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1. Alunos 

 

1.1 Textos 

 

Data: 9 Julho de 2009 

Hora: 14h30 

Local: ATL – Atelier de tempos livres 

 

Aluno 1 do estudo exploratório (A1Et) 

Género: M | Idade: 12 anos | Ano de escolaridade: 6.º ano 

A1Et: toquei xilofone mas não gostei do professor 

 

Aluno 2 do estudo exploratório (A2Et) 

Género: M | Idade: 11 anos | Ano de escolaridade: 5.º ano 

A2Et: Foram mais ou menos. Só aprendemos tudo o que tínhamos para aprender 

sobre flauta. Aprendemos ritmos e figuras ritmicas. E aprendemos musicas. 

 

Aluno 3 do estudo exploratório (A3Et) 

Género: M | Idade: 11 anos | Ano de escolaridade: 5.º ano 

A3Et: Eu gostei das aulas de música porque gosto de tocar flauta, e anprendemos a 

ler notas. 

 

Aluno 4 do estudo exploratório (A4Et) 

Género: M | Idade: 11 anos | Ano de escolaridade: 5.º ano 

A4Et: Eu gostei aprendi a tocar flauta o que são figuras e pausas ritmicas e a lelas. 

 

Aluno 5 do estudo exploratório (A5Et) 

Género: F | Idade: 12 anos | Ano de escolaridade: 6.º ano  

A5Et: Eu adorei ter as aulas de musica com a Professora X e o Professor Y 

 

Aluno 6 do estudo exploratório (A6Et) 

Género: F | Idade: 12 anos | Ano de escolaridade: 6.º ano  

A6Et: As minhas aulas de Musica foram muito giras e tive altas notas a musica 

apesar de no 5º ter sido mais difrente as do 5º foram mais fixes. 
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Aluno 7 do estudo exploratório (A7Et) 

Género: F | Idade: 11 anos | Ano de escolaridade: 5.º ano 

A7Et: Eu gostei muito, só toquei flauta e também cantei muito. Não gostei nada de 

ouvir o meu professor e fiz 1 teste. 

 

Aluno 8 do estudo exploratório (A8Et) 

Género: M | Idade: 12 anos | Ano de escolaridade: 6.º ano 

A8Et: Eu gostei muito, porque tocámos flauta, cantámos e gostei porque não 

fizemos teste porque o professor faltou. E na última aula tocámos xilofone. 

 

Aluno 9 do estudo exploratório (A9Et) 

Género: F | Idade: 11 anos | Ano de escolaridade: 5.º ano 

A9Et: Tocamos flauta 

aquesemos a vôs 

Cantamos 

fizemos texte 

ouvimo o setor a tucar orgam 

esqurevemos as lições e os sumários 

Lemos o livro de musica 

 

Aluno 10 do estudo exploratório (A10Et) 

Género: F | Idade: 11 anos | Ano de escolaridade: 5.º ano 

A10Et: Tocamos flauta e a queçemos a voz. 
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1.2 Guião de Entrevista Semi-estruturada 

Blocos Tópicos 

A. Legitimação da 

entrevista 

• Garantir a pertinência e a oportunidade da entrevista. 

• Informar, em linhas gerais, qual o objectivo do trabalho e reforçar a 

importância da colaboração do entrevistado. 

• Garantir a confidencialidade dos dados recolhidos. 

• Pedir autorização para gravar a entrevista. 

B. Introdução 

(Partindo dos textos 

redigidos pelos alunos) 

• Exemplo: Dizes na composição que tocaste flauta. Queres falar mais sobre 

esse assunto? 

C. Experiência musical 

no 1º ciclo 

• Tiveste aulas de música no 1.º ciclo? 

• Gostaste das aulas no 1.º ciclo? 

• O que faziam nessas aulas? 

D. Experiência musical 

no 2º ciclo 

(As perguntas directas só 

serão colocadas se o 

assunto não emergir 

naturalmente do discurso 

do entrevistado) 

• Que diferenças sentiste do 1.º para o 2.º ciclo nas aulas de música? 

• Que actividades musicais realizaram no 2.º ciclo? 

o Cantaram? 

o Tocaram instrumentos? 

o Ouviram e analisaram música? 

o Inventaram alguma música nova? 

o Leram e escreveram música? 

o Fizeram testes? 

o Assistiram a espectáculos musicais, dentro ou fora da escola? 

o Realizaram trabalhos de projecto sobre música? 

o Participaram activamente em festas e espectáculos na escola? 

E. Preferências musicais 

dos alunos 

• De tudo o que aprendeste na disciplina de Educação Musical, o que é que 

gostaste mais? 

• Quais as tuas actividades musicais preferidas? 

 



7 
 

1.3 Entrevistas 

 

1.3.1 Aluno 1 do estudo exploratório (A1E) 

 

Data: 9 Julho de 2009 

Hora: 15h 

Local: ATL – Atelier de tempos livres 

 

Género: M 

Idade: 12 anos 

Ano de escolaridade: 6.º ano 

 

E: Olá, A1E. Então, tocaram xilofone? 

A1E: Hum, hum.  

E: Este ano? 

A1E: Não, no 5.º ano. 

E: Tu já tinhas tido aulas de música no 1.º ciclo, do 1.º ao 4.º ano? 

A1E: (acena afirmativamente com a cabeça). 

E: Como foram essas aulas? 

A1E: Foi bom. 

E: E quais foram as diferenças que notaste quando mudaste para o 2.º ciclo? 

A1E: Temos mais disciplinas, professores diferentes… 

E: Mas em Educação Musical…  

A1E: Hmmm. 

E: O que é que aprenderam? 

A1E: Mais as notas, as figuras. 

E: E cantaram? 

A1E: Muito poucas vezes.  

E: Portanto, cantaram pouco. Mas tocaste xilofone? 

A1E: Sim. Também toquei flauta, no 6.º. 

E: E desses instrumentos que experimentaste, de qual é que gostaste mais?  

A1E: Xilofone. 

E: Outra coisa, alguma vez foram ver um espectáculo de música a qualquer lado, ou 

veio algum à escola? 
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A1E: Não. 

E: E fizeram projecto sobre música?  

A1E: Hmmm… (pensativo) 

E: Por exemplo, nós gravámos aquele disco de música tradicional portuguesa, eu fui 

ensaiar-vos… Eu não era tua professora, acho eu… 

A1E: Não, não era. A professora foi ensaiar com as turmas todas, foi no 5.º ano. Foi 

muito giro. 

E: Exacto. Não fizeram outro tipo de projectos musicais ou trabalhos de pesquisa na 

aula? 

A1E: (acena negativamente com a cabeça). 

E: Alguma vez vocês inventaram uma música nova?  

A1E: (acena negativamente com a cabeça). 

E: Neste tempo todo, achas que não? 

A1E: Não.  

E: Nem, por exemplo, ter uma música e pôr uma letra nova?  

A1E: (acena negativamente com a cabeça).  

E: Faziam testes, ou não?  

A1E: (acena negativamente com a cabeça).  

E: Olha, se tu fizeres assim (acena com a cabeça) eu, em casa, não sei o que é que tu 

respondeste. A sério… A1E, fizeram testes?  

A1E: Não. 

E: Está bem. E vocês, quando cantavam, era sempre em grupo ou também cantavam 

sozinhos? 

A1E: Às vezes cantávamos sozinhos. 

E: E gostas mais das actividades em grupo, cantar em grupo por exemplo, ou 

individualmente? 

A1E: Em grupo. 

E: Lembras-te de mais alguma coisa que tenham feito?  

A1E: Não.  

E: Pronto, também já me disseste muitas coisas. Obrigadíssima. Podes chamar outro 

colega, pode ser um qualquer, está bem?  

A1E: Está bem. 
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1.3.2 Aluno 2 do estudo exploratório (A2E) 

 

Data: 9 Julho de 2009 

Hora: 15h10 

Local: ATL – Atelier de tempos livres 

 

Género: M 

Idade: 11 anos 

Ano de escolaridade: 5.º ano 

 

E: A2E, tu estiveste no 5.º este ano, já tinhas tido música no 1.º ciclo, na tua escola? 

A2E: (acena afirmativamente com a cabeça). 

E: Estavas onde, aqui na escola X? 

A2E: Não, estava na escola Y. 

E: E na escola Y tinham aulas de música todas as semanas? 

A2E: Sim. 

E: E o que é que faziam nessas aulas?  

A2E: Fazíamos teatros e aprendíamos músicas e com as músicas fazíamos coisas… tipo 

teatro…  

E: Hum, hum.  

A2E: E aprendíamos mais… mais músicas e… não tocávamos flauta. O meu professor 

tinha uma viola. 

E: E tocava a acompanhar as canções?  

A2E: (acena afirmativamente com a cabeça). 

E: Cantavam em grupo ou individualmente? 

A2E: Em grupo. 

E: Nunca cantaste sozinho? 

A2E: (acena negativamente com a cabeça). 

E: E quais foram as diferenças que sentiste agora no 5.º ano? 

A2E: Que era uma coisa mais difícil… 

E: Agora era mais difícil porque tinham de aprender o quê? 

A2E: Flauta… e as notas. Escrever as notas e ler. 

E: E a flauta, como foi? 

A2E: A flauta até foi fácil.  
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E: Gostaste? 

A2E: Sim. 

E: É bom poder tocar um instrumento, um bocadinho, mesmo que seja pouco, não é?  

A2E: Sim. Também tenho aulas fora da escola… de violão. 

E: Ah, isso é importante. Quer dizer que gostas muito de música? 

A2E: (acena afirmativamente com a cabeça). 

E: E gostas mais das aulas de violão ou das aulas na escola? 

A2E: Acho que gosto mais do violão. 

E: E estudas em casa, sozinho, ou tens o pai e a mãe sempre a dizerem “tens de tocar 

violão”? 

A2E: Estudo sozinho. 

E: Estás a aprender acordes para acompanhar ou mesmo músicas mais clássicas? 

A2E: Acordes para acompanhar. 

E: Vais a uma escola ou tens um professor particular? 

A2E: Tenho um professor particular. 

E: Mas, voltando às aulas de Educação Musical, fizeram espectáculos para apresentar 

aquilo que vocês prepararam, cantaram umas canções ou tocaram flauta, por exemplo? 

A2E: Não. 

E: Nem nenhum trabalho de projecto sobre música? 

A2E: Não. 

E: Dessas coisas que tu aprendeste, de que é que gostaste mais? 

A2E: De tocar flauta. 

E: Por exemplo, vocês experimentaram fazer audição de música, ouvir música e analisar 

a música, que instrumentos tem… 

A2E: Não chegámos.  

E: Não? 

A2E: Por causa que um colega nosso comportava-se muito mal. 

E: Mas se era só um… 

A2E: Muito mal. 

E: Muito mal. E, sozinho, estragava tudo? 

A2E: Ah, e depois também fizemos todos muito barulho.  

E: Portanto, acabaram por não fazer essa actividade. Mas, de resto, tu gostaste das 

aulas? 

A2E: Sim. 
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E: Quando é que gostaste mais, no 1.º ciclo ou agora no 2.º? 

A2E: Nos dois.  

E: Foi diferente? 

A2E: Foi nos dois. 

E: Está bem. Mais alguma coisa que te lembres, A2E? 

A2E: (acena negativamente com a cabeça). 

E: Então, muito obrigada. Chama quem tu quiseres.  

A2E: Sim. 
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1.3.3 Aluno 3 do estudo exploratório (A3E) 

 

Data: 9 Julho de 2009 

Hora: 15h20 

Local: ATL – Atelier de tempos livres 

 

Género: M 

Idade: 11 anos 

Ano de escolaridade: 5.º ano 

 

E: Eu pedi-vos para escreverem sobre a vossa impressão daquilo que fizeram em 

Educação Musical e agora vou fazer-te umas perguntas mais concretas. Portanto, tu 

tiveste música no 1.º ciclo? 

A3E: Sim. 

E: Ou seja, tiveste um professor de música que ia lá à escola? 

A3E: No quarto ano foi uma professora. 

E: Pois, alguém que vinha de fora para vos dar aulas de música. E gostaste dessas aulas? 

A3E: Gostei. 

E: E fizeram o quê, nessa altura? 

A3E: Hmmm… Nomeámos as figuras rítmicas e no fim da aula ouvimos umas músicas. 

E: Cantavam? 

A3E: Depois dançávamos e cantávamos… Imitávamos.  

E: E a vossa professora, mesmo, também cantava convosco ou era só a professora de 

música?  

A3E: Não. Ficava sentada a olhar para nós. 

E: Está bem. E portanto, este ano passaram a ter a disciplina de Educação Musical. E foi 

diferente, o que é que vocês fizeram este ano? 

A3E: Muito. Porque nós não sabíamos tocar flauta… Ainda não sabíamos ver notas 

muito bem, já sabíamos algumas coisas. 

E: Portanto, precisaram de aprender a parte da leitura musical, não é?  

A3E: (acena negativamente com a cabeça). Também fizemos um teste. 

E: Fizeram só um teste no ano inteiro? 

A3E: Só um teste. 
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E: E, por exemplo, coisas assim tipo, inventar canções? Inventar uma canção nova? Ou, 

por exemplo, ter uma música e pôr-lhe uma letra diferente, que é uma coisa que às vezes 

se faz… 

A3E: Nunca fizemos. 

E: Portanto, composição, invenção de músicas não chegaram a fazer.  

A3E: Não. 

E: Pode ser que para o ano façam algumas coisas dessas… Só mais umas coisinhas, 

poucas. Portanto, tocaram instrumentos?  

A3E: Só flauta.  

E: Se tu tivesses tocado algum instrumento mais, o que é que achas que gostavas de 

tocar? 

A3E: Bateria. 

E: Bateria não há na escola, não é? Mas era interessante que houvesse esses 

instrumentos todos?  

A3E: Sim. 

E Fizeram algum espectáculo na escola para apresentar o vosso trabalho? 

A3E: Não. 

E: Não aconteceu? Nem nenhum trabalho de projecto… 

A3E: Ah, sim, por exemplo, nós em APR estávamos a fazer um projecto sobre a escola 

antigamente e a escola no presente e no futuro e no início tocámos uma música. 

E: Pronto. Portanto, fizeram esse trabalho com a Área de Projecto e a música, não é? E 

o professor de Educação Musical era professor de Área de Projecto também, ou não?  

A3E: Não. 

E: Pediram-lhe ajuda? 

A3E: O professor de música era o W e o professor de APR era o Z. 

E: Pronto, e foram assistir, por exemplo, a algum espectáculo que tivesse a ver com a 

aula de música, que tenha sido preparado pela aula de música, ou veio alguma coisa 

especial à escola? 

A3E: Não. 

E: Tiveste boa nota? 

A3E: Quatro. 

E: Um quatro, muito bem, e portaste-te bem? É que, às vezes, os professores queixam-

se que os meninos não respeitam a aula de música, porque acham que é uma brincadeira 

e tal… Isso acontece ou não? 



14 
 

A3E: Às vezes. 

E: E tu? 

A3E: Não sou um dos melhores a portar-me bem, mas também não sou dos piores. 

E: Claro. Queres dizer mais alguma coisa sobre a aula de Educação Musical? 

A3E: (acena negativamente com a cabeça). 

E: Olha, A3E, agradeço-te imenso. Chama quem tu quiseres, está bem? 

A3E: Está bem. 
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1.3.4 Aluno 4 do estudo exploratório (A4E) 

 

Data: 9 Julho de 2009 

Hora: 15h30 

Local: ATL – Atelier de tempos livres 

 

Género: M 

Idade: 11 anos 

Ano de escolaridade: 5.º ano 

 

E: A4E, tu escreveste aqui, no teu texto que eu pedi, que gostavas de tocar flauta.  

A4E: Hum, hum. 

E: E aprendeste a tocar flauta? 

A4E: Sim. 

E: E mais, aprendeste a tocar que instrumentos? 

A4E: Flauta. 

E: Mas aprendeste mais alguns instrumentos?  

A4E: Não. 

E: Aprenderam o que eram figuras rítmicas? O valor delas, mínima, semínima… 

A4E: E aprendemos a lê-las. 

E: Muito bem, portanto aprenderam a parte da escrita musical, da leitura da música…  

A4E: Por exemplo, o dó. 

E: Por exemplo, o dó. Achas que aprendeste muitas coisas este ano?  

A4E: (acena afirmativamente com a cabeça). 

E: Também tiveste música no 1.º ciclo? 

A4E: Sim. Estive a cantar. 

E: Cantaram, principalmente. E era um professor que vinha de fora para vos dar aulas 

ou era o professor da escola? 

A4E: Não, a professora veio dos Açores. 

E: Vocês experimentaram fazer, por exemplo, compor uma música, fazer uma música 

nova, inventar uma música? 

A4E: Mas eu fiz uma ainda este ano. 

E: Tu próprio, porque te apeteceu? Começaste a cantar… 

A4E: Não. Foi mesmo de flauta. 
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E: E ainda te lembras da música? 

A4E: Sim. 

E: Que giro. E tu gostaste de aprender a tocar flauta? 

A4E: Hum, hum.  

E: Foi bom aprender um instrumento, coisa que não tinhas feito antes? 

A4E: Sim. 

E: E fizeste mais alguma coisa? Cantaram, como vocês cantavam antes?  

A4E: Não. Depois só toquei flauta, mais nada. 

E: Foi? Não cantaste assim em grupo, na aula? 

A4E: Na aula, não. 

E: Poucas vezes, não é? 

A4E: Não, não cantei. 

E: Nunca cantaste? 

A4E: Não, tocava só mesmo flauta. 

E: E no 1.º ciclo, do 1.º ao 4.º ano, quando cantavam, cantavam individualmente, 

portanto sozinhos, ou em grupo? 

A4E: Às vezes em grupo e depois era individualmente. 

E: E tu gostavas mais de cantar em grupo ou sozinho? 

A4E: Eu gostei mais de cantar sozinho. 

E: Gostaste? Sentiste-te bem, não ficaste nervoso? 

A4E: Não. 

E: Boa. Ainda vais ser um artista, já estás a inventar músicas e tudo. Já compuseste uma 

música… 

A4E: Eu quero é ser cientista. 

E: Ai é? E o que é que tu gostas em ciências, o que é que gostas mais? 

A4E: Fazer experiências. 

E: Muito bem, investigação científica. Só mais duas perguntinhas, muito rápidas. O que 

é que tu gostas mais, de tudo o que tu aprendeste em Educação Musical? 

A4E: Eu gosto de tocar flauta. 

E: E experimentaste aqueles instrumentos, xilofones e tal, ou nunca chegaste a 

experimentar?  

A4E: Cheguei já a experimentar, já. 

E: Mas gostas mais de flauta? 

A4E: Sim. 
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E: Alguma vez foste assistir a algum espectáculo preparado pela escola com o professor 

de música? 

A4E: Não.  

E: Olha, só mais uma coisa. Vocês costumavam, por exemplo, este ano, pôr música para 

vocês ouvirem, ver que instrumentos é que tem, desenvolver o ouvido, ver se os sons 

são muito agudos ou graves, se é Rock, se é música sinfónica… 

A4E: Não gosto de Rock, não gosto. 

E: Não gostas de Rock. Mas, pronto, o que é importante é nós sabermos reconhecer. 

Distinguir, por exemplo, Fado de… 

A4E: Não, não sei distinguir. 

E: Não sabes distinguir um fado de uma música clássica? 

A4E: Sei, sei. O que eu costumo ouvir mais é Jazz, das músicas. 

E: Gostas de Jazz?  

A4E: Gosto. 

E: Em tua casa é costume ouvir-se Jazz? 

A4E: Hum, hum.  

E: Muito bem. Queres dizer mais alguma coisa? 

A4E: Não. 

E: Então, muito obrigada. Chamas outro colega, por favor? 

A4E: Sim.  
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1.3.5 Aluno 5 do estudo exploratório (A5E) 

 

Data: 9 Julho de 2009 

Hora: 15h40 

Local: ATL – Atelier de tempos livres 

 

Género: F 

Idade: 12 anos 

Ano de escolaridade: 6.º ano  

 

E: Então, tu tiveste sempre música, do 1.º ao 4.º ano? 

A5E: Até ao 6.º… 

E: Eu sei, mas tiveste no 1.º ciclo, todos os anos? Porque alguns meninos não têm… 

A5E: Eu tive. 

E: Tu tiveste. E depois, no 5.º ou no 6.º, foi diferente?  

A5E: No 6.º ano tocámos, que o professor até pedia a um aluno para ir tocar no piano, 

cada um à vez. 

E: Ai sim? Mas também tocaram os xilofones… 

A5E: Acho que não. 

E: Tocaram flauta? 

A5E: Isso sim. 

E: E experimentaram inventar uma música nova, tentar inventar qualquer coisa nova, 

fizeram alguma vez? 

A5E: Não me lembro. 

E: Não te lembras. E, por exemplo, preparar um espectáculo para apresentar?  

A5E: Não chegámos a fazer. 

E: Não chegaram a fazer. E vir alguém à escola apresentar um espectáculo de música? 

A5E: (acena negativamente com a cabeça) 

E: Mas sentiste alguma diferença do 4.º ano, portanto, do 1.º ciclo para o 2.º ciclo?... É 

mais difícil? 

A5E: Um bocadinho… É fácil, até. 

E: Gostaste de ter aulas de Educação Musical? 

A5E: (acena afirmativamente com a cabeça).  

E: Se tivesses de escolher uma coisa para fazer mais vezes, em música, seria o quê? 
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A5E: Tocar flauta e cantar, porque eu gosto muito… Eu em casa costumo cantar quando 

vou tomar banho. 

E: Amplificação dos azulejos é óptimo, não é? Costumas cantar, então?  

A5E: A minha mãe diz assim: “Estás sempre a cantar.”  

E: Então, óptimo. Quem canta seus males espanta. E gostas de cantar em grupo, como 

se canta mais na escola, ou individualmente?  

A5E: Em grupo… Às vezes tenho vergonha de cantar à frente das pessoas.  

E: Está bem, A5E. Queres dizer mais alguma coisa que te lembres, que eu não tenha 

perguntado, alguma coisa que te apeteça dizer? 

A5E: Eu não me lembro de mais coisas.  

E: Está bem. Muito obrigada. Chamas outro colega? 

A5E: Sim, sim. 

E: Obrigada. Boa tarde. 
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1.3.6 Aluno 6 do estudo exploratório (A6E) 

 

Data: 9 Julho de 2009 

Hora: 15h50 

Local: ATL – Atelier de tempos livres 

 

Género: F 

Idade: 12 anos 

Ano de escolaridade: 6.º ano  

 

E: Eu quero saber se tu gostaste das aulas de música que tiveste até agora. Gostaste? 

A6E: Gostei. 

E: No 1.º ciclo também tinhas tido música? 

A6E: Tinha, tinha. Eu andava noutra escola que se chamava X. 

E: E gostaste?  

A6E: Gostei. Eu, por acaso, na música sempre tive boas notas. 

E: E quais foram as grandes diferenças que sentiste agora no 2.º ciclo, no estudo da 

música. O que é que vocês fizeram, principalmente? 

A6E: Não foi muitas. Eu dava flauta, estou a dar flauta, dava pautas e tocava, estou a 

dar pautas e a tocar. É basicamente igual, o grau de dificuldade é que se complica, nas 

notas.  

E: Muito bem dito, muito bem dito A6E, o grau de dificuldade é que complica. 

Portanto, vão sendo mais notas, ritmos mais complicados… E não tiveste dificuldade 

nenhuma nisso? 

A6E: Não, não, sempre tive quatro. 

E: Aliás, tu dizes aqui: “As minhas aulas de música são muito giras e tive altas notas a 

música.” As do 5.º foram mais fixes, dizes tu, gostaste mais?  

A6E: Gostei. 

E: Gostaste menos deste último ano. Porquê? 

A6E: Sim, porque, como a professora sabe, eu adoro música. Uma das minhas aulas 

favoritas é a aula de música, e nós não tivemos muitas porque o professor andava ou 

quase sempre doente, ou isso, e depois na aula era tipo, o professor chegava à aula, 

dava-nos um sermão, começávamos a tocar um bocadinho... Não era giro como era com 

a professora antes. 
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E: Eu também ralhava, porque a turma era… eu lembro-me que a vossa turma me dava 

imenso trabalho… 

A6E: Sim, mas a professora nunca faltou à turma do 5.º ano, só faltou uma vez ou o que 

é que foi. E nós tínhamos aulas fixes e a professora no final acho que nos deixava 

brincar um bocadinho… E no 5.º gravámos aquele disco de música portuguesa, que foi 

lindo. 

E: Hum, hum. Está bem, portanto tu sentiste diferença… 

A6E: E a professora até nos levou lá a música dos Beatles. 

E: Pois. E o que é que tu achas que terias gostado mais de fazer, mesmo comigo e tudo, 

que actividades musicais gostarias de ter feito e não chegaste a fazer? 

A6E: Uma peça de teatro com flauta. 

E: Pois, era interessante. E…  

A6E: Diga. 

E: Tu lembras-te de ter feito alguma vez um trabalho de composição na aula, inventar 

uma música nova, ou pôr uma letra nova numa música? 

A6E: Lembro, no 5.º ano. A professora houve uma altura que disse: “Vocês próprios 

inventem uma música e depois para a próxima aula, tocam-na aqui na aula”.  

E: Mas foi a única vez que fizeste esse tipo de trabalho, de composição? 

A6E: Foi, só. 

E: E ouvir música e analisar aquilo que se está a ouvir, como nós fizemos com os 

Beatles… 

A6E: Ah, também fizemos no 6.º ano. 

E: Óptimo. E por exemplo, participar num espectáculo ou festa?  

A6E: Não, fizemos foi uma música. Porque, era assim, havia um grupo que rodeávamos 

os professores que fumavam e então fazíamos aquela música e depois no final dávamos 

assim uma prenda de oferta de tabaco, um pulmão todo preto (ri).  

E: Ah, A6E, coitados dos professores… Mas acho muito bem. Foi um trabalho de 

projecto, então? 

A6E: Foi, Área de Projecto. 

E: E foi este ano? 

A6E: Foi, foi. Foi juntamente com a Área de Projecto e Música. 

E: E fizeram uma canção? Construíram mesmo uma canção nova? 

A6E: Sim, sim. Foi da… Como é que aquilo se chama… Foi aquele tom… 

E: Ah, era uma música que já existia? 
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A6E: Não, não existia, o tom é que existia. Que até tem aquela parte, “na na na na na na 

na na naaaaaaaa” (cantando).  

E: Era uma música que havia no vosso livro, ou uma coisa assim? 

A6E: Não, não havia no nosso livro. O professor meteu, nós ouvimos e depois fizemos, 

construímos uma letra completamente diferente sobre o tabaco. 

E: Muito bem A6E, muito bem. Já foi um trabalho de composição, pôr letra numa 

música, que fizeram no 6.º ano. O que é que tu te lembras que gostaste mais? 

A6E: No 5.º ou no 6.º?  

E: No conjunto. 

A6E: Tocar flauta. 

E: Foi o que tu gostaste mais, de tudo? 

A6E: Eu sempre tive uma panca por tocar flauta. 

E: E vais continuar a tocar? Mesmo quando não tiveres aulas de música… 

A6E: Eu nunca vou deixar de tocar, eu adoro. Até nas férias eu toco. 

E: Que bom. Está bem. Tens alguma coisa mais a acrescentar, que eu me esteja a 

esquecer? 

A6E: Não, não. 

E: Então podemos terminar. Muito obrigada. 

A6E: De nada. 
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1.3.7 Aluno 7 do estudo exploratório (A7E) 

 

Data: 9 Julho de 2009 

Hora: 16h 

Local: ATL – Atelier de tempos livres 

 

Género: F 

Idade: 11 anos 

Ano de escolaridade: 5.º ano 

 

E: A7E, ora bem, tu tiveste música no 1.º ciclo? 

A7E: Tive, com dois professores.  

E: Pois, tiveste mais que um, não foi todos os quatro anos a mesma pessoa? 

A7E: Sim, sim. Acho que foi no 2.º ou no 3.º que mudou de professor. 

E: E gostaste do trabalho que fizeste?  

A7E: Gostei, gostei. 

E: O que é que vocês faziam principalmente? Isto, ainda no 1.º ciclo. 

A7E: Só cantávamos… e às vezes escrevíamos as letras das canções… e também 

fazíamos o que é que as canções queriam dizer, os objectos. 

E: Imitavam os objectos? 

A7E: Sim. 

E: Hum, hum. E vocês cantavam individualmente ou em grupo? 

A7E: Cantávamos as duas coisas. 

E: E era o professor que dizia “agora tu” ou perguntava “quem é que quer cantar?”… 

A7E: Às vezes era a professora que escolhia, outras vezes éramos nós que escolhíamos. 

E: Pronto, então, no 1.º ciclo, eu concluo que vocês cantavam, principalmente 

cantavam, não tocavam flauta?  

A7E: Não. 

E: E instrumentos? Aqueles instrumentos, xilofones… 

A7E: Tocámos. Tocámos… maracas, caixinhas chinesas… Também estivemos a tocar 

na viola dos nossos professores. 

E: Boa. Então qual foi a grande diferença para 5.º e para o 6.º ano? Em música, na aula 

de música? 
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A7E: É que no 1.º ciclo nós tínhamos dois professores, e agora só tínhamos um. E nós 

não estávamos a escrever os sumários, a tocar flauta… e escolhíamos com quem é que 

queríamos ficar e às vezes íamos ao quadro. 

E: É um bocado diferente, não é? E… e tocaram flauta, já vi aqui, portanto tu dizes que 

tocaste flauta e também cantaste muito, não é?  

A7E: Sim.  

E: Não gostaste nada de ouvir o teu professor… 

A7E: Sim (ri-se).  

E: Mas porque é que não gostaste nada de ouvir o teu professor? 

A7E: É que às vezes o professor é muito chato. 

E: Mas porquê?... Quando ele fala, a explicar coisas?... Ou a dar ralhetes? 

A7E: É (ri-se). 

E: E ele tinha muitas razões para ralhar?  

A7E: Sim. 

E: E mais coisas que te lembres? 

A7E: Também não gostei muito de fazer o primeiro teste, porque eu também não estava 

habituada a fazer testes. 

E: Pois. E… para ti é uma disciplina importante, ou é assim mais uma disciplina?… 

A7E: Há três disciplinas que eu gosto muito… É música, Educação Física e… 

Matemática. Às vezes porto-me muito mal nas aulas de música, mas não sei como é que 

consigo manter a nota… Tive quatro a EVT e a música. 

E: Ainda bem. Portanto, foste uma aluna boa a música, apesar de não gostares das…  

A7E: Sim (sorri).  

E: E apesar do professor ter razões para te chamar a atenção às vezes, não é? Tu 

reconheces isso? 

A7E: Sim. 

E: Então diz-me só mais umas coisinhas, por exemplo, vocês fizeram trabalhos de 

composição musical? Ou seja, o professor disse assim: “Inventem uma música simples, 

só com duas ou três notas, escrevam-na.” 

A7E: Não, não, não. O professor metia as pautas no quadro e nós copiávamos, depois 

cantávamos, com a flauta e com a música. 

E: Sim, interpretação, que é tocar uma música, por exemplo. Mas não experimentaram a 

compor uma música nova? 
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A7E: Depois, no livro também havia uma que era a “Ode à alegria” e nós estivemos a 

pôr as letras, e depois começámos a tocar. 

E: Está bem. Então e, por exemplo, vocês alguma vez experimentaram a… aconteceu 

alguma vez, no 2.º ciclo, irem assistir a algum espectáculo fora da escola, num teatro? 

A7E: Não. 

E: Nem vir alguém à escola para apresentar alguma coisa? 

A7E: Houve no 5.º, só que eu não vi, eu não, não gostei muito… Eu nunca tinha visto 

um espectáculo de música. Eu também não conheço espectáculos de música. Se não me 

apetecesse… Eu também estava aqui no ATL, e foi na sexta, e eu saio às três, e não deu 

tempo. 

E: Não deu tempo... Mas era na escola, uma coisa preparada na escola?  

A7E: Era. 

E: E o que é que ia acontecer? Foi agora no final do ano? 

A7E: Foi. 

E: Mas foi na aula mesmo de Educação Musical? 

A7E: Não… O professor tinha dito que à tarde ia haver um espectáculo de música e 

perguntou quem é que queria participar… 

E: Mas eram vocês que iam fazer o espectáculo?  

A7E: Não, nós não. 

E: Era alguém que vinha? 

A7E: Sim, e o professor perguntou-nos quem queria. Responderam três alunos que 

queriam, o resto não queria. Depois o professor disse: “Ah, meninos não faltem à tarde 

para irem lá”, já não me lembro muito bem. E ninguém foi (ri). Acho eu, que ninguém 

foi.  

E: Pronto, foi pena. E mais, por exemplo, fazer trabalhos de audição? Que instrumentos 

é que estão a ouvir? Qual é o… 

A7E: Acho que nunca fizemos. 

E: Está bem. Só mais uma perguntinha. Por exemplo, quando cantaste, cantaste sempre 

em grupo ou algumas vezes individualmente, sozinha? 

A7E: Acho que foi só em grupo. 

E: E gostas de cantar em grupo ou preferias fazer mais trabalhos sozinha? 

A7E: Mais sozinha. 
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E: É? Gostavas de poder cantar sozinha. Os professores às vezes não chamam os alunos 

sozinhos porque acham que eles têm vergonha, e é verdade, se o professor chamar na 

aula, se calhar tu dizes “ai não professor, não”.  

A7E: Pois. 

E: Fizeram projectos sobre música? Fazer um cartaz sobre música, um trabalho de 

pesquisa? 

A7E: Não. 

E: Tens alguma coisa que queiras dizer, que eu me tenha esquecido de perguntar?  

A7E: Não. 

E: Está bem. Então podemos terminar. Chamas o próximo freguês. 

A7E: Sim, sim. 

E: Muito obrigada. 
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1.3.8 Aluno 8 do estudo exploratório (A8E) 

 

Data: 9 Julho de 2009 

Hora: 16h10 

Local: ATL – Atelier de tempos livres 

 

Género: M 

Idade: 12 anos 

Ano de escolaridade: 6.º ano 

 

E: Então A8E, o que eu quero saber é qual é a tua experiência na música? Tu tiveste 

música no 1.º ciclo? 

A8E: Sim. E no 2.º. 

E: Mas ainda no 1.º ciclo, o que é que fizeram mais, assim que tu te lembres? 

A8E: Cantávamos, ouvíamos o professor e a professora também a cantar, a tocar 

músicas na flauta e… escrevíamos no caderno. 

E: E depois no 2.º ciclo? 

A8E: No 2.º ciclo também. 

E: Por exemplo, ouviram música? 

A8E: Sim. 

E: Esse tipo de trabalhos, de audição. De ouvir, analisar o que é que se está a ouvir, não 

é? Fizeram? 

A8E: Sim, fizemos. 

E: Pois, porque a música tem muitos aspectos, tem a composição. Por exemplo, inventar 

uma música nova, chegaram a fazer isso?  

A8E: Inventar uma música nova? Não, acho que não. Não. Não chegámos a fazer. 

E: E pôr uma letra numa música que já existisse, que é uma coisa diferente mas que 

também faz parte da composição, experimentaram? 

A8E: Não, acho que não. 

E: Não chegaram a fazer actividades de composição?  

A8E: Que eu me lembre, acho que não. 

E: Que tu te lembres. E, portanto, no 1.º ciclo, tu cantaste e tocaste também algum 

instrumento?  

A8E: Sim, xilofone. Tocava xilofone. 
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E: E flauta, no 1.º ciclo? 

A8E: Flauta, acho que não. 

E: Mas tocaste no 5.º e no 6.º ano? 

A8E: Sim, tocámos. No 1.º ciclo… No 4.º ano também tocava. No 3.º ano acho que não 

tive música. 

E: Agora vamos pensar só no 2.º ciclo. De tudo o que fizeste, de que é que gostaste 

mais? Das experiências que tiveste… 

A8E: Tocar flauta e cantar também.  

E: Gostaste mais do que de tocar outros instrumentos, de percussão?  

A8E: Sim. 

E: E alguma vez foram assistir a um espectáculo de música ou veio algum grupo à 

escola para apresentar alguma coisa? 

A8E: Com a escola? Acho que sim, acho que fomos ver um. Não me lembro quando, 

mas acho que fomos ver um. Ah, e o meu pai uma vez também me levou a um 

espectáculo de D. Afonso Henriques. Há pouco tempo, muitas escolas foram. 

E: E vocês participaram em actuações nas festas da escola? 

A8E: (acena negativamente como a cabeça).  

E: Não… Olha, A8E, há alguma coisa que queiras dizer em especial, que aches 

importante dizer? 

A8E: O meu pai é músico. Toca trombone. 

E: Ai sim? 

A8E: E às vezes viola, mas pouco. 

E: Portanto, tu já tens o bichinho da música na família… 

A8E: Dá também aulas de música.  

E: E a música é importante para ti? 

A8E: Eu gosto muito de tocar. 

E: E sentes que podias ter tocado mais música, feito mais música ou que foi bom assim? 

A8E: Foi bom assim, eu gostei e tenho jeito para tocar… Saí ao meu pai, pronto. 

E: Claro. E achas que, no 2.º ciclo, há professores que são muito diferentes uns dos 

outros, uns fazem mais música prática, outros são mais da parte da teoria…  

A8E: Sim, é. Nós aprendíamos a teoria, também. 

E: Se pudesses escolher, que tipo de aulas é que preferias ter? 

A8E: Entre quê?  



29 
 

E: Entre uma aula mais teórica, de aprender a escrever a música, ou uma aula mais de 

estar o tempo todo a tocar? 

A8E: Eu gosto das duas coisas, de estar a tocar e depois também estar a aprender a 

teoria. 

E: As duas coisas são importantes, é? 

A8E: Pois. Este ano tivemos mais teoria e música, tivemos as duas coisas. 

E: Bem, lembraste de mais alguma coisa? 

A8E: Não, não. 

A8E: Então, podemos terminar a nossa entrevista. Muito obrigada A8E. 

A8E: De nada. 

E: Olha, chama um colega, dos que faltam, por favor. 

A8E: Eu chamo. 
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1.3.9 Aluno 9 do estudo exploratório (A9E) 

 

Data: 9 Julho de 2009 

Hora: 16h20 

Local: ATL – Atelier de tempos livres 

 

Género: F 

Idade: 11 anos 

Ano de escolaridade: 5.º ano 

 

E: A9E, tu dizes que aprenderam coisas de voz, não é? 

A9E: Tocámos flauta e aquecemos a voz. 

E: Fizeram exercícios para aprender a cantar bem? 

A9E: Sim. 

E: Tu tiveste aulas de música no 1.º ciclo?  

A9E: Sim. 

E: Portanto, já tinhas uma experiência. 

A9E: Sim.  

E: E agora no 5.º ano, tocaram vários instrumentos? 

A9E: Não, só flauta. Éramos para tocar mas depois não tocámos porque o material já 

estava velho… 

E: Então, quer dizer que passaram o tempo mais a tocar flauta e a cantar. 

A9E: Não, a cantar não. Só a tocar flauta. Todas as semanas tocávamos músicas. 

E: E fizeram algum espectáculo?  

A9E: Fizemos um trabalho de turma de APR e tocámos flauta ao princípio. Foi a 

exposição: “A minha escola e a escola dos meus pais”. 

