional do Ensino Básico constatamos que as 

tecnologias estão presentes desde o 1º Ciclo. O seu uso como instrumento e como recurso 

musical é progressivamente acentuado à medida que se avança até ao 9º ano de escolaridade. 

De facto, em quatro competências específicas, as tecnologias estão presentes em pelo menos 

duas, o que reforça o seu peso no currículo. Comparando este currículo com os seus 

congéneres norte-americanos, verificamos que os seus conteúdos, de um modo geral, não 

divergem na sua essência. Todavia, algumas das escolas norte-americanas estão equipadas 

com recursos tecnológicos (computadores, teclados MIDI, sequenciadores) recomendados pela 

MENC. Taylor & Deal (Webster, 2002), por exemplo, apresentaram estudos de três distritos 

que contabilizam 85% de utilização destas tecnologias pelos professores de música.  

 Questiona-se se a realidade verificada nas escolas portuguesas é semelhante à de 

algumas escolas norte-americanas, em particular no 1º CEB. Gostaríamos que assim fosse, 

dado que no caso norte-americano parece existir uma coincidência entre o que está explanado 

nos currículos e os recursos tecnológicos que são efectivamente utilizados nas escolas. No 

entanto, é necessário salientar que enquanto as propostas curriculares norte-americanas têm já 

mais de três décadas, Currículo Nacional do Ensino Básico é ainda bastante recente. 
                                                 
16 O projecto curricular teve início há dois anos, pelo que naquela data o 9º ano ainda não estava abrangido. 
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Esperamos que a sugestão de utilização das tecnologias constante neste documento se torne 

uma realidade prática nas escolas portuguesas. 

 

Formação de professores 

 

 Neste nível de ensino, o aluno de música escolhe, geralmente, um de dois percursos 

académicos: ou frequenta um curso de professor generalista de Educação Musical numa 

Escola Superior de Educação onde o diploma confere habilitação para leccionar no ensino 

genérico (1º e 2º CEB); ou frequenta um curso de música numa determinada especialidade 

numa Universidade ou Escola Superior de Música17, cujos cursos conferem habilitação para o 

ensino vocacional e para os 2º e 3º CEB. As habilitações para a docência do ensino da música 

estão publicadas em Diário da República 18. 

 Na formação inicial de professores em Portugal, colocam-se algumas questões 

relevantes: Que instituições formam especialistas em tecnologias da música? Que escolas 

formam docentes de Educação Musical com competências em tecnologias da música? Que 

actividades são leccionadas no âmbito das tecnologias da música? Quem possui qualificações 

para leccionar esta temática?  

 Em 1995, foi iniciado em Portugal o primeiro curso superior relacionado com esta área 

específica: o curso de Produção e Tecnologias da Música na Escola Superior de Música e 

Artes do Espectáculo do Instituto Politécnico do Porto (ESMAE – IPP). Pela primeira vez em 

Portugal, a linguagem do áudio, do MIDI e da acústica foi aprofundada e trabalhada, a nível 

do ensino superior19. Actualmente, frequentam este curso estudantes de todas as regiões do 

país. Os alunos licenciados em Produção e Tecnologias da Música estão actualmente 

habilitados a leccionar Educação Musical no 2º Ciclo do Ensino Básico.  

 Mas este curso da ESMAE-IPP não permanecerá único em Portugal. A Escola 

Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco já apresentou à tutela o 

novo curso para o ano lectivo 2005/06: Música Electrónica e Produção Musical. 

                                                 
17 Os cursos variam entre Música, Instrumento, Formação Musical, Música e Jazz. 
18 Portaria n.º 693/98, de 3 de Setembro 
19 Portaria nº 628/01 de 23 de Junho 
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Quadro 1. Tecnologias da Música nas instituições de Ensino Superior 

Instituição Curso Disciplina 
Ano 

Curricu
lar 

Sem / 
Anu Plano de Estudos 

Escola das Artes 
da Universidade 

Católica 
Música Novas Tecnologias 

da Música 4º S 
Despacho nº 128/90 

de 17 de Abril 
 

Universidade de 
Aveiro Música (Ensino) 

Tecnologia 
Educativa em 

Música 
4º S 

Despacho nº 
22420/01 de 14 de 

Setembro 
 

ESE Jean Piaget – 
Macedo de 
Cavaleiros 

Professores do 1º e 2º 
CEB - Var. Ed. Musical 

Comunicação 
Educacional 
Multimédia 

1º, 2º, 3º 
e 4º anos A Portaria nº 1143/01 

de 3 de Dezembro 

ESE Jean Piaget - 
Almada 

Professores do 1º e 2º 
CEB - Var. Ed. Musical 

Comunicação 
Educacional 
Multimédia 

1º, 2º, 3º 
e 4º anos A Portaria nº 1426/01 

de 11 de Dezembro 

ESE Jean Piaget - 
Arcozelo 

Professores do 1º e 2º 
CEB - Var. Ed. Musical 

Comunicação 
Educacional 
Multimédia 

1º, 2º e 3º 
S 

(3º ano 
Anual) 

Portaria nº 1452/01 
de 26 de Dezembro 

ESE Viana do 
Castelo 

Professores Ensino 
Básico - Var. Ed. 

Musical 

Computadores na 
Educação Musical 2º S Portaria nº 1001/94 

de 15 de Novembro 

ESE Bragança 
Professores do Ensino 

Básico - Var. Ed. 
Musical 

Novas Tecnologias 
na Produção e 

Ensino da Música 
4º S Portaria nº 156/97 de 

3 de Março 

ESE Porto 
Professores do Ensino 

Básico - Var. Ed. 
Musical 

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação 

(TIC) 

1º S 
Despacho nº 

13123/04 de 3 de 
Julho 

Escola Superior de 
Música e Artes do 
Espectáculo - IPP 

Formação Musical Tecnologia 
Educativa 4º S Portaria nº 121/02 de 

8 de Fevereiro 

ESE Coimbra 
Professores de 

Educação Musical do 
Ensino Básico 
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Este curso20 tem um programa curricular diferente do do seu congénere no Porto, mas a 

linguagem digital da música será uma tónica comum a ambos os cursos. A questão, porém, 

permanece: quem será efectivamente qualificado para praticar as tecnologias da música nas 

escolas a crianças mais pequenas, ou na formação de professores de música? Para 

clarificarmos esta questão algo pertinente, consultámos os currículos dos cursos superiores de 

formação de professores de música existentes em Portugal, ministrados quer por 

Universidades quer por Escolas Superiores de Educação. Ao analisarmos o programa 

curricular de cada curso, procurámos saber se as tecnologias estavam contempladas na música. 

À excepção da ESE da Guarda, todas as instituições de ensino contemplam nos seus currículos  

disciplinas relacionadas com as tecnologias. Embora o ano curricular seja variável, a maioria 

das instituições programou a disciplina visada para o último ano lectivo, o 4º ano. Do ponto de 

vista da carga horária, a maioria dos cursos reserva um semestre para as disciplinas 

relacionadas com as tecnologias. 
 

Conclusão 

 

 Ao consultarmos o documento do Currículo Nacional do Ensino Básico, constatámos a 

presença das novas tecnologias no conteúdos musicais em quase todos os organizadores, o que 

vai justificar a viabilidade do seu investimento em todos os patamares do ensino básico. A 

presença das tecnologias foi também verificada nas experiências de aprendizagem propostas 

para os três níveis do ensino básico. Paralelamente, há uma presença quase unânime das 

tecnologias nos cursos de música nas instituições de ensino superior. Ou seja, parece-nos que 

existe uma convergência acentuada quanto à referência e utilização das tecnologias da música 

no currículo do Ensino Básico e nos cursos de ensino da música e de formação de professores.  

 Não obstante o que a legislação sugere e o que as disciplinas curriculares dos cursos 

pretendem leccionar, consideramos pertinente e mesmo interessante, conhecer a 

implementação deste tipo de recursos. Procurámos saber o que os intervenientes  (professores 

e alunos) pensam sobre as tecnologias. Verificar-se-á uma contribuição positiva das 

tecnologias no desempenho musical do aluno? A aplicação das tecnologias aumentará os 
                                                 
20 Portaria nº 1222/05 de 25 de Novembro 
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níveis de motivação dos alunos na aula de música? Face à formação tecnológica nas 

instituições de ensino superior, os professores ali formados aplicarão nas suas aulas os 

conhecimentos adquiridos?  

 Estas são algumas questões que nos convidam a aprofundar o nosso estudo e a 

conhecermos esta realidade para além do circuito legal e curricular. Ou seja, é nosso interesse 

identificar e compreender realidades dentro das escolas quando se utilizam tecnologias da 

música, desde a motivação das crianças face à introdução das tecnologias na aula de música, à 

avaliação do seu desempenho musical com e sem aquele recurso pedagógico.   
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CAPÍTULO 4 – INFLUÊNCIA DAS TECNOLOGIAS DA MÚSICA NOS ALUNOS DO 1º CEB 

 

1º estudo: Influência das tecnologias da música na motivação e no desempenho dos 

alunos 

 

 Como refere Machover (2004), a tecnologia tem sido tão adoptada em todas as formas 

de fazer música que, nesta, deixou de ser um tópico de novidade. Este é, segundo o autor, o 

momento ideal de se tirar partido das vantagens que a tecnologia trouxe à actividade musical: 

não sendo vista como um fim musical, mas como um recurso, como uma ferramenta essencial 

para uma boa escuta, para uma melhor performance, para simplificar a escrita composicional.  

Como defende Swanwick (1979), nenhum destes recursos é central para a experiência musical, 

embora às vezes ajudem efectivamente a composição, a audição e a performance.  

 Swanwick (1979) referiu algumas actividades que podem ser trabalhadas em casa pelo 

professor de música em torno da composição, audição e performance. Uma vez que se aceitam 

estas práticas como actividades centrais para a música, então muito do que ocorre no ensino 

pode relacionar-se com vários recursos como o sintetizador ou a possibilidade de construir 

sons produzidos através de um gravador de fita.  

 A minha proximidade pessoal e profissional com o 1º Ciclo do Ensino Básico 

justificou o meu interesse em aprofundar alguns conteúdos programáticos relativos ao uso das 

tecnologias da música. Com este estudo, não se pretende provar que o uso das tecnologias é 

mais benéfico do que o uso dos instrumentos tradicionais, e muito menos que as tecnologias 

suplantam estes instrumentos. Pretende-se sim, avaliar a motivação e o desempenho musical 

dos alunos em relação ao uso das tecnologias. Parte-se da hipótese que os níveis de motivação 

e performance dos alunos aumentam quando usadas as tecnologias. Decidimos avaliar a 

motivação e principalmente o desempenho de alunos do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

 

Método 

 

 Para este estudo, a escolha das actividades musicais com e sem tecnologias da música, 

baseou-se no modelo de Educação Musical proposto por Swanwick (1979) que refere as 

seguintes actividades musicais: Composition (composição), Audition (audição), Performance 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

46 

(desempenho vocal / instrumental),  Literature Studies (estudos literários de música) e Skill 

Acquisition (aquisição de competências). Swanwick acredita que este modelo oferece uma 

estrutura que ajuda os professores a organizarem experiências musicais e realizarem 

experiências pedagógicas através de um vasto campo de actividades.  

 Neste estudo, é o próprio investigador que realiza as actividades junto dos alunos. 

Seguindo alguns princípios da metodologia da investigação-acção, o estilo de 

observação/audição foi participante; a observação/audição estruturada foi realizada através de 

escalas de avaliação. O inquérito realizou-se através de escalas de atitudes e opiniões. A 

análise produziu-se através da análise dos vários episódios.  

 

Participantes 

 

 A amostra é constituída por 44 alunos de duas turmas do 4º ano do 1º CEB de uma 

escola particular de ensino genérico (Colégio de Nossa Senhora do Rosário – Porto). Os 

alunos distribuem-se por 2 grupos: o grupo de controle e o grupo experimental. 

 

Procedimento 

 

 Cada aluno participante entregou um pedido de autorização ao encarregado de 

educação para permitir a captação áudio e vídeo em todas as sessões. As experiências tiveram 

lugar numa sala de música espaçosa, ladeada por uma bancada, sem mesas nem cadeiras. As 

sessões com cada grupo foram realizadas alternadamente, ou seja, os grupos participaram 

sempre em horários diferentes. A introdução das tecnologias da música no grupo experimental 

constituiu a variável independente.   

 No final de cada uma das 4 sessões, foi solicitado aos observadores /avaliadores - dois 

professores de música e a professora titular de cada turma - o preenchimento de uma escala de 

avaliação. Esta escala de continha duas perguntas: Como avalia a motivação dos alunos face a 

esta estratégia? e Até que ponto utilizaria esta estratégia? Para os alunos houve igualmente 

uma pergunta que solicitava uma avaliação de 1 a 5 sobre a apreciação que estes fizeram da 

aula (Quanto gostaste esta aula?). 
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Resultados e discussão 

 

Sessão 1 – Interpretação vocal e instrumental 

 

 As primeiras sessões foram realizadas num período muito próximo da quadra natalícia. 