E: E vocês tocaram sozinhos ou com o professor a acompanhar? 

A9E: Não, o professor não acompanhava. Tocámos sozinhos.  

E: E tu gostaste? 

A9E: Gostei. 

E: Gostaste mais das aulas no 1.º ciclo ou no 2.º? 

A9E: No 2.º. 

E: Porquê? 
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A9E: Os horários. No 1.º ciclo saíamos sempre às cinco e meia e entrávamos sempre de 

manhã, às nove. Neste ciclo saímos à uma, depois às quatro, depois duas… 

E: E na música? 

A9E: Na música, também gostei mais. 

E:Foi muito diferente o trabalho, agora? 

A9E: Senti um bocadinho de diferença, porque a minha professora cantava mais… 

Gostava mais de cantar. E depois chegámos ao 5.º ano e não sabíamos bem tocar flauta 

e o professor mandou-nos logo tocar flauta. Foi estranho, mas paciência. 

E: E tu gostaste? 

A9E: Gostei. 

E: Houve alguma actividade, algum instrumento, alguma experiência… que não tenhas 

feito e gostasses muito de fazer? 

A9E: Tocar instrumentos. 

E: Foi o que faltou? 

A9E: Mais nada. 

E: E como é que tu achas que os teus colegas se portam em relação à disciplina de 

Educação Musical? 

A9E: Conforme… Uns são mais… nada de faltas disciplinares… Só falam, o professor 

manda-os calar... Às vezes até eu falo e isso tudo. 

E: Pois, claro, porque é uma aula… 

A9E: A aula é diferente. A professora manda escrever o sumário e as lições no quadro e 

praticamente não escrevemos mais nada. E noutra temos que estar sempre a escrever, a 

ouvir. 

E: Vocês fizeram, por exemplo, composição musical? Inventar músicas novas, fazer 

uma melodia nova, ou um ritmo... Fizeram esse tipo de trabalho? 

A9E: Não fizemos esse tipo de trabalho, mas fizemos também trabalhos… por exemplo, 

aqui na mesa (bate com a mão na mesa) e nós víamos se era agudo ou…  

E: Ah, exercícios de audição. Mas não chegaram a tentar construir uma música, ou 

mesmo só inventar uma letra para uma música já existente? 

A9E: Não. 

E: Disseste que fizeram coisas em APR, portanto, trabalho de projecto? 

A9E: Fizemos um projecto e a professora concordou em fazermos a música no 

princípio. Muitos dos pais da nossa turma andaram naquela escola. Depois fizemos uma 

visita guiada aos pais. 
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E: Que bom. Desculpa, outra coisa, foram assistir a algum espectáculo musical fora da 

escola, ou dentro da escola? 

A9E: Não, não. 

E: Por exemplo, ir assistir a uma peça de teatro musical? 

A9E: Teatro, fomos duas vezes. 

E: Mas tinha a ver com Educação Musical? 

A9E: Não. 

E: Olha, queres acrescentar alguma coisa? 

A9E: Não. 

E: Então vou parar o gravador. Muito obrigada. 

A9E: Eu chamo a A10E. 

E: Ah, sim, sim. Muito obrigada. 
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1.3.10 Aluno 10 do estudo exploratório (A10E) 

 

Data: 9 Julho de 2009 

Hora: 16h30 

Local: ATL – Atelier de tempos livres 

 

Género: F 

Idade: 11 anos 

Ano de escolaridade: 5.º ano 

 

E: A10E, escreveste aqui que tocaram flauta e aqueceram a voz. Portanto, aprenderam a 

colocar a voz para cantar bem e para não esforçar, não é? Aprenderam principalmente 

essas duas coisas? 

A10E: Hum, hum. 

E: E tiveste aulas de música no 1.º ciclo? 

A10E: Hum, hum. 

E: No 1.º ciclo também cantaram e também tocaram... 

A10E: Flauta não tocámos. 

E: Só cantaram? 

A10E: Hum, hum. 

E: Mas não fizeram esse trabalho de preparação da voz? 

A10E: Mais ou menos, nós dávamos nomes às coisas que era para cantar e cada um ia 

ao quadro e cantava. 

E: Sozinho? 

A10E: Sim. 

E: Este ano também aconteceu isso, no 5.º ano? 

A10E: Em grupo cantámos. 

E: E individualmente? 

A10E: Isso já não. 

E: E tu gostavas de cantar, assim, sozinha? 

A10E: Sim. Às vezes ficava nervosa mas... 

E: Então já tiveste essa experiência de cantar sozinha.  

A10E: Exacto. 
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E: Uma grande artista. Está bem. E no 4.º ano vocês tocaram instrumentos de percussão, 

os xilofones, as pandeiretas? 

A10E: Não.  

E: Só cantaram? 

A10E: Sim. Já estávamos muito atrasados, a professora faltava muitas vezes… 

E: Então e quais foram as grandes diferenças que sentiste, este ano? 

A10E: Tocámos mais vezes flauta. Foi uma das principais coisas que fizemos mais… 

Também lemos mais sobre o livro. Foi o único coiso que mudou mais foi a flauta. 

E: E gostaste de tocar flauta? 

A10E: Sim. 

E: Está bem. Então e, por exemplo, vocês experimentaram fazer uma música nova? 

A10E: Isso já não. 

E: Nem pôr uma letra nova numa música que já existia? 

A10E: (acena negativamente com a cabeça) 

E: E ouvir música e apreciar a música. Pôr uma música e depois apreciar, que 

instrumentos tem, se é rápida ou lenta, se tem sons agudos ou graves? 

A10E: Isso fizemos. 

E: Mas o que fizeram mais foi tocar flauta. Aprender as notas também?  

A10E: Hum, hum… Tocámos flauta, aquecemos mais a voz….  

E: Escreveram música? 

A10E: Sim. E acho que não fizemos mais nada. 

E: Foram a algum espectáculo fora da escola, de música, ou alguém veio à escola tocar 

para vocês? 

A10E: Não. 

E: E olha, tu já me disseste, tiveste experiências individuais, sozinha a cantar, e 

experiências em grupo. De que é que gostaste mais? 

A10E: Das experiências individuais. 

E: Individuais. Gostaste de cantar e poder mostrar a tua voz? 

A10E: (acena afirmativamente com a cabeça) 

E: Boa. E o que é que tu gostas mesmo mais, de tudo? 

A10E: De tocar flauta. 

E: E chegaste a tocar, ou a cantar, em alguma festa ou apresentação? 

A10E: Não. 

E: Mais alguma coisa que queiras acrescentar? 
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A10E : Não. 

E: Então, muito obrigada. 
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2. Professores 

 

2.1 Entrevistas 

 

2.1.1 Professor 1 do estudo exploratório (P1E) 

 

Data: 15 de Maio de 2009 

Hora: 16h 

Local: Casa da entrevistada 

 

Género: Feminino 

Idade: 48 anos 

Habilitação académica: Curso Geral de Composição (Equivalência Profissional a 

Bacharelato) 

Formação profissional: Profissionalização em serviço 

Tempo de serviço: 24 anos 

Situação Profissional: Professora do quadro de escola 

Outras experiências profissionais: Serviço tecnicopedagógico no Ministério da 

Educação – Departamento da Educação Básica (transcrição de manuais em Braille) 

 

E: Gostaria que me explicasses, de uma forma geral, como é que decorre o teu trabalho 

nas aulas ao nível do desenvolvimento de competências musicais, ou seja, como é que 

ensinas aos alunos aquilo que é suposto aprenderem e aquilo que, tu própria, achas que 

deves trabalhar com eles?  

P1E: Estou-me a lembrar, assim de repente, que o trabalho é muito… a programação do 

trabalho é muito baseada no manual porque em todas as escolas que tenho estado os 

miúdos têm o manual, não é? Portanto, há manual para Educação Musical e eu acho que 

a partir do momento que a escola decide adoptar um manual, e são praticamente todas, 

eu até tenho ideia de que as escolas e as pessoas têm a ideia de que é obrigatório adoptar 

um manual, e não é. Mas, como todos trazem o manual, eu acho que é chato e é, de 

certa forma, uma falta de respeito não utilizar o manual… Como há o manual eu… eu 

parto… não parto do manual, mas tiro muito do manual para programar as aulas. De 

maneira que, depende um bocado do manual adoptado, não é? E, nessa medida, a 

programação das aulas, em si, vai variando consoante as actividades que estão… que 
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estão feitas no manual. Mas partindo do princípio que o manual vai ao encontro do 

programa, não é?, e baseado nas competências que estão no programa… Acho que 

agora me perdi um bocado… qual era a pergunta principal? 

E: A pergunta era exactamente essa, como é que tu fazes para desenvolver o trabalho 

com os alunos, para os pores a aprender música… e tu falaste na palavra competência, 

portanto...  

P1E: Pois… Quer dizer, a pergunta não é complexa mas leva a coisas complexas… A 

pergunta é muito abrangente… 

E: É essa a ideia, também, para não te condicionar. Portanto, não sintas que te perdeste, 

porque a pergunta é muito aberta e tu podes ir falando… 

P1E: Para já, há duas realidades diferentes, uma é o 5.º ano, outra é o 6.º ano. Quando 

tenho alunos do 6.º ano em que as turmas foram minhas no 5.º, o trabalho é bastante 

mais simples, não é?, em termos de programação, é muito mais fácil. Para já, porque no 

aspecto do relacionamento, as coisas estão muito mais pacificadas, não é? Já nos 

conhecemos, o trabalho está feito e isso é muito mais… O 5.º ano é muito mais difícil, 

acho eu, porque justamente tem essa fase da adaptação à escola que é terrível, não é? Eu 

acho que demora pelo menos um trimestre para as crianças se adaptarem ao 2.º ciclo. É 

muito mais trabalhoso porque é muito mais exigente do ponto de vista da energia que se 

gasta com os miúdos. São muito pequeninos, não é? São muito pequeninos e é preciso 

dar-lhes tempo para eles se adaptarem à nossa disciplina, não é?, para perceberem o que 

é que queremos fazer daquilo. E depois, a escola em geral, tudo é novo para eles, é mais 

uma disciplina, é mais um professor e eu acho que os miúdos andam completamente 

desamparados até ao Natal, pelo menos. Portanto, eu acho que o 5.º ano é uma 

realidade, o 6.º é outra. Portanto, tentando arrumar o 6.º ano, o 6.º ano é mais fácil, 

trabalha-se muito mais, sobretudo se os alunos já foram nossos no 5.º ano. Porque o 5.º 

ano traz realidades muito diversificadas, não é? Os miúdos no 2.º ciclo vêm cada um de 

seu lado, cada um com a sua experiência de Educação Musical, alguns vêm a zero… 

agora é raro, os miúdos, quase todos, já tiveram contacto com a iniciação musical. Mas 

é muito diversificado. De maneira que, encontrar um ponto para começar a trabalhar 

com o 5.º ano é muito difícil, não é? Percebes o que eu estou a dizer? 

E: Percebo, percebo. Mas voltando ao teu trabalho com os alunos, utilizas os materiais 

que existem no manual e… 
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P1E: E há que seleccionar. Os manuais têm, regra geral, um excesso de actividades. 

Uma proposta excessiva… 

E: Mas isso permite mais liberdade de escolha, de acordo com as turmas… 

P1E: Não, eu não sei, Isabel… Porque às vezes têm mesmo actividades a mais e tão 

dirigidas, tão bem dirigidas que, das duas uma, ou segues aquilo que lá está, e isso eu 

não gosto muito de fazer, por isso é que todos os anos se tem trabalho a programar as 

coisas porque se faz sempre diferente, não é?  

E: E, entretanto, tens um projecto educativo da escola e um projecto curricular de turma 

também, em que tens que pensar. 

P1E: Eu não sei se isso existe, Isabel… eu não sei se existem projectos curriculares de 

turma… em algumas escolas… 

E: Mas vocês fazem-nos, formalmente fazem-nos… 

P1E: Olha que nesta… nesta última escola eu não sei se isso já era só da competência 

do director de turma, que copiava as coisas de uns anos para os outros… Eu acho que… 

que essas coisas cada vez mais é nos papéis. Eu acho que no nosso grupo não se 

trabalha, nos outros não sei, no nosso grupo, a minha experiência nos últimos anos e 

quase sempre, é que não se trabalha em grupo, as pessoas têm uma relutância enorme 

em trabalhar em grupo, em programar as coisas. Não estou a falar de programação de 

aulas, mas uma programação geral. Cada vez trabalham menos em grupo, nunca estão 

disponíveis para nada, nem para aquelas comemorações principais da escola, que são 

aquilo que, ao fim e ao cabo, faz mover um bocado as escolas, como seja o Natal ou as 

festas de fim de ano e não sei quê… Mas as pessoas não estão muito interessadas em 

fazer esse tipo de trabalho… não estão. 

E: Quando tu dizes as pessoas, estás a falar? 

P1E: Dos colegas. 

E: Dos colegas. Mas a própria escola, se calhar, se fizesse uma grande pressão para que 

houvesse essas actividades, os professores acabariam por tentar fazê-las, não é? 

P1E: Claro. Se a instituição estivesse interessada em promover uma cultura de escola, 

não é? Acho que sim, acho que se fazia… Mas nem sempre isso acontece… Às vezes as 

comemorações acabam por ser mais em relação à escola enquanto instituição do que à 

vida dos miúdos… não sei… É uma certa, um certo distanciamento entre as turmas e os 

alunos na realidade e a direcção da escola… não sei… Eu acho que é uma discussão 
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complicada, não é?, esta? É difícil, é muito difícil, e para caber assim numa pen é muito 

difícil. 

E: E como é que te relacionaste com esta mudança da política educativa, da ideia de 

objectivo para uma ideia de competência?  

P1E: Eu acho que facilitou. A noção de competência é uma coisa mais abrangente, 

portanto, dá mais abertura, ou maior liberdade de trabalho, ao fim e ao cabo, não é? Eu 

acho que sim. 

E: Ao fim e ao cabo... Embora, no princípio, as pessoas tenham sentido muito o 

contrário…  

P1E: Não sei... Para já, não senti grande dificuldade nessa alteração de ver as coisas, se 

calhar porque eu sempre fiz assim… Porque acho que é natural, não é? É como se 

estivesse a fazer um diagnóstico do problema, não é?, durante o 1.º período, porque era 

uma coisa que eu sentia necessidade de fazer, não era? Ver qual era o estádio deles 

quando chegavam ao 5.º ano. E isso é que tem vindo a alterar nos últimos anos, porque 

temos vindo a ver o fruto do trabalho do 1.º ciclo, não é? Aí é que se sente mais… 

sente-se que houve uma mudança. 

E: Consegues fazer mais coisas, agora? 

P1E: Agora trabalha-se mais, sim. Eu acho que agora se trabalha mais do que aqui há 

uns anos atrás em que os miúdos vinham quase todos sem motivação nenhuma… Quer 

dizer, eu acho que os miúdos têm grandes expectativas em relação à música e no 5.º ano 

eles estão aptos a beber tudo o que se lhes dá, não é? Quando se diz, às vezes… eu ouço 

muito os professores dizerem, ou ouvia, já não sei, que os miúdos não querem aprender. 

Eu acho que isso é mentira, mesmo, os miúdos, então no 5.º ano, têm sede de aprender, 

e em relação à música têm grandes expectativas. Não, eu acho que o problema da escola 

é mesmo a escola e os professores, não é os alunos, não é? Eu acho que os miúdos têm 

sede de aprender e que a escola mata completamente esse desejo de aprender, não é? 

Começa no 1.º ciclo e vai sendo gradualmente castrante à medida que eles vão 

crescendo. Mas eu estou muito zangada com a escola também porque sinto isso na pele 

em relação aos filhos. Custa-me imenso ver os miúdos neste sistema de ensino em que 

vão perdendo o prazer de aprender… Há bocado ia falar também da questão do manual 

e do tempo que nós temos para cumprir o que seria desejável, já nem digo o que é do 

programa… Embora eu nunca tenha sentido formalmente grandes pressões para o 

cumprimento do programa. Mas eu acho que essas pressões não existem, em primeiro 
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lugar, porque a maioria das escolas não tem Educação Musical no 3.º ciclo e em 

segundo lugar, mesmo quando as escolas têm Educação Musical depois no 3.º ciclo, a 

música é sempre uma disciplina menor, portanto, a escola em si, o conjunto de 

professores, o Conselho Pedagógico, nunca está muito preocupado com a Educação 

Musical e com o sucesso na disciplina de Educação Musical. Portanto, isto é bastante 

confortável para nós, não é? 

E: Se dás muitas negativas são capazes de te perguntar.  

P1E: Só nessa altura. Sim.  

E: Aquilo que faz com que a nossa disciplina seja importante na escola, provavelmente, 

é o tipo de actividades que saem para fora da aula, aquilo que tem mais visibilidade…  

P1E: Sim, sim. 

E: Mas tu dizes que pouco se faz a esse nível, pouco consegues fazer… 

P1E: Não, eu faço questão de fazer alguma coisa que tenha visibilidade. Normalmente 

até extravaso o ambiente da turma e faço interturmas, no Natal faço sempre qualquer 

coisa, porque acho que isso é importante para os miúdos, porque os prepara e porque 

eles gostam e é bom para eles… Os miúdos gostam de fazer música. De fazer música, 

simplesmente – estamos aqui a cantar juntos – tão simplesmente quanto isto. E eles 

gostam tanto de apresentar para os colegas, é uma coisa tão simples e que, às vezes, às 

vezes não, é quase sempre um pretexto para se promover o bom relacionamento com os 

miúdos e com a disciplina, porque eles passam a gostar mais daquilo, porque depois vão 

trabalhar com um objectivo… É muito importante, não é? E nós, como estudantes de 

música que já fomos, sabemos que isso faz parte.  

E: E, por exemplo, envolvimento da Educação Musical em projectos na escola? 

P1E: Existem. Já tenho trabalhado no âmbito da Área de Projecto também na Educação 

Musical.  

E: Portanto, não tiveste muita dificuldade em operacionalizar as competências... 

P1E: Essa explicitação das competências, no livro, é às vezes… parece-nos a nós que 

estamos na escola uma coisa um bocadinho pomposa, percebes?, em termos de 

linguagem ou de texto e isso pode assustar um bocadinho quando se pega por aí, por 

esse lado… Mas depois acho que na prática aquilo vai muito ao encontro do que já se 

fazia, muito.  

E: É uma outra maneira de organizar e de olhar para as aprendizagens… 
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P1E: É. É. Mas também pode ser uma forma de dar mais trabalho, não é? E há pessoas 

que preferem ter objectivos definidos, não é?, como era antigamente, porque de facto 

isso facilita a vida às pessoas, do que fazer por elas, não é?… É uma questão de método 

de trabalho. Eu estou a pensar no currículo deles no 2.º ciclo, nas várias disciplinas... 

Acho que há um trabalho muito… muito separado, as disciplinas umas das outras, há 

muito pouco trabalho cooperativo entre as pessoas.  

E: Ou seja, não se trabalha em conjunto para as competências gerais e depois nas 

competências específicas da disciplina, o grupo de trabalho também não se debruça 

muito sobre isso. 

P1E: Não, muito pouco. É por isso que os miúdos têm um excesso de disciplinas porque 

sentem isso de facto no dia-a-dia, no trabalho que fazem. Então no 3.º ciclo, às vezes, há 

casos aberrantes de estarem a dar o mesmo tema, o mesmo assunto, em disciplinas 

diferentes sem que os professores se tenham apercebido disso. Isso é o cúmulo, não é? E 

sobrecarrega-os e depois eles têm de… porque eles têm que apresentar trabalhos, às 

vezes, completamente… sem sentido, sem fazerem sentido uns com os outros… 

Portanto, não me parece que esteja a haver um trabalho de coordenação entre os 

professores. 

E: De acompanhamento também deste processo, não só pelo ministério como dentro da 

própria escola, cada um faz aquilo que…  

P1E: Eu acho que o ministério não tem que fazer esse acompanhamento, não é?  

E: Não? Houve um período em que fez, às escolas que estavam no Projecto de Gestão 

Flexível do Currículo… 

P1E: Ah, sim. E neste momento, não sei, os professores estão tão virados para outro tipo 

de problemas que eu não estou a ver espaço, nem disponibilidade, sobretudo mental, 

para se virarem para esses lados, não é? Na base de tudo estão orientações políticas, não 

é? Portanto, é o que interessa mais… Olha, eu por acaso, agora fazendo um esforço para 

me lembrar na altura o que eu trabalhei, eu estive numa escola com um grupo 

interessante para trabalhar nessa altura, quando isso surgiu… mas, portanto, a minha 

experiência pessoal foi boa, foi positiva, mas, no geral, aquilo era um quebra-cabeças, 

não é?, foi um quebra-cabeças para as pessoas…  

E: Ou seja, no ambiente geral, as pessoas sentiam-se pressionadas? 

P1E: Muito pressionadas, sim. Claro. 
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E: E agora não sentem tanto essa pressão porque, se calhar, não fazem, não pensam 

sequer nisso… 

P1E: Não, eu acho que as pessoas mudaram com certeza alguma forma de trabalhar, de 

certeza que mudaram, não é? Eu acho que isso está interiorizado, não é? Alguma coisa 

mudou… Eu, eu não sei, eu não posso é falar, até tinha curiosidade em saber como é 

que trabalham as pessoas mais novas. Algumas coisas estarão automatizadas, não é? 

Outras, outras não são a preocupação neste momento, não é? Até de certa forma, para 

mim, esta conversa está a ser assim um bocadinho deslocada no tempo, quase, eu agora 

já tenho de fazer um esforço para me lembrar como é que era na altura, porque 

ultimamente já não se fala disso, não é? Não se fala se calhar no, não se fala no 

essencial, e devia-se falar. 

E: Continua nos documentos oficiais, está nos manuais, não é coisa de que possas 

esquecer-te, não é? 

P1E: É evidente, é evidente. Não, as pessoas andam, de facto, muito distraídas com 

outro tipo de problemas que não passam pela pedagogia e que não passam pelo ensino e 

isso é muito mau… Daí, daí o meu desconsolo em relação à escola, neste momento. Os 

professores estão completamente virados para os seus problemas laborais e o resto é 

cumprir programas, estão muito desmotivados. E algumas pessoas têm razão, mas isso 

também não pode servir de argumento para que não se faça um trabalho mais 

interessante com os miúdos. O ensino é… Olha, agora pegando outra vez nos manuais, 

parece-me que é demasiado livresco, não é? As pessoas usam e abusam dos suportes 

que têm nos livros e às vezes condicionam todo o seu trabalho da aula ali… e há ali uma 

interacção com o livro e com o aluno e o professor… e é este triângulo que muitas vezes 

só se passa nas aulas e isto é muito mau, seja em Educação Musical seja no que for… É 

a desmotivação total… Nunca houve tanto material, tanta coisa para se trabalhar e 

desperdiça-se tanta coisa. Por isso é que eu não acredito nestas coisas de Magalhães e 

computadores e milagres tecnológicos, não servem para nada, não servem para nada. 

Depois, em relação à nossa disciplina de Educação Musical há aquele problema das 

dimensões da sala, do número de alunos da turma, da disposição das mesas, do 

mobiliário que não deixa espaço para ninguém se mexer e o material que está 

guardado… mas também é tão pouco… Nesta escola onde eu estou no centro de Lisboa 

é escandalosa. Eu acho que qualquer escola de província há-de ser melhor que uma 

escola destas no centro de Lisboa e uma escola de referência… Eu acho péssimo, o 
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parque escolar é miserável e… também não é que precisemos de grandes instrumentos 

para ter um bloco de aulas por semana, mas de vez em quando dava jeito… Quando, 

ainda por cima, se proclamam tantas coisas boas para a escola, mas depois a Educação 

Musical continua muito mal… Salvo raras excepções as escolas, mas, regra geral é 

muito pouco, está muito degradado e… E o espaço, o espaço limita muito o trabalho em 

Educação Musical. Uma sala pequena cheia de mesas e cadeiras não dá para nada, não 

dá para nada… E os miúdos habituam-se a uma rotina, e eu acho que também me 

habituo a essa rotina, não é? Porque é aquilo que é mais cómodo, ou que é mais viável 

fazer numa hora e meia por semana, não é?  

E: Mas, de qualquer maneira, tu sentes que há uma prática musical, que eles, quando 

saem dali, alguma coisa lá ficou, musicalmente? 

P1E: Comigo fazem, comigo fazem, não é? Agora, sei que com outras pessoas podem 

fazer mais, com certeza, ou desenvolver mais outro tipo de trabalho, outros aspectos… 

Eu gosto do instrumental Orff e gosto muito de os pôr a tocar xilofones. Acabam por 

tocar mais flauta, porquê? Porque a maioria deles também já vem com a flauta não sei 

de onde, do 1.º ciclo, e valorizam todos muito a flauta… à falta de outros… agora usar 

isso só como único instrumento e como condicionante para depois não se fazer mais 

nada, como há pessoas que fazem, e marcar faltas de material… isso já sou contra, não 

é?, mas eu não faço isso e o que está em causa é o que eu faço, não é? Perguntavas, há 

bocado, se eu acho que os miúdos acabam por fazer música nas aulas de Educação 

Musical. Eu acho que sim, eu acho que sim… Mas eu acho que no final do ciclo eles 

saem um bocado frustrados da Educação Musical. Para já, saem muito com essa ideia de 

que instrumento é só a flauta, e isso é mau. Mas eu acho que nós… eu sou levada a isso, 

por exemplo, na escola X eu punha-os a tocar flauta muitas vezes porque só tinha dois 

xilofones e, se calhar, dois tamborins e dois ferrinhos. Portanto, eu punha-os a tocar 

flauta e tenho pena que eles não possam sair no 6.º ano com outro tipo de experiências. 

E também saem com a ideia de que a Educação Musical é muito mais teórica do que 

eles queriam e acho que também não há muita necessidade disso, mas contra mim falo, 

não é? Mas eu sinto-me condicionada por várias coisas… O que me preocupa mais é a 

pouca valorização que a própria escola dá à disciplina. O conjunto de professores e o 

Conselho Pedagógico ou a Direcção da Escola só valoriza a música como 

entretenimento e uma coisa gira para se mostrar aos pais na altura das festas. Ora, isso 

revela um desconhecimento total da importância da música na formação das pessoas. 



44 
 

Portanto, isto é uma questão profunda, não é? Portanto, essa mentalidade continua a 

subsistir, é a mais importante e a mais grave, acho eu. Continuamos no século XXI, ao 

fim ao cabo, a ver as artes como se via há 50 anos atrás, é só uma questão, digamos, de 

forma. É só uma questão de forma, a questão de fundo mantém-se exactamente a 

mesma. Portanto, é uma questão política… Eu acho que o problema é esse mesmo, de 

fundo… Porque, mesmo apesar de nós termos ontem visto o primeiro-ministro estar na 

inauguração do auditório da escola do… eu vi por acaso porque eu nem vejo televisão… 

a inaugurar uma escola super… no Porto, talvez o Conservatório de Música, tem umas 

instalações, bom… fantásticas, fantásticas… um auditório fabuloso. E o senhor vai 

fazer os seus discursos, não é?, e diz ele que gostava de se sentir na pele do maestro que 

era conseguir conduzir uma orquestra inteira, mas acontece, naquela sua maneira de 

falar horrível, sabes como é que é, mas acontece que não tem jeito para a música, estás a 

ver? Portanto, os nossos políticos dizem ao país, de boca cheia, que vai para a música 

quem tem jeito. Isto é uma questão de jeito, percebes? É jeitoso e vai para a música. 

Portanto, isto é uma coisa só para alguns, para alguns eleitos, e a música não é 

importante na vida das pessoas.  

E: E achas que a Educação Musical está a contribuir para tornar a música importante na 

vida das pessoas? 

P1E: Talvez, talvez sim. Eu não sei bem o que é que se passa nas outras escolas. Eu 

repito, Isabel, os professores de Educação Musical não gostam de trabalhar em 

conjunto. Olha, eu achei, quando fui para a escola Y, foi numa fase de renovação da 

minha vida, eu ia cheia de vontade de trabalhar para uma escola nova, pela primeira vez, 

tudo novo, edifício novo… e eu disse, agora é que eu aqui vou trabalhar com as pessoas 

e vamos programar as actividades e fazer coisas em conjunto. Não, uma pessoa 

esmorece logo, esmorece logo. E eu fiz bem, consegui fazer um bom trabalho, foi dos 

anos mais profícuos da minha vida, quando estava sozinha nessa escola no primeiro 

ano, em que os miúdos mais tocaram e deram espectáculos. 

E: Bom, acho que já conversámos muito. Queres acrescentar alguma coisa? 

P1E: Não, não. 

E: Então, muito obrigada. 
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2.1.2 Professor 2 do estudo exploratório (P2E) 

 

Data: 10 de Junho de 2009 

Hora: 15h 

Local: Fundação Calouste Gulbenkian 

 

Género: Masculino 

Idade: 56 anos 

Habilitação académica: Curso Superior do Conservatório de Lisboa; Licenciatura em 

Ensino da Música pela Escola Superior de Educação de Lisboa 

Formação profissional: Profissionalização em serviço 

Tempo de serviço: 30 anos 

Situação Profissional: Professor do quadro de escola 

Outras experiências profissionais: Professor dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do 

ensino especializado da música; professor no Instituto Piaget; Cantor: Coros da 

Fundação Calouste Gulbenkian (12 anos) e do Teatro Nacional de São Carlos (10 anos) 

 

E: O tema do meu trabalho é o desenvolvimento de competências musicais no 2.º ciclo. 

O que gostaria de saber é o que se passa nas suas aulas, como organiza o seu trabalho, 

no sentido de promover essas competências musicais nos alunos? 

P2E: Mas quer que eu fale da minha experiência ou da minha experiência juntamente 

com a organização que está agora no 2.º ciclo? 

E: Da sua experiência, no contexto que vivemos actualmente, mas não só.  

P2E: Pois. A organização do 2.º ciclo baseia-se no CLASP. Que é o “C”, composition; o 

“L”, lecture; o “A”, audition, a audição; o “S”, skills, as técnicas que se adquirem, e o 

“P”, que é a performance. Eu baseio toda a minha prática nisto. Porque dantes os 

professores iam mais para a audição… eu incido muito na prática musical. Tudo o que 

seja de lecture, de aprendizagens de teoria é tudo baseado no que eles têm que fazer, da 

prática. Por exemplo este período os meus alunos do 5.º ano, do 5.º ano, tiveram que 

aprender, eu sou exigente, 28 peças. Catorze de um espectáculo que eu montei sobre os 

Beatles, portanto, montei um espectáculo com o 9.º ano e pedi ajuda aos meus alunos do 

5.º ano, eles faziam o público e cantavam as canções com os outros. Tinham de cantar 

14 canções dos Beatles, que vai desenvolver não só a competência da Educação Musical 
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como o Inglês. E agora vão apresentar também à escola, uma peça musical com 14 

peças, em que têm que tocar, ora os instrumentos Orff, ou flauta ou têm que cantar, 14 

peças de um livro (refere o nome do livro), não é o livro que eu estou a utilizar. E este 

ano vão apresentar “Os Montes de Viriato”. E como eu tive também teatro no 

Conservatório eu faço as encenações e… e também estive nas Belas Artes, portanto, 

faço os powerpoints… até faço, às vezes, fatos e faço o pino… portanto, eu divirto-me 

imenso com isto… eu divirto-me imenso com isto… (ri). 

E: É complicado pôr os alunos a cantar a vozes? 

P2E: Sim é. 

E: Mas é possível alcançar alguma da qualidade do trabalho que faz no ensino 

vocacional, nas suas turmas do ensino regular?  

P2E: Por exemplo, quando os miúdos chegam ao 9.º ano, porque eu depois faço um 

trabalho vocal, quando os miúdos chegam ao 9.º ano eles estão-me a cantar a vozes e 

estão-me a cantar como se canta na escola X (nome de escola do ensino vocacional), 

muitos deles… a maior parte das turmas, a minha turma que chega ao 9.º ano já me está 

a cantar a esse nível. Eu normalmente utilizo umas peças, uns musicais que vêm da 

Fuzeau, coisas difíceis… No ano passado foi L’Affaire Broadway… e eles deliram e 

empenham-se (ri). E L’Affaire Broadway até vinha cantado mesmo por músicos 

profissionais no próprio disco de demonstração. Tenho feito muito, de há três anos para 

cá não, mas faço muito o trabalho de composição com eles, por exemplo uma vez 

transformei a história da… da gaivota e do gato… a história do gato e da gaivota… 

E: Da gaivota e do gato que a ensinou a voar. Do Sepúlveda? 

P2E: Pois, do Luís Sepúlveda. Pronto. Transformei isso em texto dramático e depois 

arranjei momentos musicais, ora com poemas que fiz ali de algumas zonas e outras 

partes que havia, a introdução e determinadas situações em que os levei a fazerem a 

composição para os poemas, levei-os a fazer composição para determinadas partes, e 

depois peguei nas melodias deles, fiz a orquestração e depois eles cantam e tocam na 

flauta as melodias que eles fizeram na aula, com a minha orquestração que eu faço… 

Pronto, isto é um exemplo… Peguei nos poetas, o Fernando Pessoa, a Natália Correia… 

os vários poetas… eles fizeram as composições e os poetas saltavam e cantavam as 

composições que os miúdos fizeram na aula. Uma das coisas mais arrojadas que eu fiz, 

já agora vou dizer (ri), uma das coisas mais arrojadas que eu fiz… peguei na… quando 

foi da… da comemoração do Brasil, da conquista do Brasil… peguei naquele livro… eu 
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já não me lembro como é que se chamava o livro… o achamento, qualquer coisa do 

achamento… que é do… aquele grande poema que descreve… 

E: A carta? 

P2E: A carta do achamento. 

E: De Pêro Vaz de Caminha? 

P2E: Pêro Vaz de Caminha, pronto. Eu peguei nesse texto e fiz momentos, o momento 

em que eles chegam à praia, que têm a missa, o momento da dança… em que eles 

fizeram, as minhas turmas, fizeram as várias composições em flauta e depois fizeram 

vários poemas em que cantavam e todo o resto do texto era um rapaz, em Rap, que fazia 

as ligações entre os vários números musicais. Fiz a base do Rap e depois… bem… 

aquilo foi… (ri) É muito engraçado, dá um bocado de trabalho, mas é muito 

engraçado… Por acaso, eu tenho muita sorte com os colegas, porque na escola eu digo e 

eles fazem, como sabem que sai sempre qualquer coisa interessante.  

E: Mas, em termos da prática lectiva… 

P2E: Em termos da prática lectiva eu faço muito aquilo que se está a fazer agora nos 

livros, ou seja, logo a seguir ao 25 de Abril começou a animação musical nas escolas e 

eu fazia parte desses grupos, foi aí que eu conheci a Lena d’Água… nós andávamos a 

fazer… eu antes de ir dar aulas, eu fazia animação musical nas escolas, ligado à 

Juventude Musical… vieram os belgas… que nos ensinaram aquelas… Agora é que os 

livros já têm as práticas que eu ando a fazer há anos. Eu, outro dia, cheguei à conclusão 

que o primeiro ano que eu dei aulas, eu tenho 56 anos comecei com 28, no ciclo 

propriamente, porque antes foi animação musical. No ano em que, eu não sabia, só 

soube há dois anos ou três, no ano em que a composição começou a ser obrigatória em 

Inglaterra foi o ano em que eu comecei cá a fazer composição com os miúdos… Porque 

sempre fiz, umas vezes pegava nos poemas do livro de Português e fazia um festival da 

canção… Para mim isso é que faz sentido. E eles gostam muito de música e fazem 

coisas lindíssimas… eu tenho músicas que eles fizeram que são lindíssimas… eu um dia 

podia pegar nisso e… porque ficam melodias muito naturais em relação à letra… Um 

dos anos fiz, foi uma missa, comemoração dos 10 anos da escola, os miúdos foram à 

igreja e cantaram uma missa que eles tinham feito, pegaram no Kyrie, pegaram no 

Glória… aquilo que fazem normalmente os compositores, pegam no texto da missa e… 

O que eu há bocadinho estava a dizer é que eu sirvo-me da música, como eu sei que a 

maior parte deles não vão ser músicos, eu sirvo-me da música para lhes dar capacidade 
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de atenção, concentração, uma certa disciplina… no fundo vou buscar as competências 

que a música dá que depois servem para a formação deles para outras disciplinas. 

Porque, no fundo, o fazer a música em conjunto, estar à espera que os outros entrem, 

isso dá uma disciplina, dá uma concentração, isso desenvolve uma série de 

competências que servem para outras coisas. 

E: Em relação ao currículo actual e à explicitação da ideia de competência. 

Anteriormente toda a planificação do processo de aprendizagem era baseada em 

objectivos… 

P2E: Ai, tanto me faz que lhe chamem objectivos como competências. Tanto me faz, 

tanto me faz. 

E: Mas estas terminologias tendem a generalizar-se em termos europeus e em termos 

mundiais, não é? E a ideia de competência apareceu em quase todos os currículos… E 

talvez seja uma palavra mais interessante do que objectivo. Porque o objectivo é alguma 

coisa que eu tenho aqui dentro de mim para os outros desenvolverem. Enquanto a 

competência, quando pensamos em competência do outro, temos que pensar primeiro 

nele, o que é que vamos fazer a partir dele, portanto, é capaz de ser mais interessante… 

P2E: Pois. Claro, claro, claro… 

E: De resto, que diferença é que fez isso na sua prática? 

P2E: Nada (ri-se). Nem que lhe venham a chamar outra coisa… Porque para mim a vida 

só faz sentido se eu dou o meu melhor naquele momento e se estou ali a dar tudo. Eu 

tenho que estar feliz a fazer aquilo que… para que os outros estejam felizes à minha 

volta… Eu estou sempre, eu todos os anos, não há um ano, em 30 anos, não há um ano 

que eu não faça uma ou duas ou três actividades extra, extra. Por isso é que eu fico 

muito aborrecido com esta ministra (ri), fico muito aborrecida com esta ministra 

quando… eu sempre dei tudo, eu sempre dei muito mais… e eu, por exemplo, eu neste 

momento não posso ser avaliado com muito bom ou excelente porque eu dou as cinco 

faltas do ano, e não é para ir ver montras, eu dou as cinco faltas do ano porque tenho as 

actividades no São Carlos, que são actividades que me vão enriquecer como professor… 

É ridículo… Sinto-me tão… Mas, sabe uma coisa, eu andei muito infernizado nos 

primeiros meses, mas depois disse: “não, isto não vai estragar porque eu tenho de ter 

gozo em ser professor” e desliguei, desliguei completamente. 

E: Acha que os professores estão muito influenciadas por estes problemas todos e um 

bocadinho desligados da escola e dos alunos?… 
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P2E: Não, mas é que eu não me quis desligar da escola e dos miúdos, que isso é, isso é 

o meu sentido da vida. Isso é o sentido da minha vida. Isso não me estragam, isso não 

me estragam, isso não me estragam. 

E: Não é complicado para si conciliar uma actividade artística, musical, muito intensa, 

com a leccionação na escola básica? 

P2E: Não. Não sei se é por ter uma grande capacidade de trabalho… 

E: Há pessoas que perdem a paciência…  

P2E: Confesso, confesso. Neste momento a minha perda de paciência às vezes é em 

relação à falta de educação, porque a sociedade tem-se modificado muito… Eu não 

posso, eu não posso… Eu estou ali, não só como professor como também educador, 

como educador e confesso que a sociedade… há coisas… não são todos, mas há muita 

gente que se está a demitir da educação dos filhos e isso irrita-me muito… Eu, por 

exemplo, já estive em escolas muito difíceis, estive na escola Y, escola de altíssimo 

risco, uma das coisas que eu fiz lá foi um festival da canção em que cada aluno pegou 

no livro de português, fizeram uma música, eu naquela altura ainda não tinha 

sequenciador para fazer as orquestrações, eu tocava, eles cantavam e tocavam flauta e 

fazíamos a encenação na aula de cada canção e foi um festival da canção e houve júri e 

não sei quê… Houve outra vez em que eu peguei nas canções da Walt Disney, então fiz, 

aí já foi com sequenciador, havia um coro que cantava as canções da Walt Disney, as 

várias fases do concurso eram com peças da Walt Disney e quem apresentava era o 

Popeye e a Olívia Palito (ri-se). Mas eu sempre fiz… e os miúdos gostavam. Concursos 

de dança, eu fiz um concurso de dança na escola Y, eu fiquei espantado, tenho uma 

gravação que foi uma coisa incrível. Teve que se repetir. Porque ali há uns miúdos que 

vão para uma escola, para uma escola em Benfica que têm actividades de tempos livres 

e eles vinham com encenações, com esquemas montados, com adereços, com fatos 

próprios de cada grupo… Bem, foi uma coisa incrível. 

E: É possível trabalhar com os alunos numa turma e desenvolver a capacidade musical 

individual, essa tal competência? 

P2E: Claro. Mas aquilo que eu tento é dar sempre o máximo. Eu nunca estou contente 

com a minha prática lectiva, eu acho que nunca vou estar contente até ao fim, porque 

todos os anos eu sinto… Ainda no outro dia estive na última aula com os do 9.º ano, que 

foi um ano em que os puseram na música sem eles quererem e eu tive que dar a volta 

àquilo, e eu tive que dar a volta àquilo… E senti, no final, que eles deram por bem 
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empregue o tempo que estiveram ali, portanto, para mim ganhei a aposta, estar ali com 

os filhos dos arquitectos que queriam ir para desenho… Eu, como sou maluco, peguei 

no livro, aquele (refere o nome do manual e o autor) e pus aquilo tudo em powerpoint… 

Eu divirto-me a criar esses materiais (sorri), portanto, tanto me faz que me dêem 

medíocre ou mau ou bom ou… estou-me nas tintas, eu quero é divertir-me com aquilo 

que estou a fazer. Eu gosto de ensinar. Eu estive aqui no Coro da Gulbenkian durante 

doze anos e durante esses doze anos eu dava aulas no ciclo, mas depois fui para o São 

Carlos e estive requisitado, depois a Manuela Ferreira Leite acabou com as requisições e 

eu voltei a dar aulas, mas eu gosto, eu gosto, gosto imenso de dar aulas. Eu tenho é que 

me divertir com aquilo que eu estou a fazer. Agora este ano também surgiu o Programa 

Pessoa para fazer combate à obesidade infantil e… todas as propostas que me fizeram 

na Área de Projecto, pus aquilo tudo em powerpoint os miúdos lamberam aquilo tudo… 

(ri) Tem que ser, tem que ser… 

E: E a sala de aula tem condições para projectar… 

P2E: Tem, tem, tem. Nisso tem, nisso tem.  

E: É uma escola nova? 

P2E: Tem quinze anos. Quinze, dezasseis anos. Mas tem, tem. Aliás, nós temos todos os 

instrumentos só faltam lá umas congas. De resto, temos todos os instrumentos… cada 

aluno ter um xilofone, por exemplo, na aula. Também tive que conquistar isso (ri-se), 

porque como as pessoas vêem que eu trabalho muito, também sempre me deram tudo… 

eu peço e dão-me. 

E: Depois, o problema de o material estar todo muito arrumadinho nos armários…  

P2E: Mas isso é falta de… Há um problema de arquitectura. Há uma coisa que me mete 

um bocado de impressão, quando as coisas… Eu lembro-me quando andava no Liceu 

Gil Vicente, a aula de música era na zona do ginásio. Portanto, uma aula de música faz 

barulho para os outros… Portanto, isto é um problema de arquitectura que nas novas 

escolas está a falhar solenemente. Porque a aula de música tem que ter um espaço para 

dança, eu tenho livros sobre danças de várias épocas que não os posso fazer porque não 

tenho…   

E: E a própria distribuição da aula tradicional… 

P2E: Eu tenho muita sorte porque a minha sala está em “U” e depois tem outras no 

meio, mas está em “U”… aquilo é uma salinha, aquilo é um miminho no meio da escola 

(ri). Mas não tem espaço para pôr os armários para tirar dos armários e ser logo, temos 
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que ir buscar os instrumentos. Isso dá um trabalho e desmotiva, desmotiva… A sala de 

Educação Musical tem que ter armários para logo se pôr os instrumentos, um espaço 

para dança, um espaço para dança, movimento, uma série de coisas e estar longe das 

zonas… pelo menos isso, pelo menos isso. Isto é um problema de arquitectura, já 

existia, porque que é que as pessoas… Eu lembro-me quando estive em Arquitectura 

que nós estudávamos esses problemas… Eu lembro-me que estudávamos essas relações, 

relação do tamanho da mesa, do tamanho de uma cadeira, o espaço, a envolvência… 

E: Os professores têm alguma dificuldade em cantar com os alunos, talvez por falta de 

formação? 

P2E: Eu, como essa é a minha especialidade, eu insisto muito no canto e os meus 

miúdos cantam muito e eu insisto bastante nessa parte, pronto, é a minha 

especialidade… (ri) Eu já estou a pensar no próximo ano (ri) o que vou fazer no 

próximo ano. Agora vou para Paris vasculhar a Fuzeau porque quero mais coisas. Como 

me habituei, por causa dos miúdos e dos programas que eu estou sempre a preparar para 

os miúdos cá fora, eu neste momento já sei… eu já tenho dois espectáculos em vista, se 

eu não tiver, não encontrar mais coisas em Paris, já sei o que é que vou fazer para o ano. 

E: E em relação aos alunos que têm dificuldades? 

P2E: Por exemplo, eu tenho alunos, às vezes, que têm aquilo que se chama dislexia, mas 

eles na flauta não se nota isso. Tenho um aluno que não pode tocar flauta porque tem 

uma mãozinha assim, toca com o xilofone, enquanto os outros tocam… 

E: E na questão da afinação? 

P2E: Essa é a minha grande especialidade. Aí, em relação à afinação, eu sei que os 

ponho todos afinados, eu sei que os ponho todos afinados. E todas as crianças, desde 

que não tenham problemas funcionais, podem ser levadas, com a técnica vocal… 

porque, no fundo, os miúdos não chegam à afinação porque, primeiro não cantaram em 

casa, não têm a respiração… os miúdos ouvem bem, não sabem é reproduzir, portanto, 

não têm a respiração desenvolvida e a técnica para conseguirem dar a pressão, depois de 

respirarem, a pressão suficiente para atingirem aquela afinação… Não tem nada a ver 

com o ouvido, não tem nada a ver, desde que não haja problemas funcionais, todos 

chegam a ficar… Até já fiz esse trabalho com professores de Matemática que nunca 

tinham dado duas notas seguidas e eu tocava um dó e eles davam um fá e fiz esse 

trabalho com adultos e eles conseguem todos, desde que não haja problemas funcionais. 

E: Essa ideia da falta de jeito para a música ou para cantar… 
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P2E: Não, não, não, não, não, não, não… As pessoas ficam frustradas porque dizem 

“ah, tu não sabes cantar”. Tu não sabes cantar mas podes chegar a… podes chegar, pode 

chegar. 

E: Muito bem. Já conversámos sobre várias questões importantes. Quer acrescentar 

mais alguma coisa? 

P2E: Não.  

E: Então vamos terminar. Muito obrigada. 

P2E: De nada, de nada. 
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2.1.3 Professor 3 do estudo exploratório (P3E) 

 

Data: 14 de Agosto de 2009 

Hora: 16h 

Local: Casa da entrevistadora 

 

Género: Feminino 

Idade: 51 anos 

Habilitação académica: Curso Superior de Canto. Curso de Estudos Superiores 

Especializados em Educação Especial 

Formação profissional: Profissionalização em serviço 

Tempo de serviço: 24 anos 

Situação Profissional: Professora do quadro de escola 

Outras experiências profissionais: Docência em todos os ciclos do ensino básico e no 

ensino especializado da música; Assistente Social; supervisora de estágios em Educação 

Musical (Profissionalização em Serviço) na Escola Superior de Educação de Castelo 

Branco; docente do Curso de Animação Sociocultural na Escola Tecnológica 

Profissional Albicastrense; docente no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco; 

formadora de Educadores e Professores do 1.º ciclo na didáctica da expressão musical 

  

E: O meu trabalho é sobre as aprendizagens em Educação Musical, as competências que 

se desenvolvem na disciplina. Existem competências definidas pelo ministério, existe 

um programa, os professores organizam-no para desenvolver competências. E tu? O que 

é que fazes com os teus alunos? Como decorrem as tuas aulas? 

P3E: Como a minha principal limitação é a hora e meia semanal, não é?, que é muito, 

muito, muito pouquinho, associado a grupos de vinte e muitos, 24, 25, 26, 27, 28… a 

uma sala com… onde era suposto ser um terço de sala. Portanto, conjugando estas três 

coisas, conjugando ainda o facto de não ter um anexo onde, por exemplo, possa servir 

de estúdio de experimentação, etc… Então, o que é que acontece, as minhas tentativas, 

fiz ao longo da minha carreira muito, o máximo de trabalho de composição na sala de 

aula. Só que os grupos, mesmo quando estão a trabalhar juntos, eu lido melhor quando 

eles estão a trabalhar todos em conjunto, apesar do barulho ser imenso, do som ser 

muito elevado, muito denso… do que eles. Eles, às vezes, quando ainda não estão 

concentrados no seu trabalho, quando ainda não sabem muito bem o que querem, 
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queixam-se do barulho que os colegas fazem ao lado. Para mim aquilo é tudo trabalho, 

mas eles lidam mal porque concentram-se mal, como é óbvio. 

E: Pois, porque é preciso experimentar, é preciso fazer barulho, mas também é preciso 

concentração, é isso? 

P3E: Exactamente, exactamente. Concentração. Portanto, isso eu fiz. Em muitas 

situações mandava dois ou três grupos lá para fora, mas é preciso depois estar sempre a 

ir ao pé deles, porque eles entretanto chamam, porque entretanto empancam e não sei 

quê... Entretanto, os que estão dentro também já se distraíram, já se pegaram uns com os 

outros, quer dizer… Portanto, as condições não permitem, e eu isso… eu adoraria, fazer 

permanentemente muito trabalho desse. É sempre uma componente muito mais reduzida 

do meu trabalho. Passa muito por trabalhos de grupo, com timbres seleccionados ou 

não… enfim, com determinadas balizas, tarefas com determinadas regras, com 

determinadas indicações, “vocês fazem uma peça com três partes diferentes... A, B…”. 

Dou-lhe assim e depois eles… Só que, acabo por fazer muito menos do que o que eu 

gostaria, mas quando faço resulta muito bem, ou seja, enfim, é gratificante para os 

alunos, isso eu vejo, mas acabo por fazer pouco porque, além de ser extremamente 

também cansativo para mim, não é tão rentável, não para também ser continuado, não… 

Eu lembro-me, nunca mais me esqueci, de uma escola qualquer que há aqui em Lisboa, 

há muitos anos para cá, que tinha então, como era uma sala grande, fizeram uns 

cubículos, uns estudiozinhos minúsculos, assim todos uns a seguir aos outros tipo 

cabines, para onde os alunos podiam ir, eram dentro da sala de aula, mas eram à parte, 

eram isolados para fazerem trabalhos, quer dizer, e eu nunca mais me esqueci, gostava 

de ter uma coisa dessas. Mas pronto, são processos e, eventualmente, os alunos também 

ganham algumas coisas com isso, quer dizer, perdem outras, eventualmente, mas… 

Portanto, essas limitações são demasiado pesadas. Porque, normalmente, eu não gosto 

de dizer que tenho limitações. O nosso trabalho até nos dá muita liberdade. É um 

trabalho de uma liberdade imensa. Mais ainda nós porque, para o bem e para o mal, 

ninguém está muito em cima da Educação Musical porque, como é uma disciplina que 

não é de continuidade, nós até gerimos o currículo como queremos e tal, o que, por um 

lado é bom, por outro lado até dá imensa responsabilidade, porque o professor é 

muito… é totalmente responsável por aquilo que escolhe para dar aos alunos. No fundo, 

é uma escolha do professor. Não temos o mesmo controlo, nem balizas. Nem sequer 

temos que justificar quando o programa não é dado. 
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E: Mas o programa também é aberto… e a sua gestão, numa lógica de desenvolvimento 

de competências, permite soluções mais...  

P3E: É muito aberto. Exactamente, é uma gestão permanente. Aliás, isso eu fiz sempre 

ao longo da minha vida porque, como dei aulas desde o pré-escolar ao superior, 

passando pelo profissional, passando pela cadeia, fui sempre adaptando, o meu trabalho 

foi sempre adaptar. Às vezes, davam-me assim uns programas mas acabava por não 

utilizar muito porque era conforme o público-alvo que tinha na frente. Até mesmo na 

ESE (Escola Superior de Educação de Castelo Branco), os alunos de Educação Física, 

os futuros professores de Educação Física, eu trabalhava mais coisas com eles, por 

exemplo, de estudar o carácter das músicas, a estrutura, que eles iam depois utilizar para 

o movimento. E, por exemplo, os de Francês ou de Inglês procurava dar-lhes reportório 

da língua ou trabalhar aquilo de diferentes maneiras, estás a ver? Portanto, adaptava, 

nunca segui um programa. E até escolher também determinadas actividades mais, no 

caso dos pré-profissionais mais, porque os adultos só aprendem, no fundo, aquilo que 

precisam, é diferente das crianças em que a gente tem obrigação de abrir o leque, de 

trabalhar coisas para, não só para lhes proporcionar abrir horizontes e proporcionar 

novas vivências, mas também para os trabalhar em termos de aspectos daquela idade, de 

competências ao nível até da personalidade e de valores… Pronto, há outro tipo de 

preocupações, na forma como implementamos estas actividades, claro. De maneira que, 

no 2.º ciclo, acabo por fazer muita interpretação, é certo, muita interpretação. Audição, 

alguma. Normalmente utilizo muito a audição, como não temos muito tempo, cá está 

(sorri), por exemplo, para fazer um programa, imaginemos, do espectro da música do 

mundo ou de história da música… Era preciso, enfim, os miúdos iam ficar… Pronto, 

pode-se dar um exemplo. Se calhar talvez não tenha estruturado e talvez devesse… um 

bocadinho em cada aula e tal… Mas de uma semana para a outra… apesar de ser hora e 

meia e, de facto, de ser bom a gente ir variando um pouco as estratégias, os miúdos, 

mesmo quando a gente muda as actividades, e eu não sei se tu partilhas esta opinião, 

mas os miúdos têm que estar com atenção, mesmo quando é um jogo isso exige que eles 

estejam organizados, que eles estejam concentrados, não é? E nós sabemos que basta às 

vezes haver um punhado de miúdos com mais dificuldades de concentração para o 

grupo ficar… E, portanto, actividades de audição são mais, funcionam mais para os 

motivar, para sentirem aquilo como deles, um pouco, porque são as suas músicas. Então 

a gente, muitas vezes, vai aproveitar esses exemplos que eles trazem para realçar esta ou 

aquela característica musical, estudar o carácter e a estrutura da música, os conceitos… 
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na prática. Mas depois, como também é uma idade em que… embora a gente saiba que 

a audição é uma tarefa activa e há audições activas… Mas como também estamos muito 

limitados em termos de movimento, eu cada vez que queria fazer um movimento, quer 

dizer, tínhamos que mudar a sala toda… portanto, também não permitia uma audição 

activa muito ligada a outras coisas que não apenas estudar alguns conceitos… Os 

instrumentos também dizem e às vezes o timbre da voz, se foi… Características de 

interpretação, fazemos disso, de acordo, ou não, com o carácter, a função da música, 

pronto.  

E: Tu dizes que fazes mais interpretação. Porquê? 

P3E: É assim, de tudo o que nós fazemos, e se tu perguntares a qualquer garoto ele diz-

te, “o que é que tu gostas mais de fazer?”, “Tocar”. Pronto, trigo limpo. Porque isso é o 

mais activo é o que os envolve mais, tem corpo, envolve tudo, envolve tudo, estão em 

acção… O que é que eu tenho feito? Como temos muito poucos instrumentos de 

lâminas, como também a logística de instrumentos de lâminas… adorava ter uma sala 

onde eles pudessem estar sempre expostos, tu vais para ali, tu vais para ali, não sei 

quê… Estar a pôr, estar a tirar, não sei quê… Então tenho feito o seguinte, algumas 

peças, por exemplo, uma ou duas por ano, faço com instrumental Orff e pronto. 

Normalmente até utilizo muito o Natal porque temos o Natal Africano, temos uma série 

delas que são ricas… funciona… normalmente utilizo. Depois trabalho realmente um 

bocado a flauta, nesta base, como é que eu faço para aquilo não ser insípido, não ser 

monótono e para não ser só aquilo… Primeiro, muito daquilo quando fazemos frase a 

frase… também faço um pouquinho mais de leitura, de solfejo porque sinto que é uma 

coisa que lhes dá… é muito interessante para a concentração, é muito interessante para a 

memória, a memória treina-se, há uma série de coisas que se trabalham com isso. E 

também uma outra capacidade que eu penso que lhes é útil, que é, de serem algo 

persistentes, não desistirem ao primeiro obstáculo, à primeira… “pois aquela é diferente 

da anterior, mas está bem?, mas qual é? vamos fazer a conta, se está ali aquela.” Esse 

tipo de trabalho mental, de trabalhar a persistência, algum esforço, também o sentido de 

esforço. 

E: E associas isso à flauta? 

P3E: À flauta, sempre. E utilizo outra coisa, a base passa a ser aquela peça, tem sim 

senhor, eventualmente, o acompanhamento pré-gravado, porque também isso dá logo 

uma sensação de fazer música, enche muito a alma, e então o que é que eu faço? 
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Aproveito todas as peças, todas, para eles irem para o instrumental Orff, mas de altura 

indeterminada, tudo, para eles então fazerem improvisação rítmica. 

E: Que também é composição. 

P3E: Pronto, que também é composição. “Oiçam”, quando eles vão desencontrados, 

“atenção o que é que aqui correu mal?”. Digo-lhes sempre, no final vamos ver como é 

que correu e vamos… e cada um vai ver se consegue adivinhar o que é que pode 

melhorar, normalmente não é o que correu mal, o que é que pode melhorar… tirar a 

tónica negativa… O que é que pode melhorar? “Ah, muito bem, ah… o que é que 

podemos variar?”. Então estamos sempre a trabalhar conceitos de altura, de timbre, de 

ritmo, de dinâmica, etc… E eles então vão metendo coisas, então vamos introduzir…. 

Então, como é que eu faço isso para haver alguma ordem na sala?, porque dantes às 

vezes tinha dificuldades, como é que eu giro isto?, foi sempre a minha dificuldade 

maior, então vão grupos de quatro, vão quatro, a seguir sentam-se, vão outros quatro. 

E: Hum, hum. 

P3E: Para acompanhar livremente. Às vezes faço improviso, o grosso da turma continua 

a tocar, repete. Este ano também experimentei, para meter todos, todos, nas peças de 

Natal todos estavam a tocar, como é que eu fiz isso? A peça era repetida, na primeira 

vez a parte de flauta era tocada e cantada, tocada ou cantada, por metade da turma, 

vamos imaginar, a outra metade estava nas lâminas e na outra percussão e depois, na 

repetição, trocaram. 

E: As vozes com as flautas. 

P3E: Exactamente, vozes e flautas… Nos ensaios, nas aulas, todos trabalharam as 

lâminas. Depois eu disse-lhes mesmo, “agora vocês vão escolher”, porque, no fundo, 

sabia que eles não tinham todos o mesmo desempenho. Nem, cá está, nem dá tempo 

para exercitar, nem dá tempo para todos exercitarem… E o exercitar aqui não é… que 

engraçado… não se torna cansativo para eles, contrariamente àquilo que a gente pensa. 

Eu lembro-me deste ano e do ano passado e de há dois anos, duas ou três turmas que 

tinham duas ou três peças bastante variadas em termos de instrumentos, em que cada 

um ou cada dois tinha o seu instrumento, entravam e o que eles queriam, como as 

crianças pedem muitas vezes para repetir a história, o que eles queriam, eu já nem dizia 

nada, eles iam buscar o instrumento, poisavam, preparavam-se e depois lá estavam 

todos a exercitar, enfim, para tocar novamente. Portanto, jogar com a falta de tempo e 

com o maior número de peças, portanto, fazer o maior número de peças, no tempo que 
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se tem, mas também sem deixar de dar algum tempo para o aperfeiçoamento, a ideia de 

aperfeiçoamento também é muito importante, sem ser o monótono, sem ser… “Ó filhos, 

isto agora, na parte preparatória pode ser um bocadinho, não ser tão aliciante, mas 

depois sabe-nos melhor”. Quer dizer, também estimulá-los para… porque eles vão ficar 

super contentes depois de conseguirem… na parte inicial, que é um bocadinho mais 

esforçado, porque ainda é desconhecido, porque ainda é malhar em ferro frio, ainda 

custa, mas que depois eles vão ficar… E então dizer, “estão a ver?”, “ó professora, isto é 

giro”, “pois, estão a ver?”. Portanto, para a próxima peça eles já estão muito mais 

disponíveis para aquela parte menos aliciante, não surge logo tudo a fazer bem do 

início, não é? 

E: Diz-me uma coisa, tu tens estado numa escola de uma cidade onde há um 

Conservatório com uma tradição de muitos anos. Em que medida é que isso se sente na 

escola? 

P3E: Já se sente já. Não foi tanto pelo Conservatório, foi o tal projecto “Crescer com a 

música” no 1.º ciclo, que corresponde agora às AEC, mas que em Castelo Branco já 

havia há muito tempo com a música. E os miúdos realmente, sobretudo a afinação, nota-

se na afinação, nota-se também no sentido rítmico… Há um aspecto, mas eu acho que 

todos nós nos queixamos, mas que eu acho que também tem a ver com a organização 

das escolas, que é a falta de concentração dos garotos e a falta de autodisciplina. Mas é 

assim, em aulas de hora e meia, não é?, em aulas de hora e meia, é claro que os miúdos 

têm que passar a fazer do espaço aula um espaço de semi-recreio, ou seja, eles não 

podem estar hora e meia a sentir que é uma aula e que, portanto, tem que ser tudo 

potencializado, o tempinho é um recurso escasso e, portanto…  

E: Para isso, gostarias muito mais do esquema 50-50. 

P3E: Eu gostava, portanto, funciona muito bem. Quando nós tínhamos 50 mais 50, com 

um intervalinho a meio. 

E: Porque conseguias mantê-los concentrados… Agora, hora e meia, achas que eles 

perdem a concentração? 

P3E: Muito mais, muito mais. Exactamente, sem dúvida. Porque mesmo que se mude de 

actividade, mesmo coisas lúdicas é… eles têm que cumprir regras, mesmo que seja um 

jogo, mas têm que interagir, têm… Menos era melhor… e depois com mais outros 50… 

Porque nós já tivemos, o melhor que conseguimos nos últimos tempos foi 50 mais 50, 

com um ligeiríssimo intervalo a meio, e depois mais 50. Portanto, aquelas duas vezes 
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semanais permitiam… Aliás, o que é que eu procuro sempre? Ter as minhas turmas 

noutra disciplina, na Área de Projecto, para ver os miúdos mais vezes na semana, 

porque criam-se interacções muito mais sólidas, muito mais eficazes, muito mais… 

funcionam… e assim é muito difícil. É claro que eu quando entro para a sala, hora e 

meia, pronto, penso assim, bom… às vezes quando não estou tão mot… ou quando, 

enfim, quando… Porque efectivamente aquele espaço ocupado a maior parte por mesas, 

eu já… Depois é assim, a sala não é só nossa, eu já usei cadeiras mas o meu colega não 

gosta, então voltou-se novamente às mesas, aquilo ocupa o espaço todo, não permite 

flexibilidade nenhuma, movimentação nenhuma. E pronto, e portanto, são aulas muito 

mais… Agora, utilizo muito, sobretudo… procuro muito trabalhar em termos de… uma 

coisa que me dá muito jeito e que eu acho que funciona muito bem é funcionar em 

termos de projecto, quer dizer, imaginar um projecto, um determinado objectivo, que 

seja, por exemplo, uma actuação nesta altura do ano ou não sei quê… Então, juntamos 

várias coisas que já mete movimento, dança, que já mete isto, já mete aquilo…  

E: Hum, hum. 

P3E: Com aquele objectivo. Isso faz com que nós tenhamos mais balizas em termos de 

tempo, também quando estamos assim menos motivados ou mais cansados, a gente diz, 

“ó pá, mas já falta pouco tempo, temos que fazer”, qualquer coisa assim. “E depois os 

nossos pais?”, “quem é que faz isto?” e depois, entretanto, também os motivamos, 

“quem é que avisa os pais”, “vamos pôr no jornal da escola”.  

E: Pois, também mexe na ideia de produção do espectáculo, há uns que podem fazer 

mais trabalho performativo… outros, podem fazer esse tipo de trabalho de…  

P3E: Produção, produção, exactamente. E menos competentes, nós não podemos ter a 

pretensão que todos gostam da música como a gente gosta. Isso é normal. 

E: Para além da importância do trabalho de grupo, eu constato que as crianças, muitas 

vezes, também gostam de se apresentar individualmente, não é verdade? 

P3E: Exactamente. Eu, de há dois ou três anos para cá tenho feito mais. Marco, por 

exemplo… não faço testes já porque… vamos estudar, estudamos na aula, e no próximo 

dia vou perguntar quem é que quer apresentar. Portanto, os que querem normalmente 

deixo-os primeiro, até para aqueles que têm mais inibições ou mais dificuldades não se 

sentirem tão expostos. E avalio. Aliás, eles já sabem, às vezes até escrevo no quadro os 

critérios para eles também poderem dizer, se interrompeu ou não, postura do corpo… se 

se enganou, essas coisas… Aliás, também faço isso muito, isso faço sempre com os 
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trabalhos de grupo, quando é trabalhos de composição, ou com instrumentos ou com 

melodias, mas principalmente com timbres, faço mais até no 5.º ano. Porque várias 

vezes tentei fazer no 6.º ano, com bocadinhos de música, mas era numa época em que… 

que engraçado, não sei explicar… os miúdos talvez viessem menos trabalhados, então 

tinham mais dificuldade em entrar naquilo, ou eu também insistia menos no solfejo e 

havia menos estes materiais já com o pré-gravado que são mais aliciantes e que 

permitem fazer mais peças, digamos, em menos tempo, e então faço menos. Mas, quer 

dizer, quando faço, quando proponho trabalhos de grupo escrevo muito no quadro, faço 

a tal grelha de verificação com os tais itens, não é? Se está de acordo com o tema, se 

utilizou os materiais, se não utilizou… Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é 

fazer tipo a árvore genealógica do Rock, muito sucintamente como é óbvio, mas pronto, 

ir aos espirituais negros… Este ano então, depois, como havia muita interligação e 

muita coincidência em algumas peças que o Clube de Música trabalhou, procurei 

mesmo que, para a actuação final, que todos soubessem o que é que, mais ou menos, 

estavam a fazer os outros e havia algumas coisas comuns em que eles interagiam. 

Houve uma turma de 5.º ano que foi fantástica… com as mais velhas do clube, eles 

faziam a parte do corpo. Pronto, estás a perceber? E então espirituais, não sei quê, esta 

daqui, um rock, uma tradicional portuguesa … pronto, para cobrirmos também assim… 

umas propostas por eles, outras propostas por mim, no caso do clube e das opções 

música. 

E: Portanto, tu fazes, todos os anos, um qualquer momento de apresentação pública? 

P3E: Natal e fim do ano, pelo menos… Ah, fizemos este ano, fizemos na semana do 

patrono, que enfim é uma semana tipo cultural lá da escola, não é?, que é em Maio, 

também apresentámos umas coisas. 

E: Ainda em relação ao Conservatório, é costume virem músicos à escola tocar, um 

quarteto de cordas, ou coisa assim? 

P3E: Não, infelizmente não. Esta história de termos muitas turmas e de só ter uma vez 

por semana… Não sei se é isso, mas o que é que tem acontecido mais? Tem acontecido 

que, algum garoto que sobressaia ou que a gente vê ou que nos pede conselho ou que a 

gente toma a iniciativa de os encaminhar mais, não é?, para aprofundarem mais, é 

assim, encaminhamos ou para o Conservatório, se for preciso faz-se uma chamada 

pessoal ou qualquer coisa, ou para a Orquestra Típica que também já tem uma boa 

escola de música. 
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E: Mas aquela articulação entre o meio e a escola? Aqui em Lisboa faz-se um 

bocadinho, porque há umas peças de teatro, uns teatros musicais onde se levam as 

turmas… 

P3E: Ah, sim. Alguns concertos que houve, pronto, tentei fazer por turmas, mas pronto, 

nunca vão todos, mas fui com os alunos. 

E: Mas, por exemplo, eu pensei que fosse fácil, entre o Conservatório e a escola, 

dinamizar a assistência dos alunos a audições e espectáculos. Mas não existe essa 

dinâmica? 

P3E: Não. Houve, quando foi… A Primavera Musical que, enfim, fui ver alguns 

espectáculos com eles, mas pronto... Eu não fiz, não fiz porque, pois, não fiz… Sim, 

embora alguns alunos do conservatório também os integrei nas coisas, os que tocavam 

alguma coisa também participaram a tocar com os outros mas, pronto, tirando isso, não. 

Levámos, no encerramento do ano lectivo do Jardim de Infância que pertence ao 

agrupamento, foi lá o rancho. Mais nada. 

E: Já me disseste coisas muito interessantes. Queres acrescentar alguma coisa que 

consideres importante?  

P3E: Ok. Pronto, isto os projectos curriculares de turma é uma… se alguém souber 

exactamente o que é gostaria que me dissesse. Esta coisa de articular as turmas, o 

trabalho dos professores todos, quando se tem oito turmas, é muito engraçado, mas a 

gente nunca… Pronto, é evidente, é evidente que quando há assim um projecto de 

escola e não sei quê, é evidente que aí a gente trabalha uns com os outros, ou com a 

professora de Área de Projecto, ou com a professora disto e daquilo e então consegue-se 

fazer alguma coisa e os miúdos fazem uma actuação… Mas, cá está, mas é quando há 

assim um projecto fora da sala de aula que nos mobiliza e tal, porque dentro da sala de 

aula… Há, esporadicamente, uma canção ou outra que o professor de Inglês nos pede 

para ensaiar, mas, quer dizer, não… Quando eu sou professora de Área de Projecto… 

normalmente escolho fazer teatro, normalmente teatro e depois, dentro do teatro, entra 

tudo, a EVT, entra a música… Normalmente escolho teatro porque acho que é um meio 

educativo muito eficaz e que eles normalmente não experimentam… Eu faço sempre, 

em Área de Projecto, faço sempre. E como este ano tinha o Clube de Música, tinha o 

Rancho e tal, tinha a “Escola de Pais”, já não dava para fazer teatro (ri). Também quero 

fazer mas é quando puder ser, agora. 
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E: Só mais uma coisinha, tu incluis nas aulas os diferentes instrumentos que os alunos 

tocam? 

P3E: Eu incluo mais ao nível, cá está, dos mais velhos e dos grupos mais pequenos, 

opção porque é mais pequeno, o grupo mais pequeno, portanto, permite alguma… 

Porque, senão, estás a ver, a gente está a trabalhar com o da flauta, “agora entras aqui”, 

mas entretanto os outros estão à espera ou já… Que é o caso, por exemplo, dos 5.os e 

6.os anos, quando os miúdos dizem, “ó professora posso trazer o meu instrumento?”, 

“podes, traz” e tal, “então toca lá uma coisa” e a partir daqui ponho os outros a fazer um 

ostinato ou não sei quê, percebes? O que é que eu faço? Normalmente acompanho-o 

com a guitarra ou meto assim uma coisa assim, acordeão, havia lá um este ano que 

estava com acordeão, fez lá duas ou três coisas, e nós improvisámos com voz sobre 

“tom-tom” (canta os sons e ri), sobre esses dois acordes, pronto. Mas é só assim de uma 

forma, digamos, esporádica e, digamos, livre. Com os mais velhos, pronto já dá para 

eles, por exemplo, fazerem uma parte da melod… pronto, uma segunda voz e não sei 

quê, “professora, escreva aí a música”, e eles depois estudam e já funciona. Agora com 

os de 5.º e 6.º é assim. 

E: Muito bem. Acho que já chega. 

P3E: Ah, já chega. 
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2.1.4 Professor 4 do estudo exploratório (P4E) 

 

Data: 22 de Abril de 2010 

Hora: 13h 

Local: Escola do entrevistado 

 

Género: Masculino 

Idade: 35 anos 

Habilitação académica: Licenciatura em Ensino da Música – Escola Superior de 

Educação do Porto 

Formação profissional: Estágio integrado 

Tempo de serviço: 10 anos 

Situação Profissional: Professor contratado 

Outras experiências profissionais: Professor dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico; 

docência em estabelecimentos prisionais de Lisboa e Porto; criador do projecto “Bandas 

de Garagem”; Músico profissional 

 

E: Já falámos um pouco sobre o meu trabalho. Para começar, gostaria de conversar 

consigo, contigo, sobre o projecto “Bandas de Garagem”. Como surgiu? Há alguma 

ligação entre este projecto e o trabalho que se faz na sala de aula ou são coisas distintas? 

P4E: Pronto, este projecto apareceu cá na escola porque eu tenho uma experiência, o 

meu passado musical está ligado às bandas de garagem, não é? Desde miúdo que toco 

em bandas, aliás, a garagem dos meus pais era precisamente o ponto de encontro, como 

em muitos casos, muitas bandas acontece assim. E depois, ao longo da minha vida, 

como estudei música clássica também e, pronto, tive sempre paralelamente estes dois 

estilos de música comigo, acabei por seguir uma vertente mais de música 

contemporânea, Rock, não é? Mais música moderna, não é? Pronto, e a partir daí tive a 

sorte de passar por alguns, alguns… tive um percurso a nível do ensino que trabalhei 

nalgumas prisões de Lisboa, no Porto. Comecei primeiro no Porto, escolas que tinham 

também ensino dentro da prisão, e consegui pela primeira vez abrir no Porto esse, 

portanto, um horário de música para trabalhar com este projecto de bandas de garagem, 

já havia instrumentos e foi o meu primeiro contacto de ensino, não é? De trabalhar 

através da música com instrumentos das bandas. Estive um ano lá, depois vim para 

Lisboa, trabalhei no Estabelecimento Prisional de Lisboa também três anos. Pronto, e 
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então sim aprofundei um bocadinho alguns métodos de trabalho para poder ensinar 

pessoas que nunca tinham tocado um instrumento, não é? Que é o que se passa aqui na 

escola também. Aqui na escola, há 4 anos, eu apresentei o projecto, era um projecto 

ambicioso porque implicava um investimento da escola, que houve. E que eu não sabia, 

pronto, se não houvesse esse investimento era inviável isto ter acontecido, não é? A 

escola acreditou porque achou que isto poderia ser um dos caminhos, não é? Estamos a 

caminhar para o futuro, não é? E as bandas são cada vez mais, no dia-a-dia. Sempre foi, 

não é? Mas fazia todo o sentido que agora… 

E: Começassem a entrar também no mundo da escola, é isso? 

P4E: Exactamente. Pronto, eu comecei por fazer este projecto, ainda existe. Este é um 

projecto extra-aulas, portanto, não funciona dentro das aulas convencionais, porque 

trabalhar… Eu fiz algumas experiências também com turmas e todas as minhas turmas 

passam por lá também, pelo menos uma vez por ano, ou uma aula ou duas, para 

poderem experimentar, não é? Mas a experimentação é uma coisa pontual, não é? Agora 

fazer disso um trabalho e montar reportório, portanto, e conseguir pôr uma banda a 

funcionar é um trabalho difícil de se fazer com muita gente, com turmas de vinte alunos, 

não é? Portanto, é um dos problemas. Não é impossível. Eu já consegui fazer isso. Não 

é impossível, mas o que acontece é que há sempre alguns alunos que têm mais 

dificuldades, e não há instrumentos para todos, não é? Portanto, depois ficam alguns de 

fora e é difícil gerir. Agora, o processo que eu, de alguma maneira, consegui… eu não 

sei se é inovar, mas, se calhar, consegui encontrar uma maneira de trabalhar com 

miúdos que não sabem nada de música e consegui pô-los a tocar, em pouco tempo, não 

é?, porque isso era o objectivo. Eu não podia estar a trabalhar com eles individualmente, 

o que deveria ser, não é?, cada um ter a sua aula de instrumento para depois então, em 

conjunto, termos o combo e podermos montar isto. Isso nunca aconteceu porque eu só 

tenho horário para o grupo. Portanto, eu todos os ensaios tenho lá dez alunos, doze, sete, 

depende das bandas, não é? E tenho que os pôr a tocar, não é? Portanto, como é que eu 

faço isso? É difícil de fazer, mas, pronto, as coisas começam uma de cada vez, não é? 

Vamos juntando a secção rítmica primeiro, depois aos poucos vamos juntando os outros 

instrumentos. Portanto, é bateria, baixo e guitarra. Começaríamos sempre por aí, a 

bateria é o ponto número um para começar e o baixo serão sempre os principais, a base. 

E depois, a partir daí, vamos começando a trabalhar as músicas. Ouvimos a música, 

compreendemos a estrutura, fazemos a análise da música para perceber as partes. 
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Primeiro têm que saber o que é que têm que fazer, quais são os acordes, não é? Eu tento 

sempre encontrar ou pôr as músicas em tonalidades fáceis de tocar, com acordes 

simples. Portanto, se as músicas estão em tons difíceis vou transpor aquilo, não é? Pôr 

cifras fáceis para eles conseguirem tocar. Isto no início, estamos a falar do princípio das 

bandas, e depois, aos bocadinhos, vão começando a aprender outras coisas, não é? 

Portanto, no fundo é despertar o interesse pela música através destes instrumentos 

modernos, não é? E em pouco tempo eles terem o resultado de uma música ou duas que 

eles sentem que já estão a fazer música e a partir daí está o mote dado, a partir daí são 

eles que vão procurar aprender, por eles. Portanto, eu ajudo no que é preciso, vou dando 

material, livros com partituras, vou ensinando aos bocadinhos como é que eles têm que 

ler, como é que se lê a cifra, como é que… Portanto, eles procuram no youtube aprender 

muitas coisas. 