No sentido de convergir as estratégias da escola-alvo com o nosso projecto de investigação, e 

porque havia alguns condicionalismos do ponto de vista da gestão do tempo, optámos por 

escolher um peça temática de fácil entoação e execução em flauta de bisel.  

 Nesta sessão, o grupo de controle entoa e executa em flauta de bisel a melodia Nasceu 

o Menino Jesus, tema original cantado em português, acompanhada ao piano acústico pelo 

professor. O grupo experimental pratica a mesma tarefa, mas o acompanhamento é realizado 

pelo playback de um CD. Este acompanhamento foi produzido e gravado no computador 

através de software musical específico e contém a mesma música cantada e em versão 

instrumental. 

 

Quadro 2. Sessão 1 - Interpretação vocal / instrumental 

 
 

GRUPO DE CONTROLE 
 

 
GRUPO EXPERIMENTAL 

 
Conteúdos Interpretação vocal / instrumental Interpretação vocal / instrumental 

Objectivos Ser capaz de tocar e cantar temas musicais 
Ser capaz de tocar e cantar temas 

musicais 

Estratégia 

As crianças executam uma melodia 

acompanhada ao piano acústico pelo 

professor 

As crianças executam uma melodia 

acompanhada pelo playback do CD 

Material 
Canção: Nasceu o Menino Jesus, de 

P.F.C. 

Canção: Nasceu o Menino Jesus, de 

P.F.C. 

Recursos Piano acústico e flautas de bisel soprano Leitor de CDs e flautas de bisel soprano 
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O quadro ilustra as avaliações dos alunos, cuja média é de 4, 2 para o grupo de controle e de 5 

para o grupo experimental.  

 

 Quadro 3. Avaliação da 1ª sessão pelos dois grupos  

Avaliação 

Grupos 

1 2 3 4 5 Total das 

respostas 

Média 

Grupo de controle 0 0 2 13 7 22 4,2 

Grupo experimental 0 0 0 0 22 22 5,0 

 

  

 Muitas da canções temáticas partilhadas no 1º Ciclo do Ensino Básico fazem ou ficam 

a fazer parte do património musical do país, de uma região ou mesmo de uma escola. E sobre 

o património musical, Swanwick (2001) refere que a tecnologia, tranversalmente vista como 

arte ou desempenho, facilita a articulação, a interpretação e a renovação do património.  

 O grupo de controle avaliou a sessão de uma forma mais diversificada e sentiu algumas 

dificuldades na execução da peça, talvez devido ao facto de o professor ter realizado o 

acompanhamento sentado ao piano e não de pé, a reger. 

 O grupo experimental evidenciou mais motivação, observada através da expressão 

corporal e da reacção positiva no final de cada ensaio. Também demonstrou índices mais altos 

no desempenho da flauta de bisel, tocando com o playback do CD e a regência do professor 

em simultâneo. A avaliação do desempenho vocal e instrumental, foi baseada na correcta 

interpretação do ritmo e da melodia da peça anotada no quadro da sala de aula. 

 

Sessão 2 – Audição musical 

 

 O objectivo desta sessão era identificar diversos timbres dos instrumentos da orquestra 

sinfónica. A escolha musical justifica-se pelo desejo em apresentar um tema musical com uma 

qualidade tímbrica considerável. Esta peça, bastante lenta e com um percurso harmónico de 
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quintas descendentes, pretendeu também captar a atenção dos alunos e criar uma sensação de 

bem-estar nos ouvintes. 

 

Quadro 4. Sessão 2 - Audição musical 

 
 

GRUPO DE CONTROLE 
 

 
GRUPO EXPERIMENTAL 

 
Conteúdos Audição Musical – Organologia Audição Musical – Organologia 

Objectivos 
Identificar visual e auditivamente 

instrumentos musicais 

Identificar visual e auditivamente 

instrumentos musicais 

Estratégia 
O grupo escuta e identifica vários 

instrumentos musicais 

O grupo escuta e identifica vários 

instrumentos musicais 

Material 
Música: “Cinema Paradiso” - Love 

Theme – Andrea Morricone 

Música: “Cinema Paradiso” - Love 

Theme – Andrea Morricone 

Recursos 
Leitor de CDs e painel com instrumentos 

da orquestra sinfónica 

Sintetizador e painel com instrumentos da 

orquestra sinfónica 

 

 

 Nesta sessão, estamos perante duas estratégias que contêm tecnologias: o CD áudio 

para o grupo de controle e o sintetizador para o grupo experimental. A opção em introduzir os 

dois recursos justifica-se pelo facto de o CD áudio representar um formato de escuta 

amplamente aceite e utilizado pelo público em geral. Para os professores, é, portanto, 

pertinente, experimentar outras formas de produção musical, como por exemplo os 

sintetizadores, para além daquele formato digital. 

 Na sessão referente à audição, observação e identificação de timbres de instrumentos 

musicais, o grupo de controle escutou e identificou vários instrumentos musicais na música 

“Cinema Paradiso” - Love Theme, de Andrea Morricone. Toda a informação provinha de um 

CD áudio e de um painel com instrumentos musicais ilustrados. Em contrapartida, o grupo 

experimental também escutou e identificou vários instrumentos musicais que fazem parte da 

mesma peça musical. Mas, neste caso, toda a informação sonora provinha de um sintetizador e 

de um painel com instrumentos musicais ilustrados.  
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 Quanto à avaliação realizada pelos dois grupos, esta sessão revelou uma média mais 

elevada no grupo de controle. A média das respostas foi de 4,9 para o grupo de controle e de 

4,2 para o grupo experimental.  

 

Quadro 5. Avaliação da 2ª sessão pelos dois grupos 

Avaliação 

Grupos 

1 2 3 4 5 Total das 

respostas 

Média 

Grupo de controle 0 0 0 2 20 22 4,9 

Grupo experimental 0 0 2 14 6 22 4,2 

 

  

 Propusemo-nos explorar um tema seguindo uma proposta do Currículo Nacional do 

Ensino Básico (2001:175) que, na Percepção Sonora e Musical, apela à “transcrição, com 

tecnologias apropriadas e graus de complexidade diferentes, de melodias, ritmos e harmonias”. 

 De um modo geral, o grupo de controle gostou mais da proposta de aula do que o 

grupo experimental. De facto, propôs-se ao primeiro grupo a audição de uma música original e 

uma identificação visual e auditiva dos instrumentos musicais intervenientes, ao qual se seguiu 

alguma contemplação. Para o grupo experimental o desafio era diferente dado que lhe era 

solicitado que identificasse os instrumentos musicais, mas através de um sintetizador, o que 

não lhes permitiu escutar a obra original. Ambos os grupos escutaram diversos timbres e 

texturas para a mesma música. Contudo, do ponto de vista da motivação, a escolha do CD 

original foi mais aprazível para o grupo de controle, provavelmente porque os alunos gostaram 

mais dos timbres originais. Ou seja, a proposta de utilização de um sintetizador não foi muito 

adequada ao objectivo de identificar timbres, dado que o grupo experimental distinguia os 

timbres, mas a qualidade de alguns deles era questionável em relação ao som original dos 

instrumentos acústicos. Nesta perspectiva, este género de tecnologia nem sempre favorece 

aspectos musicais como a audição. Neste caso, a escolha de um CD áudio ou um DVD com 

imagens de um concerto sinfónico, teriam sido mais interessantes para a escuta.  
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Sessão 3 – Exercícios rítmicos 

 

 Esta sessão constituiu um exercício de competências rítmicas. Para os alunos é um 

jogo em que cinco grupos lêem, em forma de jogo, um motivo rítmico. Se um grupo o 

conseguir, o professor entrega como prémio, mais um motivo rítmico. Cada motivo, contém 

uma sequência de quatro tempos (com a semínima como unidade de tempo) com semínimas, 

pausas de semínima e grupo de duas colcheias. Vence quem chegar ao conjunto de quatro 

motivos rítmicos e interpretar a frase rítmica na perfeição. 

 O grupo de controle interpretou os motivos rítmicos sem qualquer tipo de 

acompanhamento. O grupo experimental interpretou os motivos rítmicos com o 

acompanhamento do teclado polifónico em diversos estilos: pop-rock, tango, country, polka e 

foxtrot. A escolha destes géneros musicais prende-se com a intenção de se realizar um 

acompanhamento ritmicamente forte para os alunos e em compasso simples quaternário.  

  

Quadro 6. Sessão 3 - Exercícios rítmicos 

 
 

GRUPO DE CONTROLE 
 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Conteúdos Ritmo e métrica Ritmo e métrica 

Objectivos 
Interpretar sequências rítmicas 

elementares 

Interpretar sequências rítmicas 

elementares 

Estratégia 

Cinco grupos lêem, em forma de jogo, um 

motivo rítmico sem qualquer tipo de 

acompanhamento 

Cinco grupos lêem, em forma de jogo, um 

motivo rítmico com o acompanhamento 

rítmico polifónico de um teclado MIDI 

Recursos 
24 motivos com ritmos elementares 

 

24 motivos com ritmos elementares e 

teclado polifónico 

 

  

 Quanto aos resultados, o grupo de controle, ao ler os motivos rítmicos sem qualquer 

tipo de acompanhamento, avaliou a tarefa maioritariamente com a nota 5. Embora esta nota 

fosse também predominante no grupo experimental, o quadro revela uma avaliação mais 

diversificada (com uma média de 4,5) do que a do grupo de controle, que avaliou a sessão com 
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uma média de 4,9; ou seja, o grupo de controle avaliou a sessão de maneira ligeiramente mais 

elevada do que o grupo experimental. 

 

Quadro 7. Avaliação da 3ª sessão pelos dois grupos 

Avaliação 

Grupos 

1 2 3 4 5 Total das 

respostas 

Média 

Grupo de controle 0 0 1 1 20 22 4,9 

Grupo experimental 0 1 2 3 16 22 4,5 

 

 

 Esta sessão teve em conta os estudos de Berz e Bowman (Webster, 2002) sobre a 

reacção às tecnologias, como a detecção do erro e o cuidado com o ritmo. Comparando os 

resultados expostos no quadro, não se notam grandes diferenças na avaliação de ambos os 

grupos. Quanto à aquisição de competências, de leitura e interpretação de ritmos, alguns 

alunos sentiram algumas dificuldades na realização das tarefas, o que se repercutiu nas suas 

avaliações. A introdução das tecnologias, através de uma base rítmica de um teclado, no 

sentido de ajudar e motivar a realização da tarefa de cada grupo, não foi relevante do ponto de 

vista da motivação e do desempenho dos alunos. De facto, observou-se que a motivação 

derivou de um jogo que tinha como objectivo conseguir o maior número de motivos rítmicos. 

 

Sessão 4 – Interpretação instrumental 

 

 Quanto ao género musical, Hargreaves (1999) refere que as qualificações de música 

realizadas frequentemente sobre determinados estilos, como “séria” ou “popular”, estão a ficar 

cada vez mais difíceis de fazer, o que é positivo (1999:7). E esta democraticidade e 

heterogeneidade permitiu-nos trabalhar peças sem condicionalismos de ordem estilística.  

 A escolha recaiu sobre uma canção brasileira inserida num projecto infantil. Tal 

escolha justifica-se devido ao êxito considerável que a canção obteve em Portugal, à qualidade 

da prosódia, à coerência formal e à simplicidade do curso harmónico da canção.  
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Quadro 8. Sessão 4 - Interpretação instrumental 

 
 

GRUPO DE CONTROLE 
 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Conteúdos Execução instrumental Execução instrumental 

Objectivos 
Interpretar repertório em vários 

instrumentos 

Interpretar repertório em vários 

instrumentos 

Estratégia 

Na primeira música, o grupo executa 

uma melodia em flauta de bisel. Na 

segunda música o grupo executa a 

melodia em flauta e em instrumental Orff 

Na primeira música, o grupo executa uma 

melodia na flauta de bisel. Na segunda 

música o grupo executa a melodia em 

flauta e em instrumental Orff 

Material 

Música: Fico Assim Sem Você – Adriana 

Calcanhoto 

Moments in Love – The Art of Noise 

Música: Fico Assim Sem Você – Adriana 

Calcanhoto 

Moments in Love – The Art of Noise 

Recursos 

Piano acústico, flautas de bisel, 

instrumental Orff 

 

Computador, software musical (Amazing 

Slowdownner, SoundStudio e iTunes), 

monitores de som, flautas de bisel, 

instrumental Orff 

 

 

 A segunda música constituiu um tema instrumental pop muito em voga no início dos 

anos 80. É, de certa forma, uma peça minimalista, mas com uma componente “comercial”. O 

seu arranjo orquestral coeso e majestoso, justificou a minha escolha. 