E: Agora há tanta coisa… 

P4E: Pois, é isso. Portanto, há uns anos atrás isto era impossível este método, mas agora 

com as coisas que nós temos, não é? Com as tecnologias que há é muito fácil de um 

único professor, claro que tem que ser um professor que tenha algumas competências 

em várias áreas para poder gerir isso, não é? Não é… acho que é difícil um professor 

que tem uma formação clássica ou mesmo que tem uma formação moderna, mas que só 

toca um instrumento, por exemplo, terá dificuldade em conseguir, porque eu tenho que 

tocar um bocadinho de tudo, apesar de não tocar nada bem. Quer dizer, o único 

instrumento que eu toco bem é o piano, que foi aquele que eu estudei, e toco um 

bocadinho de cada coisa para poder explicar. Mas eles não precisam de ter o melhor 

professor do mundo em todas as áreas, precisam de um professor que coordene e que 

saiba gerir… que os ponha a tocar. Pronto, no fundo é isso que eu tenho, essa 

experiência que eu tenho, que eu acho que é um caminho diferente do ensino da música, 

que eu acho que nunca foi, pronto, se calhar, um método. Eu conheço algumas escolas a 

funcionar, há também a escola de Rock que já há em Inglaterra e noutros países, que 

funcionam de uma outra maneira, são outros métodos… Mas eu acho que este caminho 

é um caminho interessante e que já tem frutos. Eu tenho três bandas na escola, já 

funcionamos há três anos, já fizemos muitas festas da escola, claro com um reportório 

fácil, não é? Cada vez que nos apresentamos, cada banda toca quatro músicas, três, 

quatro. Mas é o suficiente, não é?, se tocarem aquilo… 

E: Com alguma qualidade?...  
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P4E: Com qualidade. Exacto. É isso mesmo, portanto, sempre tendo em consideração a 

qualidade. No fundo, procuro despertar nestes miúdos que não têm uma estrutura, não 

é?, familiar, a maior parte deles, fácil, não é?, despertar através da música esta vontade, 

onde eles trabalham também o saber estar, o estar em grupo, o saber ouvir. Portanto, nós 

temos muitas discussões, há muitas aulas, há muitas sessões de ensaios que o ensaio é 

um bocadinho… porque estamos a discutir problemas e situações que estão a acontecer. 

Porque depois eles não sabem participar, há alunos… Portanto, nós temos miúdos desde 

os 12, não é? Eu tenho alunos do 6.º ano, aliás, do 5.º, temos alguns do 5.º, até ao 8.º 

ano, 9.º, neste caso, 9.º ano. Portanto, toda a escola, de certa forma, todas as faixas 

etárias estão envolvidas e tenho assim uma lista de alunos que queriam entrar para as 

bandas, só que não há, não há espaço, não há vagas, não há horário. 

E: E o projecto está incluído no teu horário? 

P4E: A escola, este ano, conseguiu incluir, dar-me horas de estabelecimento. 

Excepcionalmente. Acho que devo ser a única pessoa, se calhar, da escola que tem essa 

possibilidade porque era a única maneira de poder… 

E: Não há enquadramento para essas horas noutro contexto, é isso? 

P4E: Exacto. Nos primeiros anos não foi assim que funcionou, eu trabalhava, as horas 

que dava à escola… os tempos extra-aulas, portanto, foram dados para isso, as três 

horas que temos que dar era para o projecto e eu estava cá muito mais tempo do que isso 

e eles perceberam que o esforço era muito grande para mim, não é? E ainda continua a 

ser, então a única maneira de isto poder continuar, minimamente, não é? Nós temos três 

ensaios, dois de 90 minutos e um, que é o de hoje, de 45.  

E: Mas são grupos diferentes? 

P4E: Três grupos diferentes. Portanto, uma vez por semana. 

E: Este ensaio de hoje é também com professores, não é? É uma banda mista de 

professores e alunos. 

P4E: É. Exactamente, é isso. 

E: Como é que os professores se foram chegando? Foram convidados a participar? 

Foram-se interessando? 

P4E: Lançámos a ideia aqui, de se fazer esta banda. Tínhamos alguns professores que já 

tocavam algumas coisas, guitarras, sobretudo e cantar, não é?, gostavam muito de cantar 

e então foi fácil de pegar nalguns alunos, não é?, e tentar colmatar as falhas que havia. É 
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preciso um baixista, vamos buscar um aluno, não é? Bateria, temos o professor Y que 

está cá, que é um sonho de miúdo, não é?, a tocar bateria. Nunca tinha tocado na vida, 

não é? E agora começou a tocar e anda super feliz com isso. E pronto, foi assim. E a 

banda está a funcionar, a única questão que eu acho é que nós temos muito pouco 

tempo, não é?, de facto, de ensaios. E é uma correria, é uma correria, é muito difícil 

para mim. 

E: Hoje são 45 minutos? 

P4E: É, no fundo é uma e meia, duas e meia, mas é muito pouco tempo. Então as coisas 

vão andando lentamente, mas vão andando. Portanto, há aquele ponto de encontro, é 

divertido, eu tento ser um bocado exigente para que as coisas avancem, mas, pronto, 

vai-se trabalhando. Já desde Janeiro… porque nós fazemos sempre dois concertos por 

ano, a festa de Natal, que é uma grande festa, e a festa de fim do ano, que vai ser em 

Junho, no dia 18 de Junho. 

E: Eu venho cá, então.  

P4E: Dia 18 de Junho. 

E: É mesmo o último dia. 

P4E: É o último dia e é das 18h às 22h. Portanto, a ideia é ser uma coisa de fim da tarde, 

com um churrasco, com… Ainda vamos apresentar o projecto à escola, à direcção, 

ainda não posso falar muito alto (ri). Vamos amanhã falar sobre isto, mas, pronto, vai de 

certeza avançar. 

E: E esse trabalho corre bem, funciona nesse modelo muito de experimentação dos 

alunos e de ir simplificando para que eles possam fazer, para que possam ter essa 

sensação de fazer música, que é muito importante, e dá imensa energia para continuar… 

para continuar, inclusivamente, na escola, não é? Porque vocês têm problemas com 

alunos que abandonam… 

P4E: Sim, sim. 

E: Portanto, estas iniciativas também servem para chamar os alunos à escola. 

P4E: Claro, claro. Já há um movimento, não é?, em relação às bandas. A própria escola 

quando são os concertos tem montes de fãs, muita gente. Nós já gravámos um disco, o 

ano passado. E este ano também vamos… uma das bandas fez a primeira música 

original, não é? Que foi uma das coisas que eu achava que ainda não estávamos prontos 

para isso, é preciso aprender muito. E estamos agora no processo, portanto, nós vamos 
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gravar esta próxima semana a canção e vamos concorrer, já concorremos, mas vou 

entregar a maquete até dia 15 de Maio. Que é o “Grande C”, que é aquele concurso 

lançado pelo Ministério da Cultura e da Educação, uma parceria que fizeram em várias 

áreas, categorias… música, vídeo, fotografia, multimédia. Nós concorremos na área da 

música, canção, não é?, portanto, com uma música original, letra e canção. Partindo 

deles, partindo deles. 

E: O meu trabalho é exactamente sobre as áreas da competência musical que são, ou 

não, trabalhadas na escola. E, é engraçado que, mesmo tendo pouco tempo, nestas 

bandas de garagem já ouvi falar de audição e análise da música, de interpretação, 

obviamente, porque é grande parte do vosso trabalho, mas também de composição.  

P4E: Sim, sim. 

E: Portanto, estas grandes áreas que, normalmente se diz que estão muito 

desequilibradas na escola, conseguem-se, neste pouco tempo, articular? 

P4E: Sim, de uma forma natural. 

E: Mas isso acontece, também, porque as pessoas estão muito motivadas e são, de 

alguma forma, escolhidas? 

P4E: Eu acho que… eu acho que de facto, é assim, a motivação é ponto-chave, não é?, 

para que estas três coisas aconteçam. Eu tenho por norma, nas minhas aulas, mesmo 

para além das bandas, outras coisas que eu tenho estado a fazer nas aulas, de tudo aquilo 

que nós fazemos nas aulas, ter sempre um objectivo. Ter um objectivo e esse objectivo 

passa por ou gravar ou apresentar ao vivo. Portanto, não faz sentido estarmos a fazer 

música, nunca, para ficar só para nós. Portanto, obviamente quando as coisas têm 

qualidade, quando as coisas não têm… se os problemas da turma são grandes e se, 

aliado a isso, a qualidade… Portanto, o mau comportamento, não é?, a instabilidade na 

aula… portanto, isso faz com que não se possa apresentar nada, não é? E muitas vezes 

isso acontece. Há muitos trabalhos que paramos porque não dá, porque aquela turma 

não está preparada para isso. Mas essa turma, ao longo do ano, pode não apresentar uma 

vez, mas, ao longo do ano, há sempre uma situação que vamos conseguir acabar e 

vamos fazer. Eu não tenho nenhum caso, nestes anos, quer dizer, não me lembro de 

casos, de alguma situação com uma turma que eu nunca tenha conseguido fazer nada, 

zero. Portanto, há turmas muito complicadas, mas pelo menos uma coisa ou duas foram 

conseguidas, foram concretizadas, não é? 
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E: Esta questão do número de alunos e os problemas disciplinares, são maiores 

problemas que se põem a um trabalho mais diversificado e mais criativo, na aula? 

P4E: É, é. 

E: Mesmo nestes ensaios, também surgem problemas? 

P4E: Nestes ensaios, os problemas aqui, não têm a ver com o comportamento, têm a ver 

com a forma de ser e de estar. Que é, portanto, o saber gerir os pensamentos, não é?, 

que é um problema dos alunos. 

E: A intervenção? 

P4E: Exactamente. Intervêm de qualquer forma, a música acelerou, “o baterista é o 

culpado e não sei quê, tu estás a estragar a música”. Portanto, montes de discussões que 

às vezes há. Tivemos o caso de um aluno que saiu porque estava-se a sentir pressionado 

e, pronto, e como ele também tem um temperamento difícil. 

E: Mas isso é engraçado, porque esse é um bocado o ambiente numa banda de garagem. 

P4E: É exactamente igual. É exactamente igual, portanto, e eu estou sempre a chamar 

essa… os problemas que há sempre numa banda, há sempre um que tem mau feitio, há 

sempre outro que tem não sei quê… Portanto, isso tem que se saber gerir, temos que 

saber ponderar as coisas e… E nós discutimos muitas vezes isso. Portanto, eles estão a 

crescer dentro deste projecto, como pessoas também, não é só como músicos, mas 

também como pessoas, tal e qual como numa sala de aula. 

E: Eles expõem-se muito mais e por isso o conflito é maior… 

P4E: Claro, claro. Exactamente, é isso. E pronto, e têm responsabilidade, não é? Têm 

uma festa que vai acontecer no dia tal e, porque as coisas não estão a correr bem, porque 

aquele não estudou a música, já devia ter estudado a parte de piano e não consegue 

tocar, então a banda atrasa o ensaio por causa desse elemento, ou de dois, isso acontece 

muitas vezes. 

E: Vocês têm condições para gravar? Quando falas que vão gravar, vocês gravam aqui 

com os recursos do computador? 

P4E: Pois, efectivamente, o equipamento que existe é da escola, não é?, os instrumentos 

todos, agora, o sistema de gravação é meu, não é?, tenho que o trazer porque a escola 

não tem, não tem essa… Apesar de termos um gravador portátil, também. 

E: E trazes um sistema de gravação?… 
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P4E: Um computador portátil, com uma placa de gravação. Pronto, a mesa de mistura 

sai e ligamos… depois eu posso-te mostrar ali na sala como é que fazemos isso. Pronto, 

e gravamos por partes, não é? 

E: Portanto, também há muito investimento pessoal aqui… 

P4E: Sim, sim. Isto só é possível porque eu tenho formação nesta área e tenho 

equipamento também, portanto, é um conjunto de factores que fazem com que isto 

possa acontecer. Agora eu acho é que, por exemplo, as escolas superiores de educação, 

pronto, e as escolas superiores de música, na vertente da educação, deveriam neste 

momento estar a investir nestas áreas, portanto, a preparar professores com formação e 

com capacidade para poder dominar alguns instrumentos, não só aqueles… Este é o 

caminho, portanto… A música terá outras coisas, não é? Eu trabalho à volta de 

composição também e outras coisas que faço. Por exemplo, a nível do 3.º ciclo estamos 

a trabalhar num projecto que é música para imagem. Estamos a compor músicas para 

ilustrações, pinturas e agora fizemos trailers de filmes, não é? Que são coisas curtas, de 

um minuto e tal. O projecto era, portanto, eles teriam que ser capazes de compor em 

conjunto, tudo em conjunto. Portanto, a ideia é ser sempre o conjunto e não o 

individual, não é? Porque, obrigo-os a trabalho, a saber estar desta maneira, a saberem 

intervir, a saberem participar. Portanto, e desta forma… claro que eu vou picando-os 

sempre, vou dando o mote, quando as coisas não estão no bom caminho eu faço com 

que estejam, portanto, sou sempre aquele mediador que estou ali para chegar a bom 

porto, não é?, nas composições e isso é muito importante. Mas essa é a função de 

professor, não é?, eu acho que tem que ser isso. 

E: A questão dos estilos musicais. Quando se pergunta aos alunos que estilo de música 

gostam, eles, normalmente, dizem que gostam só de Rock ou de Pop… 

P4E: Mas é precisamente por essas que nós temos que começar e depois alargar, como 

eu tenho feito, a outros géneros de música. Eu falo de música clássica, falamos do Fado, 

falamos da música pimba também, porque é a música que a maior parte deles, que se 

divertem, que dançam. E eu não me esqueço nunca, por exemplo, um concerto que 

fizemos aqui, convidámos uma das bandas dos Salesianos, eles vieram cá tocar. Uma 

banda avançada já de alunos do secundário, que tocaram uma série de músicas de 

bandas portuguesas, Ornatos Violeta, músicas um bocado até mais difíceis, não é? 

Ficou tudo assim a ver, não estavam à espera, e, no meio disso tudo, tocaram uma 

música pimba, completamente desenquadrada, mas fez com que toda a gente dançasse e 
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que toda a gente se divertisse naquele momento. Obviamente que a cultura musical não 

é muito grande, não é?, do meio. Pronto, e eu tento sempre mostrar que a música é 

universal, não é? Pronto, e a música pimba existe também, e eu não gosto dela, 

obviamente, considero que é uma música extremamente simples e básica, não é?, com 

letras básicas, mas que tem a ver com muitas canções que se ouvem, estrangeiras, que as 

letras falam exactamente do mesmo, não é? Portanto, eu, no fundo, eu acho que nós 

temos que começar por pegar, é isso que eu tento fazer, pegar nas músicas que eles 

ouvem, ou agarrar numa ou noutra, não é?, que eu ache que possa ser bom para 

trabalhar, partir daí para as músicas que eu queira ensinar, não é?, para a música do 

mundo. Não posso começar pelas minhas músicas, desenquadradas do contexto social 

deles, não é? 

E: Muitas vezes os alunos não se identificam com o tipo de música que ouvem na 

escola, não é? 

P4E: Claro. Nós somos actores, não é? Os professores têm que ser actores também e 

temos, muitas vezes… quer dizer com isto que, às vezes, temos que assumir um papel, 

não é?, uma postura de incentivar os alunos, contando histórias, relacionando a música 

que eles ouvem, o que está a acontecer no momento, não é?, o que está a dar no 

momento. Mesmo que seja falso para nós ou que, se calhar, não era aquilo que nós 

gostaríamos de fazer, eu acho que, muitas vezes, o teatro dentro da sala de aula, teatro 

no bom sentido, não é estar a enganar os alunos, mas é tentar não sermos pessoas 

estáticas, frias, insensíveis, não é?, que estamos ali só para tentar ensinar… 

E: Dar a aula. 

P4E: Exacto, é isso. Eu tento muitas vezes ser isso. Venho muito cansado às vezes da 

aula, mas divirto-me muito com eles, brincamos um bocado, conto histórias, falamos de 

várias coisas. Tudo isto serve para os levar para aquilo que eu quero que eles aprendam, 

não é?, para as músicas que eu quero que eles aprendam. E eu não faço só música Rock, 

ou música… eu faço de tudo, gosto de todo o tipo de música, vamos a todas, não é?, 

como se costuma dizer. Porque eu acho que tem que ser assim, pronto, essa é a minha 

formação e é isso que eu tento passar. 

E: E na aula normal que instrumentos é que usas, o que é que fazes? 

P4E: Uso Orff, uso também instrumentos não convencionais, às vezes para fazer 

composições. Utilizo também, muitas vezes, os boom wackers, não é?, aqueles tubos 

engraçados para aprenderem, por exemplo, as notas musicais e trabalharmos um 
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bocadinho o movimento que é interessante. Trabalhamos também com o corpo, muito, 

inspirado em montes de grupos que há de ritmo, os Stomp, e por aí fora. Pegar em… o 

projecto dos “Barbatuques”, não é?, do Brasil, que tem a ver com ritmo, a exploração 

dos sons. Criámos um pequeno… uma música, portanto, um projecto rítmico que foi 

apresentado na festa de Natal em que eles intervinham com o público, brincavam, havia 

um líder que punha o público a repetir, foi muito interessante. Foi um projecto da sala 

de aula que passou para o palco e que pôs a escola toda a fazer o mesmo. Pronto, eles 

aprenderam a fazer, um grupinho, não é? Escolhi os melhores das várias turmas, foram 

ali 12 fazer alguns ritmos difíceis que o público não conseguia repetir, obviamente. Mas 

eles depois desmontaram aquilo e aos bocadinhos foram ensinando, da mesma maneira 

que eu faço com eles. Portanto, foi engraçado também fazermos isso. 

E: Flauta, não? 

P4E: Flauta, sim. Claro. A flauta é assim, eu estou-lhes sempre a dizer que adorava que 

eles pudessem tocar guitarra, piano, violinos. Adorava, se eles pudessem… Para já, é 

um instrumento que eles não podem trazer para a escola, não têm, não é? A flauta é um 

instrumento que cabe na mochila deles e que eles podem tocar em casa. É o único que 

eles têm. Quem me dera que eles tocassem piano, mas trazer um piano é difícil. 

Portanto, essa é a minha desculpa e eles percebem. Mas eu trabalho sim, na flauta. 

Flauta, uso muitas vezes também. Mesmo com o 3.º ciclo, às vezes, quando é necessário 

ter, por exemplo, numa das composições que estávamos a fazer para imagem, era um 

pequeno filme de banda desenhada em que eles apareciam no deserto, então era preciso 

uma música com flauta e com uns batuques e eles usaram isso, pronto. É interessante, é 

interessante. 

E: Bom, já conversámos bastante e está na hora da tua aula. O que me disseste foi muito 

interessante e foi uma óptima descrição do teu projecto das bandas e dos teus processos 

de trabalho.  

P4E: Está bem. Então, mas se for preciso mais alguma coisa… 

E: Se for preciso eu ligo-te. Muito obrigada. 

P4E: Está bem. Ok. 

E: Vamos parar então. 
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3. Análise de dados 

3.1 Textos alunos 

3.1.1 Grelha de análise de conteúdo 

TEMA A: Experiência musical no 2.º ciclo 

Categorias 
Subcategorias /  

Sub-subcategorias 
Indicadores 

Totais indicadores 

Sub-
subcategorias 

Subcategorias Categorias 

1.1 Interpretação 1.1.1 Cantar 

 
 

 

1.1.1.1 Exercícios de 
aquecimento vocal 

Também cantei muito. (A7Et, p. 5) 

Cantámos (A8Et, p. 5)  

Cantamos (A9Et, p. 5)  

3 

5 

14 

aquesemos a vôs (A9Et, p. 5) 

a queçemos a voz. (A10Et, p. 5) 
2 

1.1.2 Tocar  
1.1.2.1 Instrumentos de sala de 

aula 

 

Toquei xilofone (A1Et, p. 4) 

E na última aula tocámos xilofone. (A8Et, p. 5) 
2 

9 

1.1.2.1 Flauta de bisel Só aprendemos tudo o que tínhamos para aprender sobre flauta.(A2Et, p. 4) 

(Eu gostei das aulas de música porque) gosto de tocar flauta (A3Et, p. 4) 

Aprendi a tocar flauta (A4Et, p. 4) 

Só toquei flauta (A7Et, p. 5) 

(Eu gostei muito, porque) tocámos flauta (A8Et, p. 5) 

Tocamos flauta (A9Et, p. 5) 

Tocamos flauta (A10Et, p. 5) 

7 

1.2 Teoria 1.2.1 Leitura e escrita musical Aprendemos ritmos e figuras ritmicas. (A2Et, p. 4) 

anprendemos a ler notas. (A3Et, p. 4) 

o que são figuras e pausas ritmicas e a lelas. (A4Et, p. 4) 

 3 6 
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1.2.1 Testes fiz 1 teste. (A7Et, p. 5) 

fizemos texte (A9Et, p. 5) 

(gostei porque) não fizemos teste porque o professor faltou. (A8Et, p. 5) 

 3 

1.3 Audição 1.3.1 Ouvir o professor a tocar ouvimo o setor a tucar orgam (A9Et, p. 5)  1 1 

1.4 Organização 
do trabalho 

1.4.1 Utilização de um manual Lemos o livro de música (A9Et, p. 5)  1 
2 

1.4.2 Registos escritos esqurevemos as lições e os sumários (A9Et, p. 5)  1 

1.5 Sucesso 1.5.1 Boas notas tive altas notas a musica (A6Et, p. 4)  1 1 

1.6 Afectos 1.6.1 Relação afectiva com as 
aulas de Educação Musical  

Foram mais ou menos. (A2Et, p. 4) 

Eu gostei das aulas de música (A3Et, p. 4) 

Eu gostei (A4Et, p. 4) 

Eu adorei ter as aulas de musica (A5Et, p. 4)  

As minhas aulas de Musica foram muito giras (A6Et, p. 4) 

Eu gostei muito (A7Et, p. 5) 

Eu gostei muito (A8Et, p. 5) 

 7 

10 

1.6.2 Relação afectiva com o 
professor de Educação 
Musical 

não gostei do professor (A1Et, p. 4) 

Não gostei nada de ouvir o meu professor (A7Et, p. 5) 

(Eu adorei ter as aulas de musica) com a Professora X e o Professor Y (A5Et, p. 4) 

 3 
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3.1.2 Síntese descritiva 

Tema A: Experiência musical no 2.º ciclo 

1.1 Interpretação 

 

 

 

A categoria “Interpretação” foi a que registou maior número de referências 

por parte dos alunos (14 indicadores). Diz respeito às actividades de tocar e 

cantar música já existente, à competência do intérprete. Esta categoria 

desdobrou-se em duas subcategorias “Cantar” e “Tocar”. Em relação à 

subcategoria “Cantar”, cinco alunos mencionaram actividades de canto, 

dois dos quais referindo-se especificamente a exercícios de aquecimento 

vocal: “aquesemos a vôs” (A9Et, p. 5) e “a queçemos a voz.” (A10Et, p. 

5), que correspondem à sub-subcategoria “Exercícios de aquecimento 

vocal”. 

1.1.1 Cantar 

 

1.1.1.1 Exercícios de 

aquecimento vocal 

1.1.2 Tocar 

 

 

1.1.2.1 Instrumentos de 

sala de aula 

 

Na subcategoria “Tocar” (9 indicadores), o aspecto mais relevante foi a 

predominância da sub-subcategoria “flauta de bisel” (7 indicadores) em 

relação à sub-subcategoria “instrumentos da sala de aula” (2 indicadores); 

estes últimos restringem-se ao xilofone, que aparece associado a 

actividades fortuitas e descontextualizadas: “E na última aula tocámos 

xilofone.” (A8Et, p. 5). 

Sete alunos referiram-se à sub-subcategoria “flauta de bisel” como a 

actividade mais desenvolvida. Nas redacções de três alunos é possível 

subentender um certo excesso no uso do instrumento: “Só aprendemos 

tudo o que tínhamos para aprender sobre flauta” (A2Et, p. 4); “só toquei 

flauta” (A7Et, p. 5) e “(Eu gostei das aulas de música) porque gosto de 

tocar flauta” (A3Et, p. 4). No entanto, com excepção da ambiguidade 

contida nas afirmações atrás citadas, não existem referências negativas à 

experiência de tocar flauta, havendo mesmo quem relacionasse 

directamente o gosto pela aula de Educação Musical com a prática da 

flauta: “(Eu gostei muito) porque tocámos flauta” (A8Et, p. 5). 

1.1.2.2 Flauta de bisel 

1.2 Teoria A categoria “Teoria” (6 indicadores) reúne os aspectos relacionados com a 

apreensão das convenções da leitura e escrita musicais e sua aplicação, 

tendo sido desdobrada em duas subcategorias: “Leitura e escrita musical” e 

“Testes”. 
Na subcategoria “Leitura e escrita musical” contam-se três menções, sendo 

duas delas referentes à aprendizagem de aspectos rítmicos: “Aprendemos 

ritmos e figuras ritmicas.” (A2Et, p. 4); “o que são figuras e pausas 

ritmicas e a lelas.” (A4Et, p. 4). A Terceira é referente à aprendizagem das 

notas musicais, “anprendemos a ler notas.” (A3Et, p. 4). 

A subcategoria “Testes” apresenta três indicadores, dois dos quais relativos 

à realização de pelo menos um teste de avaliação: “fiz 1 teste.” (A7Et, p. 

5); “fizemos texte” (A9Et, p. 5); o terceiro aluno referiu não ter feito teste 

por o professor ter faltado, ou seja, o teste estaria incluído na programação 

do trabalho, pelo que a sua não realização foi de natureza acidental. Para 

este aluno, parece ter sido factor de regozijo a ausência de teste, associando 

 

 

 

1.2.1 Leitura e escrita 

musical 

 

 

 

1.2.2 Testes 
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mesmo o gosto pela disciplina ao facto de não ter feito teste: “(gostei 

porque) não fizemos teste porque o professor faltou.” (A8Et, p. 5). 

1.3 Audição A categoria “Audição” diz respeito às experiências de ouvir e analisar 

música. Apresenta um único indicador expresso pela subcategoria “Ouvir o 

professor tocar”, no caso concreto, tocar órgão: “ouvimo o setor a tucar 

orgam” (A9Et, p. 5). 

1.3.1 Ouvir o professor 

tocar 

1.4 Organização do 

trabalho na disciplina 

A categoria “Organização do trabalho na disciplina” agrupa os aspectos 

formais e organizacionais do trabalho na disciplina de Educação Musical. 

De entre esses aspectos, os alunos mencionaram duas subcategorias: 

“Utilização de um manual” e “Registos escritos”, cada uma com um 

indicador, respectivamente: “Lemos o livro de música” (A9Et, p. 5) e 

“esqurevemos as lições e os sumários” (A9Et, p. 5). 

1.4.1 Utilização de um 

manual 

1.4.2 Registos escritos 

1.5 Sucesso Um aluno referiu ter tido sucesso e, mesmo, “Boas notas” na disciplina de 

Educação Musical: “tive altas notas a musica” (A6Et, p. 4). 1.5.1 Boas notas 

1.6 Afectos A categoria “Afectos” refere-se à relação afectiva dos alunos com a 

experiência vivida no 2.º ciclo em Educação Musical e está subdividida em 

duas subcategorias: “Relação afectiva com as aulas de Educação Musical”; 

“Relação afectiva com o professor de Educação Musical”. 

De entre elas, a “Relação afectiva com as aulas de música” foi a 

subcategoria mais enfatizada pelos alunos, correspondendo a 7 referências 

ao gosto pela disciplina. As apreciações variaram entre “gostei” e “adorei”, 

tendo apenas um aluno dito “Foram mais ou menos” (A2Et, p. 4). Três 

alunos não se referiram a este aspecto. Dois dos alunos que mencionaram 

gostar da disciplina, associaram esse facto a aspectos específicos: à prática 

da flauta e a não ter realizado testes, como se verificou na análise das 

categorias “Interpretação” e “Teoria”. Três alunos manifestaram-se 

relativamente à subcategoria “Relação afectiva com o professor de 

música”, dois para dizerem que não gostaram do professor ou das suas 

práticas: “não gostei do professor” (A1Et, p. 4); “Não gostei nada de ouvir 

o meu professor” (A7Et, p. 5). O terceiro aluno relacionou directamente o 

gosto pela disciplina com os professores que a leccionaram: “(Eu adorei ter 

as aulas de musica) com a Professora X e o Professor Y” (A5Et, p. 4). 

 

 

 

1.6.1 Relação afectiva 

com as aulas de 

Educação 

Musical 

 

 

 

1.6.2 Relação afectiva 

com o professor 

de Educação 

Musical 
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3.2 Entrevistas a alunos 

3.2.1 Grelha de análise de conteúdo 

Tema A: Experiência musical no 2.º ciclo 

Categorias 
Subcategorias / 

Sub-subcategorias 
Indicadores 

Totais 

Sub-subcategorias Subcategorias  Categorias 

1.1 Diferenças 

entre 1.º e 2.º 

ciclo 

 

 

 

 

 

Muito. (diferente do 1.º ciclo) (A3E, p. 12)     

Senti um bocadinho de diferença (A9E, p. 31) 

Um bocadinho… (A5E, p. 18) 

Não foi muitas. [...] É basicamente igual (A6E, p. 20) 

No 2.º ciclo também. (foi parecido com o 1.º ciclo) (A8E, p. 27) 

 

 

24 

1.1.1 Flauta de bisel 

 

 

 

 

 

Flauta (A2E, p. 9) 

Porque nós não sabíamos tocar flauta (A3E, p. 12) 

tocar flauta (A7E, p. 24) 

chegámos ao 5.º ano e não sabíamos bem tocar flauta e o professor mandou-nos logo tocar flauta. Foi 

estranho, mas paciência. (A9E, p. 31) 

Foi o único coiso que mudou mais foi a flauta. (A10E, p. 34) 

 

5 

1.1.2 Leitura e escrita 

musical  

 

as notas. (A2E, p. 9)  

Ainda não sabíamos ver notas muito bem, já sabíamos algumas coisas… (A3E, p. 12) 

nas notas. (A6E, p. 20) 

 

3 

1.1.3 Prática de canto 

 

E aprendíamos mais… mais músicas (aprendiam mais canções, no 1.º ciclo). (A2E, p. 9) 

Gostava mais de cantar. (a professora do 1.º ciclo). (A9E, p. 31)     

 
2 

1.1.4 Grau de dificuldade 

 

 

Que era uma coisa mais difícil (A2E, p. 9) 

É fácil, até. (A5E, p. 18) 

o grau de dificuldade é que se complica (A6E, p. 20) 

 

3 

1.1.5 Testes eu também não estava habituada a fazer testes (no 1.º ciclo). (A7E, p. 24)  1 
1.1.6 Sumários E nós não estávamos a escrever os sumários (no 1.º ciclo). (A7E, p. 24)  1 
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1.1.7 Utilização de um 

manual 

 

Também lemos mais sobre o livro. (no 2.º ciclo). (A10E, p. 34)  

Não, não havia no nosso livro. (A6E, p. 22) 

no livro também havia uma (refere uma música constante no manual). (A7E, p. 25) 

 

3 

1.1.8 Formalidade escolhíamos com quem é que queríamos ficar e às vezes íamos ao quadro (no 1.º ciclo). (A7E, p. 24)  1 
1.2 Interpretação 1.2.1 Cantar 

 

 

 

1.2.1.1 Em grupo 

 

1.2.1.2 Individualmente 

1.2.1.3 Exercícios de 

aquecimento vocal 

cantávamos (A7E, p. 24) 

Muito poucas vezes. (A1E, p. 7)  

Na aula, não. [...] Não, não cantei. (A4E, p. 16)  

Não, a cantar não. (A9E, p. 30) 

 

9 

27 

Acho que foi só em grupo. (A7E, p. 25) 

Em grupo cantámos. (A10E, p. 33) 2 

Às vezes cantávamos sozinhos. (A1E, p. 8) 1 
aquecemos a voz. (A9E, p. 30) 

aquecemos mais a voz (A10E, p. 34) 
2 

1.2.2 Tocar 

 

 

1.2.2.1 Flauta de bisel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2 Instrumentos de 

sala de aula 

 

 

 

Sim. (é bom aprender a tocar um instrumento). (A2E, p. 10) 

Sim. (é bom aprender a tocar um instrumento). (A4E, p. 16) 

Eu gosto muito de tocar. (A8E, p. 28)  
 

18 

Também toquei flauta, no 6.º. (A1E, p. 7) 

A flauta até foi fácil. (A2E, p. 9) 

Só flauta. (A3E, p. 13)  

Depois (no 2.º ciclo) só toquei flauta, mais nada. (A4E, p. 16) 

Isso sim. (tocaram flauta). (A5E, p. 18) 

estou a dar flauta (está a estudar flauta). (A6E, p. 20) 

com a flauta (A7E, p. 24) 

Sim, tocámos. (tocaram flauta). (A8E, p. 28) 

Só a tocar flauta. Todas as semanas tocávamos músicas. (A9E, 30)  

Tocámos mais vezes flauta. Foi uma das principais coisas que fizemos mais… (A10E, p.34) 

10 

No 5.º ano (tocou xilofone apenas no 5.º ano). (A1E, p. 7) 

Não. […] Cheguei já a experimentar, já. (não aprendeu nenhum instrumento da sala de aula, apesar de 

já ter experimentado). (A4E, p. 16) 

Acho que não. (A5E, p. 18) 

Éramos para tocar mas depois não tocámos porque o material estava velho. (A9E, p. 30) 

4 
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1.2.2.3 Outros instrumentos No 6.º ano tocámos, que o professor até pedia a um aluno para ir tocar no piano, cada um à vez. (A5E, 

p. 18) 
1 

1.3 Composição 1.3.1 Compor/Inventar 

música 

 

 

 

 

 

 

 

Lembro, no 5.º ano (lembra-se de fazer trabalhos de composição). A professora houve uma altura que 

disse: “Vocês próprios inventem uma música e depois para a próxima aula, tocam-na aqui na aula. [...] 

Foi, só. (só fizeram uma vez).” (A6E, p. 21) 

Não. (A1E, p. 8) 

Não. (A3E, p. 13)  

Não me lembro. (A5E, p. 18)  

Não, não, não. (A7E, p. 24)  

Inventar uma música nova? Não, acho que não. Não. Não chegámos a fazer. (A8E, p. 27) 

Não fizemos esse tipo de trabalho (A9E, p. 31) 

Isso já não. (A10E, p. 33) 

 

8 

25 

1.3.2 Criar letra para uma 

música  

 

 

 

 

 

 

O professor meteu (pôs a música a tocar), nós ouvimos e depois fizemos, construímos uma letra 

completamente diferente sobre o tabaco. (A6E, p. 22) 

Era a “Ode à alegria” e nós estivemos a pôr as letras e depois começámos a tocar. (A7E, p. 25) 

(Acena negativamente com a cabeça). (A1E, p. 8)  

Nunca fizemos. (A3E, p. 13)  

Não, acho que não. (A8E, p. 27)  

Não. (A9E, p. 31) 

(Acena negativamente com a cabeça). (A10E, p. 34) 

 

7 

1.4 Audição 

 

1.4.1 Ouvir e analisar 

música  

 

 

 

 

 

 

E a professora até nos levou lá a música dos Beatles. (no 5.º ano) […] Ah, também fizemos no 6.º ano. 

(A6E, p. 21) 

Sim, fizemos. (A8E, p. 27)  

Isso fizemos. (A10E, p. 34) 

Não chegámos (não ouviram e analisaram música, por problemas disciplinares com um aluno e 

também com a turma). (A2E, p. 10) 

Acho que nunca fizemos. (A7E, p. 25) 

Não, não sei distinguir. (A4E, p. 17) 

 

6 
7 

1.4.2 Exercícios auditivos Por exemplo, aqui na mesa (bate com a mão na mesa) e nós víamos se era agudo (A9E, p. 31)  1 
1.5 Teoria  Nós aprendíamos a teoria (A8E, p. 28)   10 
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 1.5.1 Leitura e escrita 

musical  

 

 

 

 

Mais as notas, as figuras. (A1E, p. 7) 

Escrever as notas e ler. (A2E, p. 9) 

E aprendemos a lê-las (as notas musicais). [...] Por exemplo, o dó. (A4E, p. 15) 

estou a dar pautas (está a estudar a escrita musical na pauta). (A6E, p. 20) 

O professor metia as pautas no quadro e nós copiávamos… (A7E, p. 24) 

Sim. (escreveram música) (A10E, p. 34)  

 

6 

1.5.2 Testes 

 

 

Também fizemos um teste. [...] Só um teste. (A3E, p. 12) 

Não gostei muito de fazer o primeiro teste (A7E, p. 24) 

Não. (não fizeram teste). (A1E, p. 8) 

 

3 

1.6 Experiências 

de 

aprendizagem  

 

1.6.1 Assistência a 

espectáculos musicais  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.1 Teve oportunidade 

mas não assistiu 

 

 

 

Acho que sim, acho que fomos ver um. Não me lembro quando, mas acho que fomos ver um. (A8E, p. 

28) 

Não. (A1E, p. 8) 

Não. (A3E, p. 13) 

Não. (A4E, p. 17) 

Não. (A7E, p. 25) 

(Acena negativamente com a cabeça). (A5E, p. 18) 

Não, não. […] Teatro, fomos duas vezes.  (não relacionado com Educação Musical). (A9E, p. 32) 

Não. (A10E, p. 34) 

 

9 

23 

Houve no 5.º, só que eu não vi, eu não, não gostei muito… Eu nunca tinha visto um espectáculo de 

música. Eu também não conheço espectáculos de música. Se não me apetecesse… Eu também estava 

aqui no ATL, e foi na sexta, e eu saio às três, e não deu tempo. […] O professor tinha dito que à tarde ia 

haver um espectáculo de música e perguntou quem é que queria participar [...] Responderam três alunos 

que queriam, o resto não queria. Depois o professor disse: “Ah, meninos não faltem à tarde para irem 

lá” [...] E ninguém foi (ri). Acho eu que ninguém foi. (A7E, p. 25) 

1 

1.6.2 Actuações em eventos 

da escola  

 

 

 

 

 

Não. (A2E, p. 10) 

Não. (A3E, p. 13)  

Não chegámos a fazer. (A5E, p. 18)  

Não. (A6E, p. 21) 

Não, nós não. (A7E, p. 25) 

(Acena negativamente como a cabeça). (A8E, p. 28) 

Não (não participou em festas ou espectáculos da escola). (A10E, p. 34) 

 10 
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1.6.2.1 Em articulação com 

APR 

 

 

 

 

 

Ah, sim, por exemplo, nós em APR estávamos a fazer um projecto sobre a escola antigamente e a 

escola no presente e no futuro e no início tocámos uma música. (A3E, p. 13)  

Era assim, havia um grupo que rodeávamos os professores que fumavam e então fazíamos aquela 

música e depois no final dávamos assim uma prenda de oferta de tabaco, um pulmão todo preto (ri) 

[…] Foi juntamente com a Área de Projecto e música. (A6E, p. 21) 

Fizemos um trabalho de turma de APR e tocámos flauta ao princípio. Foi a exposição “A minha escola 

e a escola dos meus pais”. [...] Não, o professor não acompanhava. Tocámos sozinhos. [...] Gostei. […] 

Fizemos um projecto (em Área de Projecto) e a professora (de Educação Musical) concordou em 

fazermos a música no princípio. Muitos dos pais da nossa turma andaram naquela escola. Depois 

fizemos uma visita guiada aos pais. (A9E, pp. 30-31)   

3 
 

1.6.3 Trabalhos de projecto 

musicais  

 

 

 

Não, não era. (não era professora da turma) A professora foi ensaiar com as turmas todas, foi no 5.º 

ano. Foi muito giro. (gravação de disco de música tradicional portuguesa). (A1E, p. 8) 

E no 5.º gravámos aquele disco de música portuguesa, que foi lindo. (A6E, p. 21) 

Não. (não realizou trabalhos de projecto). (A2E, p. 10) 

Não. (não realizou trabalhos de projecto). (A7E, p. 26) 

 4 

1.7 Preferências 

dos alunos  

1.7.1 Tocar  

1.7.1.1 Flauta de bisel  

 

 

 

 

 

 

1.7.1.2 Outros instrumentos 

 

De tocar flauta. (A2E, p. 10) 

Eu gosto de tocar flauta. (A4E, p. 16) 

Tocar flauta (A5E, p. 19) 

Eu sempre tive uma panca (fixação) por tocar flauta. [...] Eu nunca vou deixar de tocar, eu adoro. Até 

nas férias eu toco… (A6E, p. 22) 

Tocar flauta (A8E, p. 28) 

Gostei. (de tocar flauta). (A9E, p. 31) 

De tocar flauta. (A10E, p. 34) 

7 

10 

17 
Tocar instrumentos. [...] Mais nada. (A9E, p. 31) 

Xilofone. (A1E, p. 7) 

Bateria. (A3E, p. 13) 
3 

1.7.2 Cantar 

 

1.7.2.1 Individualmente 

 

E cantar, porque eu gosto muito (A5E, p. 19) 

E cantar também. (A8E, p. 28) 
2 

6 
Mais sozinha. (cantar). (A7E, p. 25) 

Sim. (gostou de cantar individualmente) Às vezes ficava nervosa, mas... (A10E, p. 33) 2 
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1.7.2.2 Em grupo 

 

Em grupo… Às vezes tenho vergonha de cantar à frente das pessoas. (A5E, p. 19) 

Em grupo. (A1E, p. 8) 
2 

1.7.3 Outras actividades Uma peça de teatro com flauta. (A6E, p. 21)  1 
1.8 Apreciações 

dos alunos 

  

1.8.1 Sobre a disciplina de 

Educação Musical 

1.8.1.1 Gosto pela 

disciplina  

 

 

 

 

 

1.8.1.2 Especificidades do 

trabalho 

 

 

 

1.8.1.3 Sucesso  

 

 

Sim. (gostou das aulas de Educação Musical). (A2E, p. 10) 

(Acena afirmativamente com a cabeça). (gostou das aulas de Educação Musical). (A5E, p. 18) 

Foi bom assim, eu gostei (à pergunta sobre se achava que podia ter tocado mais música no 2.º ciclo?). 

(A8E, p. 28) 

eu adoro música. Uma das minhas aulas favoritas é a aula de música. (A6E, p. 20) 

Há três disciplinas que eu gosto muito… É música, Educação Física e… Matemática. (A7E, p. 24) 

5 

10 

16 

(Acena afirmativamente com a cabeça). (aprenderam muito nas aulas de Educação Musical) (A4E, p. 

15) 

A aula é diferente. A professora manda escrever o sumário e as lições no quadro e praticamente não 

escrevemos mais nada. E noutra temos que estar sempre a escrever, a ouvir. (A9E, p. 31) 

2 

Quatro. (nota de Educação Musical). (A3E, p. 13) 

Eu, por acaso, na música sempre tive boas notas. [...] sempre tive quatro. (A6E, p. 20) 

Tive quatro a EVT e a música. (A7E, p. 24) 
3 

1.8.2 Sobre os professores  

 

 

 

 

 

 

 

Gostei. (gostou mais das aulas no 5.º ano do que no 6.º) […] nós não tivemos muitas (aulas de 

Educação Musical no 6.º ano) porque o professor andava ou quase sempre doente, ou isso, e depois na 

aula era tipo, o professor chegava à aula, dava-nos um sermão, começávamos a tocar um bocadinho. 

Não era giro como era com a professora antes. […] a professora nunca faltou à turma do 5.º ano, só 

faltou uma vez ou o que é que foi. E nós tínhamos aulas fixes e a professora no final acho que nos 

deixava brincar um bocadinho… (A6E, p. 21) 

Sim (ri-se), (confirma a afirmação feita no texto “não gostei nada de ouvir o meu professor”)[…] É 

que às vezes o professor é muito chato. […] É (ri-se) (à pergunta, se ela não gostava do professor por 

causa dos ralhetes) […]. Sim (reconhece que o professor tinha razões para ralhar). (A7E, p. 24)  

 2 
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1.8.3 Sobre o 

comportamento dos 

alunos 

Por causa que um colega nosso comportava-se muito mal. […] Muito mal. […] Ah e depois também 

fizemos todos muito barulho. (A2E, p. 10)  

Às vezes (os alunos não respeitam a disciplina)[…] Não sou um dos melhores a portar-me bem mas 

também não sou dos piores. (A3E, p. 14) 

Às vezes porto-me muito mal nas aulas de música, mas não sei como é que consigo manter a nota… 

(A7E, p. 24) 

Conforme… Uns são mais… nada de faltas disciplinares… Só falam, o professor manda-os calar... Às 

vezes até eu falo e isso tudo. (A9E, p. 31) 

 4 
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Tema B: Experiência musical no 1.º ciclo 

Categorias 
Subcategorias / 

Sub-subcategorias 
Indicadores 

Totais 

Sub-subcategorias Subcategorias   Categorias 

2.1 Frequência de 

aulas 

 (Acena afirmativamente com a cabeça) (A1E, p. 7) 

Sim (A2E, p. 9) 

Sim (A3E, p. 12) 

Sim (A4E, p. 15) 

Eu tive (A5E, p. 18) 

Tinha, tinha (A6E, p. 20)  

Tive, com dois professores (A7E, p. 23)  

Sim (A8E, p. 27) 

Sim (A9E, p. 30) 

Hum, hum (interjeição afirmativa) (A10E, p. 33) 

 

 10 

2.2 Interpretação 2.2.1  Cantar 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1  Em grupo  

2.2.1.2  Individualmente  

 

 

2.2.1.3  Em grupo e 

individualmente 

(Acena afirmativamente com a cabeça). (O professor tocava a acompanhar as canções) (A2E, 

p. 9)     

Cantávamos (A3E, p. 12)     

Estive a cantar (A4E, p. 85) 

Só cantávamos (A7E, p. 23) 

Cantávamos (A8E, p. 27) 

A minha professora cantava mais… (A9E, p. 31) 
Hum, hum. (só cantaram) (A10E, p. 33) 

 

13 22 
Em grupo. (apenas cantaram em grupo) (A2E, p. 9)     1 

Eu gostei mais de cantar sozinho. (A4E, p. 16)  

Às vezes era a professora que escolhia, outras vezes éramos nós que escolhíamos. (quem 

cantava individualmente) (A7E, p. 23) 

Nós dávamos nomes às coisas que era para cantar e cada um ia ao quadro e cantava. (A10E, p. 

33) 

 

3 

Às vezes em grupo e depois era individualmente (A4E, p. 16)     

Cantávamos as duas coisas (A7E, p. 23) 
2 
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2.2.2 Tocar  

2.2.2.1 Instrumentos da sala 

de aula 

  

2.2.2.2 Flauta de bisel  

 

 

 

2.2.2.3 Outros instrumentos 

 

Tocávamos. Tocámos… maracas, caixinhas chinesas… (A7E, p. 23) 

Sim, xilofone. Tocava xilofone (A8E, p. 27)     

Não. (não tocou instrumentos) (A10E, p. 34)   

3 

9 
Eu dava flauta. (estudava flauta) (A6E, p. 20) 

No 1.º ciclo. No 4.º ano, também tocava. (flauta) (A8E, p. 28)     

Não tocávamos flauta (A2E, p. 9) 

Não. (não tocou flauta) (A7E, p. 23)     

Flauta não tocámos (A10E, p. 33) 

5 

Também estivemos a tocar na viola dos nossos professores (A7E, p. 23)     1 

2.3 Audição  No fim da aula ouvíamos umas músicas (A3E, p. 12)     

Ouvíamos o professor e a professora também a cantar, a tocar músicas na flauta (A8E, p. 27) 

  
2 

2.4 Teoria  Nomeámos as figuras rítmicas… (A3E, p. 12) 

Dava pautas (estudava a escrita musical na pauta). (A6E, p. 20) 

  
2 

2.5 Registos no 

caderno diário 

 Às vezes escrevíamos as letras das canções… (A7E, p. 23) 

Escrevíamos no caderno (A8E, p. 27) 

  
2 

2.6 Dramatização e 

movimento 

 Fazíamos teatros e aprendíamos músicas e com as músicas fazíamos coisas… tipo teatro. 

(músicas = canções) (A2E, p. 9) 

Depois dançávamos [...] Imitávamos (A3E, p. 12) 

E também fazíamos o que é que as canções queriam dizer, os objectos… (mimavam as 

canções) (A7E, p. 23) 

  

2 

2.7 Os professores  2.7.1 Titular da turma 

 

Não. Ficava sentada a olhar para nós. (a professor do 1.º ciclo não participava na aula) (A3E, 

p. 12) 

 
1 

3 2.7.2 Professor de música Já estávamos muito atrasados, a professora faltava muitas vezes… (razão para não terem 

tocado instrumentos) (A10E, p. 34) 

O meu professor tinha uma viola (A2E, p. 9)  

 

2 

2.2 Relação afectiva 

com as aulas  

 Foi bom (A1E, p. 7) 

Gostei (A3E, p. 12) 

Gostei (A6E, p. 20)  

Gostei, gostei (A7E, p. 23) 

  

4 
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Tema C: Experiência musical extra-escolar 

Categorias 
Subcategorias / 

Sub-subcategorias 
Indicadores 

Totais 
Sub-subcategorias Subcategorias Categorias 

3.1 Práticas 

autónomas 

3.1.1 Aulas particulares de 

instrumento 

 

Também tenho aulas fora da escola… de violão. […] Acho que gosto mais do violão. (prefere 

as aulas de violão às aulas na escola). […] Estudo sozinho. […] Acordes para acompanhar. 

[…] Tenho um professor particular. (A2E, p. 10) 

 1 

3 3.1.2 Compor música  Mas eu fiz uma ainda este ano. […] Foi mesmo de flauta. (compôs na flauta)[…] Sim. (ainda 

se lembra da música). (A4E, p. 15) 
 1 

3.1.3 Cantar em casa 

 

Eu em casa costumo cantar quando vou tomar banho. […] A minha mãe diz assim: “Estás 

sempre a cantar.” (A5E, p. 19) 
 1 

3.2 Práticas no 

contexto familiar 

3.2.1 Hábitos culturais 

 

 

Eu nunca tinha visto um espectáculo de música. Eu também não conheço espectáculos de 

música. (A7E, p. 25) 

Ah e o meu pai levou-me a um espectáculo de D. Afonso Henriques, há pouco tempo. (A8E, p. 

28) 

Não gosto de Rock, não gosto. […] O que eu costumo mais ouvir é Jazz, das músicas. [...] 

Gosto. […] Hum, hum. (a família costuma ouvir Jazz). (A4E, p. 17) 

 3 

4 

3.2.2 O pai é músico O meu pai é músico. Toca trombone. [...] E às vezes viola, mas pouco. [...] Dá também aulas 

de música. […] tenho jeito para tocar… Saí ao meu pai, pronto. (A8E, p. 28) 

 
1 
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3.2.2 Síntese descritiva 

Tema A: Experiência musical no 2.º ciclo 

1.1 Diferenças entre 1.º e 2.º 

ciclo (5+19=24) 

 

 

 

1.1.1 Flauta de bisel (5) 

 

 

 

 

1.1.2 Leitura e escrita musical 

(3) 

 

 

 

1.1.3 Prática de canto (2) 

 

 

 

1.1.4 Grau de dificuldade (3) 

 

 

 

 

 

1.1.5 Testes (1) 

 

1.1.6 Sumários (1) 

 

1.1.7 Utilização de um manual 

(3) 

1.1.8 Formalidade (1) 

 

Dos 5 alunos que se pronunciaram sobre as diferenças sentidas na transição 

para o 2.º ciclo, 1 disse que foram muitas (A3E, p. 12); 2 outros sentiram “um 

bocadinho” de diferença (A9E, p. 31 e A5E, p. 18); 2 alunos consideraram os 

dois ciclos muito parecidos: “Não foi muitas. [...] É basicamente igual” (A6E, 

p. 20). As diferenças específicas mais apontadas foram:  

“Flauta de bisel”, cuja introdução no 2.º ciclo foi referida como a maior 

diferença por 5 alunos: “Foi o único coiso que mudou mais foi a flauta.” 

(A10E, p. 34); “e “chegámos ao 5.º ano e não sabíamos bem tocar flauta e o 

professor mandou-nos logo tocar flauta. Foi estranho, mas paciência.” (A9E, 

p. 31).  

“Leitura e escrita musical”, onde, de entre os diferentes aspectos da grafia 

musical, 3 alunos realçaram “as notas”, ou seja, a aprendizagem da notação 

musical, como a maior diferença sentida, mesmo para aqueles que já tinham 

adquirido alguns conhecimentos no 1.º ciclo: “Ainda não sabíamos ver notas 

muito bem, já sabíamos algumas coisas…” (A3E, p. 12). 

“Prática de canto”, referida por 2 alunos que cantaram mais no 1.º ciclo: “E 

aprendíamos mais… mais músicas (aprendiam mais canções, no 1.º ciclo)” 

(A2E, p. 9); “Gostava mais de cantar. (a professora do 1.º ciclo)” (A9E, p. 

31). 

“Grau de dificuldade”, onde, dos 3 alunos que se pronunciaram sobre este 

aspecto, 2 consideraram que existiu uma complexificação das aprendizagens 

no 2.º ciclo: “Que era uma coisa mais difícil” (A2E, p. 9); “o grau de 

dificuldade é que se complica” (A6E, p. 20). Um terceiro aluno manifestou 

posição oposta: “É fácil, até.” (A5E, p. 18), embora a palavra “até” possa 

denunciar a existência de alguma dificuldade. 

“Testes”, cuja prática foi apresentada como uma das diferenças por 1 aluno: 

“eu também não estava habituada a fazer testes. (no 1.º ciclo)” (A7E, p. 24). 

“Sumários”, também são referidos como novidade por 1 aluno: “E nós não 

estávamos a escrever os sumários (no 1.º ciclo)” (A7E, p. 24). 

“Utilização de um manual” é um aspecto referido por 3 alunos, como por 

exemplo: “Também lemos mais sobre o livro. (no 2.º ciclo)” (A10E, p. 34). 

“Formalidade”, uma maior formalidade nas regras de comportamento na sala 

de aula: “escolhíamos com quem é que queríamos ficar e às vezes íamos ao 

quadro (no 1.º ciclo)” (A7E, p. 24). 

1.2 Interpretação (27) 

 

 

1.2.1 Cantar  

(4 [1sim+3não] +5=9) 

 

No 2.º ciclo (tal como no 1.º) a categoria “Interpretação” tem um peso maior 

em relação às restantes competências desenvolvidas. Esta subdivide-se em 

duas subcategorias: “cantar” e “tocar” e, cada uma, em três sub-subcategorias. 

Na subcategoria “cantar”, existem 4 indicadores, correspondentes a 3 alunos 

que referiram não ter cantado (A4E; A9E) ou ter cantado “Muito poucas 
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1.2.1.1 Em grupo (2) 

1.2.1.2 Individualmente (1) 

1.2.1.3 Exercícios de 

aquecimento vocal (2) 

1.2.2 Tocar (3+15=18) 

1.2.2.1 Flauta de bisel (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2 Instrumentos da sala de 

aula (4=1sim+3não) 

 

 

 

 

1.2.2.3 Outros instrumentos 

(1) 

vezes” (A1E, p. 7) e 1 que disse: “cantávamos” (A7E, p. 24). Quanto às sub-

subcategorias, 2 alunos disseram cantar “em grupo”; 1 aluno, 

“individualmente” e 2 alunos mencionaram “exercícios de aquecimento 

vocal” como uma das actividades vocais realizadas: “aquecemos a voz” 

(A9Et, p. 5; A10E, p. 5), que os alunos diferenciam de cantar, como é o caso 

de A9E que diz não ter cantado (subcategoria “cantar”). 

A subcategoria “tocar” revelou-se especialmente apelativa para 3 alunos, por 

exemplo, “Eu gosto muito de tocar” (A8E, p. 28). Na sub-subcategoria “flauta 

de bisel”, todos os 10 alunos responderam afirmativamente, ou seja, todos os 

alunos tocaram flauta no 2.º ciclo. Nos depoimentos de 5 dos alunos é possível 

perceber o peso desta actividade no conjunto das práticas: “Só flauta.” (A3E, 

p. 13); “Depois (no 2.º ciclo) só toquei flauta, mais nada.” (A4E, p. 16); 

“estou a dar flauta (está a estudar flauta)” (A6E, p. 20); “Só a tocar flauta. 

Todas as semanas tocávamos músicas.” (A9E, p. 30) e “Tocámos mais vezes 

flauta. Foi uma das principais coisas que fizemos mais…” (A10E, p. 34). 

Quanto à sub-subcategoria “instrumentos da sala de aula”, apenas um aluno 

(A1E, p. 7) disse ter tocado e apenas no 5.º ano. Os restantes 3 alunos que se 

manifestaram sobre este aspecto afirmaram não ter tocado: “Não. […] 

Cheguei já a experimentar, já. (não aprendeu nenhum instrumento da sala de 

aula, apesar de já ter experimentado)” (A4E, ); “Acho que não.” (A5E, p. 18). 

Um dos alunos justificou a não utilização de instrumentos: “Éramos para tocar 

mas depois não tocámos porque o material estava velho.” (A9E, p. 30). Um 

aluno referiu ter experimentado tocar outro instrumento (piano): “No 6.º ano 

tocámos, que o professor até pedia a um aluno para ir tocar no piano, cada um 

à vez.” (A5E, p. 18). 

1.3 Composição (15) 

 

1.3.1 Compor/Inventar música 

(8=1sim+7não) 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Criar letra para música 

(7=2sim+5não) 

Na categoria “Composição” os alunos manifestaram-se em relação a duas 

subcategorias: “Compor/Inventar música” e “Criar letra para uma música”. 

Quanto à primeira, apenas 1 aluno disse ter inventado uma música original, 

embora por uma única vez durante todo o 2.º ciclo: “Lembro, no 5.º ano. A 

professora houve uma altura que disse: ‘Vocês próprios inventem uma música 

e depois para a próxima aula, tocam-na aqui na aula’. [...] Foi, só.” (A6E, p. 

21). Sete alunos disseram não ter realizado esse tipo de actividade: “Inventar 

uma música nova? Não, acho que não. Não. Não chegámos a fazer.” (A8E, p. 

27); “Não me lembro.” (A5E, p. 18); e alguns foram mesmo peremptórios: 

“Não, não, não.” (A7E, p. 24); “Não fizemos esse tipo de trabalho” (A9E, p. 

31); “Isso já não.” (A10E, p. 34). 

Quanto à subcategoria “Criar letra para uma música”, 2 alunos referiram 

experiências nesse âmbito: “O professor meteu (pôs a música a tocar), nós 

ouvimos e depois fizemos, construímos uma letra completamente diferente 

sobre o tabaco.” (A6E, p. 22); “era a Ode à alegria e nós estivemos a pôr as 

letras e depois começámos a tocar.” (A7E, p. 25). No entanto, 5 alunos 

disseram nunca ter realizado essa actividade. 

1.4 Audição (7) A categoria “Audição” inclui duas subcategorias, “Ouvir e analisar música” e 
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1.4.1 Ouvir e analisar música 

(6) 

 

 

 

 

1.4.2 Exercícios auditivos (1) 

“Exercícios auditivos”. 

Em relação à primeira, 3 alunos pronunciaram-se afirmativamente, como por 

exemplo: “E a professora até nos levou lá a música dos Beatles. (no 5.º ano) 

[…] Ah, também fizemos no 6.º ano.” (A6E, p. 21). Três alunos afirmaram 

não ter realizado essas actividades, um deles (A2E) disse que não chegaram a 

ouvir e analisar música, por problemas disciplinares com um aluno e também 

com a turma. 

Um único aluno referiu “exercícios auditivos” relacionados com a altura do 

som: “por exemplo, aqui na mesa (bate com a mão na mesa) e nós víamos se 

era agudo ou…” (A9E, p. 31). 

1.5 Teoria (1+9=10) 

 

 

1.5.1 Leitura e escrita musical 

(6) 

 

 

1.5.2 Testes (3=2sim+1não) 

A categoria “Teoria” é referida especificamente por um aluno: “Nós 

aprendíamos a teoria” (A8E, p. 28). Agrupa as subcategorias “Escrita e leitura 

musical” e “Testes”. 

Quanto à primeira, 6 alunos mencionaram actividades de leitura e escrita 

musical, por exemplo: “Mais as notas, as figuras.” (A1E, p. 7); “E aprendemos 

a lê-las (as notas). [...] Por exemplo, o dó.” (A4E, p. 15) e “O professor metia 

as pautas no quadro e nós copiávamos” (A7E, p. 24). 

Na categoria “Testes”, 2 alunos disseram tê-los realizado e 1, não. 

1.6 Experiências de 

aprendizagem (23) 

 

1.6.1 Assistência a 

espectáculos musicais 

(9=1sim+7não+1) 

 

 

1.6.1.1 Teve oportunidade mas 

não assistiu (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na categoria “Experiências de aprendizagem”, contam-se três subcategorias: 

“Assistência a espectáculos musicais”, “Actuações em eventos da escola” e 

“Trabalhos de projecto”. 

A “Assistência a espectáculos musicais” apresenta uma única menção 

positiva, mas, ainda assim, muito vaga: “Acho que sim, acho que fomos ver 

um. Não me lembro quando, mas acho que fomos ver um.” (A8E, p. 28). Seis 

alunos pronunciaram-se negativamente em relação a este aspecto, em concreto 

quando programado na disciplina de Educação Musical: “Não, não. […] 

Teatro, fomos duas vezes (sem relação com Educação Musical)” (A9E, p. 32). 

Ainda na subcategoria “Assistência a espectáculos musicais”, surgiu a 

necessidade de criar uma sub-subcategoria intitulada “teve oportunidade mas 

não assistiu” na sequência da declaração de um aluno sobre um espectáculo 

musical, organizado pela escola, que terá tido pouca adesão entre os alunos: 

“Houve no 5.º, só que eu não vi, eu não, não gostei muito… […] Se não me 

apetecesse… Eu também estava aqui no ATL, e foi na sexta, e eu saio às três, 

e não deu tempo. […] O professor tinha dito que à tarde ia haver um 

espectáculo de música e perguntou quem é que queria participar [...] 

Responderam três alunos que queriam, o resto não queria. Depois o professor 

disse: ‘Ah, meninos não faltem à tarde para irem lá’ [...] E ninguém foi. (ri) 

Acho eu que ninguém foi.” (A7E, p. 25). Poderá ser interessante cruzar esta 

informação com a declaração deste mesmo aluno, incluída na categoria 

“Hábitos culturais da família”, pertencente ao tema C, “Experiência musical 

extra-escolar dos alunos” em que o aluno disse que nunca tinha visto um 

espectáculo de música e que não conhecia espectáculos de música. Esta 

intercepção permite pensar na importância da criação de hábitos culturais nas 
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1.6.2 Actuações em eventos 

da escola 

(10=3sim+7não) 

 

1.6.2.1 Em articulação com 

APR (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 Trabalhos de projecto 

musicais (4=2sim+2não) 

 

crianças e no papel que a escola pode ter nesse domínio.  

Quanto à subcategoria “Actuações em eventos da escola”, ou seja, à 

participação em festas e espectáculos da escola, 3 alunos responderam 

afirmativamente, no entanto, referindo-se a actuações no contexto de Área de 

Projecto com uma participação limitada da Educação Musical, dando origem à 

sub-subcategoria “em articulação com APR”. No entanto, foram experiências 

que agradaram aos alunos e que envolveram uma apresentação musical 

pública: “Fizemos um trabalho de turma de APR e tocámos flauta ao 

princípio. Foi a exposição: ‘A minha escola e a escola dos meus pais’. [...] 

Não, o professor não acompanhava. Tocámos sozinhos. [...] Gostei. […] 

Fizemos um projecto (em Área de Projecto) e a professora (de Educação 

Musical) concordou em fazermos a música no princípio. Muitos dos pais da 

nossa turma andaram naquela escola. Depois fizemos uma visita guiada aos 

pais.” (A9E, p. 31); “Ah, sim, por exemplo, nós em APR estávamos a fazer 

um projecto sobre a escola antigamente e a escola no presente e no futuro e no 

início tocámos uma música.” (A3E, p. 13) e “era assim, havia um grupo que 

rodeávamos os professores que fumavam e então fazíamos aquela música e 

depois no final dávamos assim uma prenda de oferta de tabaco, um pulmão 

todo preto (ri) […] Foi juntamente com a Área de Projecto e música.” (A6E, 

p. 21). Sete alunos, porém, disseram nunca ter participado em quaisquer 

actuações musicais na escola. 

A subcategoria “Trabalhos de projecto musicais” é referida apenas por 2 

alunos, em particular, um projecto de gravação de um CD de música 

tradicional portuguesa que envolveu todos os alunos da escola, realizado por 

uma professora não necessariamente professora da turma: “Não, não era. (não 

era professora da turma) A professora foi ensaiar com as turmas todas, foi no 

5.º ano. Foi muito giro. (gravação de disco de música tradicional 

portuguesa)” (A1E, p. 8) e “E no 5.º gravámos aquele disco de música 

portuguesa, que foi lindo.” (A6E, p. 21). Dois alunos afirmaram não ter 

realizado projectos musicais.  

1.7 Preferências dos alunos (15) 

1.7.1 Tocar (10) 

1.7.1.1 Flauta de bisel (7) 

 

 

1.7.1.2 Outros instrumentos (3) 

 

 

 

1.7.2 Cantar (5) 

 

1.7.2.1 Individualmente (2) 

 

Quanto à categoria “Preferências dos alunos” ela ramifica-se em 3 

subcategorias: “Tocar”, “Cantar” e “Outras actividades”. 

Sete alunos afirmaram preferirem “tocar flauta de bisel”, de entre todas as 

actividades da aula. Um dos alunos revela especial dedicação ao estudo do 

instrumento: “Eu sempre tive uma panca (fixação) por tocar flauta. [...] Eu 

nunca vou deixar de tocar, eu adoro. Até nas férias eu toco…” (A6E, p. 22). 

Três alunos disseram que teriam preferido “tocar outros instrumentos”: 

“Tocar instrumentos. [...] Mais nada.” (A9E, p. 31). Entre eles, 2 alunos 

destacam os instrumentos “Xilofone.” (A1E, p. 7) e “Bateria.” (A3E, p. 13). 

Cinco alunos gostaram de “cantar”, 2 deles em plano de igualdade com tocar 

flauta (A5E, p. 19; A8E, p. 28). Dois outros (A7E, p. 25; A10E, p. 35) 

disseram que, das actividades de canto, gostaram mais de “cantar 

individualmente”. Independentemente das suas preferências, 2 alunos 
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1.7.2.2  Em grupo (2) 

 

1.7.2.3 Outras actividades (1) 

referiram vergonha e nervosismo associados a cantar individualmente: “Às 

vezes ficava nervosa mas...” (A10E, p. 33) e “Às vezes tenho vergonha de 

cantar à frente das pessoas.” (A5E, p. 19). Dois alunos mencionaram preferir 

cantar “em grupo” (A1E, p. 8; A5E, p. 19). 

Na subcategoria “Outras actividades”, um aluno mencionou “Uma peça de 

teatro com flauta.” (A6E, p. 21). 

1.8 Apreciações dos alunos 

(17) 

1.8.1 Sobre a disciplina de 

Educação Musical (10) 

1.8.1.1 Gosto pela disciplina  (5) 

 

1.8.1.2 Especificidades do 

trabalho (2) 

 

 

 

 

1.8.1.3 Sucesso (3) 

 

1.8.2 Sobre os professores (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3 Sobre o comportamento 

dos alunos (4) 

A categoria “Apreciações dos alunos” inclui três subcategorias: “sobre a 

disciplina”; “sobre os professores”; “sobre o comportamento dos alunos”. 

Em relação à subcategoria “Sobre a disciplina de Educação Musical”, 5 alunos 

afirmaram ter gostado da disciplina de Educação Musical. As respostas 

variaram entre simples advérbios de afirmação e referências mais elaboradas 

como “eu adoro música. Uma das minhas aulas favoritas é a aula de música.” 

(A6E, p. 20). Na sub-subcategoria “Especificidades do trabalho” em Educação 

Musical, 1 aluno (A4E, p. 15) considerou que aprenderam muito nas aulas de 

Educação Musical; outro aluno diferenciou a aula de Educação Musical das de 

outras disciplinas: “A aula é diferente. A professora manda escrever o sumário 

e as lições no quadro e praticamente não escrevemos mais nada. E noutra 

temos que estar sempre a escrever, a ouvir.” (A9E, p. 31).   

Na sub-subcategoria “Sucesso” na disciplina, 3 alunos afirmaram ter tido nota 

4, na escala de 1 a 5, na disciplina de Educação Musical (A3E; A6E; A7E). 

Na subcategoria “Sobre os professores”, 1 aluno estabeleceu uma distinção 

entre as aulas do 5.º ano e as do 6.º, por razões imputáveis aos professores, 

destacando as múltiplas faltas de um em relação à assiduidade do outro, bem 

como as diferenças no ambiente de trabalho: “Gostei. (gostou mais das aulas 

no 5.º ano do que no 6.º) […] nós não tivemos muitas (aulas de Educação 

Musical no 6.º ano) porque o professor andava ou quase sempre doente, ou 

isso, e depois na aula era tipo, o professor chegava à aula, dava-nos um 

sermão, começávamos a tocar um bocadinho. Não era giro como era com a 

professora antes. […] a professora nunca faltou à turma do 5.º ano, só faltou 

uma vez ou o que é que foi. E nós tínhamos aulas fixes e a professora no final 

acho que nos deixava brincar um bocadinho…” (A6E, p. 20). Outro aluno 

(A7E, p. 24) confirmou, entre risos, a afirmação feita no texto: “não gostei 

nada de ouvir o meu professor” (A7Et, p. 5) e acrescentou, “É que às vezes o 

professor é muito chato”, por causa das admoestações do professor, embora 

tenha reconhecido razões para as mesmas. 

Quatro alunos mencionaram aspectos relacionados com a subcategoria “Sobre 

o comportamento dos alunos” na aula de Educação Musical. Um deles frisou o 

facto de não ter realizado actividades de audição devido a problemas 

disciplinares na turma, nos quais ele próprio se inclui: “Por causa que um 

colega nosso comportava-se muito mal. […] Muito mal. […] Ah e depois 

também fizemos todos muito barulho.” (A2E, p. 10). Outros alunos referem-

se também ao comportamento da turma e aos comportamentos próprios: “Às 

vezes. (os alunos não respeitam a disciplina) […] Não sou um dos melhores a 
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portar-me bem mas também não sou dos piores.” (A3E, p. 14); “Conforme… 

Uns são mais… nada de faltas disciplinares… Só falam, o professor manda-os 

calar… Às vezes até eu falo e isso tudo.” (A9E, p. 31). Embora se perceba que 

o comportamento dos alunos por vezes influencia negativamente o decorrer 

das aulas, os alunos não atribuem muito peso a esse facto, parecendo crer que 

o mesmo se passa com o professor, que se limita a advertir a turma e atribui 

boas notas a alunos cujo comportamento é assumidamente mau, ao ponto de o 

próprio aluno manifestar estranheza: “Às vezes porto-me muito mal nas aulas 

de música, mas não sei como é que consigo manter a nota…” (A7E, p. 24). 

 

Tema B: Experiência musical no 1.º ciclo 

2.1 Frequência de aulas (10) Todos os alunos da amostra frequentaram aulas de música no 1.º ciclo. 

2.2 Interpretação (22) 

 

 

 

2.2.1 Cantar (7+6=13) 

2.2.1.1 Em grupo (1) 

2.2.1.2 Individualmente (3) 

2.2.1.3 Em grupo e 

individualmente (2) 

2.2.2 Tocar (9) 

2.2.2.1 Instrumentos da sala 

de aula 

(3=2sim+1não) 

2.2.2.2 Flauta de bisel 

(5=2sim+3não) 

2.2.2.3 Outros instrumentos 

(1) 

As actividades incluídas na categoria “Interpretação”, realizadas no 1.º ciclo, 

são predominantes em relação às restantes. Dividem-se em actividades vocais, 

agrupadas na subcategoria “Cantar”, e actividades instrumentais, incluídas na 

subcategoria “Tocar”. 

A subcategoria “Cantar” reúne 13 indicadores, provenientes dos 7 alunos que 

disseram cantar. De entre eles, 1 aluno disse ter cantado somente “Em grupo”; 

3 referiram cantar “Individualmente” e 2 deles acrescentaram que também 

cantaram em grupo. 

A subcategoria “Tocar” apresenta 9 indicadores, embora apenas 5 deles sejam 

positivos em relação a tocar instrumentos. Assim, dos 3 alunos que referiram a 

sub-subcategoria “Instrumentos da sala de aula”, 2 disseram que tocaram 

instrumentos e 1 afirmou que não. Dos 5 alunos que se referiram à sub-

subcategoria “Flauta de bisel”, 2 disseram ter tocado, mas 3 alunos afirmaram 

não o ter feito no 1.º ciclo. 

Um aluno referiu: “Também estivemos a tocar na viola dos nossos 

professores” (A7E, p. 23), o que se insere no contacto com outros 

instrumentos musicais, constituindo-se a sub-subcategoria “Outros 

instrumentos”. 

As actividades de canto são predominantes no conjunto das competências da 

área da interpretação desenvolvidas no 1.º ciclo. 

2.3 Audição (2) Na categoria “Audição” contam-se 2 indicadores: “no fim da aula ouvíamos 

umas músicas.” (A3E, p. 12); “ouvíamos o professor e a professora também a 

cantar, a tocar músicas na flauta” (A8E, p. 27). Deste modo, apenas 2 alunos 

referiram actividades de audição musical, revestindo-se estas, aparentemente, 

de natureza lúdica e residual. 

2.4 Teoria (2) Na categoria “Teoria”, 2 alunos referiram o estudo da leitura e da escrita 

musical: “Nomeámos as figuras rítmicas…” (A3E, p. 12); “dava pautas 

(estudava a escrita musical na pauta)” (A6E, p. 20). 

2.5 Registos no caderno diário 

(2) 

Dois alunos mencionaram a realização de “registos no caderno diário”, 

associando-os, num dos casos, à escrita de letras de canções: “às vezes 
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escrevíamos as letras das canções…” (A7E, p. 23). 

2.6 Dramatização e 

movimento (3) 

Três alunos relataram actividades do âmbito da dramatização, da expressão 

corporal ou da dança: “Fazíamos teatros e aprendíamos músicas e com as 

músicas fazíamos coisas… tipo teatro. (músicas = canções)” (A2E, p. 9); “E 

também fazíamos o que é que as canções queriam dizer, os objectos… 

(mimavam as canções)” (A7E, p. 23) e “Depois dançávamos […] 

Imitávamos.” (A3E, p. 12). Este carácter interdisciplinar e lúdico parece ser 

próprio  do trabalho no 1.º ciclo. 

2.7 Os professores (3) 

2.7.1 Titular da turma (1) 

 

2.7.2 Professor de música (2) 

 

 

Três alunos referiram-se aos professores. Um aluno mencionou que a 

professora “titular da turma” não participava na aula: “Não. Ficava sentada a 

olhar para nós.” (A3E, p. 12). 

Os dois outros indicadores referem-se ao “professor de música”: “Já 

estávamos muito atrasados, a professora faltava muitas vezes…” (A10E, p. 

34), razão evocada pelo aluno para não ter tocado instrumentos e apenas 

cantado; o segundo refere uma característica específica do professor, tocar 

viola: “O meu professor tinha uma viola.” (A2E, p. 9). Este segundo indicador 

tem especial interesse quando cruzado com o facto de o aluno em causa 

estudar “violão”, o que permite indagar da influência desse professor e da sua 

prática instrumental no percurso musical do aluno (ver o tema “Experiência 

musical extra-escolar”, subcategoria “Aulas particulares de instrumento”). 

1.8 Relação afectiva com as 

aulas (4) 

Quatro alunos referiram ter gostado das aulas de música no 1.º ciclo. Os 

restantes não se manifestaram, no entanto, o discurso dos alunos em relação 

ao 1.º ciclo foi bastante positivo. 

 

 

Tema C: Experiência musical extra-escolar 

3.1 Práticas autónomas (3) 

 

 

3.1.1 Aulas particulares de 

instrumento (1) 

 

 

 

3.1.2 Compor música (1) 

 

 

3.1.2 Cantar em casa (1) 

 

 

3.2 Práticas no contexto 

familiar (4) 

O tema “Experiência musical extra-escolar dos alunos” congrega duas 

categorias: “Práticas autónomas” e “Práticas no contexto familiar”. Na 

primeira é possível distinguir três subcategorias. 

A subcategoria “Aulas particulares de instrumento” é referida por 1 aluno: 

“Também tenho aulas fora da escola… de violão.” (A2E, p. 10). O mesmo 

aluno acrescentou que gostava mais das aulas de violão do que das de 

Educação Musical, que estudava autonomamente, que estudava acordes para 

acompanhamento e que tinha um professor particular. 

A subcategoria “Compor música” foi igualmente mencionada por um aluno: 

“Mas eu fiz uma ainda este ano. […] Foi mesmo de flauta. (compôs na flauta) 

[…] Sim. (ainda se lembra da música) ” (A4E, pp. 15-16). 

A terceira subcategoria, “Cantar em casa”, foi formada a partir do testemunho 

de um aluno que disse: “eu em casa costumo cantar quando vou tomar banho. 

[…] A minha mãe diz assim: ‘Estás sempre a cantar.’” (A5E, p. 19) 

Na segunda categoria, “Práticas no contexto familiar”, destacam-se duas 

subcategorias; a primeira refere-se aos “Hábitos culturais da família”, 
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3.2.1 Hábitos culturais (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 O pai é músico (1) 

presentes no depoimento de 3 alunos. Um disse ter assistido a um espectáculo 

com o pai: “Ah e o meu pai levou-me a um espectáculo de D. Afonso 

Henriques, há pouco tempo.” (A8E, p. 28); outro, porém, revelou a falta de 

hábitos culturais musicais do seu ambiente familiar: “Eu nunca tinha visto um 

espectáculo de música. Eu também não conheço espectáculos de música.” 