 Na primeira música o grupo de controle executou uma melodia complementar em 

flauta de bisel transposta um tom acima do original (SibM para DóM), por motivos de 

facilidade de execução. O acompanhamento foi realizado em piano acústico pelo professor. 

Por seu turno, o grupo experimental executou a mesma melodia mas acompanhada pela 

música original. Neste acompanhamento foi possível escutar o tema, mas previamente 

transposto um tom acima do original. Surgem aqui algumas questões de ordem ético-musical 

quando manuseamos uma música alterando andamentos, tonalidades ou ritmos.  

 Na segunda música o grupo de controle executou a melodia em instrumental Orff 

sendo o acompanhamento realizado em piano acústico pelo professor. A mesma melodia foi 

interpretada pelo grupo experimental. Contudo, a sua audição realizou-se através da música 
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original de um CD áudio, mas previamente transposta meio tom acima (de Dó#m para Rém) e 

editada (cortes, colagens, fade ins e fade outs).   

 Quanto à avaliação pelo grupo de controle, os resultados ilustram uma satisfação geral 

em que a nota 4 é predominante (média de 4,1). No grupo experimental, a unanimidade de 

avaliação esteve presente, registando este grupo a nota 5. 

 

Quadro 9. Avaliação da 4ª sessão pelos dois grupos 

Avaliação 

Grupos 

1 2 3 4 5 Total das 

respostas 

Média 

Grupo de controle 0 0 3 13 6 22 4,1 

Grupo experimental 0 0 0 0 22 22 5,0 

 

 

 Façamos igualmente mais uma referência ao Currículo Nacional do Ensino Básico, 

onde o organizador Criação e Experimentação apela às diferentes técnicas de produção e de 

captação sonora e a uma utilização de diferentes tipos de software musical, sequenciação 

MIDI . 

 De um modo geral, o grupo experimental gostou mais desta aula do que o grupo de 

controle. De facto, aquele grupo interpretou as propostas musicais acompanhando um CD 

áudio quase original. Efectivamente, este quase congrega as várias edições realizadas ao 

computador que permitiram a exequibilidade de interpretação como a transposição da 

tonalidade original e o encurtamento substancial da segunda música. Para além deste factor, 

sublinha-se a possibilidade de o professor reger, dado que a música passou a estar no CD 

áudio  e não ao piano interpretado pelo mesmo. 

  

 Quanto à avaliação das quatro sessões solicitada às observadoras, duas professores de 

música e a professora titular de cada turma, as suas informações sobre as sessões com o grupo 

experimental revelaram uma satisfação geral face à introdução das tecnologias. De um modo 

geral, a sua avaliação convergiu com a dos alunos; as 1ª e 4ª sessões foram as mais apreciadas 

do que as 2ª e 3ª sessões. Em resposta à segunda pergunta, as docentes afirmaram que 
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utilizariam aquela estratégia (introdução das tecnologias da música), apenas na 

impossibilidade de trabalharem o método mais tradicional. 

 

Quadro 10. Avaliação das quatro sessões com tecnologias solicitada às observadoras 

Avaliação 

Sessões 
1 2 3 4 5 Média 

Sessão 1    1 2 4,6 

Sessão 2   2 1  3,3 

Sessão 3   1 2  3,7 

Sessão 4    1 2 4,7 

 

 

Conclusões do 1º estudo 

 

 Segundo a avaliação imediatamente realizada após cada sessão a nível da performance, 

foi possível comparar os resultados através das imagens de vídeo. Ambos os grupos 

responderam positivamente às propostas do professor em termos motivacionais. Notou-se uma 

melhoria no desempenho das crianças quando o grupo experimental tocava flauta de bisel e 

cantava com o playlong do CD, em comparação com o grupo de controle, que executava e 

cantava a mesma peça mas com o professor a acompanhar ao piano acústico. Essa diferença 

foi consubstanciada pela maior afinação das vozes e maior rigor rítmico do grupo 

experimental relativamente ao grupo de controle. Neste sentido, podemos concordar com os 

estudos de Berz e Bowman (Webster, 2002) que assinalam as atitudes positivas dos alunos 

face às tecnologias da música e as vantagens do suporte tecnológico para melhorar as 

competências na performance. Acreditamos que as crianças interpretaram música com a 

tecnologia e esta pode, como defende Webster (2002), simular experiências de forma a 

conduzir a arte a um número considerável de pessoas e oferecer um novo meio de 

performance.  
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 Em relação ao uso do computador, acreditamos que a sua utilização foi profícua na 

primeira e quarta sessões, na medida em que determinados temas musicais se tornaram 

posteriormente exequíveis para o desempenho instrumental. Essa facilidade de interpretação 

deveu-se essencialmente a alterações na transposição, no andamento e na duração de cada 

música. A gravação destas alterações para um CD áudio foi outra facilidade que o computador 

proporcionou. Neste sentido, o computador foi um recurso sempre presente. Relembramos 

Kassner (2000) quando explica como o aparelho se pode tornar uma importante ajuda em toda 

a aula e não apenas como um “extra”. Contudo, confirmam-se as questões de ordem ético-

musical quando manuseámos a música alterando a sua tonalidade. De facto, os alunos 

constataram que a voz de Adriana Calcanhoto estava mais “fina” (um tom acima), mas não se 

mostraram desagradados. Neste campo, Argersinger (Webster, 2002) aponta alguns problemas 

na criação de amostras (samples) de áudio digital no uso das ideias ou sons musicais dos 

artistas.  

 Seguindo o pensamento construtivista relembrado por Nord (2005) e Webster (2002), é 

importante realçar a ênfase na criatividade e motivar para a aprendizagem através da 

actividade. E é sobre a própria actividade que os estudos em tecnologias se debruçam mais 

hoje. Ao encontro do pensamento deste autor, acreditamos que o grupo experimental 

correspondeu positivamente às tecnologias utilizadas através de propostas pedagógicas 

activas.  

 Contudo, os resultados da escala de avaliação respondida pelos participantes espelha, 

em metade das sessões, alguma similaridade entre os grupos face a alguns conteúdos, 

particularmente no campo da audição. Como já foi referido, a 2ª e 3ª sessões obtiveram uma 

avaliação mais positiva pelo grupo de controle. Este resultados sugerem que algumas 

tecnologias não favorecem certas experiência musicais, em particular no caso da audição. Isto 

pode significar, por um lado, que a introdução das tecnologias da música em determinadas 

estratégias não influenciou a motivação dos alunos do grupo experimental, comparativamente 

ao grupo de controle. Por outro lado, esta semelhança pode traduzir a exequibilidade de um 

recurso tecnológico na aula já que a sua utilização não foi negativamente avaliada pelo grupo 

experimental. 
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CAPÍTULO 5 – UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA MÚSICA PELOS PROFESSORES 

NO 1º CEB 

 

2º Estudo: Actividades realizadas pelos professores com tecnologias da música  

 

 Conhecendo os resultados do primeiro estudo sobre a influência das tecnologias da 

música em crianças do 4º ano, avançámos para a investigação sobre a prática das tecnologias 

da música realizada pelos professores de música do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

 Antes de realizarmos o questionário aos professores, fizemos um levantamento da 

situação do ensino da música nas escolas do 1º CEB da região do Porto. No concelho do Porto 

foram visitadas as 58 escolas públicas do 1º CEB. Do total destas escolas, 11 optaram pela 

colaboração de um professor de música no ano lectivo 2004 / 05. Quanto ao ensino particular 

e cooperativo, foram visitadas 28 escolas do Grande Porto (Maia, Matosinhos, Porto e V.N. de 

Gaia).  

 

Método 

 

 O objectivo deste estudo é o de conhecer a prática das tecnologias da música nas aulas 

dos professores de música. Pretende-se, assim, conhecer até que ponto são postas em prática 

as orientações curriculares para a música no 1º CEB. Realizámos um questionário presencial 

incidindo sobre as tecnologias da música na sala de aula, constituído por 15 itens. Estes itens 

têm a forma de perguntas abertas, para permitir recolher o maior número de informação, e 

perguntas fechadas, para facilitar a análise posterior dos dados. As respostas às perguntas 

abertas foram categorizadas posteriormente. Todos as perguntas e respectivas categorias são 

apresentadas no quadro 10. As questões inquiriam sobre as actividades musicais realizadas nas 

aulas; a frequência e o tipo de recursos tecnológicos utilizados; os objectivos, actividades e 

repertório musical quando são utilizadas as tecnologias; a receptividade dos alunos e as 

dificuldades dos professores na realização de actividades com tecnologias da música. 
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Quadro 11. Questionário realizado aos professores de Expressão e Educação Musical do 1º CEB

Formação académica/musical d(a)o professor(a)  

A – Formação para o ensino genérico 

B – Formação para o ensino vocacional de música 

1. Que actividades realiza habitualmente nas aulas?  

 A – Interpretação vocal 

 B – Interpretação instrumental 

 C – Audição 

 D – Leitura / Escrita 

 E – Dança / Movimento 

2. O que entende por tecnologias da música?  

3. Utiliza tecnologias da música nas suas aulas?  

                        Sim____ Não____ 

4. Com que frequência média, costuma realizar 

actividades com tecnologias da música?  

 1 – Raramente  

 2 – Às vezes  

 3 – Frequentemente 

5. Quanto tempo, em cada aula, dedica normalmente às 

tecnologias da música?  

 1 – 5 a 10 minutos 

 2 – 25 minutos 

 3 – Toda a aula 

6. Que recursos tecnológicos utiliza nas suas aulas?  

 A – Computador  

 B – Instrumentos musicais electrónicos  

 C – Leitor de CD áudio  

 D – MP3  

 E – Gravador 

 F – Outros 

              7.         Que recursos tecnológicos existem na sua escola?  

 A – Computador  

 B – Instrumentos musicais electrónicos  

 C – Leitor de CD áudio  

 D – MP3  

 E – Gravador 

 F – Outros 

              8.   Que objectivos considera mais importantes quando 

utiliza tecnologias da música?   

 A – Desempenho vocal/instrumental 

 B – Motivação das crianças 

 C – Outros  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Que actividades musicais realiza  normalmente com as 

tecnologias da música?  

 A – Criação / Composição 

 B – Audição musical 

 C – Interpretação vocal / instrumental  

 D – Exercícios rítmicos / melódicos 

 E – Dança / movimento 

10. Que tipo de repertório utiliza com as tecnologias da 

música?  

 A – Música erudita 

 B – Música Pop 

 C – Música para crianças 

11. Já realizou audições ao vivo com tecnologias da 

música? Sim____ Não____ 

   Sim  A – CDs pré gravados e editados  

                             B – Audições com recursos tecnológicos 

12. Qual a receptividade dos alunos a aulas com 

tecnologias da música?  

 1 – Desinteresse  

 2 – Algum interesse  

 3 – Muito entusiasmo 

13. Que dificuldades tem sentido na preparação e 

realização de actividades com tecnologias da música?  

 A – Dificuldades no manuseamento 

 B – Fraca qualidade dos recursos tecnológicos 

 C – Nenhumas 

14. Na sua formação teve preparação para aplicar as 

tecnologias da música? Sim____  Não____ 

 Sim, 1 -  Formação inicial  

                           2 -  Formação contínua 

15. Qual a experiência com tecnologias da música mais 

interessante que já realizou?  

 A – Espectáculos escolares com recursos tecnológicos 

 B – Edição / gravação de um CD 

 C – Não sabe / Não responde 
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Participantes 

 

 A amostra é constituída por 32 professores de Expressão e Educação Musical do 1º 

CEB genérico da região do Porto. A maioria dos inquiridos não trabalha a tempo inteiro numa 

só escola; cada professor lecciona em duas a três escolas. 

 Os inquiridos que na resposta à pergunta 3 afirmaram não desenvolver actividades com 

tecnologias da música não completaram o questionário. Os resultados revelam, sobretudo, a 

prática das tecnologias da música que os professores consideram realizar, o que pode não 

coincidir com a sua prática efectiva. 

 

Resultados e discussão 
 

 Esta investigação deu a conhecer alguns dados curiosos quanto à prática musical no 1º 

CEB. No ensino particular, foram visitadas 24 escolas do Grande Porto. Apenas uma não tinha 

professor de Expressão e Educação Musical. Nas escolas públicas, constatou-se que dos 58 

estabelecimentos de ensino da Cidade do Porto, apenas 11 têm professor de música. Tendo em 

conta que a disciplina de Expressão e Educação Musical é obrigatória no 1º CEB, observa-se 

que, na falta de um especialista de música, os professores limitam-se a trabalhar canções com 

as crianças como prolongamento de um determinado conteúdo de aprendizagem e não 

cumprem os conteúdos musicais explanados no Currículo Nacional do Ensino Básico. 