(A7E, p. 25). O terceiro, A4E, revelou gostos musicais particulares associados 

à vida familiar: “Não gosto de Rock, não gosto. […] O que eu costumo mais 

ouvir é Jazz, das músicas. [...] Gosto. […] Hum, hum. (a família costuma 

ouvir Jazz)”. (A4E, p. 17) 

Por fim, um aluno (A8E, p. 28) disse que “o pai é músico”, o que se constituiu 

como subcategoria, e também professor de música, associando as suas 

capacidades musicais ao factor hereditário: “tenho jeito para tocar… Saí ao 

meu pai, pronto”. 
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3.3 Entrevistas professores 

3.3.1 Grelha de análise de conteúdo 

1. Desenvolvimento de 
competências musicais 

P1E P2E P3E P4E 

1.1 Interpretação  

1.1.1 Predomínio de 
actividades de 

interpretação 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.1.2 Instrumentos da sala de 
aula (instrumentos Orff) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu gosto do instrumental Orff e 

gosto muito de os pôr a tocar 

xilofones (p. 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eu incido muito na prática musical. 

(p. 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 têm que tocar, ora os instrumentos 

Orff (p. 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no 2.º ciclo, acabo por fazer muita 

interpretação, é certo, muita 

interpretação. (p. 55) 

É assim, de tudo o que nós fazemos, 

e se tu perguntares a qualquer 

garoto ele diz-te, “o que é que tu 

gostas mais de fazer?”, “Tocar”. 

Pronto, trigo limpo. Porque isso é o 

mais activo é o que os envolve 

mais, tem corpo, envolve tudo, 

envolve tudo, estão em acção… (p. 

56) 

 

Então tenho feito o seguinte, 

algumas peças, por exemplo uma 

ou duas por ano, faço com 

instrumental Orff e pronto. 

Normalmente até utilizo muito o 

Natal porque temos o Natal 

Africano, temos uma série delas que 

são ricas… funciona… 

normalmente utilizo. (p. 56) 

Aproveito todas as peças, todas, 

para eles irem para o instrumental 

Orff (p. 57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso Orff (p. 71) 
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1.1.3 Flauta de bisel 
 

 
 

 
 

 
1.1.3.1 Justificações para a 

utilização da flauta de 
bisel 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.1.3.2 Crítica ao uso da flauta 

de bisel 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.1.3.3 Avaliação do trabalho 

Acabam por tocar mais flauta (p. 

43) 

 

 

 

 

 

Porque a maioria deles também já 

vem com a flauta não sei de onde e 

valorizam todos muito a flauta… 

(p. 43) 

à falta de outros (instrumentos) (p. 

43) 

Mas eu acho que nós, eu sou levada 

a isso […] eu punha-os a tocar 

flauta muitas vezes (porque só tinha 

dois xilofones e, se calhar, dois 

tamborins e dois ferrinhos.) 

Portanto, eu punha-os a tocar flauta 

e tenho pena que eles não possam 

sair no 6.º ano com outro tipo de 

experiências. (p. 43) 

 

agora usar isso como único 

instrumento e como condicionante 

para depois não se fazer mais nada 

e marcar faltas de material… isso já 

sou contra… mas eu não faço 

isso… (p. 43) 

Para já, saem muito com essa ideia 

que instrumento é só a flauta, e isso 

é mau. (p. 43) 

 

 

ou flauta (p. 46) 

tocam na flauta (melodias que os 

alunos fizeram). (p. 46) 

(fizeram várias composições) em 

flauta (p. 47) 

tocavam flauta (p. 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois trabalho realmente um 

bocado a flauta (p. 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como é que eu faço para aquilo não 

ser insípido, não ser monótono e 

para não ser só aquilo… (p. 56) 

 

 

 

 

 

 

 

vamos estudar, estudamos na aula, e 

Flauta, sim. Claro. […] Mas eu 

trabalho sim, na flauta. Flauta, uso 

muitas vezes também. […] É 

interessante, é interessante. (p. 72) 

 

 

 

A flauta é assim, eu estou-lhes 

sempre a dizer que adorava que eles 

pudessem tocar guitarra, piano, 

violinos. Adorava, se eles 

pudessem… Para já, é um 

instrumento que eles não podem 

trazer para a escola, não têm, não é? 

A flauta é um instrumento que cabe 

na mochila deles e que eles podem 

tocar em casa. É o único que eles 

têm. Quem me dera que eles 

tocassem piano, mas trazer um 

piano é difícil. (p. 72) 

Portanto, essa é a minha desculpa e 

eles percebem. (p. 72) 
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individual na flauta de 
bisel 

 
 

 
 

 
1.1.4 Outros instrumentos 

1.1.4.1 Convencionais 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no próximo dia vou perguntar quem 

é que quer apresentar. […] E avalio. 

Aliás, eles já sabem, às vezes até 

escrevo no quadro os critérios para 

eles também poderem dizer, se 

interrompeu ou não, postura do 

corpo… se se enganou (p. 59) 

 

o caso, por exemplo, dos 5.os e 6.os 

anos, quando os miúdos dizem, “ó 

professora posso trazer o meu 

instrumento?”, “podes, traz” e tal, 

“então toca lá uma coisa” e a partir 

daqui ponho os outros a fazer um 

ostinato ou não sei quê, percebes? 

O que é que eu faço? Normalmente 

acompanho-o com a guitarra ou 

meto assim uma coisa assim, 

acordeão, havia lá um este ano que 

estava com acordeão, fez lá duas ou 

três coisas […] Mas é só assim de 

uma forma, digamos, esporádica e, 

digamos, livre […] com os de 5.º e 

6.º é assim. (p. 62) 

Eu incluo mais ao nível, cá está, dos 

mais velhos e dos grupos mais 

pequenos, opção porque é mais 

pequeno, o grupo mais pequeno, 

portanto permite alguma… Porque, 

se não, estás a ver a gente está a 

trabalhar com o da flauta, “agora 

entras aqui” mas entretanto os 

outros estão à espera ou já… […] 

Com os mais velhos, pronto já dá 

 

 

 

 

 

 

 

 

bateria, baixo e guitarra. (p. 64) 
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1.1.4.2 Não convencionais 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.1.5 Voz 

 
 

 
 

 
 

1.1.5.1 Desenvolvimento vocal 
ao nível do ensino 

vocacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estamos aqui a cantar juntos – tão 

simplesmente quanto isto.  (p. 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou têm que cantar (p. 46) 

eles cantavam (p. 49) 

os meus miúdos cantam muito (p. 

51) 

Sim é. (é difícil levar os alunos a 

cantar a vozes) (p. 46) 

 

a maior parte das turmas, a minha 

turma que chega ao 9.º ano já me 

está a cantar a esse nível. (ao nível 

do ensino vocacional) (p. 46) 

para eles, por exemplo, fazerem 

uma parte da melod… pronto, uma 

segunda voz e não sei quê, 

“professora, escreva aí a música”, e 

eles depois estudam e já funciona. 

(p. 69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e cantada (a peça era tocada na 

flauta e cantada) (p. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uso também instrumentos não 

convencionais (p. 71) 

Utilizo também, muitas vezes, os 

boom wackers, não é?, aqueles 

tubos engraçados para […] 

trabalharmos um bocadinho o 

movimento que é interessante. (pp. 

71-72) 

Trabalhamos também com o corpo, 

muito, inspirado em montes de 

grupos que há de ritmo, os Stomp, e 

por aí fora. Pegar em… o projecto 

dos “Barbatuques”, não é?, do 

Brasil, que tem a ver com ritmo, a 

exploração dos sons. (p. 72) 
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1.1.6 Práticas associadas à 
interpretação musical   

1.1.6.1 Utilização de 
acompanhamentos pré-

gravados  
 

 
1.1.6.2 Utilização de 

repertório diversificado  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.1.6.3 Gestão dos diferentes 

desempenhos dos 
alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por exemplo, eu tenho alunos às 

vezes que têm aquilo que se chama 

dislexia, mas eles na flauta não se 

nota isso. Tenho um aluno que não 

pode tocar flauta porque tem uma 

mãozinha assim, toca com o 

xilofone, enquanto os outros 

tocam… (p. 51) 

 

 

o acompanhamento pré-gravado, 

porque também isso dá logo uma 

sensação de fazer música, enche 

muito a alma (p. 56) 

 

Uma das coisas que eu gosto muito 

de fazer é fazer tipo a árvore 

genealógica do Rock, muito 

sucintamente como é óbvio, mas 

pronto, ir aos espirituais negros… 

[…] E então espirituais, não sei 

quê, esta daqui, um rock, uma 

tradicional portuguesa … pronto, 

para cobrirmos também assim… 

umas propostas por eles outras 

propostas por mim (p. 60)  

 

Este ano também experimentei, 

para meter todos, todos, nas peças 

de Natal todos estavam a tocar, 

como é que eu fiz isso? A peça era 

repetida, na primeira vez a parte de 

flauta era tocada e cantada, tocada 

ou cantada, por metade da turma, 

vamos imaginar, a outra metade 

estava nas lâminas e na outra 

percussão e depois, na repetição, 

trocaram. (p. 57) 

Nos ensaios, nas aulas, todos 

trabalharam as lâminas. Depois eu 

disse-lhes mesmo, “agora vocês vão 

escolher”… porque, no fundo, sabia 

 

 

 

 

 

 

 

E eu não faço só música Rock, ou 

música… eu faço de tudo, gosto de 

todo o tipo de música, vamos a 

todas, não é?, como se costuma 

dizer. (p. 71) 
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que eles não tinham todos o mesmo 

desempenho. (p. 57)  

1.2 Composição  

1.2.1 Realização de actividades 
de composição 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Tenho feito muito, de há três anos 

para cá não, mas faço muito o 

trabalho de composição com eles 

(p. 46) 

Situações em que os levei a fazerem 

a composição para os poemas, 

levei-os a fazer composição para 

determinadas partes, e depois 

peguei nas melodias deles (sobre 

uma adaptação do livro: “História 

de uma gaivota e do gato que a 

ensinou a voar” de Luís Sepúlveda) 

(p. 46 

composições que os miúdos fizeram 

na aula. (musicaram poemas de 

vários poetas portugueses) (p. 46)  

as minhas turmas, fizeram as várias 

composições em flauta e depois 

fizeram vários poemas (p. 47) 

uma missa que eles tinham feito, 

pegaram no kyrie, pegaram no 

Glória… aquilo que fazem 

normalmente os compositores, 

pegam no texto da missa e… (p. 47) 

cada aluno pegou no livro de 

português, fizeram uma música (p. 

49) 

 

 

 

 

 

fiz ao longo da minha carreira 

muito, o máximo de trabalho de 

composição na sala de aula. (p. 53) 

Passa muito por trabalhos de grupo, 

com timbres seleccionados ou 

não… enfim, com determinadas 

balizas, tarefas com determinadas 

regras, com determinadas 

indicações, “vocês fazem uma peça 

com três partes diferentes... A, 

B…”. (p. 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu trabalho à volta de composição 

(p. 70) 

às vezes para fazer composições. 

(usa instrumentos não 

convencionais) (p. 71) 

E este ano também vamos… uma 

das bandas fez a primeira música 

original, não é? Que foi uma das 

coisas que eu achava que ainda não 

estávamos prontos para isso, é 

preciso aprender muito. E estamos 

agora no processo, portanto, nós 

vamos gravar esta próxima semana 

a canção e vamos concorrer, já 

concorremos, mas vou entregar a 

maquete até dia 15 de Maio. Que é 

o “Grande C", que é aquele 

concurso lançado pelo Ministério da 

Cultura e da Educação, uma 

parceria que fizeram em várias 

áreas, categorias, música, vídeo, 

fotografia, multimédia. Nós 

concorremos na área da música, 

canção, não é?, portanto, com uma 

música original, letra e canção. 

Partindo deles, partindo deles. (pp. 

67-68) 
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1.2.1.1 Improvisação 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.2.2 Componente reduzida do 
trabalho 

 
 

 
 

 
 

1.2.2.1 Justificação para a 
reduzida prática de 

composição 
 

 
 

 
 

1.2.3 As actividades de 
composição são 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acompanhar livremente. (p. 

57) 

Às vezes faço… improviso, o 

grosso da turma continua a tocar, 

repete. (p. 57) 

de altura indeterminada 

(instrumentos Orff), tudo, para eles 

então fazerem improvisação 

rítmica. (p. 57) 

e nós improvisámos com voz sobre 

“tom-tom” (canta os sons e ri), 

sobre esses dois acordes, pronto. (p. 

62) 

 

É sempre uma componente muito 

mais reduzida do meu trabalho (p. 

54) 

acabo por fazer pouco (p. 54) 

acabo por fazer muito menos do 

que o que eu gostaria (p. 54) 

eu adoraria, fazer permanentemente 

muito trabalho desse. (p. 54)    

 

Portanto, as condições não 

permitem… (p. 54)    

porque, além de ser extremamente 

também cansativo para mim, não é 

tão rentável, não para também ser 

continuado (p. 54) 

 

mas quando faço (actividades de 

composição) resulta muito bem, ou 
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gratificantes para os 
alunos  

 
1.2.3.1 Valorização da 

criatividade dos alunos 
no domínio da 

composição 
 

 
 

1.2.4 Gestão das actividades de 
composição  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.2.4.1 Desconcentração dos 
alunos  

 
 

 

 

 

(os alunos) fazem coisas 

lindíssimas… eu tenho músicas que 

eles fizeram que são lindíssimas… 

eu um dia podia pegar nisso e… 

porque ficam melodias muito 

naturais em relação à letra… (p. 47) 

 

 

 

seja, enfim, é gratificante para os 

alunos, isso eu vejo (p. 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então, como é que eu faço isso, 

para haver alguma ordem na sala, 

porque dantes às vezes tinha 

dificuldades, como é que eu giro 

isto?, foi sempre a minha 

dificuldade maior, então vão grupos 

de quatro, vão quatro, a seguir 

sentam-se, vão outros quatro. (p. 

57) 

“Oiçam”, quando eles vão 

desencontrados, “atenção o que é 

que aqui correu mal?” Digo-lhes 

sempre, no final vamos ver como é 

que correu e vamos… e cada um 

vai ver se consegue adivinhar o que 

é que pode melhorar […] O que é 

que pode melhorar? “Ah, muito 

bem, ah…” O que é que podemos 

variar? (p. 57) 

 

Eles, às vezes, quando ainda não 

estão concentrados no seu trabalho, 

quando ainda não sabem muito bem 

o que querem, queixam-se do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

claro que eu vou picando-os 

sempre, vou dando o mote, quando 

as coisas não estão no bom caminho 

eu faço com que estejam, […] nas 

composições e isso é muito 

importante. (p. 70)  
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1.2.5 Avaliação das actividades 

de composição 
 

 
 

 
 

 
 

 

barulho que os colegas fazem ao 

lado. Para mim aquilo é tudo 

trabalho, mas eles lidam mal porque 

concentram-se mal, como é óbvio. 

(pp. 53-54) 

Em muitas situações mandava dois 

ou três grupos lá para fora, mas é 

preciso depois estar sempre a ir ao 

pé deles, porque eles entretanto 

chamam porque entretanto 

empancam e não sei quê… 

Entretanto os que estão dentro 

também já se distraíram, já se 

pegaram uns com os outros (p. 54) 

 

Aliás, também faço isso muito 

(avaliação), isso faço sempre com 

os trabalhos de grupo, quando é 

trabalhos de composição, ou com 

instrumentos ou com melodias, mas 

principalmente com timbres, faço 

mais até no 5.º ano. (pp. 59-60) 

quando proponho trabalhos de 

grupo escrevo muito no quadro, 

faço a tal grelha de verificação com 

os tais itens, não é? Se está de 

acordo com o tema, se utilizou os 

materiais, se não utilizou… (p. 60)  

1.3 Audição 
1.3.1 Ouvir e analisar música  

 
 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

Audição, alguma. (p. 55)    

para realçar esta ou aquela 

característica musical, estudar o 

carácter e a estrutura da música, os 

conceitos… na prática. (pp. 55-56) 

 

Ouvimos a música, compreendemos 

a estrutura, fazemos a análise da 

música para perceber as partes. (p. 

64)  
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1.3.1.1 Limitações à realização 

de actividades de 
audição  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.3.1.2 Integração das 

referências musicais 
dos alunos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os instrumentos também dizem e às 

vezes o timbre da voz, se foi… 

Características de interpretação, 

fazemos disso, de acordo ou não 

com o carácter, da função da 

música, pronto. (p. 56)    

 

Mas depois, como também é uma 

idade em que… embora a gente 

saiba que a audição é uma tarefa 

activa e há audições activas… Mas 

como também estamos muito 

limitados em termos de movimento, 

eu cada vez que queria fazer um 

movimento, quer dizer, tínhamos 

que mudar a sala toda… portanto, 

também não permitia uma audição 

activa muito ligada a outras coisas 

que não apenas estudar alguns 

conceitos… (p. 56)  

como não temos muito tempo, cá 

está (sorri), por exemplo, para fazer 

um programa imaginemos do 

espectro da música do mundo ou de 

história da música… Era preciso, 

enfim, os miúdos iam ficar… 

Pronto, pode-se dar um exemplo. 

(p. 55)    

 

E, portanto, actividades de audição 

são mais, funcionam mais para os 

motivar, para sentirem aquilo como 

deles, um pouco, porque são as suas 

músicas. Então a gente muitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incentivar os alunos, contando 

histórias, relacionando a música que 

eles ouvem, o que está a acontecer 

no momento, não é?, o que está a 

dar no momento.  (p. 71) 
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vezes vai aproveitar esses exemplos 

que eles trazem (p. 55)  

 

Mas é precisamente por essas que 

nós temos que começar e depois 

alargar, como eu tenho feito, a 

outros géneros de música. Eu falo 

de música clássica, falamos do 

Fado, falamos da música pimba 

também, porque é a música que a 

maior parte deles, que se divertem, 

que dançam. […] Obviamente que a 

cultura musical não é muito grande, 

não é?, do meio. Pronto, e eu tento 

sempre mostrar que a música é 

universal, não é? Pronto, e a música 

pimba existe também, e eu não 

gosto dela, obviamente, considero 

que é uma música extremamente 

simples e básica, não é?, com letras 

básicas, mas que tem a ver com 

muitas canções que se ouvem, 

estrangeiras, que as letras falam 

exactamente do mesmo, não é? 

Portanto, eu, no fundo, eu acho que 

nós temos que começar por pegar, é 

isso que eu tento fazer, pegar nas 

músicas que eles ouvem, ou agarrar 

numa ou noutra, não é?, que eu 

ache que possa ser bom para 

trabalhar, partir daí para as músicas 

que eu queira ensinar, não é?, para a 

música do mundo. Não posso 

começar pelas minhas músicas, 

desenquadradas do contexto social 

deles, não é? (pp. 70-71) 
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1.3.2 Enfoque na audição 
actualmente 

dantes os professores iam mais para 

a audição (p. 45) 

 

1.4 Teoria 

1.4.1 Interligação entre teoria 
e prática  

 
 

 
 

1.4.2 Treino de leitura musical 
 
 

 
 

 
1.4.2.1 Associação da leitura 

ao estudo instrumental 
 

 
 

 
 

 
1.4.3 Realização de testes 

escritos  
 

1.4.4 A Educação Musical é 
vista pelos alunos como 

uma disciplina teórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E também saem (os alunos) com a 

ideia de que a Educação Musical é 

muito mais teórica do que eles 

queriam e acho que também não há 

muita necessidade disso, mas contra 

mim falo, não é? (p. 43) 

 

Tudo o que seja de lecture, de 

aprendizagens de teoria é tudo 

baseado no que eles têm que fazer, 

na prática. (p. 45) 

 

Então estamos sempre a trabalhar 

conceitos de altura, de timbre, de 

ritmo, de dinâmica, etc… E eles 

então vão metendo coisas, então 

vamos introduzir. (p. 57) 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro, muito daquilo quando 

fazemos frase a frase… também 

faço um pouquinho mais de leitura, 

de solfejo (p. 56) 

À flauta, sempre. (associa a 

aprendizagem da leitura musical ao 

estudo da flauta) (p. 56)    

 

não faço testes, já (privilegia outras 

formas de avaliação) (p. 59) 

 

 

 

 

 

 

 

vou dando material, livros com 

partituras, vou ensinando aos 

bocadinhos como é que eles têm 

que ler, como é que se lê a cifra, 

como é que… (p. 65) 

 

para aprenderem, por exemplo, as 

notas musicais (usa instrumentos 

não convencionais – boom wackers) 

(p. 71) 

 

 

1.5 Experiências de 

aprendizagem  
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1.5.1 Actuações em festas e 
eventos da escola  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

eu faço questão de fazer alguma 

coisa que tenha visibilidade. (p. 40) 

Normalmente até extravaso o 

ambiente da turma e faço 

interturmas, no Natal faço sempre 

qualquer coisa (p. 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

um espectáculo que eu montei sobre 

os Beatles. (p. 45) 

E agora vão apresentar também à 

escola, uma peça musical com 14 

peças (para instrumentos Orff, 

flauta e canto) (p. 46) 

E este ano vão apresentar “Os 

Montes de Viriato”. (p. 46) 

No ano passado foi L’Affaire 

Broadway (teatro musical) (p. 46) 

e depois eles cantam e tocam na 

flauta as melodias que eles fizeram 

na aula com a minha orquestração 

(com base no livro: “História de 

uma gaivota e do gato que a 

ensinou a voar” de Luís Sepúlveda) 

(p. 46) 

os poetas saltavam e cantavam (as 

composições que os alunos fizeram 

na aula) (p. 46) 

Eu peguei nesse texto (Carta de 

Pêro Vaz de Caminha) e fiz 

momentos, o momento em que eles 

chegam à praia que têm a missa, o 

momento da dança… […] cantavam 

e todo o resto do texto era um 

rapaz, em Rap., que fazia as 

ligações entre os vários números 

musicais. (p. 47) 

Um dos anos fiz, foi uma missa, 

comemoração dos 10 anos da 

escola, os miúdos foram à igreja e 

cantaram uma missa (p. 47) 

Houve outra vez em que eu peguei 

Natal e fim do ano. Pelo menos… 

Ah, fizemos este ano, fizemos na 

semana do patrono, que enfim é 

uma semana tipo cultural lá da 

escola, não é, que é em Maio, 

também apresentámos umas coisas. 

(p. 60) 

Levámos, no encerramento do ano 

lectivo do Jardim de Infância que 

pertence ao agrupamento, foi lá o 

rancho. Mais nada. (p. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, não faz sentido estarmos a 

fazer música, nunca, para ficar só 

para nós. (p. 68) 

nós fazemos sempre dois concertos 

por ano, a festa de Natal, que é uma 

grande festa, e a festa de fim do ano 

(p. 67). 

Criámos um pequeno… uma 

música, portanto, um projecto 

rítmico que foi apresentado na festa 

de Natal em que eles intervinham 

com o público, brincavam, havia 

um líder que punha o público a 

repetir, foi muito interessante. Foi 

um projecto da sala de aula que 

passou para o palco e que pôs a 

escola toda a fazer o mesmo. 

Pronto, eles aprenderam a fazer, um 

grupinho, não é? Escolhi os 

melhores das várias turmas, foram 

ali 12 fazer alguns ritmos difíceis 

que o público não conseguia repetir, 

obviamente. Mas eles depois 

desmontaram aquilo e aos 

bocadinhos foram ensinando, da 

mesma maneira que eu faço com 

eles. Portanto, foi engraçado 

também fazermos isso. (p. 72) 
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1.5.1.1 Importância da 
apresentação pública 

para os alunos  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porque acho que isso é importante 

para os miúdos, porque os prepara e 

porque eles gostam e é bom para 

eles… Os miúdos gostam de fazer 

música. De fazer música, 

simplesmente (p. 40) 

E eles gostam tanto de apresentar 

para os colegas… (p. 40) 

É muito importante, não é? E nós, 

como estudantes de música que já 

fomos, sabemos que isso faz parte. 

(p. 40) 

é quase sempre um pretexto para se 

promover o bom relacionamento 

com os miúdos e com a disciplina, 

porque eles passam a gostar mais 

nas canções da Walt Disney, então 

fiz, aí já foi com sequenciador, 

havia um coro que cantava as 

canções da Walt Disney, as várias 

fases do concurso eram com peças 

da Walt Disney e quem apresentava 

era o Popeye e a Olívia Palito (ri-

se) (p. 49) 

Concursos de dança (p. 49) 

eu naquela altura ainda não tinha 

sequenciador para fazer as 

orquestrações, eu tocava, eles 

cantavam e tocavam flauta e 

fazíamos a encenação na aula de 

cada canção e foi um festival da 

canção e houve júri e não sei quê 

(p. 49) 

 

Mas eu sempre fiz… e os miúdos 

gostavam. (p. 49) 
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1.5.2 Assistência a 
espectáculos musicais  

 
 

 
 

 
 

 
 

1.5.2.1 Articulação com o meio 
sociocultural 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

daquilo, porque depois passam a 

trabalhar com um objectivo… (p. 

40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns concertos que houve, 

pronto, tentei fazer por turmas, mas 

pronto, nunca vão todos, mas fui 

com os alunos. (p. 61) 

A Primavera Musical que, enfim, 

fui ver alguns espectáculos com 

eles, mas pronto… (p. 61) 

 

 

 

Não, infelizmente não. (p. 60) 

Tem acontecido que, algum garoto 

que sobressaia ou que a gente vê ou 

que nos pede conselho ou que a 

gente toma a iniciativa de os 

encaminhar mais, não é, para 

aprofundarem mais, é assim 

encaminhamos ou para o 

Conservatório, se for preciso faz-se 

uma chamada pessoal ou qualquer 

coisa, ou para a Orquestra Típica 

que também já tem uma boa escola 

de música. (p. 60) 

Sim, embora alguns alunos do 

conservatório também os integrei 

nas coisas, os que tocavam alguma 

coisa também participaram a tocar 

com os outros mas, pronto, tirando 

isso, não. (p. 61) 

 

 

 

 

 

um concerto que fizemos aqui, 

convidámos uma das bandas dos 

Salesianos, eles vieram cá tocar. 

Uma banda avançada já de alunos 

do secundário, que tocaram uma 

série de músicas de bandas 

portuguesas, Ornatos Violeta, 

músicas um bocado até mais 

difíceis, não é? (p. 70) 

 

Já há um movimento, não é?, em 

relação às bandas. A própria escola 

quando são os concertos tem 

montes de fãs, muita gente. (p. 67)  
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1.5.3 Trabalho por projectos  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.5.4 Realização de tarefas de 
produção musical 

 

uma coisa que me dá muito jeito e 

que eu acho que funciona muito 

bem é, funcionar em termos de 

projecto, quer dizer, imaginar um 

projecto, um determinado objectivo, 

que seja, por exemplo, uma 

actuação nesta altura do ano ou não 

sei quê… Então, juntamos várias 

coisas que já mete movimento, 

dança, que já mete isto, já mete 

aquilo… (p. 59) 

Com aquele objectivo. Isso faz com 

que nós tenhamos mais balizas em 

termos de tempo, também quando 

estamos assim menos motivados ou 

mais cansados, a gente diz, “ó pá, 

mas já falta pouco tempo, temos 

que fazer”, qualquer coisa assim. (p. 

59) 

 

“E depois os nossos pais”, “quem é 

que faz isto?” e depois entretanto 

também os motivamos, “quem é 

que avisa os pais”, “vamos pôr no 

jornal da escola.”… (p. 59) 

Produção, produção, exactamente. 

E menos competentes, nós não 

podemos ter a pretensão que todos 

gostam da música como a gente 

gosta. (p. 59)  

Eu tenho por norma, nas minhas 

aulas, mesmo para além das bandas, 

outras coisas que eu tenho estado a 

fazer nas aulas, de tudo aquilo que 

nós fazemos nas aulas, ter sempre 

um objectivo. Ter um objectivo e 

esse objectivo passa por ou gravar 

ou apresentar ao vivo. (p. 68)  

Nós já gravámos um disco, o ano 

passado. (p. 67) 

 

2. Profissionalidade docente P1E P2E P3E P4E 

2.1 Adopção de metodologias 
específicas 

2.1.1 Modelo C(L)A(S)P 

 

 

  

 

 

A organização do 2.º ciclo baseia-se 
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2.1.2 Canto e técnica vocal 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.1.2.1 Técnicas para o 

desenvolvimento da 
afinação vocal 

 
 

 
 

 
 

 
 

no CLASP. Que é o “C", 

composition; o “L”, lecture; o “A”, 

audition, a audição; o “S”, skills, as 

técnicas que se adquirem, e o “P”, 

que é a performance. Eu baseio 

toda a minha prática nisto. (p. 45) 

 

Eu, como essa é a minha 

especialidade, eu insisto muito no 

canto […] eu insisto bastante nessa 

parte, pronto, é a minha 

especialidade… (ri) (p. 51) 

Essa é a minha grande 

especialidade. (p. 51) 

quando os miúdos chegam ao 9.º 

ano, porque eu depois faço um 

trabalho vocal, quando os miúdos 

chegam ao 9.º ano eles estão-me a 

cantar a vozes e estão-me a cantar 

como se canta na escola X (escola 

do ensino vocacional), muitos 

deles… (p. 46) 

 

todas as crianças, desde que não 

tenham problemas funcionais, 

podem ser levadas, com a técnica 

vocal… porque no fundo os miúdos 

não chegam à afinação porque, 

primeiro não cantaram em casa, não 

têm a respiração… os miúdos 

ouvem bem, não sabem é 

reproduzir, portanto, não têm a 

respiração desenvolvida e a técnica 

para conseguirem dar a pressão, 
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2.1.3 Bandas de garagem 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

depois de respirarem, a pressão 

suficiente para atingirem aquela 

afinação… Não tem nada a ver com 

o ouvido, não tem nada a ver, desde 

que não haja problemas funcionais, 

todos chegam a ficar… Até já fiz 

esse trabalho com professores de 

Matemática que nunca tinham dado 

duas notas seguidas e eu tocava um 

dó e eles davam um fá e fiz esse 

trabalho com adultos e eles 

conseguem todos, desde que não 

haja problemas funcionais. (p. 51) 

Não, não, não, não, não, não, não… 

As pessoas ficam frustradas porque 

dizem “ah, tu não sabes cantar”. Tu 

não sabes cantar mas podes chegar 

a… podes chegar, pode chegar… 

(p. 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu tenho três bandas na escola, já 

funcionamos há três anos, já 

fizemos muitas festas da escola, 

claro com um repertório fácil, não 

é? Cada vez que nos apresentamos, 

cada banda toca quatro músicas, 

três, quatro. Mas é o suficiente, não 

é? (p. 65)  

Três grupos diferentes. Portanto, 

uma vez por semana. (p. 66) 

Lançámos a ideia aqui, de se fazer 

esta banda (banda de alunos e 

professores). Tínhamos alguns 

professores que já tocavam algumas 
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2.1.3.1 Características e 
metodologia do 

projecto  
 

 
 

 
 

 

coisas, guitarras, sobretudo e cantar, 

não é?, gostavam muito de cantar e 

então foi fácil de pegar nalguns 

alunos, não é?, e tentar colmatar as 

falhas que havia. É preciso um 

baixista, vamos buscar um aluno, 

não é? Bateria, temos o professor Y 

que está cá […] Nunca tinha tocado 

na vida, não é? E agora começou a 

tocar e anda super feliz com isso. E 

pronto, foi assim. (pp. 66-67) 

 

Este é um projecto extra-aulas, 

portanto, não funciona dentro das 

aulas convencionais, porque 

trabalhar… Eu fiz algumas 

experiências também com turmas e 

todas as minhas turmas passam por 

lá também, pelo menos uma vez por 

ano, ou uma aula ou duas, para 

poderem experimentar, não é? Mas 

a experimentação é uma coisa 

pontual, não é? (p. 64) 

Eu não podia estar a trabalhar com 

eles individualmente, o que deveria 

ser, não é?, cada um ter a sua aula 

de instrumento para depois então, 

em conjunto, termos o combo e 

podermos montar isto. Isso nunca 

aconteceu porque eu só tenho 

horário para o grupo. (p. 64)  

Portanto, eu todos os ensaios tenho 

lá dez alunos, doze, sete, depende 

das bandas, não é? E tenho que os 



114 
 

pôr a tocar, não é? Portanto, como é 

que eu faço isso? É difícil de fazer, 

mas, pronto, as coisas começam 

uma de cada vez, não é? Vamos 

juntando a secção rítmica primeiro, 

depois aos poucos vamos juntando 

os outros instrumentos. […] 

Começaríamos sempre por aí, a 

bateria é o ponto número um para 

começar e o baixo serão sempre os 

principais, a base. E depois, a partir 

daí, vamos começando a trabalhar 

as músicas. (p. 64) 

Primeiro têm que saber o que é que 

têm que fazer, quais são os acordes, 

não é? Eu tento sempre encontrar 

ou pôr as músicas em tonalidades 

fáceis de tocar, com acordes 

simples. Portanto, se as músicas 

estão em tons difíceis vou transpor 

aquilo, não é? Pôr cifras fáceis para 

eles conseguirem tocar. Isto no 

início, estamos a falar do princípio 

das bandas, e depois, aos 

bocadinhos, vão começando a 

aprender outras coisas, não é? 

Portanto, no fundo é despertar o 

interesse pela música através destes 

instrumentos modernos, não é? E 

em pouco tempo eles terem o 

resultado de uma música ou duas 

que eles sentem que já estão a fazer 

música e a partir daí está o mote 

dado, a partir daí são eles que vão 
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procurar aprender, por eles. (p. 65) 

2.2 Utilização de manual 
escolar 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
2.2.1 Justificação para a 

utilização de manual 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.2.2 Concepções sobre a 
utilização dos manuais 

2.2.2.1 Crença na fidelidade 
dos manuais ao 

a programação do trabalho é muito 

baseada no manual (p. 36) 

não parto do manual, mas tiro muito 

do manual para programar as aulas 

(p. 36) 

De maneira que, depende um 

bocado do manual adoptado (p. 36) 

a programação das aulas, em si, vai 

variando consoante as actividades 

que estão… que estão feitas no 

manual (p. 36-37) 

 

porque em todas as escolas que 

tenho estado os miúdos têm o 

manual  (p. 36) 

Mas como todos trazem o manual 

eu acho que é chato e é, de certa 

forma, uma falta de respeito não 

utilizar o manual Como há o 

manual (p. 36) 

Portanto há manual para Educação 

Musical e eu acho que a partir do 

momento que a escola decide 

adoptar um manual, e são 

praticamente todas, eu até tenho 

ideia de que as escolas e as pessoas 

pensam que é obrigatório adoptar 

um manual, e não é. (p. 36) 

 

 

 

partindo do princípio que o manual 

vai ao encontro do programa, não 
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programa e às 
competências da 

disciplina 
 

2.2.2.2 Identificação com os 
manuais actuais  

 
 

2.2.2.3 Recurso a diferentes 
manuais 

 
 

2.2.2.4 Excesso de actividades 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.2.2.5 Ensino demasiado 
livresco 

 
 

 
 

 
 

é?, e baseado nas competências que 

estão no programa… (p. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E há que seleccionar. Os manuais 

têm, regra geral, um excesso de 

actividades. Uma proposta 

excessiva… (p. 38) 

às vezes têm mesmo actividades a 

mais e tão dirigidas, tão bem 

dirigidas que, das duas uma, ou 

segues aquilo que lá está, e isso eu 

não gosto muito de fazer (p. 38)    

 

O ensino é… Olha, agora pegando 

outra vez nos manuais, parece-me 

que é demasiado livresco, não é? As 

pessoas usam e abusam dos 

suportes que têm nos livros e às 

vezes condicionam todo o seu 

trabalho da aula ali… e há ali uma 

interacção com o livro e com o 

aluno e o professor… e é este 

triângulo apenas que muitas vezes 

se passa nas aulas e isto é muito 

mau, seja em Educação Musical 

 

 

 

 

Em termos da prática lectiva eu 

faço muito aquilo que se está a 

fazer agora nos livros. (p. 47) 

 

14 peças de um livro (refere o 

nome), não é o livro que eu estou a 

utilizar.  (p. 45) 
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seja no que for… É a desmotivação 

total (p. 42) 

2.3 Valências pedagógico-

artísticas diversificadas 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E como eu tive também teatro no 

Conservatório eu faço as 

encenações e… e também estive 

nas Belas Artes, portanto, faço os 

powerpoints… até faço, às vezes, 

fatos e faço o pino… (p. 46) 

Eu estive aqui no Coro da 

Gulbenkian durante doze anos e 

durante esses doze anos eu dava 

aulas no ciclo, mas depois fui para 

o S. Carlos e estive requisitado, 

depois a Manuela Ferreira Leite 

acabou com as requisições e eu 

voltei a dar aulas (p. 50) 

eu tenho 56 anos comecei com 28, 

no ciclo propriamente, porque antes 

foi animação musical (p. 47) 

logo a seguir ao 25 de Abril 

começou a animação musical nas 

escolas e eu fazia parte desses 

grupos […] eu antes de ir dar aulas, 

eu fazia animação musical nas 

escolas, ligado à Juventude 

Musical… vieram os belgas… que 

nos ensinaram aquelas… (p. 47) 

Ainda no outro dia estive na última 

aula com os do 9.º ano (p. 49) 

 

 

 

 

 

dei aulas desde o pré-escolar ao 

superior, passando pelo 

profissional, passando pela 

cadeia… (p. 55) 

este ano tinha o Clube de Música, 

tinha o Rancho e tal, tinha a 

“Escola de Pais” (p. 61) 

opções música. (p. 60) 

Normalmente escolho (teatro) 

porque acho que é um meio 

educativo muito eficaz e que eles 

normalmente não experimentam… 

(p. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eu tenho uma experiência, o meu 

passado musical está ligado às 

bandas de garagem, não é? Desde 

miúdo que toco em bandas, aliás, a 

garagem dos meus pais era 

precisamente o ponto de encontro, 

como em muitos casos, muitas 

bandas acontece assim. E depois, ao 

longo da minha vida, como estudei 

música clássica também e, pronto, 

tive sempre paralelamente estes 

dois estilos de música comigo, 

acabei por seguir uma vertente mais 

de música contemporânea, Rock, 

não é? Mais música moderna, não 

é? Pronto, e a partir daí tive a sorte 

de passar por alguns, alguns… tive 

um percurso a nível do ensino que 

trabalhei nalgumas prisões de 

Lisboa, no Porto. Comecei primeiro 

no Porto, escolas que tinham 

também ensino dentro da prisão, e 

consegui pela primeira vez abrir no 

Porto esse, portanto, um horário de 

música para trabalhar com este 

projecto de bandas de garagem, já 

havia instrumentos e foi o meu 

primeiro contacto de ensino, não é? 

De trabalhar através da música com 

instrumentos das bandas. Estive um 

ano lá, depois vim para Lisboa, 

trabalhei no Estabelecimento 
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Prisional de Lisboa também três 

anos. Pronto, e então sim 

aprofundei um bocadinho alguns 

métodos de trabalho para poder 

ensinar pessoas que nunca tinham 

tocado um instrumento, não é? (pp. 