 Nas escolas com um especialista de música, o docente é requisitado numa de três 

formas: destacado de uma escola do 2º ciclo onde lecciona, vai completar o seu horário; 

contratado por uma Associação de Pais; ou solicitado a uma escola de música a que o 

professor pertence, através de um acordo mútuo. 

 A amostra de participantes é relativamente pequena o que se justifica pelo baixo 

número de horas lectivas de música no 1º CEB e consequente reduzido número de professores.  

 

Formação inicial dos professores inquiridos  

 

 A pergunta introdutória identificava a formação académica inicial do professor: 

formação generalista para o ensino genérico (docente do 1º CEB); formação especialista para 
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o ensino genérico (docente especialista dos 2º e 3º CEB) e para o ensino vocacional (docente 

especialista do ensino da música). Certos autores designam Generalista e Especialista as 

formações acima referidas (Odam, 2001) em que o professor generalista detém uma formação 

musical manifestamente transversal, enquanto que o professor especialista cursou uma 

formação mais específica o que permite, à partida, aprofundar determinados conteúdos dentro 

da sala de aula. 

 

Quadro 12. Formação inicial dos professores inquiridos 

Professores para 

o ensino genérico 

Professores para 

o ensino vocacional de 

música 

12 
(37,5%) 

20 
(62,5%) 

 

 

 O quadro mostra a formação inicial dos professores inquiridos. Perto de dois terços 

declarou a sua formação inicial nos antigos cursos superiores dos Conservatórios, Escolas 

Superiores de Música e Universidades. Os restantes doze indivíduos provêm das Escolas 

Superiores de Educação (ESE), tendo frequentado anteriormente a nível não superior uma 

escola de música ou conservatório. Pode haver uma explicação para esta diferença 

relativamente acentuada. Os professores formados nas ESE, detêm, à partida, uma 

profissionalização. E esta habilitação permite-lhes candidatarem-se a uma escola pública com 

prioridade relativamente aos seus pares formados noutros estabelecimentos de ensino e 

igualmente qualificados para a mesma função. Uma consequência desta realidade é a 

dificuldade dos professores especialistas em apostarem a sua carreira no ensino genérico da 

música. 
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Actividades realizadas nas aulas  

 

 A pergunta 1 procurava saber que actividades o professor realiza habitualmente nas 

aulas. Nesta questão a resposta era múltipla e constituiu-se em cinco itens. A interpretação 

vocal foi a actividade mais referida pelos professores inquiridos (31,2% de um total de 96 

respostas) seguido pela interpretação instrumental (22,9%). A audição esteve presente em 

17,7% das respostas. A leitura / escrita da música ficou em último lugar (11,5%) atrás das 

actividades relacionadas com o movimento e a dança (16,7%). 

 

Quadro 13. Actividades realizadas nas aulas 

Interpretação 

vocal 
Interpretação 

instrumental 
Audição Movimento / Dança Leitura / Escrita Total 

30 
(31,2%) 

22 
(22,9%) 

17 
(17,7%) 

16 
(16,7%) 

11 
(11,5%) 

96 
(100%) 

 
 

 A voz é o instrumento musical natural. Consequentemente, o canto constitui a forma 

de fazer música que pode situar-se completamente à parte da tecnologia (Jorgensen, 1997). 

Foi, portanto, expectável ser o canto a actividade mais realizada pelos professores inquiridos, 

sendo a única actividade que pode dispensar qualquer recurso logístico. As actividades 

relacionadas com a leitura e a escrita musicais obtiveram a mais baixa  relevância  (11,5%). 

Este facto pode ser interpretado por uma preocupação destes professores em motivar as 

crianças para a prática da música e menos em realizar a sua abordagem teórica.  

 

Definição de tecnologias da música  

 

 A alínea 2 solicitava uma definição de tecnologias da música. Esta questão suscitou 

alguma dificuldade. Cerca de 25% dos professores inquiridos (8) não definiu o que são 

tecnologias da música. Bastantes afirmaram que se trata de música realizada pelo computador 

(9) e outros acreditam que as tecnologias são mais um recurso na sala de aula (8). Alguns 
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professores declararam que estamos perante novas técnicas de fazer música (4) e um menor 

número referiu que as tecnologias da música reflectem a prática com instrumentos 

electrónicos (3). 

 

Quadro 14. Definição de tecnologias da música 

Música pelo 

computador 
Recurso na sala 

de aula 
Novas técnicas 

de fazer música 
Instrumentos 

electrónicos 
Não 

definidas 
Total 

9 

(28,1%) 
8 

(25%) 
4 

(12,5%) 
3 

(9,4%) 
8 

(25%) 
32 

(100%) 

 

  

 De facto, as tecnologias da música são novas técnicas de fazer música ou, como refere 

Webster (2002b), uma forma de coordenar a música, num esforço de melhorar a experiência 

musical, respeitando sempre a integridade da arte. Para os professores inquiridos, são 

igualmente um recurso na sala de aula, em que se pode valorizar o uso de instrumentos 

musicais com o apoio das tecnologias, representando então um meio activo das estratégias 

musicais.  

 No capítulo 2 discutimos alguns significados possíveis de tecnologias da música. 

Swanwick (2001) refere que o termo tecnologia é um termo de aplicação prática do 

conhecimento científico, e que a actividade musical é e sempre foi tecnológica. Mais ampla é 

a definição de Webster (2002) que concebe as tecnologias como invenções que ajudam a 

produção humana a compreender a arte do som organizado para expressar o sentimento. O 

termo tecnologia tornou-se muito mais vasto do que se pensava. Compreende-se por isso, a 

dificuldade em definir este termo de uma forma simples. Concordamos com Webster quando 

este considera as tecnologias como invenções, ou seja, trata-se de um acto humano, não 

natural, que vai ajudar a arte e/ou ciência sonora. Os inquiridos manifestaram uma relação 

muito próxima das tecnologias da música com os computadores, o que é compreensível pela 

simbologia inovadora que é inerente a estes aparelhos. Tendo em conta que o computador é 

uma invenção que pode ajudar a arte e/ou ciência, as definições expressas pelos participantes 

vão ao encontro do pensamento de Webster (2002). Pensando numa perspectiva mais 
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pedagógica, alguns professores responderam que as tecnologias da música são um recurso na 

sala de aula. Este pensamento vai ao encontro de que a prática musical pode ser tecnológica 

(Swanwick, 2001). O número elevado de professores que não definiram as tecnologias da 

música poderá indicar que não reflectiram muito sobre as tecnologias, ou ainda um certo 

receio do uso das tecnologias, como referem alguns estudos atrás mencionados. 

 

Utilização de tecnologias na aula de música  

 

 Na pergunta 3, foi nossa intenção apurar se os professores utilizam ou não as 

tecnologias da música. Desejámos também confrontar o pensamento céptico de Caputo quanto 

ao uso das tecnologias (Webster, 2002) no âmbito da corrente feminista e as investigações de 

Colley, Hargreaves e Comber (1997) que revelaram, nos alunos mais velhos, o uso mais 

frequente das tecnologias da música do que nas alunas. Os resultados indicados no quadro 16 

vão ao encontro destes estudos e reflectem uma bipolarização do uso das tecnologias com uma 

ligeira acentuação para os que responderam afirmativamente. Dos professores que 

responderam afirmativamente (18), os do sexo masculino representam o dobro (12) dos do 

sexo feminino (6). Dos profissionais que responderam negativamente sobre o uso das 

tecnologias (14), as mulheres (9) representam sensivelmente o dobro dos homens (5), ou seja, 

verifica-se uma relação inversa.  

 

Quadro 15. Utilização das tecnologias na aula de música 

 Sim Não 

Mulheres 6 9 

Homens 12 5 

Total 

% 
18 

(56,3%) 

14 
(43,7%) 

 

 

 Quanto à questão levantada por Caputo (Webster, 2002) os resultados obtidos 

permitem-nos recordar a sua perspectiva feminista, quando levanta dúvidas sobre a 
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democraticidade das tecnologias. A investigadora questiona a “neutralidade” das tecnologias 

referindo  consequências que estão intimamente relacionadas com o género, na utilização das 

tecnologias na sala de aula. Há, consequentemente, uma predisposição menor das mulheres 

para trabalhar as tecnologias, em relação à dos homens.  

 Dos professores de música do 1º Ciclo inquiridos, pouco mais de metade (56,3%) 

utiliza tecnologias da música nas suas aulas. Para os professores que responderam não utilizar, 

o inquérito finalizou tendo prosseguido com um total de apenas 18 professores. Constatou-se, 

de facto, alguma “tecnofobia”, utilizando a designação de Austin (Webster, 2002), nos 

professores que não usam este tipo de recursos. Por outro lado o “tecnocentrismo” referido 

pelo mesmo autor não foi tão visível nos professores que responderam afirmativamente. 

 

Frequência média de actividades realizadas com tecnologias da música  

 

 Nesta questão muitos professores sublinharam o facto de ser difícil estabelecer uma 

frequência média. Metade dos professores afirmaram que usam frequentemente material 

tecnológico (55%). Outros professores realizam às vezes actividades com tecnologias da 

música (38,9%), e apenas um professor referiu que raramente as usa (5,5%). 

 

Quadro 16. Frequência média de actividades realizadas com tecnologias da música 

Frequentemente Às vezes Raramente 

10 
(55,6%) 

7 
(38,9%) 

1 
(5,5%) 

 

 

 Podemos realçar o facto de existir apenas um professor que utiliza raramente as 

tecnologias na aula de música. Em contraste, 10 dos 18 professores usam frequentemente as 

ferramentas tecnológicas. Parece que existe de facto uma espécie de tecnofilia por parte deste 

grupo. Há uma necessidade de rentabilizar o produto adquirido através do seu simples uso. 

Existem também materiais tecnológicos grandes e/ou pesados que impedem a sua locomoção, 

o que convida ao seu estacionamento e consequente utilização.  
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Tempo médio, em cada aula, dedicado às tecnologias da música 

 

 O tempo lectivo para cada aula mais adoptado no 1º Ciclo do Ensino Básico é de 50 

minutos. Nesta questão metade dos professores de música respondeu que, em média, trabalha 

25 minutos por aula com o apoio das tecnologias. Para os professores que responderam utilizar 

as tecnologias durante toda a aula, o quadro indica 38,9% de respostas. Há uma pequena 

percentagem de professores que utiliza as tecnologias durante 5 a 10 minutos (11,1%).  

 

Quadro 17. Tempo médio, em cada aula, dedicado às tecnologias da música 

25 minutos Toda a aula 5 a 10 minutos 

9 
(50%) 

7 
(38,9%) 

2 
(11,1%) 

 

 

 Ao conversarmos com os professores inquiridos, estes relatavam que raramente as suas 

aulas se baseavam num só conteúdo. Ou seja, os conteúdos das aulas eram, regra geral, 

bipartidos ou mesmo tripartidos.  

 

Recursos tecnológicos utilizados nas aulas   

 

 Referimos atrás alguns factores enumerados por Webster (2002), que formam o 

ambiente tecnológico na aprendizagem e no ensino da música. Por um lado, o 

desenvolvimento tecnológico permite a qualquer utilizador (neste caso um professor) adquirir 

um computador económico que possua funcionalidades tão importantes como a gravação, a 

edição e a composição de música. Outro factor da utilização das tecnologias no ensino e 

aprendizagem da música referido por Webster é precisamente a sua disponibilidade.  

 O recurso tecnológico mais empregue pelos professores inquiridos é o leitor de CD 

(31,4%) seguido pelo sequenciador (17,6%). O computador (15,7%) e os instrumentos 

musicais electrónicos (15,7%) foram referidos em terceiro lugar. O uso do gravador registou 
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cerca de 13,7% do total das respostas. Os recursos tecnológicos mencionados no quadro como 

outros, representam leitores mp3, amplificadores e microfones (5,9%).  

 O leitor de CDs é uma presença frequente na sala de aula e em particular na sala de 

música. Previsivelmente, 16 dos 18 professores afirmaram usar este aparelho nas suas aulas, 

que, nos dias de hoje, se torna num recurso indispensável. É de realçar o número considerável 

de utilização de sequenciadores (9), em comparação com o computador (8) e os instrumentos 

musicais electrónicos (teclados, sintetizadores e outros). Segundo os utilizadores, os 

sequenciadores proporcionam ao professor e aos seus alunos, a oportunidade de realizarem 

composições e arranjos próprios. 

 O gravador representado no quadro não é de fita magnética, mas de formatos MiniDisc 

(MD), mp3 ou inserido no próprio computador. Sobre este tipo de registo, Muñoz (2003) 

acredita que os programas de gravação proporcionam a interpretação e a obtenção do resultado 

com um suporte que permitirá o seu posterior estudo, análise e utilização na aula.  