63-64) 

claro que tem que ser um professor 

que tenha algumas competências 

em várias áreas para poder gerir 

isso, não é? Não é… acho que é 

difícil um professor que tem uma 

formação clássica ou mesmo que 

tem uma formação moderna, mas 

que só toca um instrumento, por 

exemplo, terá dificuldade em 

conseguir, porque eu tenho que 

tocar um bocadinho de tudo, apesar 

de não tocar nada bem. Quer dizer, 

o único instrumento que eu toco 

bem é o piano, que foi aquele que 

eu estudei, e toco um bocadinho de 

cada coisa para poder explicar. Mas 

eles não precisam de ter o melhor 

professor do mundo em todas as 

áreas, precisam de um professor que 

coordene e que saiba gerir… que os 

ponha a tocar. (p. 65) 

Sim, sim. Isto só é possível porque 

eu tenho formação nesta área e 

tenho equipamento também, 

portanto, é um conjunto de factores 

que fazem com que isto possa 

acontecer. (p. 70) 



119 
 

 
 

2.3.1 Área de Projecto 
 

 
 

 
 

2.3.2 Tecnologias da 
informação e 

comunicação 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.3.3 Capacidade de inovação 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Já tenho trabalhado no âmbito da 

Área de Projecto também na 

Educação Musical. (p. 40) 

 

 

 

eu não acredito nestas coisas de 

Magalhães e computadores e 

milagres tecnológicos, não servem 

para nada, não servem para nada. 

(p. 42) 

 

 

 

na Área de Projecto (p. 50) 

 

 

 

 

 

Eu ,como sou maluco, peguei no 

livro, aquele (refere o nome do 

manual e do autor) e pus aquilo 

tudo em powerpoint. (p. 50) 

Agora este ano também surgiu o 

Programa Pessoa para fazer 

combate à obesidade infantil e… 

todas as propostas que me fizeram 

(na Área de Projecto), pus aquilo 

tudo em powerpoint e os miúdos 

lamberam aquilo tudo… (p. 50) 

 

Agora é que os livros já têm as 

práticas que eu ando a fazer há 

anos. (p. 47) 

no ano em que a composição 

começou a ser obrigatória em 

Inglaterra foi o ano em que eu 

comecei cá a fazer composição com 

os miúdos… (p. 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando eu sou professora de Área 

de Projecto… normalmente escolho 

fazer teatro, normalmente teatro [...] 

Eu faço sempre, em Área de 

Projecto, faço sempre. (p. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo com o 3.º ciclo (p. 72) 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, eles procuram no youtube 

aprender muitas coisas. (p. 65) 

Portanto, há uns anos atrás isto era 

impossível este método, mas agora 

com as coisas que nós temos, não é? 

Com as tecnologias que há é muito 

fácil de um único professor (p. 65) 

 

 

 

 

 

Agora, o processo que eu, de 

alguma maneira, consegui… eu não 

sei se é inovar, mas, se calhar, 

consegui encontrar uma maneira de 

trabalhar com miúdos que não 

sabem nada de música e consegui 

pô-los a tocar, em pouco tempo, não 

é?, porque isso era o objectivo (das 

bandas de garagem). (p. 64) 

Pronto, no fundo é isso que eu 

tenho, essa experiência que eu 

tenho, que eu acho que é um 

caminho diferente do ensino da 

música, que eu acho que nunca foi, 
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2.3.3.1 Criação de materiais 
 

 
2.3.4 Articulação horizontal do 

currículo 
2.3.4.1 Língua Portuguesa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiz a orquestração (p. 46) 

Fiz a base do Rap (p. 47) 

 

 

 

Transformei isso (“História de uma 

gaivota e do gato que a ensinou a 

voar” de Luís Sepúlveda) em texto 

dramático e depois arranjei 

momentos musicais, ora com 

poemas que fiz ali de algumas 

zonas e outras partes que havia, a 

introdução e determinadas situações 

(p. 46) 

Peguei nos poetas, o Fernando 

Pessoa, a Natália Correia… os 

vários poetas… eles fizeram as 

composições (p. 46) 

Pêro Vaz de Caminha, pronto. Eu 

peguei nesse texto […] e depois 

fizeram vários poemas (p. 47) 

umas vezes pegava nos poemas do 

livro de Português e fazia um 

festival da canção (com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pronto, se calhar, um método. Eu 

conheço algumas escolas a 

funcionar, há também a escola de 

Rock que já há em Inglaterra e 

noutros países, que funcionam de 

uma outra maneira, são outros 

métodos… Mas eu acho que este 

caminho é um caminho interessante 

e que já tem frutos. (p. 65) 
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2.3.4.2 Inglês 
 

 
 

 
2.3.4.3 Dança 

 
 

 
 

2.3.4.4 Artes integradas 
 

 
 

2.3.5 Articulação vertical do 
currículo 

 

composições dos alunos) (p. 47) 

 

Tinham de cantar 14 canções dos 

Beatles que vai desenvolver, não só 

a competência musical, como o 

Inglês. (pp. 45-46) 

 

eu fiz um concurso de dança na 

escola Y, eu fiquei espantado, tenho 

uma gravação que foi uma coisa 

incrível. (p. 49) 

 

 

 

 

 

portanto, montei um espectáculo 

com o 9.º ano e pedi ajuda aos meus 

alunos do 5.º ano, eles faziam o 

público e cantavam as canções com 

os outros. (p. 45) 

 

 

 

Há, esporadicamente, uma canção 

ou outra que o professor de Inglês 

nos pede para ensaiar (p. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

e depois, dentro do teatro entra 

tudo, a EVT, entra a música… (p. 

61) 

 

Este ano então, depois, como havia 

muita interligação e muita 

coincidência em algumas peças que 

o clube de música trabalhou 

procurei mesmo que, para a 

actuação final, que todos soubessem 

o que é que mais ou menos estavam 

a fazer os outros e havia algumas 

coisas comuns em que eles 

interagiam. Houve uma turma de 5.º 

ano que foi fantástica… com as 

mais velhas do clube, eles faziam a 

parte do corpo. (p. 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, nós temos miúdos desde 

os 12, não é? Eu tenho alunos do 6.º 

ano, aliás, do 5.º, temos alguns do 

5.º, até ao 8.º ano, 9.º, neste caso, 

9.º ano. Portanto, toda a escola, de 

certa forma, todas as faixas etárias 

estão envolvidas p. 66) 

 

2.4 Concepções sobre o papel 

do professor  
2.4.1 O professor entusiasta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

portanto, eu divirto-me imenso com 

isto… eu divirto-me imenso com 

isto… (ri). (p. 46) 

 

 

 

 

 

 

 

Venho muito cansado às vezes da 

aula, mas divirto-me muito com 

eles (p. 71) 
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2.4.2 O professor actor 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…eu quero é divertir-me com 

aquilo que estou a fazer. Eu gosto 

de ensinar. (p. 50) 

eu gosto, gosto imenso de dar aulas. 

Eu tenho é que me divertir com 

aquilo que eu estou a fazer. (p. 50) 

bem… aquilo foi… (ri) é muito 

engraçado, dá um bocado de 

trabalho, mas é muito engraçado… 

(p. 47) 

Bem, foi uma coisa incrível. (p. 49) 

Porque para mim a vida só faz 

sentido se eu dou o meu melhor 

naquele momento e se estou ali a 

dar tudo… Eu tenho que estar feliz 

a fazer aquilo que… para que os 

outros estejam felizes à minha 

volta… (p. 48) 

Isso é o sentido da minha vida. (a 

escola e as crianças) (p. 49) 

Eu divirto-me a criar esses 

materiais (sorri) (p. 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós somos actores, não é? Os 

professores têm que ser actores 

também e temos, muitas vezes… 

quer dizer com isto que, às vezes, 

temos que assumir um papel, não é? 

[…] Mesmo que seja falso para nós 

ou que, se calhar, não era aquilo 

que nós gostaríamos de fazer, eu 

acho que, muitas vezes, o teatro 

dentro da sala de aula, teatro no 

bom sentido, não é estar a enganar 
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2.4.3 O professor mediador 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.4.4 O professor motivador 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ó filhos, isto agora, na parte 

preparatória pode ser um 

bocadinho, não ser tão aliciante, 

mas depois sabe-nos melhor”. Quer 

dizer, também estimulá-los para… 

porque eles vão ficar super 

contentes depois de conseguirem… 

os alunos, mas é tentar não sermos 

pessoas estáticas, frias, insensíveis, 

não é?, que estamos ali só para 

tentar ensinar… (p. 71) 

Eu tento muitas vezes ser isso (um 

actor) […] brincamos um bocado, 

conto histórias, falamos de várias 

coisas. Tudo isto serve para os levar 

para aquilo que eu quero que eles 

aprendam, não é?, para as músicas 

que eu quero que eles aprendam. 

[…] Porque eu acho que tem que 

ser assim, pronto, essa é a minha 

formação e é isso que eu tento 

passar. (p. 71) 

 

a partir daí está o mote dado, a 

partir daí são eles que vão procurar 

aprender, por eles.” (p. 65) 

Portanto, eu ajudo no que é preciso 

(p. 65) 

portanto, sou sempre aquele 

mediador que estou ali para chegar 

a bom porto, não é? […] Mas essa é 

a função de professor, não é?, eu 

acho que tem que ser isso. (p. 70) 

 

Eu acho que… eu acho que de 

facto, é assim, a motivação é ponto-

chave, não é? (p. 68) 
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2.4.5 O professor exigente 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.4.6 O professor 

inconformado 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este período os meus alunos do 5.º 

ano, do 5.º ano, tiveram que 

aprender, eu sou exigente, 28 peças 

(p. 45) 

Eu normalmente utilizo umas peças, 

uns musicais que vêm da Fuzeau, 

coisas difíceis […] E L’Affaire 

Broadway até vinha cantado mesmo 

por músicos profissionais no 

próprio disco de demonstração… 

(p. 46) 

 

 

 

em 30 anos, não há um ano que eu 

não faça uma ou duas ou três 

actividades extra, extra. (p. 48) 

Mas aquilo que eu tento é dar 

sempre o máximo. Eu nunca estou 

contente com a minha prática 

lectiva, eu acho que nunca vou estar 

e que na parte inicial que é um 

bocadinho mais esforçado, porque 

ainda é desconhecido, porque ainda 

é malhar em ferro frio, ainda custa, 

mas que depois eles vão ficar… E 

então dizer, “estão a ver?”, “ó 

professora, isto é giro”, “pois, estão 

a ver?”. Portanto, para a próxima 

peça eles já estão muito mais 

disponíveis para aquela parte menos 

aliciante, não surge logo tudo a 

fazer bem do início (p. 58) 

 

dar algum tempo para o 

aperfeiçoamento, a ideia de 

aperfeiçoamento também é muito 

importante, sem ser o monótono, 

sem ser… (p. 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, há aquele ponto de 

encontro, é divertido, eu tento ser 

um bocado exigente para que as 

coisas avancem, mas, pronto, vai-se 

trabalhando. (p. 67) 

Com qualidade. Exacto. É isso 

mesmo, portanto, sempre tendo em 

consideração a qualidade. (p. 66) 

Portanto, obviamente quando as 

coisas têm qualidade, quando as 

coisas não têm… se os problemas 

da turma são grandes e se, aliado a 

isso, a qualidade… (p. 68) 
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2.4.7 O professor perseverante 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.4.8 O professor 
programador 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por isso é que todos os anos se tem 

trabalho a programar as coisas 

porque se faz sempre diferente (p. 

38)    

 

 

 

 

 

 

contente até ao fim, porque todos os 

anos eu sinto… (p. 49) 

Eu já estou a pensar no próximo 

ano (ri) o que vou fazer no próximo 

ano. Agora vou para Paris vasculhar 

a Fuzeau porque quero mais coisas. 

(p. 51)  

 

Eu, por exemplo, já estive em 

escolas muito difíceis, estive na 

escola Y, escola de altíssimo risco, 

uma das coisas que eu fiz lá foi um 

festival da canção (p. 49) 

foi um ano em que os puseram 

(alunos do 9.º ano) na música sem 

eles quererem e eu tive que dar a 

volta àquilo, e eu tive que dar a 

volta àquilo… e senti, no final, que 

eles deram por bem empregue o 

tempo que estiveram ali, portanto 

para mim ganhei a aposta, estar ali 

com os filhos dos arquitectos que 

queriam ir para desenho. (p. 49-50) 

 

Como me habituei por causa dos 

miúdos e dos programas que eu 

estou sempre a preparar para os 

miúdos cá fora, eu neste momento 

já sei… eu já tenho dois 

espectáculos em vista, se eu não 

tiver, não encontrar mais coisas em 

Paris, já sei o que é que vou fazer 

para o ano. (p. 51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exactamente, é uma gestão 

permanente. (p. 55) 

Fui sempre adaptando, o meu 

trabalho foi sempre adaptar, às 

vezes davam-me assim uns 

programas mas acabava por não 

utilizar muito porque era conforme 

o público-alvo que tinha na frente. 

[…] Portanto, adaptava, nunca 

segui um programa. (p. 55)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas essa turma, ao longo do ano, 

pode não apresentar uma vez, mas, 

ao longo do ano, há sempre uma 

situação que vamos conseguir 

acabar e vamos fazer. Eu não tenho 

nenhum caso, nestes anos, quer 

dizer, não me lembro de casos, de 

alguma situação com uma turma 

que eu nunca tenha conseguido 

fazer nada, zero. Portanto, há 

turmas muito complicadas, mas 

pelo menos uma coisa ou duas 

foram conseguidas, foram 

concretizadas, não é? (p. 68) 
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2.4.9 O professor protector da 

individualidade do 
aluno/humanista 

 
 

 
 

 
 

2.4.10 O professor reflexivo 
 

 
 

 
2.4.11 O professor promotor de 

competências extra-
musicais 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.4.11.1 Competências 
cognitivas 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, sei que com outras pessoas 

podem fazer mais, com certeza, ou 

desenvolver mais outro tipo de 

trabalho, outros aspectos (p. 43)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que eu há bocadinho estava a 

dizer é que eu sirvo-me da música, 

como eu sei que a maior parte deles 

não vão ser músicos, eu sirvo-me da 

música para lhes dar capacidade de 

atenção, concentração, uma certa 

 

normalmente não é o que correu 

mal, o que é que pode melhorar… 

tirar a tónica negativa… (p. 57) 

Portanto, os que querem 

normalmente deixo-os primeiro, até 

para aqueles que têm mais inibições 

ou mais dificuldades não se 

sentirem tão expostos. (p. 59) 

 

Se calhar talvez não tenha 

estruturado e talvez devesse… um 

bocadinho em cada aula e tal… (p. 

55)    

 

a gente tem obrigação de abrir o 

leque, de trabalhar coisas para, não 

só para lhes proporcionar abrir 

horizontes e proporcionar novas 

vivências, mas também para os 

trabalhar em termos de aspectos 

daquela idade, de competências ao 

nível até da personalidade e de 

valores… Pronto, há outro tipo de 

preocupações, na forma como 

implementamos estas actividades, 

claro. (p. 55) 

 

(leitura musical e solfejo) é muito 

interessante para a concentração, é 

muito interessante para a memória, 

a memória treina-se, há uma série 

de coisas que se trabalham com 

isso. (p. 56) 
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2.4.11.2 Competências 
psicossociais/sociais e 

emocionais 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

disciplina… no fundo vou buscar as 

competências que a música dá que 

depois servem para a formação 

deles para outras disciplinas. 

Porque no fundo o fazer a música 

em conjunto, estar à espera que os 

outros entrem, isso dá uma 

disciplina, dá uma concentração, 

isso desenvolve uma série de 

competências que servem para 

outras coisas. (pp. 47-48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E também uma outra capacidade 

que eu penso que lhes é útil, que é, 

de serem algo persistentes, não 

desistirem ao primeiro obstáculo, à 

primeira… “pois aquela é diferente 

da anterior, mas está bem, mas qual 

é? vamos fazer a conta, se está ali 

aquela.” Esse tipo de trabalho 

mental, de trabalhar a persistência, 

algum esforço, também o sentido de 

esforço. (p. 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fundo, procuro despertar nestes 

miúdos que não têm uma estrutura, 

não é?, familiar, a maior parte 

deles, fácil, não é?, despertar 

através da música esta vontade, 

onde eles trabalham também o 

saber estar, o estar em grupo, o 

saber ouvir. Portanto, nós temos 

muitas discussões, há muitas aulas, 

há muitas sessões de ensaios que o 

ensaio é um bocadinho… porque 

estamos a discutir problemas e 

situações que estão a acontecer. 

Porque depois eles não sabem 

participar (p. 66) 

Nestes ensaios, os problemas aqui, 

não têm a ver com o 

comportamento, têm a ver com a 

forma de ser e de estar. Que é, 

portanto, o saber gerir os 

pensamentos, não é?, que é um 

problema dos alunos. […] Intervêm 
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de qualquer forma, a música 

acelerou, “o baterista é o culpado e 

não sei quê, tu estás a estragar a 

música”. Portanto, montes de 

discussões que às vezes há. 

Tivemos o caso de um aluno que 

saiu porque estava-se a sentir 

pressionado e, pronto, e como ele 

também tem um temperamento 

difícil. […] os problemas que há 

sempre numa banda, há sempre um 

que tem mau feitio, há sempre outro 

que tem não sei quê… Portanto, 

isso tem que se saber gerir, temos 

que saber ponderar as coisas e… E 

nós discutimos muitas vezes isso. 

Portanto, eles estão a crescer dentro 

deste projecto, como pessoas 

também, não é só como músicos, 

mas também como pessoas, tal e 

qual como numa sala de aula. (p. 

69) 

E pronto, e têm responsabilidade, 

não é? Têm uma festa que vai 

acontecer no dia tal e, porque as 

coisas não estão a correr bem, 

porque aquele não estudou a 

música, já devia ter estudado a parte 

de piano e não consegue tocar, 

então a banda atrasa o ensaio por 

causa desse elemento, ou de dois, 

isso acontece muitas vezes. (p. 69) 

3. Contingências P1E P2E P3E P4E 

3.1 Recursos lectivos eu sinto-me condicionada por várias  Portanto, essas limitações são  
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3.1.1 Espaciais  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.1.1.1 Dimensão e ocupação 
do espaço 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.1.1.2 Arrumação do material  
 

 
 

 
 

 
 

coisas (p. 43) 

 

Nesta escola onde eu estou no 

centro de Lisboa é escandalosa. Eu 

acho que qualquer escola de 

província há-de ser melhor que uma 

escola destas no centro de Lisboa e 

uma escola de referência… Eu acho 

péssimo, o parque escolar é 

miserável (p. 42-43) 

Salvo raras excepções as escolas, 

mas, regra geral é muito pouco, está 

muito degradado (p. 43) 

 

Depois em relação à nossa 

disciplina de Educação Musical há 

aquele problema das dimensões da 

sala […] da disposição das mesas, 

do mobiliário que não deixa espaço 

para ninguém se mexer (p. 42) 

E o espaço, o espaço limita muito o 

trabalho em Educação Musical. 

Uma sala pequena cheia de mesas e 

cadeiras não dá para nada, não dá 

para nada… (p. 43) 

 

e o material que está guardado (p. 

42)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu tenho muita sorte porque a 

minha sala está em “U” e depois 

tem outras no meio, mas está em 

“U”… aquilo é uma salinha, aquilo 

é um miminho no meio da escola 

(ri). (p. 50) 

 

 

 

 

 

 

A sala de Educação Musical tem 

que ter armários para logo se pôr os 

instrumentos, um espaço para 

dança, movimento, uma série de 

coisas e estar longe das zonas… (p. 

51) 

Mas não tem espaço para pôr os 

armários para tirar dos armários e 

demasiado pesadas. (p. 54) 

 

uma sala com… onde era suposto 

ser um terço de sala. (dos alunos) 

(p. 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aquele espaço ocupado a maior 

parte por mesas (p. 59) 
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3.1.1.3 Organização do espaço 
partilhado 

 
 

 
 

 
 

3.1.1.4 Espaço autónomo para 
experimentação 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ser logo, temos que ir buscar os 

instrumentos. Isso dá um trabalho e 

desmotiva, desmotiva… (pp. 50-51) 

 

Portanto, uma aula de música faz 

barulho para os outros… Portanto, 

isto é um problema de arquitectura 

que nas novas escolas está a falhar 

solenemente. (p. 50) 

 

 

 

Porque a aula de música tem que ter 

um espaço para dança, eu tenho 

livros sobre danças de várias épocas 

que não os posso fazer porque não 

tenho… (p. 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois é assim, a sala não é só 

nossa, eu já usei cadeiras mas o 

meu colega não gosta, então voltou-

se novamente às mesas, aquilo 

ocupa o espaço todo, não permite 

flexibilidade nenhuma, 

movimentação nenhuma. (p. 59) 

 

o facto de não ter um anexo onde, 

por exemplo, possa servir de 

estúdio de experimentação (p. 53) 

Eu lembro-me, nunca mais me 

esqueci, de uma escola qualquer 

que há aqui em Lisboa, há muitos 

anos para cá, que tinha então, como 

era uma sala grande, fizeram uns 

cubículos, uns estudiozinhos 

minúsculos, assim todos uns a 

seguir aos outros, tipo cabines, para 

onde os alunos podiam ir, eram 

dentro da sala de aula, mas eram à 

parte, eram isolados para fazerem 

trabalhos, quer dizer, e eu nunca 

mais me esqueci, gostava de ter 

uma coisa dessas. Mas pronto, são 

processos e eventualmente os 

alunos também ganham algumas 

coisas com isso, quer dizer, perdem 

outras eventualmente, mas… (p. 

54) 
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3.1.2 Temporais 
3.1.2.1 Frequência e duração 

das aulas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.1.2.2 Utilização da Área de 

Projecto para a 
realização de 

actividades musicais  
 

 
 

 
 

 
3.1.2.3 Preferência pela 

anterior organização 
temporal do currículo 

 
 

 
 

 
 

 

do tempo que nós temos para 

cumprir o que seria desejável, já 

nem digo o que é do programa… 

(p. 39) 

E os miúdos habituam-se a uma 

rotina, e eu acho que também me 

habituo a essa rotina, não é? Porque 

é aquilo que é mais cómodo, ou que 

é mais viável fazer numa hora e 

meia por semana, não é? (p. 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como a minha principal limitação é 

a hora e meia semanal, não é?, que 

é muito, muito, muito pouquinho 

(p. 53) 

Mas de uma semana para a outra… 

apesar de ser hora e meia (p. 55) 

Nem, cá está, nem dá tempo para 

exercitar, nem dá tempo para todos 

exercitarem (p. 57) 

jogar com a falta de tempo e com o 

maior número de peças, portanto 

fazer o maior número de peças, no 

tempo que se tem (pp. 57-58) 

 

Aliás, o que é que eu procuro 

sempre? Ter as minhas turmas 

noutra disciplina, na Área de 

Projecto, para ver os miúdos mais 

vezes na semana, porque criam-se 

interacções muito mais sólidas, 

muito mais eficazes, muito mais… 

funcionam… e assim é muito 

difícil. (p. 59) 

  

Eu gostava, portanto, funciona 

muito bem. quando nós tínhamos 

50 mais 50, com um intervalinho a 

meio. (p. 58) 

Menos era melhor. […] Porque nós 

já tivemos, o melhor que 

conseguimos nos últimos tempos 

foi 50 mais 50, com um ligeiríssimo 

intervalo a meio, e depois mais 50. 

 

E a banda está a funcionar, a única 

questão que eu acho é que nós 

temos muito pouco tempo, não é?, 

de facto, de ensaios. […] no fundo é 

uma e meia, duas e meia, mas é 

muito pouco tempo. Então as coisas 

vão andando lentamente, mas vão 

andando. (p. 67)  

tenho assim uma lista de alunos que 

queriam entrar para as bandas, só 

que não há, não há espaço, não há 

vagas, não há horário. (p. 66) 
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3.1.2.4 Desconcentração dos 

alunos nas aulas de 90 
minutos 

 
 

 
 

 
 

3.1.3 Instrumentais 
3.1.3.1 Instrumentos musicais 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.1.3.2 Recursos instrumentais 

do professor  
 

 
 

 
 

 
3.1.4 Humanos  

3.1.4.1 Número de alunos por 
turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mas também é tão pouco […] 

também não é que precisemos de 

grandes instrumentos para ter um 

bloco de aulas por semana, mas de 

vez em quando dava jeito… (p. 42-

43) 

só tinha dois xilofones e, se calhar, 

dois tamborins e dois ferrinhos. (p. 

43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

número de alunos da turma  (p. 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nós temos todos os instrumentos só 

faltam lá umas congas. De resto, 

temos todos os instrumentos… cada 

aluno ter um xilofone, por exemplo, 

na aula. (p. 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, aquelas duas vezes por 

semana permitiam… (pp. 58-59) 

 

em aulas de hora e meia, é claro que 

os miúdos têm que passar a fazer do 

espaço aula um espaço de semi-

recreio, ou seja, eles não podem 

estar hora e meia a sentir que é uma 

aula e que portanto tem que ser tudo 

potencializado, o tempinho é um 

recurso escasso e portanto… (p. 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupos de vinte e muitos, 24, 25, 

26, 27, 28… (p. 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pois, efectivamente, o equipamento 

que existe é da escola, não é?, os 

instrumentos todos (p. 69) 

 

 

 

 

 

 

 

agora, o sistema de gravação é meu, 

não é?, tenho que o trazer porque a 

escola não tem, não tem essa… […] 

Um computador portátil, com uma 

placa de gravação. Pronto, a mesa 

de mistura sai e ligamos […] 

Pronto, e gravamos por partes, não 

é? (pp. 69-70) 

 

Agora fazer disso um trabalho e 

montar repertório, portanto, e 
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Esta história de termos muitas 

turmas (p. 60) 

conseguir pôr uma banda a 

funcionar é um trabalho difícil de se 

fazer com muita gente, com turmas 

de vinte alunos, não é? Portanto, é 

um dos problemas. Não é 

impossível. Eu já consegui fazer 

isso. Não é impossível, mas o que 

acontece é que há sempre alguns 

alunos que têm mais dificuldades, e 

não há instrumentos para todos, não 

é? Portanto, depois ficam alguns de 

fora e é difícil gerir. (p. 64) 

3.2 Perspectivas sobre os 
alunos  

3.2.1 Diferenças entre o 5.º e o 
6.º ano 

 
 

3.2.1.1 Dificuldade de 
adaptação no 5.º ano 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Para já, há duas realidades 

diferentes, uma é o 5.º ano outra é o 

6.º ano. (p. 37) 

 

O 5.º ano é muito mais difícil, acho 

eu, porque justamente tem essa fase 

da adaptação à escola que é terrível, 

não é? Eu acho que demora pelo 

menos um trimestre para as crianças 

se adaptarem ao 2.º ciclo. (p. 37) 

São muito pequeninos e é preciso 

dar-lhes tempo para eles se 

adaptarem à nossa disciplina, para 

perceberem o que é que queremos 

fazer daquilo (p. 37) 

a escola em geral, tudo é novo para 

eles, é  mais uma disciplina, é mais 

um professor e eu acho que os 

miúdos andam completamente 

desamparados até ao Natal, pelo 
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3.2.1.2 5.º ano mais trabalhoso 
para o professor  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.2.1.3 Vantagens da 
continuidade do 

trabalho do 5.º para o 
6.º ano 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.2.2 Efeitos da generalização 
das práticas musicais no 

1.º ciclo 
 

menos. (p. 37) 

 

É muito mais trabalhoso porque é 

muito mais exigente do ponto de 

vista da energia que se gasta com os 

miúdos. (p. 37) 

Porque o 5.º ano traz realidades 

muito diversificadas […] Os 

miúdos no 2.º ciclo vêm cada um de 

seu lado, cada um com a sua 

experiência de Educação Musical 

[…] Mas é muito diversificado. De 

maneira que, encontrar um ponto 

para começar a trabalhar com o 5.º 

ano é muito difícil (p. 37) 

 

Quando tenho alunos do 6.º ano em 

que as turmas foram minhas no 5.º 

o trabalho é bastante mais simples, 

não é?,  em termos de programação, 

é muito mais fácil (p. 37) 

o 6.º ano é mais fácil, trabalha-se 

muito mais, sobretudo se os alunos 

já foram nossos no 5.º ano. (p. 37) 

porque no aspecto do 

relacionamento as coisas estão 

muito mais pacificadas, não é? Já 

nos conhecemos o trabalho está 

feito… (p. 37) 

 

alguns vêm a zero… agora é raro, 

os miúdos quase todos já tiveram 

contacto com a iniciação musical. 

(p. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o tal projecto “Crescer com a 

música” no 1.º ciclo, que 
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3.2.3 Percepção sobre a 
experiência dos alunos 

em Educação Musical 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.2.4 Problemas de 

concentração e disciplina 
  

E isso é que tem vindo a alterar nos 

últimos anos, porque temos vindo a 

ver o fruto do trabalho do 1.º ciclo, 

não é? Aí é que se sente mais… 

sente-se que houve uma mudança. 

(p. 39) 

Agora trabalha-se mais, sim. Eu 

acho que agora se trabalha mais do 

que aqui há uns anos atrás em que 

os miúdos vinham quase todos sem 

motivação nenhuma… (p. 39) 

 

eu acho que os miúdos têm grandes 

expectativas em relação à música e 

no 5.º ano eles estão aptos a beber 

tudo o que se lhes dá, não é? (p. 39)  

…os miúdos, então no 5.º ano, têm 

sede de aprender, e em relação à 

música têm grandes expectativas. 

(p. 39) 

Perguntavas, há bocado se eu acho 

que os miúdos acabam por fazer 

música nas aulas de Educação 

Musical. Eu acho que sim, eu acho 

que sim… Mas eu acho que no final 

do ciclo eles saem um bocado 

frustrados da Educação Musical. (p. 

43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eles deliram e empenham-se (ri). (p. 

46) 

eles gostam muito de música (p. 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confesso, confesso. Neste momento 

a minha perda de paciência às vezes 

é em relação à falta de educação, 

corresponde agora às AEC mas que 

em Castelo Branco já havia há 

muito tempo com a música. E os 

miúdos realmente, sobretudo a 

afinação, nota-se na afinação, nota-

se também no sentido rítmico… (p. 

58) 

 

 

 

 

 

E o exercitar aqui não é… que 

engraçado… não se torna cansativo 

para eles, contrariamente àquilo que 

a gente pensa. Eu lembro-me deste 

ano e do ano passado e de há dois 

anos, duas ou três turmas que 

tinham duas ou três peças bastante 

variadas em termos de 

instrumentos, em que cada um ou 

cada dois tinha o seu instrumento, 

entravam e o que eles queriam, 

como as crianças pedem muitas 

vezes para repetir a história, o que 

eles queriam, eu já nem dizia nada, 

eles iam buscar o instrumento, 

poisavam, preparavam-se e depois 

lá estavam todos a exercitar, enfim, 

para tocar novamente. (p. 57) 

 

Há um aspecto, mas eu acho que 

todos nós nos queixamos, mas que 

eu acho que também tem a ver com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, o mau comportamento, 

não é?, a instabilidade na aula… 

portanto, isso faz com que não se 
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3.2.4.1 Demissão de alguns 

encarregados de 
educação das suas 

responsabilidades 
educativas 

porque a sociedade tem-se 

modificado muito… Eu não posso, 

eu não posso… eu estou ali não só 

como professor como também 

educador, como educador e 

confesso que a sociedade… há 

coisas… (p. 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

não são todos, mas há muita gente 

que se está a demitir da educação 

dos filhos e isso irrita-me muito… 

(p. 49) 

a organização das escolas, que é a 

falta de concentração dos garotos e 

a falta de autodisciplina. (p. 58) 

… os miúdos, mesmo quando a 

gente muda as actividades, e eu não 

sei se tu partilhas esta opinião, mas 

os miúdos têm que estar com 

atenção, mesmo quando é um jogo 

isso exige que eles estejam 

organizados, que eles estejam 

concentrados, não é? E nós 

sabemos que basta às vezes haver 

um punhado de miúdos com mais 

dificuldades de concentração para o 

grupo ficar… (p. 55) 

Porque mesmo que se mude de 

actividade, mesmo coisas lúdicas 

é… eles têm que cumprir regras, 

mesmo que seja um jogo, mas têm 

que interagir (p. 58) 

 

 

possa apresentar nada, não é? E 

muitas vezes isso acontece. Há 

muitos trabalhos que paramos 

porque não dá, porque aquela turma 

não está preparada para isso. (p. 68) 
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3.3 Colaboração entre 
professores 

3.3.1 Articulação entre 
professores das várias 

disciplinas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.3.1.1 Projectos curriculares 

de turma 
 

 
 

 
 

 

 

Eu estou a pensar no currículo deles 

no 2.º ciclo, nas várias disciplinas… 

Acho que há um trabalho muito… 

muito separado as disciplinas umas 

das outras, há muito pouco trabalho 

cooperativo entre as pessoas. (p. 41)   

Então no 3.º ciclo às vezes há casos 

aberrantes de estarem a dar o 

mesmo tema, o mesmo assunto em 

disciplinas diferentes sem que os 

professores se tenham apercebido 

disso. E sobrecarrega-os e depois 

eles têm de… porque eles têm que 

apresentar trabalhos, às vezes, 

completamente… sem sentido, sem 

fazerem sentido uns com os 

outros… Isso é o cúmulo, não é? 

Portanto, não me parece que esteja 

a haver um trabalho de coordenação 

entre os professores. (p. 41) 

É por isso que os miúdos têm um 

excesso de disciplinas porque 

sentem isso de facto no dia-a-dia, 

no trabalho que fazem. (p. 41) 

 

Eu não sei se isso existe […] eu não 

sei se existem projectos curriculares 

de turma… talvez em algumas 

escolas… (p. 38) 

nesta última escola eu não sei se 

isso já era só da competência do 

Director de Turma, que copiava as 

 

 

Por acaso, eu tenho muita sorte com 

os colegas, porque na escola eu 

digo e eles fazem, como sabem que 

sai sempre qualquer coisa 

interessante. (p. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta coisa de articular as turmas, o 

trabalho dos professores todos, 

quando se tem oito turmas, é muito 

engraçado, mas a gente nunca… 

Pronto, é evidente, é evidente que 

quando há assim um projecto de 

escola e não sei quê, é evidente que 

aí a gente trabalha uns com os 

outros, ou com a professora de Área 

de Projecto, ou com a professora 

disto e daquilo e então consegue-se 

fazer alguma coisa e os miúdos 

fazem uma actuação… Mas, cá 

está, mas é quando há assim um 

projecto fora da sala de aula que 

nos mobiliza e tal, porque dentro da 

sala de aula… (p. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto, isto os projectos 

curriculares de turma é uma… se 

alguém souber exactamente o que é 

gostaria que me dissesse. (p. 61) 
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3.3.2 Programação entre 
professores de Educação 

Musical 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

coisa de uns anos para os outros…  

Eu acho que… que essas coisa cada 

vez mais é nos papéis. (p. 38)  

 

Eu acho que no nosso grupo não se 

trabalha, nos outros não sei, no 

nosso grupo, a minha experiência 

nos últimos anos e quase sempre, é 

que não se trabalha em grupo, as 

pessoas têm uma relutância enorme 

em trabalhar em grupo, em 

programar as coisas.  

Não estou a falar de programação 

de aulas, mas uma programação 

geral. Cada vez trabalham menos 

em grupo, nunca estão disponíveis 

para nada, nem para aquelas 

comemorações principais da escola, 

que são aquilo que, ao fim e ao 

cabo, faz mover um bocado as 

escolas, como seja o Natal ou as 

festas de fim-de-ano e não sei 

quê… mas as pessoas não estão 

muito interessados em fazer esse 

tipo de trabalho… não estão. (p. 38) 

Eu repito, Isabel, os professores de 

Educação Musical não gostam de 

trabalhar em conjunto. Olha eu 

achei, quando fui para a escola Y, 

foi numa fase de renovação da 

minha vida, eu ia cheia de vontade 

de trabalhar para uma escola nova, 

pela primeira vez, tudo novo, 

edifício novo… e eu disse, agora é 
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3.3.2.1 Trabalho solitário 

 
 

que eu aqui vou trabalhar com as 

pessoas e vamos programar as 

actividades e fazer coisas em 

conjunto. Não, uma pessoa 

esmorece logo, esmorece logo. (p. 

44) 

 

E eu fiz bem, consegui fazer um 

bom trabalho, foi dos anos mais 

profícuos da minha vida, quando 

estava sozinha nessa escola no 

primeiro ano, em que os miúdos 

mais tocaram e deram 

espectáculos… (p. 44) 

3.4 O contexto escolar 
3.4.1 Cultura de escola 

 
 

 
 

 
3.4.1.1 Distanciamento entre a 

direcção e os alunos 
 

 
 

 
 

 
3.4.1.2 Dificuldade de 

motivação para a 
aprendizagem  

 
 

 

Se a instituição estivesse 

interessada em promover uma 

cultura de escola, não é? Acho que 

sim, acho que se fazia… Mas nem 

sempre isso acontece… (p. 38) 

 

Às vezes as comemorações acabam 

por ser mais em relação à escola 

enquanto instituição do que à vida 

dos miúdos… não sei… É uma 

certa, um certo distanciamento entre 

as turmas e os alunos na realidade e 

a direcção da escola… (p. 38) 

 

Quando se diz, às vezes… eu ouço 

muito os professores dizerem, ou 

ouvia, já não sei, que os miúdos não 

querem aprender. Eu acho que isso 

é mentira, mesmo […] Não, eu 
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3.4.2 Desvalorização da 
disciplina de Educação 

Musical por parte da 
escola 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

acho que o problema da escola é 

mesmo a escola e os professores, 

não é os alunos (p. 39) 

Eu acho que os miúdos têm sede de 

aprender e que a escola mata 

completamente esse desejo de 

aprender, não é? Começa no 1.º 

ciclo e vai sendo gradualmente 

castrante à medida que eles vão 

crescendo. […] Custa-me imenso 

ver os miúdos neste sistema de 

ensino em que vão perdendo o 

prazer de aprender… (p. 39) 

 

O que me preocupa mais é a pouca 

valorização que a própria escola dá 

à disciplina. O conjunto de 

professores e o Conselho 

Pedagógico ou a Direcção da 

Escola só valoriza a música como 

entretenimento e uma coisa gira 

para se mostrar aos pais na altura 

das festas. Ora, isso revela um 

desconhecimento total da 

importância da música na formação 

das pessoas. Portanto isto é uma 

questão profunda, não é? Portanto, 

essa mentalidade continua a 

subsistir, é a mais importante e a 

mais grave, acho eu. Continuamos 

no século XXI, ao fim ao cabo, a 

ver as artes como se via há 50 anos 

atrás, é só uma questão, digamos, 

de forma. É só uma questão de 
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3.4.2.1 Menor controlo 
curricular em 

Educação Musical 

forma, a questão de fundo mantém-

se exactamente a mesma. Portanto é 

uma questão política… Eu acho que 

o problema é esse mesmo, de fundo 

… (p. 44)  

 

Embora eu nunca tenha sentido 

formalmente grandes pressões para 

o cumprimento do programa. Mas 

eu acho que essas pressões não 

existem, em primeiro lugar, porque 

a maioria das escolas não tem 

Educação Musical no 3.º ciclo e em 

segundo lugar, mesmo quando as 

escolas têm Educação Musical 

depois no 3.º ciclo, a música é 

sempre uma disciplina menor, 

portanto a escola em si, o conjunto 

de professores, o Conselho 

Pedagógico, nunca está muito 

preocupado com a Educação 

Musical e com o sucesso na 

disciplina de Educação Musical. 