 

Quadro 18. Recursos tecnológicos utilizados pelos professores e existentes na escola 

 
Leitor de 

CD 
Computador 

Instrumentos 

musicais 
Sequenciador Gravador Outros Total 

Recursos 

utilizados 
16 

(31,4%) 
8 

(15,7%) 
8 

(15,7%) 
9 

(17,6%) 
7 

(13,7%) 
3 

(5,9%) 51 

Recursos 

na escola 
16 

(41,0%) 
8 

(20,5%) 
8 

(20,5%) 
4 

(10,3%) 
1 

(2,6%) 
2 

(5,1%) 39 

 

 

Recursos tecnológicos existentes na escola   

 

 Grande parte dos professores realçou a presença dos leitores de CDs na escola 

(41,0%). O computador e os instrumentos musicais electrónicos registam uma presença igual à 

da pergunta anterior (20,5%). O sequenciador é referido em 10,3% das respostas. O uso de 

outros recursos tecnológicos registou 5,1% do total das respostas. O gravador obteve uma 

percentagem ínfima, de 2,6%.  
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 Austin (Webster, 2002) recorda os estudos que demonstram o fosso entre a tecnologia 

musical disponível nas escolas e os professores de música que estão realmente preparados para 

as praticar. O quadro 17 evoca um uso superior de recursos relativamente aos de que a escola 

realmente dispõe, podendo inferir-se que os professores levam os seus próprios recursos 

tecnológicos para a escola. Parece haver necessidade de mais tecnologia quando os 

professores leccionam. Os resultados deste quadro permitem-nos afirmar que há um défice 

substancial de existência de sequenciadores (4) e gravadores (1) nas escolas onde os 

professores leccionam. Este facto pode justificar-se pelo ainda considerável custo de alguns 

gravadores e sequenciadores, pelo que as escolas preferem prescindir da sua aquisição. Estes 

dois aparelhos têm uma função essencialmente de registo de conteúdos, podendo ser um 

recurso valioso para as aulas e proporcionar ao professor e aos alunos possibilidades de registo 

e gravação dos trabalhos. Reiteramos, contudo, que as escolas do 1º CEB não apostam 

suficientemente em recursos musicais, talvez porque a disciplina de Expressão e Educação 

Musical não possui uma carga horária relevante. 

 

Objectivos mais importantes na utilização das tecnologias da música  

 

 Os objectivos referidos foram dois: o desempenho vocal /instrumental (10) e a 

motivação das crianças (8). Nenhum professor referiu outros objectivos. 

 

Quadro 19. Objectivos mais importantes na utilização das tecnologias da música 

Desempenho vocal / Instrumental Motivar os alunos 

10 
(55,6%) 

8 
(44,4%) 

 

 

 Recordemos uma afirmação de Upitis (2001) que refere que o nosso grande desafio 

não é negar as novas tecnologias recusando-as, mas enveredar por caminhos que desenvolvam 

o nosso trabalho, ajudando as crianças nas suas tarefas a tornarem-se melhores executantes. 

Estes resultados vão, em certa medida, ao encontro do primeiro objectivo referido por Upitis: 
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o desempenho musical da criança. Do nosso ponto de vista, o quadro espelha as prioridades 

dos professores de música do 1º CEB, tendo em conta dois factores: melhorar o desempenho 

musical utilizando as tecnologias como uma estratégia e, em paralelo, manter elevados os 

níveis de motivação das crianças. Trata-se de uma relação de complementaridade entre o 

professor e os alunos. Estes professores estão mais preocupados em fazer música com os 

alunos e de uma forma subjacente, motivá-los para o gosto e a aprendizagem desta 

arte/ciência. Logo, o ensino mais teórico terá sido preterido. Do ponto de vista das tecnologias, 

há uma intenção muito clara em utilizar estes meios no sentido de melhorar e desenvolver a 

performance dos alunos, como fora já abordado no nosso primeiro estudo. 

 

Actividades musicais realizadas com as tecnologias da música  

 

 A maioria dos professores referiu a interpretação vocal / instrumental (6) e a audição 

musical (6) como as actividades musicais mais realizadas com tecnologias. A leitura / escrita 

da música (4) e a dança /movimento (4) encontram-se imediatamente a seguir nas preferências 

dos professores. 

 

Quadro 20. Actividades realizadas com as tecnologias da música 

Interpretação vocal 

/Instrumental 
Audição musical 

Leitura / Escrita  

da música 
Dança / Movimento 

6 
(30%) 

6 
(30%) 

4 
(20%) 

4 
(20%) 

 

  

 Esta questão está ligada à anterior, porque segue o pensamento de Upitis (2001). De 

facto, a interpretação vocal /instrumental está muito próxima dos exercícios rítmico-

melódicos, porque estes têm a ver mais com a prática vocal e instrumental do que com a 

escrita musical. Embora existam algumas diferenças, estes resultados parecem revelar algum 

equilíbrio na realização das várias actividades com tecnologias. De facto, podemos afirmar 

que o uso das tecnologias pode estar presente em qualquer estratégia e actividade.  
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Tipo de repertório musical utilizado com as tecnologias da música 

 

 Lundquist (2002) afirma que a cultura dos estudantes baseada nos media se tornou uma 

matéria bastante relevante em várias partes do mundo. As influências da cultura ocidental e da 

tecnologia são omnipresentes. Em várias partes do mundo, jazz, rock e música popular (pop) 

foram sendo inseridos na maior parte dos currículos escolares. 

 As respostas para o tipo de repertório utilizado foram bastante convergentes. De 

maneira geral, os professores referiram igualmente a música pop-rock (13), a música erudita 

(12) e a “música para crianças” (11). Perguntámos aos inquiridos o que entendiam por 

“música para crianças”. Para estes professores, este género musical relaciona-se com o 

repertório de canções e peças de Jos Wuytack, bem como com temas tradicionais infantis. A 

utilização deste repertório é também justificada pelo fácil acesso a cursos de pedagogia 

musical ministrados regularmente em Portugal por aquele pedagogo. 

 

Quadro 21. Tipo de repertório utilizado com as tecnologias da música 

Música Pop / Rock Música erudita Música para crianças 

13 
(36,1%) 

12 
(33,3%) 

11 
(30,6%) 

 

  

 À semelhança da questão anterior, a distribuição das respostas a esta questão foi 

igualmente bastante equilibrada. Mesmo assim, a música Pop / Rock obteve o maior número 

de respostas, indo ao encontro do pensamento de Lundquist (2002) que acredita que a 

influência da cultura e tecnologia ocidentais são omnipresentes. Consequentemente, “o jazz, 

rock e músicas populares foram sendo incluídas nos currículos” (Lundquist, 2002:640). Algo 

curioso, podemos considerar, é o facto de nenhum professor referir a música tradicional no  

repertório musical realizado com as crianças. Também é relevante que a música 

“contemporânea” não tenha sido referida, dado que esta corrente musical implica um grande 
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uso das tecnologias pelos compositores. Para as crianças, é importante presenciar também 

concertos ao vivo deste género de música21.  

 Relembremos Miell et al. (2005), quando referem que ao contrário de há duas décadas 

atrás, os gostos musicais de hoje não são homogéneos, ou seja, existe uma transversalidade 

nos géneros musicais que extravasa idades e culturas. E esta transversalidade pode justificar-se 

em dois aspectos: por um lado, o público em geral consome a música que os media oferecem. 

Por outro lado, há uma empatia entre a indústria da música comercial e a pesquisa e a 

investigação em tecnologias da música.  

 De um modo geral, constata-se a ecleticidade nas escolhas dos professores, quando 

muitos referem a necessidade em apostar num repertório o mais transversal possível. 

Partilhamos a nossa preocupação quanto à não referência da música tradicional portuguesa 

pelos professores, não apenas por estar munida de qualidades musicais que devem justificar a 

nossa escolha e por ser mencionada nos currículos de todos os níveis de ensino, mas por ser, 

em certa medida, um símbolo da nossa identidade nacional. Há que preservá-la? É uma 

resposta a que é difícil responder; contudo, mesmo a música tradicional deve sofrer alterações 

ao longo da História e é inevitável que isso aconteça. A crítica de Lopes-Graça ao estado do 

folclore português (Lopes-Graça, 1991) faz eco de uma preocupação em relação à “música 

urbana”. Todavia, embora seja menos “pura” do que a “música rústica” (1991:19), 

questionamos se vai deixar por isso de ser portuguesa? Existem casos de relevância musical 

onde se fundiram as tradições musicais com as tecnologias22 . 

 

 Audições ao vivo com tecnologias da música  

 

 A esta questão a grande maioria dos inquiridos respondeu afirmativamente (15) contra 

os que nunca realizaram audições ao vivo com tecnologias da música (3). Face às 

                                                 
21 Acreditamos que a programação da Casa da Música, no Porto, oferece um vasto leque de estilos de música, em 

particular a “música contemporânea”. Naturalmente, as escolas são e continuarão a ser um público-alvo na 

organização de concertos. 
22 O Electrotango na Argentina tem atraído inúmeras pessoas àquele país, desde simples curiosos a investigadores, no 

objectivo de compreender  a evolução do Tango.  
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oportunidades que determinados recursos tecnológicos proporcionam, o inevitável é expor o 

registo dos trabalhos efectuados e de preferência em formato auditivo. Perguntámos também 

que tipo de audições ao vivo tinham realizado os professores que responderam 

afirmativamente. A grande maioria (85%) realiza audições com música pré-gravada e editada 

em CD. Ou seja, efectua um trabalho de casa num computador ou num sequenciador, e no 

espectáculo os alunos tocam / cantam com a música gravada geralmente num CD23. Com 

menor percentagem (15%) estão audições ao vivo com outros recursos como os 

sequenciadores, as mesas de mistura e os sintetizadores. Este facto pode ser justificado por 

motivos essencialmente logísticos, dado que é mais trabalhoso transportar este tipo de material 

para além do espaço que certamente ocupará num palco, sala ou auditório.  

 

Receptividade dos alunos a aulas com tecnologias da música  

 

 A percepção que os professores têm da receptividade dos alunos a aulas com 

tecnologias da música é muito positiva. A maioria deles referiu muito entusiasmo por parte 

das crianças (16) havendo apenas dois inquiridos que referiram algum entusiasmo com as 

tecnologias da música. Ainda segundo os professores, os alunos não espelham desinteresse 

quando confrontados com as tecnologias. 

 

Quadro 22. Receptividade dos alunos a aulas com tecnologias da música 

Muito entusiasmo Algum entusiasmo Pouco entusiasmo 

16 
(88,9%) 

2 
(11,1%) 

0 
(0%) 

  

Os resultados convergem com o pensamento de Rudolph (1997) que acredita na participação 

activa dos alunos na aprendizagem e consequente aumento de confiança, melhor 

aprendizagem e mais receptividade a outros estudos. Esta questão foi inerente ao uso das 

                                                 
23 Actualmente, o leitor MP3 ganha cada vez mais espaço no mercado, pelo que se prevê a médio / longo prazo a substituição 

gradual do CD por este formato de escuta. 
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tecnologias, visto que, à partida, o professor espera que as crianças se entusiasmem quando  

apresenta propostas musicais nas aulas com o apoio das tecnologias. Por outro lado, os 

recursos tecnológicos têm sempre custos consideráveis pelo que um professor, quando os 

adquire, sabe que irá trazer para si um lucro pedagógico, ou seja, maior empenho e entusiasmo 

dos alunos. 

 

Dificuldades na preparação e realização de actividades com tecnologias da música  

 

 O quadro ilustra uma maior incidência para a ausência de dificuldades por parte dos 

professores que usam tecnologias da música (9). Alguns destes profissionais manifestaram  

dificuldades no manuseamento (5) e outros lamentaram a fraca qualidade dos recursos 

tecnológicos (4). 

 

Quadro 23. Dificuldades na realização de actividades com tecnologias da música 

Nenhumas 
Dificuldades no 

Manuseamento 
Fraca qualidade 

dos recursos 

9 
(50%) 

5 
(27,7%) 

4 
(22,3%) 

 

  

 Podemos verificar que metade dos professores inquiridos não sente quaisquer tipo de 

dificuldades na preparação de aulas com tecnologias. De facto, este número pode significar 

que quem opta pelo uso das tecnologias sente alguma empatia com as máquinas e / ou aprende 

com facilidade as suas funções. Em contraste, existem sempre algumas dificuldades no seu 

manuseamento, devido aos menus algo complexos das máquinas com mais funções e devido 

também ao seu próprio design, que por vezes dificulta a compreensão imediata, que todos 

desejamos. Quanto à dificuldade de preparação de aulas motivada pela fraca qualidade de 

recursos, esta referência converge com o pensamento de Odam (2001), sendo consubstanciada 

na qualidade questionável das músicas em formato MIDI e resumida igualmente nos teclados 

polifónicos obsoletos existentes há vinte anos ou mais. As dificuldades no manuseamento são 
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também recordadas por Higgins (1992) quando retrata alguns problemas clássicos com as 

tecnologias da música, como o tratamento inadequado e a confusão que a mudança natural e 

célere das tecnologias gera. Logo, estes resultados foram, de certa forma, expectáveis. 

 

Formação em tecnologias da música 

 

 Dois terços dos professores que usam tecnologias afirmaram que não tiveram formação 

inicial para aplicar as tecnologias. Dos que responderam afirmativamente, o número de 

respostas foi idêntico na formação inicial (3) e na formação contínua (3). 

 

Quadro 24. Formação em tecnologias da música 

Formação inicial 3 

Formação contínua 3 

Nenhuma formação 12 

 

  

 Estes dados são, em certa medida, curiosos, porque é possível constatar, no quadro das 

instituições de ensino superior que formam professores de música, a referência quase 

constante24 a uma disciplina da área das tecnologias da música ou afim nos seus currículos. 

Terá sido igualmente relevante para estes resultados o facto de muitos professores inquiridos 

serem relativamente jovens (entre os 22 e os 45 anos). Segundo os resultados obtidos, é 

notório o auto-didactismo por parte da maioria destes professores, lamentando estes o défice 

de formação contínua na área das tecnologias da música. Todavia, é também visível a baixa 

frequência dos inquiridos em cursos de formação contínua nesta área.  

 

 

 
                                                 
24 A única instituição que não tem uma disciplina relacionada com as tecnologias da música é a ESE do Instituto Politécnico 

da Guarda. 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

75 

Experiência mais interessante com tecnologias da música  

 

 Nesta questão, 10 professores afirmaram que já realizaram espectáculos escolares com 

recursos tecnológicos. Outros docentes declararam que já editaram e gravaram um CD (6). 

Outro número relevante é o facto de 5 inquiridos não saberem que experiência mais 

interessante já realizaram.  

 No Currículo Nacional do Ensino Básico, há uma menção muito objectiva às 

competências específicas do aluno. Concretamente, ao contacto com diferentes instrumentos 

musicais acústicos e electrónicos, ao uso de diferentes técnicas de produção e de captação 

sonora, a uma utilização de diferentes tipos de software musical, sequenciação MIDI e 

recursos da Internet, bem como gravações áudio e vídeo do trabalho realizado. 

 

Quadro 25. Experiência mais interessante com tecnologias da música 

Espectáculos escolares 

com recursos tecnológicos 
Edição / Gravação de um 

CD 
Não sabe TOTAL 

10 
(47,6%) 

6 
(28,6%) 

5 
(23,8%) 

21 

 

 

 Do nosso ponto de vista, estas competências podem e devem ser consubstanciadas em 

espectáculos ao vivo e/ou gravações de CD. Logo, os resultados obtidos neste estudo reforçam 

as orientações curriculares do 1º CEB. Podemos constatar que existe uma necessidade em 

rentabilizar, do ponto de vista pedagógico, os recursos tecnológicos. De facto, muitas das 

aquisições realizadas pelas escolas e, principalmente pelos professores, são também 

canalizadas quer para espectáculos, quer para um registo de conteúdos. Este quadro espelha na 

realidade o que mais marcou os docentes de música com este tipo de recursos. Relembramos 

que a grande maioria dos profissionais entrevistados exerce o seu trabalho junto de escolas 

particulares onde a componente de organização de festas com os alunos tem, por hábito, um 

peso relevante. 
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Conclusões do 2º estudo 

 

 Ao iniciarmos este estudo reflectindo sobre o uso das tecnologias da música no ensino 

da música e em particular no 1º CEB, recordamos Webster (2002) quando pergunta se as 

tecnologias da música vão resolver os nossos problemas no ensino da música. A sua e a nossa 

resposta é não. Existe também um abuso das tecnologias por parte de alguns professores de 

música? Sim. As tecnologias terão sempre uma componente pedagógica? Não, dependerá do 

professor. Webster (2002) remata que estas respostas simples e objectivas podem traduzir 

precisamente o significado de tecnologias da música. A questão que se coloca não é se as 

tecnologias são exequíveis no ensino da música, mas sim como é que se podem tornar mais 

eficazes. Este é, portanto, o nosso ponto de partida para as reflexões e conclusões que se 

seguem. 

 De um modo geral, os dois estudos convergiram com a literatura consultada. Um 

número considerável de professores não utiliza qualquer tipo de tecnologias na sua aula. Dos 

que a usam, a maioria são homens e dos que afirmam não a utilizar, a maioria são mulheres. 

Ao encontro destes resultados, Webster (2002) já constatara algumas razões para o não uso 

das tecnologias da música pelos professores. Os estudos de Colley, Hargreaves & Comber 

(1997) revelando que há mais utilização das tecnologias da música nos alunos mais velhos do 

que nas alunas, convergem igualmente com os resultados obtidos.  

 Todos os professores utilizadores usam as tecnologias frequentemente de livre 

vontade, seja na sala de aula, seja em casa, presumindo-se que haja uma associação de 

trabalho com lazer por parte destes professores. Webster (2002) havia referenciado esta 

observação, embora em alunos de 16 anos.  

 O leitor de CD está presente em quase todas as salas de aula. O facto do leitor de CD 

ser dos recursos mais utilizados foi, de certa forma, expectável. O sequenciador e o gravador 

são recursos praticamente inexistentes nas escolas, mas bastante utilizados pelos professores 

inquiridos. Este resultado foi dos um mais inesperados do nosso estudo. A utilização de 

sequenciadores e gravadores, ilustra a preocupação destes profissionais em alargar o leque de 

estratégias pedagógicas. Sendo os custos destes recursos relevantes, aquele resultado pode ser 

interpretado como um esforço do professor em criar momentos de produção de música e 

motivação nos alunos.  
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 Quase todos os professores afirmaram o desempenho vocal / instrumental e a 

motivação como objectivos imediatos do uso das tecnologias no ensino da música. Conclui-se 

deste resultado que o uso das tecnologias tem um objectivo manifestamente prático, de 

produção musical e que comunga reciprocamente com a motivação, indo ao encontro do 

pensamento construtivista já referenciado por Nord (2005). 

 Música erudita, música Pop/Rock e música “para crianças” constituem o repertório 

referido pelos professores inquiridos quando utilizam as tecnologias da música. Não há 

menção à música tradicional, em particular a música portuguesa, nem à prática da música 

contemporânea nas aulas destes professores. 

 A maioria dos professores utilizadores de tecnologias, acredita que existe muito 

entusiasmo por parte dos alunos quando confrontados com as tecnologias da música. Por parte 

destes docentes, não existem grandes dificuldades na utilização de tecnologias. Alguns deles 

referiram, contudo, a qualidade questionável dos recursos tecnológicos. 

 A maioria dos professores inquiridos afirmou não ter tido qualquer tipo de formação na 

área da tecnologias da música. Partindo do princípio de que a utilização das tecnologias pelos 

professores é regular e voluntária, depreende-se que há uma vontade deles em desenvolverem 

mais competências no âmbito das tecnologias quer na formação inicial, quer a nível da 

formação contínua.   

 Os espectáculos ao vivo e a gravação de um CD foram as experiências mais 

interessantes com tecnologias referenciadas pelos professores-utilizadores. O uso da 

tecnologia na escola deve convergir com o pensamento construtivista baseado na actividade 

como condição do processo ensino-aprendizagem da música. Ou seja, o acto de produzir 

música deve ser um acto exógeno, que as tecnologias podem apoiar. 
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CONCLUSÕES 

 

 Conhecendo os resultados mais relevantes dos dois estudos, é importante reflectir 

sobre as suas limitações, nomeadamente: no primeiro verificou-se a realização das sessões 

pelo próprio investigador, pois nenhum outro professor se disponibilizou a orientar aquelas 

actividades no período de tempo planeado. Quanto ao segundo estudo, reconhecemos o 

número relativamente reduzido de professores inquiridos, e o facto de se a amostra ser 

proveniente de um centro urbano. Seria preferível ter incluído também professores de escolas 

de meios rurais, dado que a realidade social diferente destes meios poderá ter alguma 

influência na prática das tecnologias da música. 

 Em seguida relacionamos as conclusões dos dois estudos. O primeiro analisou a 

receptividade das crianças quando confrontadas com as tecnologias da música. Os resultados 

indicaram que elas estão disponíveis para qualquer tipo de tecnologia, quer de uma forma 

passiva quer interagindo e trabalhando com ela. O segundo estudo reforçou este facto: os 

professores utilizadores de tecnologias referiram muito entusiasmo manifestado por parte das 

crianças, quando estes recursos são utilizados. Contudo, os resultados do primeiro estudo 

reflectiram alguma indiferença na motivação das crianças relativamente ao uso das 

tecnologias, o que significa que uma estratégia bem sucedida do professor pode passar sem o 

uso de recursos musicais tecnologicamente avançados. Esta capacidade de orientar uma turma 

é essencial, conferindo ao professor margem para introduzir novos elementos físicos na sala de 

aula, nomeadamente instrumentos musicais acústicos não convencionais e novos recursos 

musicais electrónicos. 

 Perguntamo-nos se as tecnologias vão contribuir para a satisfação pessoal dos alunos. 

Acreditamos, com base no primeiro estudo, que o uso moderado das tecnologias satisfaz 

alunos e professores, na medida em que o factor motivação e/ou o desempenho musical 

contribuem para a sensação de bem-estar da criança na sala de aula. No segundo estudo, os 

professores participantes mencionaram muito entusiasmo por parte das crianças quando são 

utilizadas as tecnologias. Acreditamos que existe uma satisfação pessoal quando as 

tecnologias são bem trabalhadas e melhor correspondidas pelos alunos em termos de 

motivação e desempenho musical. O termo satisfação pessoal é uma designação que tem sido 

aprofundada por alguns investigadores musicais norte-americanos (Webster, 2001). Do nosso 
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ponto de vista, o bem-estar dos alunos tem maior relevância no ensino genérico do que no 

ensino vocacional da música visto que naquele ensino a frequência da disciplina é obrigatória 

e como tal, participam nela quase todos os alunos, mesmo os que não a apreciam. No ensino 

vocacional, a música é uma opção do aluno, havendo uma vontade própria em desenvolver 

competências num determinado instrumento musical. 

 Questionámo-nos sobre o conhecimento empírico das tecnologias entre as crianças e os 

professores inquiridos. Nos capítulos 4 e 5, constatou-se que, enquanto as crianças manuseiam 

aparelhos electrónicos com alguma naturalidade (gravadores de CD, computadores, leitores 

mp3 e telemóveis), bastantes professores de música sentem dificuldades e desconhecem 

mesmo o funcionamento básico de algumas destas máquinas. Mesmo no caso das tecnologias 

em geral, é notória esta diferença entre professores e alunos. Interrogamo-nos sobre a situação 

nos 2º e 3º CEB, dado que as crianças destas idades ainda vêem com mais naturalidade a 

utilização destes recursos, principalmente nos períodos de lazer. No ensino genérico, será 

importante criar elos que aproximem o professor dos alunos, de modo a minimizar o risco de 

algum anacronismo por parte do docente, porque estas tecnologias são também recursos 

musicais. 

 No início deste trabalho, interrogámo-nos sobre a viabilidade de utilização das 

tecnologias da música no ensino. Como recurso, as tecnologias podem ou não ser 

aproveitadas. Serão um instrumento precioso, que valoriza consideravelmente uma aula. Em 

contrapartida, o tempo disponibilizado para a preparação desse recurso pode não compensar o 

desempenho e a motivação desejados. O professor de música não tem de utilizar 

necessariamente as tecnologias da música na sala de aula. Os professores em geral devem ser 

simultaneamente utilizadores competentes e inovadores da tecnologia, mas também os 

primeiros críticos quando é visível alguma superficialidade ou mesmo mediocridade 

(Hargreaves, 1998). Devem, portanto, estar preparados pedagógica e tecnicamente para 

responder a curiosidades naturais, às vezes relevantes, das crianças, sobre as tecnologias da 

música. 

 Quanto à formação inicial e/ou contínua dos professores utilizadores de tecnologias, é 

preocupante que muitos professores afirmem não terem tido tecnologias na formação inicial 

e/ou contínua no seu trajecto académico. Isto, tendo em conta o levantamento realizado nas 

ESE e Universidades que revela que quase todos os cursos têm uma disciplina relacionada 
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com esta temática. Como defendia Kassner (1992), acreditamos que existe por parte dos 

professores não utilizadores um conjunto de factores que os distanciam das máquinas, como o 

medo em falhar, algum comodismo e a perspectiva que o uso destes recursos não vai 

influenciar a motivação e o desempenho musical dos alunos. 

 A disciplina de Expressão e Educação Musical no 1º CEB é obrigatória por lei e 

destinada a todos os alunos. No entanto, o seu currículo contempla temáticas técnicas que 

extravasam as competências de um professor generalista do 1º CEB, como o uso de 

instrumentos musicais electrónicos e o exercício da linguagem MIDI. A reforçar esta ideia, 

está o inquérito aos professores de música realizado nas escolas públicas do 1º CEB na cidade 

do Porto. Este estudo constatou que apenas uma em cada seis escolas tem um professor de 

música especialista. Seria importante reflectirmos sobre as qualificações dos professores, no 

sentido de se efectivarem as competências explanadas nos diplomas legais. Igualmente 

necessário seria dar mais importância a uma disciplina que desperta o gosto pela 

aprendizagem da música, criando relações de produção musical e educação auditiva. Como 

refere Webster (2001) estas mudanças têm a vantagem adicional de fazer o professor sentir 

uma satisfação pessoal que, naturalmente, se transformará em satisfação profissional.  

 Como refere Hargreaves (1998) sobre o acompanhamento das tecnologias, o desafio 

para os professores consiste em saber como empenhar-se eficazmente nas imagens e 

tecnologias do mundo pós-moderno sem, contudo, se desfazerem da análise cultural e do juízo 

moral.  

 

 Poderemos questionar a forma de ensino que Coan (2004) critica e que se baseia no 

ensino da música tal e qual os nossos professores nos transmitiram. Este autor relança o 

chamado re-modeling, baseado na ideia que os novos professores vão ensinar da forma como 

foram ensinadas e irão ensinar o que os outros ensinaram. Para Coan (2004), remodelar 

significa que devemos mudar a maneira como ensinamos. Acreditamos que ao herdarmos e 

transmitirmos determinados conhecimentos, sabemos que estes trazem benefícios no processo 

ensino-aprendizagem dos alunos. Mas as pessoas são únicas e a estratégia pedagógica que 

obteve sucesso com o nosso professor, pode não acontecer connosco. Pensamos que um 

método pedagógico pode e deve ser mantido nos manuais, alimentado na sala de aula e 

publicitado na formação de professores, mas deve ser receptivo a ser alvo de 
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desenvolvimentos por pedagogos posteriores. Tais inovações poderão ser de índole 

tecnológica desde que contribuam para um melhor desempenho e motivação quer do futuro 

professor de música, quer do aluno. O que será mais apropriado e efectivo no ensino da 

música com tecnologia assistida? Tal como referia Nord (2005), essa questão depende da 

estrutura e objectivos de um curso, está sujeita às suas facilidades, aos condicionalismos de 

tempo e à literacia tecnológica. 

 

 Ao finalizar este projecto de investigação, as respostas são em menor número do que 

as questões levantadas. Assim, nascem perguntas que nos entusiasmam a prosseguir novos 

estudos no futuro. Hargreaves refere que a “investigação em educação musical tem muito a 

ganhar com a investigação do “mundo real” da música” e que é pertinente investigar a 

variedade de utilizações que as pessoas fazem da música” (1999:12). 

 Apresentam-se algumas sugestões para outras investigações: seria útil ampliar este 

projecto para a Educação Musical do 2º CEB e conhecer os recursos e práticas dos alunos e 

professores deste nível de ensino na sala de música, de forma a tornar as aulas ainda mais 

produtivas. Não menos importante, é conhecer o panorama do ensino da música nas escolas 

vocacionais de música, concretamente o uso das tecnologias na produção musical, no sentido 

de alargar competências no aluno de música.  

 O debate sobre os programas curriculares de tecnologias nos cursos de música é uma 

temática abordada há mais de trinta anos nos E.U.A. Tendo em conta que se assiste, por parte 

dos alunos, a um acentuado consumo de algumas tecnologias (leitores de vídeo e MP3, 

telemóveis) seria útil reflectir sobre estratégias na sala de aula, com vista a construir saberes e 

performances musicais no interesse de todos, professores e alunos. Numa perspectiva mais 

relacionada com a performance musical, seria importante realizar estudos que abordassem 

suportes tecnológicos com vista a melhorar o rendimento de um aluno intérprete nos cursos 

superiores de instrumento. 

 Finalmente, questionamos se o eminente panorama tecnológico pode cruzar-se com o 

património musical português, concretamente a música tradicional e a música erudita. Seria 

interessante desenvolver estudos sobre práticas da música tradicional com a utilização de 

novas sonoridades, baseadas em instrumentos musicais electrónicos. Outra temática, 
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igualmente interessante, refere-se à questão da recolha de amostras (samples) de música 

tradicional na produção de outros estilos de música.    

  

 Foi com vontade e prazer, que esta tese foi pensada e elaborada. A sua realização fez-

me, igualmente, reflectir sobre novas perspectivas quanto ao uso efectivo das tecnologias da 

música no ensino. Finalmente, como professor de música do 1º CEB, estes estudos foram para 

mim um valioso contributo teórico-prático para reformular estratégias de ensino e melhorar a 

minha prática pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

84 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALONSO, L. (1998). “Projecto PROCUR: Um percurso de inovação curricular”. In J.A. 

Pacheco (org.) Actas do 3º Colóquio sobre Questões Curriculares – Reflexão e Inovação 

Curricular (pp. 295-321), Braga: IEP, Universidade do Minho.  

 

BOAL PALHEIROS, G. (2003). Educação Musical em Diferentes Contextos. Revista de 

Educação Musical da APEM, 117, 5-18. 

 

BOAL PALHEIROS, G. (1993). Educação Musical no Ensino Preparatório. Uma Avaliação 

do Currículo. Lisboa: Associação Portuguesa de Educação Musical. 

 

CHION, M. (1997). Músicas, Media e Tecnologias. Lisboa: Instituto Piaget. 

 

COAN, D. A. (2004). Innovative Teaching With Technological Instruments. Consultado em 16 

de Dezembro de 2004 através de http://www.siue.edu/music.htm. 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (2001). Currículo Nacional do Ensino Básico 

– Competências Essenciais. Lisboa: Ministério da Educação.  

 

DEPARTAMENTO DE ENCICLOPÉDIAS E DICIONÁRIOS (2004). A Enciclopédia, 

vol.14. Lisboa: Editorial Verbo. 

 

DEPARTAMENTO DE ENCICLOPÉDIAS E DICIONÁRIOS (2004). A Enciclopédia, 

vol.19. Lisboa: Editorial Verbo. 

 

DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA (2002). Habilitações para a 

Docência – 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário. Consultado na internet 

através de http://www.dgae.min-edu.pt/   

 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

85 

FREITAS, C. M. V. (2000). O currículo em debate: Positivismo – pós-modernismo. Teoria – 

prática. Revista de Educação, IX(1), 38-52. 

 

GRIFFITHS, Paul (1995). Enciclopédia da Música do Século XX. São Paulo: Martins Fontes. 

 

HARGREAVES, D. (1999). Desenvolvimento Musical e Educação no Mundo Social. Música, 

Psicologia e Educação 1, 5-13. 

 

HARGREAVES, A. (1998). Os Professores em Tempos de Mudança. Alfragide: Editora 

McGraw-Hill de Portugal. 

 

HENRIQUE, L. (1988). Instrumentos Musicais. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.  

 

HIGGINS, L. & ROSS, G. (2000). ConCussion: A Synthesis of Old and New Technologies. 

Music Education Research, 2 (1), 87-93.  

 

HIGGINS, W. (1992). Technology. In R. Colwell (Ed.), Handbook of Research on Music 

Teaching and Learning (pp. 480-497). New York: Schirmer Books. 

 
KASSNER, K. (1988). RX for Technophobia. In G. Spruce (Ed.), Teaching Music (pp.193 – 

198). London: The Open University. 

 

JORGENSEN, E. R. (1997). In Search Of Music Education. Urbana and Chicago: University 

of Illinois Press. 

 

LOPES-GRAÇA, F. (1991). A canção popular portuguesa - 4ª edição. Lisboa: Editorial 

Caminho. 

 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

86 

LUNDQUIST, B. R. (2002). Music, Culture, Curriculum, and Instruction. R. Colwell & C. 

Richardson (Eds.), Handbook of Research on Music Teaching and Learning (pp. 626-647). 

New York: Schirmer Books. 

 

MACHOVER, T. (2004). Beyond Hi Tech. Consultado em 16 de Fevereiro de 2005 através de 

http://music.org/activities/conf2004/schedule.html. College of Music Society. 

 

MALDONADO, C. (2004). On Music Fundamentals: An Integrated, Web-Based Approach to 

Teaching. Consultado em 16 de Fevereiro de 2005 através de 

http://music.org/activities/conf2004/schedule.html. College of Music Society. 

 

MANSFIELD, J. F. (2004). The Music Subject, Technoculture and Curriculum In The 

Postmodern Condition. Consultado em 18 de Janeiro de 2005, através de 

www.rsme.callaway.uwa.edu.au/home 
 

MENC Task Force on Music Technology (1999). Opportunity-to-Learn Standards for Music 

Technology. MENC. Consultado em 15 de Fevereiro de 2005, através de http://www.menc.org 

 

MIELL, D., RAYMOND, M. & HARGREAVES, D. J. (2005). Musical Communication. 

Oxford: Oxford University Press. 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2003). Reforma do Ensino Secundário. Documento 

orientador da Reforma do Ensino Artístico Especializado. Consultado em 17 de Outubro de 

2005, através de www.giase.pt 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2004). Estatísticas Preliminares. Gabinete de Informação e 

Avaliação do Sistema Educativo (GIASE) / Direcção de Serviços de Estatística. 

 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

87 

MOORE, F. R. (1992). A Technological Approach to Music. In J. Paynter, T. Howell, R. 

Orton & P. Seymour (Eds.), Companion To Contemporary Musical Thought (pp. 329–354). 

London: Routledge.  

 

MUÑOZ, J. R. (2003). Contextos de trabajo para la educación musical, A música a partir de 

diferentes contextos de trabajo, 27, 54-68.  

 

NEVES, J. S. (1999). Os Profissionais do Disco. Um Estudo da Indústria Fonográfica em 

Portugal. Lisboa: Observatório das Actividades Culturais. 

 

NIERMAN, G. E., ZEICHNER, K. & HOBBEL, N. (2002). Changing Concepts of Teacher 

Education. In R. Colwell & C. Richardson (Eds.): Handbook of Research on Music Teaching 

and Learning (pp. 818-839). New York: Schirmer Books. 

 

NORD, M. (In Press). Curriculum, Competence, and Confidence: A 3C Approach to Teacher 

Preparation for Technology-integrated Practice. In Society for Information Technology & 

Teacher Education International Conference (Ed): Nashville. 

 

NORD, M. (2005). The Other Conversation: Teaching Practice and Music Technology. 

Consultado em 14 de Novembro de 2005 através de http://www.siue.edu/music.htm.  

 

ODAM, G. (2001). The Sounding Symbol. Cheltenham: Nelson Thornes.  

 

ROADS, C. (1996). The Computer Music Tutorial. Cambridge, Massachusetts: The MIT 

Press. 

 

RUDOLPH, T., RICHMOND, F., MASH, D. & WILLIAMS, D. (1997). Technology 

Strategies For Music Education. Wyncote: The Technology Institute For Music Educators.  

 

SALEMA, I. (2005). Morreu Bob Moog, inventor do sintetizador electrónico. Jornal 

“Público” de 23 de Agosto.  



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

88 

SCRUTON, R. (1997). The Aesthetics of Music. New York: Oxford University Press. 

 

SWANWICK, K. (1979). A Basis For Music Education. London: NFER-Nelson. 

 

SWANWICK, K. (2001). Music Technology and the Interpretation of Heritage. International 

Journal of Music Education, 37, 32 - 43. 

 

TREDWAY, C. (1995). A Curriculum for the Study of Audio, Video, Computer, and 

Electronic Music Instrument Technology for Undergraduate Music Education Majors Based 

on a Survey Among. Consultado em 11 de Novembro de 2005, através de 

http://music.utsa.edu/tdml/conf-II/II-Tredway.html 
 

UPITIS, R. (2001). Spheres of Influence: The Interplay Between Music Research, 

Technology, Heritage, and Music Education. International Journal of Music Education, 37, 

44-58. 

 

WEBSTER, P. R. (2001). Repensar o Ensino da Música no Novo Século. Música, Psicologia 

e Educação, 3, 5-17. 

 

WEBSTER, P. R. (2002). Computer-Based Technology and Music Teaching and Learning. In 

R. Colwell & C. Richardson (Eds.), The New Handbook of Research on Music teaching and 

Learning (pp.416-435). New York: Oxford University Press.  

 

WEBSTER, P. R. (2002). Music Technology And The Young Children. In L. Bresler & C. M. 

Thompson (Eds.), The Arts in Childrens Lives – Context, Culture, and Curriculum (pp.215-

236). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.  

 

WHITE, G. D. (1995). The Audio Dictionary (2nd ed.). Washington: University of Washington 

Press. 

 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

89 

WILLIAMS, D. & WEBSTER, P. (1999). Experiencing Music Technology (2nd ed). New 

York: Schirmer Books. 

 

WILLIAMS, E. (2001). Obsolescence and Renewal. International Journal of Music 

Education, 37, 5-12. 

 

ZILMANN, D. & GAN, S. (1997). Musical Taste in Adolescence. In D. J. Hargreaves & A. C. 

North (Eds), The Social Psychology of Music, (pp. 161-187). Oxford: Oxford University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

90 

LEGISLAÇÃO 

 

• Despacho nº 128/90 de 17 de Abril 

• Despacho n.º 187/ME/91, de 4 de Novembro 

• Despacho n.º 178/ME/93, de 19 de Agosto 

• Despacho nº 10228/03 de 23 de Maio  

• Despacho nº 13123/04 de 3 de Julho 

• Despacho nº 3680/05 de 18 de Fevereiro 
• Portaria nº 598/86 de 13 de Outubro 

• Portaria nº 1137/93 de 4 de Novembro 

• Portaria n.º 1196/93 de 13 de Novembro 

• Portaria nº 1001/94 de 15 de Novembro 

• Portaria nº 509/95 de 27 de Maio 

• Portaria nº 158/97 de 4 de Março 

• Portaria nº 156/97 de 3 de Março 

• Portaria nº 482/97 de 14 de Julho 

• Portaria n.º 693/98 de 3 de Setembro  

• Portaria nº 1143/01 de 3 de Dezembro 

• Portaria nº 628/01 de 23 de Junho 

• Portaria nº 1426/01 de 11 de Dezembro 

• Portaria nº 1452/01 de 26 de Dezembro 

• Portaria nº 121/02 de 8 de Fevereiro 

• Portaria n. º 1550/02 de 26 de Dezembro 

• Portaria nº 1222/05 de 25 de Novembro 

 

 

 

 

 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

91 

ÍNDICE REMISSIVO 

 

 

A 

amplificadores · 67 

Apple · 19, 23 

áudio · 16, 18, 19, 21, 23, 29, 37, 38, 39, 41, 58, 75 

audio workstations, · 22 

B 

bits · 16 

C 

CD · 10, 13, 17, 18, 20, 23, 47, 48, 50, 54, 55, 58, 66, 67, 

72, 75, 76, 77, 79 

CD-R · 18 

CD-RW · 18 

CDs · 49, 67, 72, 75, 76 

compressão · 20 

computador · 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 

32, 33, 47, 54, 56, 62, 63, 66, 67, 72 

construtivismo · 27 

D 

DAT · 18 

download · 20 

DSP · 18 

duração · 56 

E 

educação musical · 36 

escola articulada · 34 

escola integrada · 34 

escola supletiva · 35 

estilos · 9, 13, 15, 39, 52 

expressão e educação musical · 36 

expressão musical · 36 

F 

fita magnética · 10, 15, 16, 20, 67 

flauta de bisel · 48 

Formação contínua · 74 

Formação inicial · 74 

G 

globalização · 9, 29 

gramofone · 15 

gravação · 10, 14, 16, 18, 22, 23, 27, 37, 58, 66, 67, 68, 

77 

gravador · 21, 66 

H 

hardware · 13, 14, 23, 25 

headphones · 17 

Helmholtz · 14 

I 

Instituto Tecnológico para os Professores de Música · 31 

internet · 13, 21, 23, 27, 32, 38, 75 

iPod · 19, 20 

IRCAM · 17 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

92 

L 

literacia tecnológica · 81 

LP · 16 

M 

magnetofone · 15 

MENC · 31. See Associação Nacional dos Professores de 

Música 

microfones · 67 

MIDI · 18, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 38, 41, 51, 54, 73, 75, 

80 

minicassete · 16, 17 

MiniDisc · 67 

mini-disc · 18 

monofónicos · 21 

Moog · 16 

motivação · 11, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 56, 68, 69, 77, 78, 

80, 81 

MP3 · 13, 19, 20, 21, 23, 67, 72, 79, 81 

MPEG · 19 

multiculturalidade · 9 

música concreta · 15 

música contemporânea · 13 

música electrónica · 13, 15, 18 

Música Electrónica e Produção Musical · 41 

Música erudita · 58 

Música para crianças · 58 

Música Pop · 58 

música popular · 13, 70 

música rock · 13 

N 

notação musical · 13, 14, 19, 32 

novas tecnologias · 25, 42 

O 

on-line · 21 

órgão · 14, 15 

P 

partitura digitalizada · 20 

património musical · 81 

Performance · 45 

piano · 14, 15, 20, 22, 47, 48, 53, 54, 55 

piano digital · 20 

pianos digitais · 31 

pirataria · 21 

polifónico · 22 

Pós-moderno · 9, 80 

processador de efeitos · 23 

Produção e Tecnologias da Música · 41 

professor generalista · 41 

R 

revolução digital · 10 

Richard Wagner · 15 

rpm · 15, 16 

S 

sample · 22 

sequenciador · 21, 22, 23, 31, 66, 67, 72, 76 

sintetizador · 10, 16, 22, 28, 37, 45 

sintetizadores · 67, 72 

SMF · 18 

software · 14, 47, 54 

T 

teclado · 17, 21 

teclados · 67, 73 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

93 

tecnocentrismo · 65 

tecnofilia · 65 

tecnofobia · 65 

telemóveis · 79, 81 

telemóvel · 10, 21 

Thomas Edison · 15 

TIC · 37 

timbre · 15, 22 

U 

USB · 20 

W 

walkman · 17, 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

iii 

Anexo 1. Convite ao Coordenador do 1º Ciclo da escola-alvo 

 

Exmo. Sr. Coordenador do  

1º CEB do Colégio de Nossa Senhora do Rosário 

Dr. Celso Ribeiro 

 

Assunto: Convite aos alunos do 4º ano do Colégio de Nossa Senhora do Rosário 

 

A contínua pesquisa de estratégias pedagógicas é um direito e em simultâneo um dever do 

professor enquanto comunicador e transmissor de conhecimento. 

Como pedagogo musical, há um esforço diário para que as minhas estratégias junto das 
crianças sejam exequíveis através de experiências sistemáticas. 
 
Venho por esta via solicitar a esta sólida instituição, a colaboração dos alunos do 4º ano. 
O objectivo desta investigação é analisar a motivação e desempenho das crianças do 4º ano 
face à introdução das tecnologias da música na aula de música. 
 
A escolha desta escola deve-se essencialmente ao ambiente sócio-económico existente, ao 
espírito empreendedor na construção de projectos inter-disciplinares e às condições logísticas 
do espaço onde se pretende actuar.  
Será necessário, contudo, uma autorização dos encarregados de educação para que os seus 
educandos possam ser registados em áudio / vídeo. Todos os dados serão confidenciais. 
Este trabalho faz parte do projecto inserido na minha dissertação de Mestrado na Universidade 

do Minho. 

 

Agradeço a atenção dispensada e espero notícias do colega brevemente. 

 

Leça da Palmeira, 2 de Novembro de 2004 

 

Com os melhores cumprimentos musicais, 

 

________________________________________ 

(Pedro Filipe Cunha) 
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Anexo 2. Excerto da partitura "Love Theme - Cinema Paradiso" de Andrea Morricone 
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Anexo 3. Arranjo para flauta de bisel no acompanhamento da música original  
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Anexo 4. Arranjo para a execução instrumental da 4ª sessão 
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Anexo 5. Partitura original da canção de Natal proposta para a 1ª sessão 
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Anexo 6. Arranjo para o acompanhamento na flauta de bisel da canção de Natal 
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Anexo 7. Avaliação para os observadores na primeira sessão com o grupo de controle. 

4º ano  

Sessão 1A  

 

Numa escala de 1 (nada) a 5 (muitíssimo): 

 

Como avalia a motivação dos alunos face ao acompanhamento harmónico de uma música 

tocada num piano acústico no local? 

 

       

    

      1        2          3          4          5 

 

 

Até que ponto utilizaria esta estratégia com o objectivo de construir um repertório 

elementar de flauta de bisel? 

  

    

      1        2          3          4          5 

 
 
Que comentários gostaria de fazer sobre esta sessão? 
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Anexo 8. Avaliação para os observadores na primeira sessão com o grupo experimental. 

 

4º ano  

Sessão 1B  

 

Numa escala de 1 (nada) a 5 (muitíssimo): 

 

Como avalia a motivação dos alunos, face ao acompanhamento harmónico de uma música 

orquestrada com vários instrumentos tocada num CD áudio? 

 

       

    

      1        2          3          4          5 

 

 

Até que ponto utilizaria esta estratégia com o objectivo de construir um repertório 

elementar de flauta de bisel? 

 

  

    

      1        2          3          4          5 

 
 
Que comentários gostaria de fazer sobre esta sessão? 
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Anexo 9. Avaliação para os observadores na segunda sessão com o grupo de controle. 

 

4º ano 

Sessão 2A  

 

Numa escala de 1 (nada) a 5 (muitíssimo): 

 

Como avalia a motivação dos alunos, através da partilha de um CD áudio, com o objectivo de 

dar a conhecer alguns instrumentos musicais? 

 

       

    

      1        2          3          4          5 

 

 

Até que ponto utilizaria esta estratégia com o objectivo de dar a conhecer alguns 

instrumentos musicais? 

 

  

    

      1        2          3          4          5 

 
 
Que comentários gostaria de fazer sobre esta sessão? 
 
 

 

 

 

 



Tecnologias da música em Expressão e Educação Musical no 1º Ciclo do Ensino Básico     

 

 

 

xii 

Anexo 10. Avaliação para os observadores na segunda sessão com o grupo experimental. 

 

4º ano  

Sessão 2B 

 

Numa escala de 1 (nada) a 5 (muitíssimo): 

 

Como avalia a motivação dos alunos, através de exemplos de um teclado MIDI, com o 

objectivo de dar a conhecer alguns instrumentos musicais? 

 

       

    

      1        2          3          4          5 

 

Até que ponto utilizaria esta estratégia com o objectivo de dar a conhecer alguns 

instrumentos musicais? 

 

  

    

      1        2          3          4          5 

 
 
Que comentários gostaria de fazer sobre esta sessão? 
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Anexo 11. Avaliação para os observadores na terceira sessão com o grupo de controle. 

 

4º ano 

Sessão 3A  

 

Numa escala de 1 (nada) a 5 (muitíssimo): 

 

Como avalia a motivação dos alunos, face à leitura de figuras rítmicas elementares, com o 

objectivo de serem capazes de ler e interpretar ritmos? 

 

       

    

      1        2          3          4          5 

 

 

Até que ponto utilizaria esta estratégia com o objectivo de as crianças lerem e interpretarem 

figuras rítmicas elementares? 

 

  

    

      1        2          3          4          5 

 
 
Que comentários gostaria de fazer sobre esta sessão? 
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Anexo 12. Avaliação para os observadores na terceira sessão com o grupo experimental 

 

4º ano 

Sessão 3B 

 

Numa escala de 1 (nada) a 5 (muitíssimo): 

 

Como avalia a motivação dos alunos, face à leitura de figuras rítmicas elementares com o 

acompanhamento rítmico e harmónico de um teclado MIDI? 

 

       

    

      1        2          3          4          5 

 

 

Até que ponto utilizaria esta estratégia com o objectivo de as crianças lerem e interpretarem 

figuras rítmicas elementares? 

 

  

    

      1        2          3          4          5 

 
 
Que comentários gostaria de fazer sobre esta sessão? 
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Anexo 13. Avaliação para os observadores na quarta sessão com os grupos de controle e experimental  

 

4º ano 

Sessão 4A  

 

Numa escala de 1 (nada) a 5 (muitíssimo): 

 

Como avalia a motivação dos alunos, face à proposta musical oferecida? 

 

       

    

      1        2          3          4          5 

 

 

Até que ponto utilizaria esta estratégia com o objectivo de as crianças executarem 

repertório musical na flauta de bisel? 

 

  

    

      1        2          3          4          5 

 
 
Que comentários gostaria de fazer sobre esta sessão? 
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Anexo 14. Avaliação para os alunos para as quatro sessões 

 

Sessão 3A 

Numa escala de 1 (nada) a 5 (muitíssimo): 

 

 

Quanto gostaste desta aula? 

 

 

 

 

 

 

 

    1        2                    3                       4                    5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