Portanto, isto é bastante confortável 

para nós, não é? (pp. 39-40) 

 

 

 

 

 

 

Não temos o mesmo controlo, nem 

balizas. Nem sequer temos que 

justificar quando o programa não é 

dado… (p. 54) 

O nosso trabalho até nos dá muita 

liberdade. É um trabalho de uma 

liberdade imensa. Mais ainda nós 

porque, para o bem e para o mal, 

ninguém está muito em cima da 

Educação Musical porque como é 

uma disciplina que não é de 

continuidade, nós até gerimos o 

currículo como queremos e tal, o 

que por um lado é bom, por outro 

lado até dá imensa 

responsabilidade, porque o 

professor é muito… é totalmente 

responsável por aquilo que escolhe 

para dar aos alunos. No fundo é 

uma escolha do professor. (p. 54) 

3.5 A política educativa 
3.5.1 Reflexos da 

reorganização curricular 
nas práticas pedagógicas 

3.5.1.1 Linguagem rebuscada 
das Competências 

Essenciais para a 
Educação Musical 

 

 

 

 

Essa explicitação das competências, 

no livro, é às vezes… parece-nos a 

nós que estamos na escola uma 

coisa um bocadinho pomposa, 
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3.5.1.2 Reflexão sobre 

competências é algo 
distante 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.5.1.3 Modificações no 

trabalho dos 
professores 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.5.1.3.1. Curiosidade acerca 
do trabalho dos 

professores jovens 
 

 
3.5.1.4 Resistência dos 

percebes?, em termos de linguagem 

ou de texto e isso pode assustar um 

bocadinho quando se pega por aí, 

por esse lado (p. 40) 

 

Olha, eu por acaso, agora fazendo 

um esforço para me lembrar na 

altura o que eu trabalhei (p. 41) 

Até, de certa forma, para mim, esta 

conversa está a ser assim um 

bocadinho deslocada no tempo, 

quase, eu agora já tenho de fazer 

um esforço para me lembrar como é 

que era na altura, porque 

ultimamente já não se fala disso, 

não é? (p. 42) 

 

eu acho que as pessoas mudaram 

com certeza alguma forma de 

trabalhar, de certeza que mudaram, 

não é? Eu acho que isso está 

interiorizado, não é? Alguma coisa 

mudou… (p. 42) 

Algumas coisas estarão 

automatizadas, não é? Outras… 

outras não são a preocupação neste 

momento. (p. 42) 

 

Eu, eu não sei, eu não posso é falar, 

até tinha curiosidade em saber 

como é que trabalham as pessoas 

mais novas… (p. 42) 

 

Mas também pode ser uma forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada (ri-se). Nem que lhe venham a 

chamar outra coisa… (Nenhuma 

alteração nas suas práticas 

decorrente da organização das 

aprendizagens por competências) 

(p. 48) 

Ai, tanto me faz que lhe chamem 

objectivos como competências. 

Tanto me faz, tanto me faz. (p. 48) 
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professores em relação 
ao trabalho por 

competências 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.5.1.5 Experiência pessoal 
positiva em relação ao 

desenvolvimento de 
competências 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

de dar mais trabalho, não é? E há 

pessoas que preferem ter objectivos 

definidos, não é?, como era 

antigamente, porque de facto isso 

facilita a vida às pessoas, do que 

fazer por elas… (p. 41) 

no geral, aquilo era um quebra-

cabeças, não é?, foi um quebra-

cabeças para as pessoas… (p. 41) 

Muito pressionadas, sim. Claro. (p. 

41) 

 

eu estive numa escola com um 

grupo interessante para trabalhar 

nessa altura, quando isso surgiu… 

mas, portanto, a minha experiência 

pessoal foi boa, foi positiva… (p. 

41)  

Eu acho que facilitou. A noção de 

competência é uma coisa mais 

abrangente, portanto dá mais 

abertura, ou maior liberdade de 

trabalho, ao fim ao cabo, não é? Eu 

acho que sim. (p. 39) 

É como se estivesse a fazer um 

diagnóstico do problema, não é?, 

durante o 1.º período, porque era 

uma coisa que eu sentia necessidade 

de fazer, não era? Ver qual era o 

estádio deles quando chegavam ao 

5.º ano. (p. 39)  

É uma questão de método de 

trabalho. (p. 41) 
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3.5.1.5.1. Coincidência entre o 
trabalho por 

competências e as 
práticas lectivas 

comuns  
 

 
 

3.5.1.6 Necessidade de 
acompanhamento por 

parte do ministério 
 

3.5.2 Descontentamento com a 
política do Ministério da 

Educação 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.5.2.1 Desvalorização da 
avaliação profissional 

 
 

3.5.2.2 Desconcentração das 
questões pedagógicas 

não senti grande dificuldade nessa 

alteração de ver as coisas, se calhar 

porque eu sempre fiz assim… Porque 

acho que é natural, não é? (p. 39)  

Mas depois acho que na prática 

aquilo vai muito ao encontro do que 

já se fazia, muito. (p. 40)  

 

Eu acho que o ministério não tem 

que fazer esse acompanhamento (p. 

41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E neste momento, não sei, os 

professores estão tão virados para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por isso é que eu fico muito 

aborrecido com esta ministra (ri), 

fico muito aborrecido com esta 

ministra quando… eu sempre dei 

tudo, eu sempre dei muito mais… e 

eu, por exemplo, eu neste momento 

não posso ser avaliado com muito 

bom ou excelente porque eu dou as 

cinco faltas do ano, e não é para ir 

ver montras, eu dou as cinco faltas 

do ano porque tenho as actividades 

no S. Carlos, que são actividades 

que me vão enriquecer como 

professor… É ridículo… Sinto-me 

tão… (p. 48) 

 

portanto, tanto me faz que me dêem 

medíocre ou mau ou bom ou… 

estou-me nas tintas (p. 50) 
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3.5.2.2.1. Necessidade de 
concentração nas 

questões pedagógicas 
 

 
 

outro tipo de problemas que eu não 

estou a ver espaço, nem 

disponibilidade, sobretudo mental, 

para se virarem para esses lados, 

não é? Na base de tudo estão 

orientações políticas, não é? 

Portanto, é o que interessa mais… 

(p. 41)  

Portanto, é uma questão política… 

Eu acho que o problema é esse 

mesmo, de fundo… (p. 44)  

as pessoas andam de facto muito 

distraídas com outro tipo de 

problemas que não passam pela 

pedagogia e que não passam pelo 

ensino e isso é muito mau… Daí, 

daí o meu desconsolo em relação à 

escola, neste momento. Os 

professores estão completamente 

virados para os seus problemas 

laborais e o resto é cumprir 

programas, estão muito 

desmotivados. E algumas pessoas 

têm razão, mas isso não pode servir 

de argumento para que não se faça 

um trabalho mais interessante com 

os miúdos. (p. 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas, sabe uma coisa, eu andei 

muito infernizado nos primeiros 

meses, mas depois disse, não, isto 

não vai estragar porque eu tenho de 

ter gozo em ser professor e 

desliguei, desliguei completamente. 
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3.5.2.3 Incompreensão da 
importância do estudo 

da música por parte da 
classe política 

 
 

 
 

 
 

3.5.2.3.1. Inovação nas escolas 
não se reflecte na 

Educação Musical 
 

 
3.5.2.4 Política curricular das 

instituições de 
formação de 

professores  

 

 

 

 

 

 

 

 

os nossos políticos dizem ao país, 

de boca cheia, que vai para a 

música quem tem jeito. Isto é uma 

questão de jeito, percebes? É jeitoso 

e vai para a música. Portanto, isto é 

uma coisa só para alguns, para 

alguns eleitos, e a música não é 

importante na vida das pessoas. (p. 

44) 

 

Quando […] se proclamam tantas 

coisas boas para a escola, mas 

depois a Educação Musical 

continua muito mal… (p. 43) 

 

(p. 48) 

Não, mas é que eu não me quis 

desligar da escola e dos miúdos, 

que isso é, isso é o meu sentido da 

vida. […] Isso não me estragam, 

isso não me estragam, isso não me 

estragam. (p. 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as escolas superiores de educação, 

pronto, e as escolas superiores de 

música, na vertente da educação, 

deveriam neste momento estar a 

investir nestas áreas, portanto, a 

preparar professores com formação 

e com capacidade para poder 

dominar alguns instrumentos, não 

só aqueles… Este é o caminho, 

portanto… A música terá outras 

coisas, não é? (p. 70) 
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3.3.2 Síntese descritiva 

Tema 1: Desenvolvimento de competências musicais 
Este tema engloba as práticas musicais com vista ao desenvolvimento de competências musicais, mais frequentes no 

trabalho dos professores de Educação Musical entrevistados. 

1.1 Interpretação A categoria interpretação refere-se à prática musical vocal ou instrumental no sentido do 

desenvolvimento de competências de intérprete. 

1.1.1 Predomínio de 

actividades de 

interpretação 

Dois professores referiram o predomínio das actividades de interpretação musical no conjunto de 

competências desenvolvidas nas aulas de Educação Musical: “no 2.º ciclo, acabo por fazer muita 

interpretação, é certo, muita interpretação.” (P3E, p. 55). 

1.1.2 Instrumentos da sala 

de aula (instrumentos 

Orff) 

Em relação aos instrumentos da sala de aula ou instrumentos Orff, como são designados pelos 

professores, foram referidos como uma presença regular no trabalho lectivo por todos os 

entrevistados, como por exemplo: “Aproveito todas as peças, todas, para eles irem para o 

instrumental Orff “ (P3E, p. 57). 

1.1.3 Flauta de bisel 

 

 

1.1.3.1 Justificações para a 

utilização da flauta 

de bisel 

 

 

 

 

1.1.3.2 Crítica ao uso da 

flauta de bisel 

 

 

1.1.3.3 Avaliação do 

trabalho individual 

na flauta de bisel 

A flauta de bisel emergiu como um dos instrumentos musicais mais utilizados pelos professores: 

“Acabam por tocar mais flauta” (P1E, p. 43) e “Depois trabalho realmente um bocado a flauta” 

(P3E, p. 56).  

As razões para a utilização da flauta de bisel foram associadas à ausência de outros recursos 

instrumentais e ao facto de os alunos possuírem essa experiência prévia: “Porque a maioria deles 

também já vem com a flauta não sei de onde e valorizam todos muito a flauta…” (P1E, p. 43). Mas, 

principalmente, por falta de outros instrumentos com características semelhantes, em relação à posse 

e portabilidade por parte dos alunos: “A flauta é um instrumento que cabe na mochila deles e que 

eles podem tocar em casa. É o único que eles têm. Quem me dera que eles tocassem piano, mas 

trazer um piano é difícil.” (P4E, p. 72).  

Dois dos professores criticaram o uso da flauta, como por exemplo: “agora usar isso como único 

instrumento e como condicionante para depois não se fazer mais nada e marcar faltas de material… 

isso já sou contra… mas eu não faço isso” (P1E, p. 43). P3E preocupa-se com a aridez e a monotonia 

do trabalho na flauta (p. 56) 

A professora P3E mencionou mecanismos de avaliação individual associados ao estudo da flauta de 

bisel: “vamos estudar, estudamos na aula, e no próximo dia vou perguntar quem é que quer 

apresentar. […] E avalio. Aliás, eles já sabem, às vezes até escrevo no quadro os critérios para eles 

também poderem dizer, se interrompeu ou não, postura do corpo… se se enganou, essas coisas…” 

(P3E, p. 59). 

1.1.4 Outros instrumentos 

1.1.4.1 Convencionais 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.2 Não convencionais 

Outros instrumentos foram também referidos, tanto instrumentos convencionais como não 

convencionais. No caso dos instrumentos convencionais, foram mencionados aqueles que os alunos 

tocavam fora da escola e que os professores incluíram pontualmente no trabalho, em especial nos 

grupos de opção no 3.º ciclo, por serem mais pequenos. Esta situação foi descrita por P3E, que 

realçou o carácter fortuito dessas actividades no 2.º ciclo: “Normalmente acompanho-o com a 

guitarra ou meto assim uma coisa assim, acordeão, havia lá um este ano que estava com acordeão, 

fez lá duas ou três coisas […] Mas é só assim de uma forma, digamos, esporádica e, digamos, livre 

[…] com os de 5.º e 6.º é assim.” (P3E, p. 62). Quanto ao professor P4E, mencionou outros 

instrumentos convencionais no contexto do projecto das bandas de garagem, “bateria, baixo e 

guitarra.” (P4E, p. 64). Referiu também o uso de instrumentos não convencionais ou menos 

convencionais: “Utilizo também, muitas vezes, os boom wackers, não é?, aqueles tubos engraçados 

para […] trabalharmos um bocadinho o movimento que é interessante.” (P4E, p. 71). P4E aludiu 

ainda a formas de produção sonora baseadas nos sons corporais: “Trabalhamos também com o 

corpo, muito, inspirado em montes de grupos que há de ritmo, os Stomp, e por aí fora. Pegar em… o 

projecto dos Barbatuques, não é?, do Brasil, que tem a ver com ritmo, a exploração dos sons.” (P4E, 

p. 71). 
1.1.5 Voz 

1.1.5.1 Desenvolvimento 

vocal ao nível do 

ensino vocacional 

Todos os professores mencionaram actividades vocais, três de forma explícita e um de forma 

implícita. O professor P2E disse realizar um trabalho vocal progressivo com resultados comparáveis 

aos obtidos ao nível do ensino vocacional: “a maior parte das turmas, a minha turma que chega ao 9.º 

ano já me está a cantar a esse nível.” (P2E, p. 46). 

1.1.6 Práticas associadas à De entre as práticas associadas à interpretação musical, os professores destacaram a utilização de 
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interpretação musical 

1.1.6.1 Utilização de 

acompanhamentos 

pré-gravados  

1.1.6.2 Utilização de 

repertório 

diversificado  

1.1.6.3 Gestão dos 

diferentes 

desempenhos dos 

alunos 

acompanhamentos pré-gravados: "o acompanhamento pré-gravado, porque também isso dá logo uma 

sensação de fazer música, enche muito a alma” (P3E, p. 56).  

A utilização de repertório diversificado foi um aspecto mencionado por P3E e P4E.  

A gestão dos desempenhos dos alunos com dificuldades específicas também se revelou uma 

preocupação: “Por exemplo, eu tenho alunos às vezes que têm aquilo que se chama dislexia, mas 

eles na flauta não se nota isso. Tenho um aluno que não pode tocar flauta porque tem uma mãozinha 

assim, toca com o xilofone, enquanto os outros tocam…” (P2E, p. 51); o mesmo aconteceu com a 

distribuição equitativa dos instrumentos pelos alunos e a qualidade final do trabalho: “Nos ensaios, 

nas aulas, todos trabalharam as lâminas. Depois eu disse-lhes mesmo, ‘agora vocês vão escolher’… 

porque, no fundo, sabia que eles não tinham todos o mesmo desempenho.” (P3E, p. 57). 

1.2 Composição A categoria composição refere-se à prática musical associada à criação de produtos originais e à livre 

expressão musical dos alunos, no sentido do desenvolvimento de competências próprias de um 

compositor.  

1.2.1 Realização de 

actividades de 

composição 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1 Improvisação 

Os professores P2E, P3E e P4E referiram a realização de actividades da área da composição musical. 

O primeiro apresentou vários exemplos destes trabalhos, como musicar poemas e textos literários. 

P4E aludiu à participação dos alunos num concurso público de composição musical: “uma das 

bandas fez a primeira música original, não é? Que foi uma das coisas que eu achava que ainda não 

estávamos prontos para isso, é preciso aprender muito. […] Nós concorremos na área da música, 

canção, não é?, portanto, com uma música original, letra e canção. Partindo deles, partindo deles.” 

(P4E, p. 67). A professora P3E destacou práticas de composição em grupo: “Passa muito por 

trabalhos de grupo, com timbres seleccionados ou não… enfim, com determinadas balizas, tarefas 

com determinadas regras, com determinadas indicações” (P3E, p. 54) e mencionou especificamente 

trabalhos de improvisação: “Às vezes faço improviso, o grosso da turma continua a tocar, repete.” 

(P3E, p. 57). 

1.2.2 Componente reduzida 

do trabalho 

 

1.2.2.1 Justificações para a 

reduzida prática de 

composição 

P3E salientou o menor peso das actividades de composição em relação às restantes áreas de 

competência musical: “É sempre uma componente muito mais reduzida do meu trabalho” (P3E, p. 

54), facto que lamentou. As razões apontadas para a reduzida prática de composição foram a menor 

rentabilidade dessas actividades, acrescida de um maior fadiga do professor: “porque, além de ser 

extremamente também cansativo para mim, não é tão rentável, não para também ser continuado” 

(P3E, p. 54). 

1.2.3 As actividades de 

composição são 

gratificantes para os 

alunos 

1.2.3.1 Valorização da 

criatividade dos 

alunos no domínio 

da composição 

Uma professora destacou a satisfação dos alunos face às actividades de composição: “mas quando 

faço resulta muito bem, ou seja, enfim, é gratificante para os alunos, isso eu vejo” (P3E, p. 54).  

 

 

P2E valorizou a criatividade dos estudantes neste domínio, afirmando: “fazem coisas lindíssimas… 

eu tenho músicas que eles fizeram que são lindíssimas… eu um dia podia pegar nisso e… porque 

ficam melodias muito naturais em relação à letra…” (P2E, p. 47). 

1.2.4 Gestão das actividades 

de composição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1 Desconcentração dos 

alunos  

P3E e P4E referiram-se à gestão das actividades de composição e aos processos de trabalho que 

desenvolveram como estratégias para ultrapassar as dificuldades: “Então, como é que eu faço isso 

para haver alguma ordem na sala, porque dantes às vezes tinha dificuldades, como é que eu giro 

isto?, foi sempre a minha dificuldade maior, então vão grupos de quatro, vão quatro, a seguir 

sentam-se, vão outros quatro.” (P3E, p. 57). Os professores referiram-se ao seu papel como indutores 

e reguladores do trabalho de composição: “eu vou picando-os sempre, vou dando o mote, quando as 

coisas não estão no bom caminho eu faço com que estejam, […] nas composições e isso é muito 

importante.” (P4E, p. 70); “‘Oiçam’ quando eles vão desencontrados, ‘atenção o que é que aqui 

correu mal?’ Digo-lhes sempre, no final vamos ver como é que correu e vamos… e cada um vai ver 

se consegue adivinhar o que é que pode melhorar […] O que é que pode melhorar? ‘Ah, muito bem, 

ah…’ O que é que podemos variar?” (P3E, p. 57). 

P3E considerou também a dificuldade de concentração dos alunos como o principal obstáculo nas 

actividades de criação musical: “Eles, às vezes, quando ainda não estão concentrados no seu 

trabalho, quando ainda não sabem muito bem o que querem, queixam-se do barulho que os colegas 

fazem ao lado. Para mim aquilo é tudo trabalho, mas eles lidam mal porque concentram-se mal, 

como é óbvio.” (P3E, p. 54), aludiu ainda à procura de soluções, embora imperfeitas, para este 

problema: “Em muitas situações mandava dois ou três grupos lá para fora, mas é preciso depois estar 
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sempre a ir ao pé deles, porque eles entretanto chamam porque entretanto empancam e não sei quê… 

Entretanto os que estão dentro também já se distraíram, já se pegaram uns com os outros” (P3E, p. 

54). 

1.2.5 Avaliação das 

actividades de 

composição 

P3E referiu processos de avaliação do trabalho de composição baseados na verificação e auto-

regulação: “quando proponho trabalhos de grupo escrevo muito no quadro, faço a tal grelha de 

verificação com os tais itens, não é? Se está de acordo com o tema, se utilizou os materiais, se não 

utilizou…” (P3E, p. 60). 

1.3 Audição A categoria audição refere-se às actividades relacionadas com a audição com vista ao 

desenvolvimento de competências próprias do ouvinte de música.  

1.3.1 Ouvir e analisar 

música 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1 Limitações à 

realização de 

actividades de 

audição 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2 Integração das 

referências musicais 

dos alunos 

A audição não pareceu ter uma presença importante no conjunto das competências musicais, como 

se depreende por esta afirmação: “Audição, alguma.” (P3E, p. 55). Esta serviu fundamentalmente 

para ilustrar conteúdos musicais, ou seja, aprendizagens do domínio da conceptualização teórica da 

música: “para realçar esta ou aquela característica musical, estudar o carácter e a estrutura da música, 

os conceitos… na prática.” (P3E, p. 55-56). Para P4E, o processo de audição e análise musical 

constituía parte da sua metodologia de trabalho associada às bandas de garagem: “Ouvimos a 

música, compreendemos a estrutura, fazemos a análise da música para perceber as partes.” (P4E, p. 

64). 

De acordo como P3E, o espaço físico da sala de Educação Musical limitava a possibilidade de 

realizar exercícios de audição activa que incluíssem movimento: “embora a gente saiba que a 

audição é uma tarefa activa e há audições activas… Mas como também estamos muito limitados em 

termos de movimento, eu cada vez que queria fazer um movimento, quer dizer, tínhamos que mudar 

a sala toda… portanto, também não permitia uma audição activa muito ligada a outras coisas que não 

apenas estudar alguns conceitos…” (P3E, p. 56). Também o tempo lectivo disponível e a sua 

organização se revelaram entraves ao desenvolvimento de um trabalho mais aprofundado no âmbito 

da audição: “como não temos muito tempo, cá está (sorri). Por exemplo, para fazer um programa 

imaginemos do espectro da música do mundo ou de história da música… Era preciso, enfim, os 

miúdos iam ficar… Pronto, pode-se dar um exemplo.” (P3E, p. 55). 

Dois professores consideraram que a audição musical contemplava as referências dos alunos e que 

esse era um factor de motivação para a aprendizagem musical: “actividades de audição são mais, 

funcionam mais para os motivar, para sentirem aquilo como deles, um pouco, porque são as suas 

músicas. Então a gente, muitas vezes, vai aproveitar esses exemplos que eles trazem” (P3E, p. 55); 

“Portanto, eu, no fundo, eu acho que nós temos que começar por pegar, é isso que eu tento fazer, 

pegar nas músicas que eles ouvem, ou agarrar numa ou noutra, não é?, que eu ache que possa ser 

bom para trabalhar, partir daí para as músicas que eu queira ensinar, não é?, para a música do 

mundo. Não posso começar pelas minhas músicas, desenquadradas do contexto social deles, não é?” 

(P4E, p. 70). 

1.3.2 Enfoque na audição 

actualmente 

Um dos professores afirmou que actualmente se faz menos audição nas aulas, como se tivesse caído 

em desuso: “dantes os professores iam mais para a audição” (P2E, p. 45). 

1.4 Teoria Esta categoria evidencia o trabalho realizado no âmbito da dimensão teórica e conceptual da música 

com vista ao desenvolvimento de competências musicais. 

1.4.1 Interligação entre 

teoria e prática 

P2E e P3E destacaram a integração das componentes teórica e prática nas suas práticas lectivas: 

“Tudo o que seja de lecture, de aprendizagens de teoria é tudo baseado no que eles têm que fazer, na 

prática.” (P2E, p. 45); “Então estamos sempre a trabalhar conceitos de altura, de timbre, de ritmo, de 

dinâmica, etc… E eles então vão metendo coisas, então vamos introduzir.” (P3E, p. 57). 

1.4.2 Treino de leitura 

musical 

 

 

1.4.2.1 Associação da leitura 

ao estudo 

instrumental 

Para P4E, a aprendizagem da leitura musical implicava alguma autonomia por parte dos alunos, de 

acordo com os instrumentos e músicas a tocar, em especial no contexto das bandas de garagem: “vou 

dando material, livros com partituras, vou ensinando aos bocadinhos como é que eles têm que ler, 

como é que se lê a cifra, como é que…” (P4E, p. 65).  

A leitura musical apareceu associada ao trabalho instrumental, em particular aliando o treino de 

frases musicais isoladas para a prática instrumental à aprendizagem das convenções da escrita 

musical: “Primeiro, muito daquilo quando fazemos frase a frase… também faço um pouquinho mais 

de leitura, de solfejo” (P3E, p. 56). Este procedimento aplicou-se especificamente à aprendizagem da 

flauta de bisel: “À flauta, sempre.” (P3E, p. 56). O professor P4E, por outro lado, refere a utilização 

de instrumentos não convencionais, capazes de produzir uma única nota, para ensinar as notas 

musicais: “para aprenderem, por exemplo, as notas musicais (usa instrumentos não convencionais – 

boom wackers)” (P4E, p. 71). 
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1.4.3 Realização de testes 

escritos 

Um professor referiu os testes para dizer que deixou de os fazer: “não faço testes já” (P3E, p. 59), 

percebendo-se que prefere formas de avaliação não escritas. 

1.4.4 A Educação Musical é 

vista pelos alunos 

como uma disciplina 

teórica 

P1E considerou que os alunos no final do 2.º ciclo possuíam uma visão da Educação Musical como 

disciplina teórica, facto que considerou evitável, embora tenha reconhecido responsabilidade pessoal 

nessa situação: “E também saem (os alunos) com a ideia de que a Educação Musical é muito mais 

teórica do que eles queriam e acho que também não há muita necessidade disso, mas contra mim 

falo, não é?” (P1E, p. 43). 

1.5 Experiências de 

aprendizagem 

Esta categoria refere-se às vivência musicais propiciadas aos alunos no âmbito de “aprendizagens 

diversificadas, em contextos formais e não formais, que visem contribuir para o desenvolvimento da 

literacia musical e para a plena edificação das suas identidades pessoais e sociais” (ME, 2001, p. 

167). 

1.5.1 Actuações em festas e 

eventos da escola 

 

 

1.5.1.1 Importância da 

apresentação pública 

para os alunos 

Os quatro professores referiram actuações dos alunos em festas da escola, em particular no Natal e 

no final do ano lectivo. O professor P2E apresentou 11 exemplos de espectáculos realizados na 

escola, com a participação dos alunos. P4E afirmou: “não faz sentido estarmos a fazer música, 

nunca, para ficar só para nós.” (P4E, p. 68). 

Quanto à importância destas actuações, P1E e P2E realçaram a satisfação dos alunos. P1E referiu 

que as apresentações faziam parte do processo de aprendizagem musical, como um momento 

importante na formação de um músico: “É muito importante, não é? E nós, como estudantes de 

música que já fomos, sabemos que isso faz parte.” (P1E, p. 40). Acrescentou que as actuações 

fortaleciam a relação afectiva dos alunos com a disciplina e a motivação para o trabalho: “é quase 

sempre um pretexto para se promover o bom relacionamento com os miúdos e com a disciplina, 

porque eles passam a gostar mais daquilo, porque depois passam a trabalhar com um objectivo…” 

(P1E, p. 40). 

1.5.2 Assistência a 

espectáculos musicais 

 

 

1.5.2.1 Articulação com o 

meio sociocultural 

Apenas P3E e P4E mencionaram a assistência a espectáculos musicais. A primeira assinalou o facto 

de nem todos os alunos comparecerem a essas actividades: “Alguns concertos que houve, pronto, 

tentei fazer por turmas, mas pronto, nunca vão todos, mas fui com os alunos.” (P3E, p. 61). 

Quanto à articulação com o meio social e cultural da escola, P4E destacou a relação entre o meio 

envolvente e a comunidade escolar, fomentada através dos espectáculos abertos ao público: “Já há 

um movimento, não é?, em relação às bandas. A própria escola quando são os concertos tem montes 

de fãs, muita gente.” (P4E, p. 67). Já P3E lamentou a falta de articulação cultural com o 

conservatório existente na cidade. Referiu, no entanto, alguma articulação pedagógica com as 

instituições locais de ensino vocacional da música: “Tem acontecido que, algum garoto que 

sobressaia ou que a gente vê ou que nos pede conselho ou que a gente toma a iniciativa de os 

encaminhar mais, não é, para aprofundarem mais, é assim encaminhamos ou para o Conservatório, 

se for preciso faz-se uma chamada pessoal ou qualquer coisa, ou para a Orquestra Típica que 

também já tem uma boa escola de música. Mas haver… ainda não…” (P3E, p. 60). 

1.5.3 Trabalho por projectos Os professores P3E e P4E referiram o trabalho por projectos ou objectivos: “Eu tenho por norma, 

nas minhas aulas, mesmo para além das bandas, outras coisas que eu tenho estado a fazer nas aulas, 

de tudo aquilo que nós fazemos nas aulas, ter sempre um objectivo. Ter um objectivo e esse 

objectivo passa por ou gravar ou apresentar ao vivo.” (P4E, p. 68) e apontou como exemplo a 

gravação de um disco com os alunos no ano anterior. Também P3E se identificou com esta 

orientação e acresceu que este processo de trabalho gerava motivação nos alunos pela introdução de 

metas concretas, para além de ser uma ocasião para a articulação entre diferentes áreas curriculares: 

“uma coisa que me dá muito jeito e que eu acho que funciona muito bem é, funcionar em termos de 

projecto, quer dizer, imaginar um projecto, um determinado objectivo, que seja, por exemplo, uma 

actuação nesta altura do ano ou não sei quê… Então, juntamos várias coisas que já mete movimento, 

dança, que já mete isto, já mete aquilo…” (P3E, p. 59).  

1.5.4 Realização de tarefas 

de produção musical 

P3E referiu a realização de actividades de produção no âmbito das experiências de aprendizagem 

musical realizadas. Deu exemplos de tarefas, como noticiar as actividades no jornal escolar ou 

realizar os convites para os encarregados de educação. As motivações para esta prática vão no 

sentido de integrar os alunos com menores competências performativas ou menos interesse pela 

disciplina: “Produção, produção, exactamente. E menos competentes, nós não podemos ter a 

pretensão que todos gostam da música como a gente gosta.” (P3E, p. 59). 
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Tema 2: Profissionalidade docente 
Este tema refere-se aos saberes que os professores mobilizam na prática e às características pedagógicas que configuram 
a sua profissionalidade docente. 
2.1 Adopção de metodologias 

específicas 

Esta categoria refere-se à adopção de metodologias de ensino da música, sejam metodologias 

pedagógicas já existentes ou métodos pesrsonalizados. 

2.1.1 Modelo C(L)A(S)P Para P2E a organização do trabalho no 2.º ciclo fundamentava-se no modelo C(L)A(S)P, de Keith 

Swanwick (1979), que serve de base ao programa de Educação Musical do 2.º ciclo, que consiste 

numa adaptação do modelo em espiral de desenvolvimento de conceitos musicais de Swanwick: 

“A organização do 2.º ciclo baseia-se no CLASP. Que é o “C", composition; o “L”, lecture; o “A”, 

audition, a audição; o “S”, skills, as técnicas que se adquirem, e o “P”, que é a performance. Eu 

baseio toda a minha prática nisto.” (P2E, p. 45). 

2.1.2 Canto e técnica vocal 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1 Técnicas para o 

desenvolvimento da 

afinação vocal 

P2E referiu possuir formação e prática artística ao nível do canto lírico que se reflectiam na sua 

prática lectiva: “Eu, como essa é a minha especialidade, eu insisto muito no canto […] eu insisto 

bastante nessa parte, pronto, é a minha especialidade… (ri).” (P2E, p. 51). Acrescentou que 

conseguia um desenvolvimento vocal nos alunos do ensino básico comparável ao alcançado no 

ensino vocacional da música: “quando os miúdos chegam ao 9.º ano, porque eu depois faço um 

trabalho vocal, quando os miúdos chegam ao 9.º ano eles estão-me a cantar a vozes e estão-me a 

cantar como se canta na escola X (escola do ensino vocacional), muitos deles…” (P2E, p. 46). 

P2E defendeu a possibilidade de todos, crianças e adultos, poderem cantar afinado. Em relação às 

crianças P2E afirmou: “todas as crianças, desde que não tenham problemas funcionais, podem ser 

levadas, com a técnica vocal… porque no fundo os miúdos não chegam à afinação porque, 

primeiro não cantaram em casa, não têm a respiração… os miúdos ouvem bem, não sabem é 

reproduzir, portanto, não têm a respiração desenvolvida e a técnica para conseguirem dar a 

pressão, depois de respirarem, a pressão suficiente para atingirem aquela afinação… Não tem nada 

a ver com o ouvido, não tem nada a ver, desde que não haja problemas funcionais, todos chegam a 

ficar…” (P2E, p. 51). Recusou peremptoriamente a crença de que só alguns são afinados e podem 

cantar: “Não, não, não, não, não, não, não… As pessoas ficam frustradas porque dizem “ah, tu não 

sabes cantar”. Tu não sabes cantar mas podes chegar a… podes chegar, pode chegar…” (P2E, p. 

51). 

2.1.3 Bandas de garagem 

2.1.3.1 Características e 

metodologia do 

projecto 

 

O professor P4E revelou-se possuidor de uma experiência artística que transferiu para a sua 

actividade docente, através da criação de agrupamentos à imagem de bandas de garagem. 

Desenvolveu o trabalho ao longo dos últimos três anos, em sessões semanais, tendo constituído 

três bandas diferentes na escola, uma delas composta por professores e alunos: “Tínhamos alguns 

professores que já tocavam algumas coisas, guitarras, sobretudo e cantar, não é?, gostavam muito 

de cantar e então foi fácil de pegar nalguns alunos, não é?, e tentar colmatar as falhas que havia. É 

preciso um baixista, vamos buscar um aluno, não é? Bateria, temos o professor Y que está cá […] 

Nunca tinha tocado na vida, não é? E agora começou a tocar e anda super feliz com isso. E pronto, 

foi assim.” (P4E, p. 66). P4E referiu que as bandas se apresentavam em público com regularidade, 

embora com um repertório fácil e limitado: “já fizemos muitas festas da escola, claro, com um 

repertório fácil, não é? Cada vez que nos apresentamos, cada banda toca quatro músicas, três, 

quatro. Mas é o suficiente, não é?” (P4E, p. 65). Embora tratando-se de um projecto desenvolvido 

fora do tempo lectivo, por não se adaptar às características de uma aula comum, o professor 

realçou que todos os seus alunos contactavam com o projecto, embora esporadicamente: “Este é 

um projecto extra-aulas, portanto, não funciona dentro das aulas convencionais, porque trabalhar… 

Eu fiz algumas experiências também com turmas e todas as minhas turmas passam por lá também, 

pelo menos uma vez por ano, ou uma aula ou duas, para poderem experimentar, não é? Mas a 

experimentação é uma coisa pontual, não é?” (P4E, p. 64).P4E mencionou o facto de não poder 

trabalhar individualmente com os alunos, mesmo nos ensaios das bandas: “o que deveria ser, não 

é?, cada um ter a sua aula de instrumento para depois então, em conjunto, termos o combo e 

podermos montar isto. Isso nunca aconteceu porque eu só tenho horário para o grupo.” (P4E, p. 

64). Também descreveu a metodologia de trabalho utilizada, muito semelhante à das verdadeiras 

bandas de garagem, trabalhando cada secção instrumental separadamente: “Começaríamos sempre 

por aí, a bateria é o ponto número um para começar e o baixo serão sempre os principais, a base. E 

depois, a partir daí, vamos começando a trabalhar as músicas.” (P4E, p. 64). 

Na perspectiva de P4E, o professor aparece como um facilitador da aprendizagem e o seu projecto 



152 
 

vive muito da motivação gerada pelo contacto com os instrumentos electrónicos e do trabalho 

autónomo dos alunos, como resumiu: “Primeiro têm que saber o que é que têm que fazer, quais são 

os acordes, não é? Eu tento sempre encontrar ou pôr as músicas em tonalidades fáceis de tocar, 

com acordes simples. Portanto, se as músicas estão em tons difíceis vou transpor aquilo, não é? Pôr 

cifras fáceis para eles conseguirem tocar. Isto no início, estamos a falar do princípio das bandas, e 

depois, aos bocadinhos, vão começando a aprender outras coisas, não é? Portanto, no fundo é 

despertar o interesse pela música através destes instrumentos modernos, não é? E em pouco tempo 

eles terem o resultado de uma música ou duas que eles sentem que já estão a fazer música” (P4E, 

p. 65). 

2.2 Utilização de manual 

escolar 

P1E afirmou que a sua programação do trabalho lectivo se baseava, em grande parte, no manual 

adoptado: “não parto do manual, mas tiro muito do manual para programar as aulas. De maneira 

que, depende um bocado do manual adoptado”, ou seja, “a programação das aulas, em si, vai 

variando consoante as actividades que estão… que estão feitas no manual” (P1E, pp. 36-37). 

2.2.1 Justificação para a 

utilização de manual 

 

 

 

 

 

 

A utilização do manual foi justificada por P1E da seguinte forma: “como todos trazem o manual eu 

acho que é chato e é, de certa forma, uma falta de respeito não utilizar o manual… Como há o 

manual eu…” (P1E, p. 36), ou seja, as escolas adoptam manuais para a disciplina, aos quais, os 

professores que chegam posteriormente à escola, têm que se adaptar. A adopção de um manual, 

embora não seja obrigatória na disciplina de Educação Musical, quando acontece, vincula os 

professores a utilizá-lo: “há manual para Educação Musical e eu acho que a partir do momento que 

a escola decide adoptar um manual, e são praticamente todas, eu até tenho ideia de que as escolas e 

as pessoas pensam que é obrigatório adoptar um manual, e não é.” (P1E, p. 36). 

2.2.2 Concepções sobre a 

utilização dos manuais 

2.2.2.1 Crença na fidelidade 

dos manuais ao 

programa e às 

competências da 

disciplina  

2.2.2.2 Identificação com os 

manuais actuais  

2.2.2.3 Recurso a diferentes 

manuais  

2.2.2.4 Excesso de actividades 

2.2.2.5 Ensino demasiado 

livresco 

P1E não manifestou preocupação em programar a partir do Programa de Educação Musical e das 

competências identificadas para a disciplina, uma vez que acredita que essa articulação já está 

assegurada no manual: “partindo do princípio que o manual vai ao encontro do programa, não é?, e 

baseado nas competências que estão no programa…” (P1E, p. 37). 

P2E identificou-se com os manuais actuais: “Em termos da prática lectiva eu faço muito aquilo que 

se está a fazer agora nos livros.” (P2E, p. 47). 

P2E disse utilizar vários manuais diferentes como base do seu trabalho: “14 peças de um livro 

(refere o nome), não é o livro que eu estou a utilizar.” (P2E, p. 46). 

P1 referiu ainda que os manuais possuíam excesso de actividades e que o professor tinha que fazer 

uma selecção: “E há que seleccionar. Os manuais têm, regra geral, um excesso de actividades. 

Uma proposta excessiva…” (P1E, p. 37). 

A professora P1E considerou o ensino actual demasiado livresco, o que causava desmotivação nas 

crianças e nos professores: “O ensino é… olha, agora pegando outra vez nos manuais, parece-me 

que é demasiado livresco, não é? As pessoas usam e abusam dos suportes que têm nos livros e às 

vezes condicionam todo o seu trabalho da aula ali… e há ali uma interacção com o livro e com o 

aluno e o professor… e é este triângulo apenas que muitas vezes se passa nas aulas e isto é muito 

mau, seja em Educação Musical seja no que for… é a desmotivação total…” (P1E, p. 42). 

2.3 Valências pedagógico-

artísticas diversificadas 

Competências adquiridas durante a formação inicial e decorrentes das vivências profissionais dos 

professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Três professores referiram uma diversidade de valências profissionais, no âmbito da leccionação 

em diferentes áreas e níveis de ensino musical. Assim, P2E, P3E e P4E revelaram prática lectiva 

no 3.º ciclo, através da leccionação da opção música. P2E mencionou a sua longa experiência no 

ensino vocacional artístico. P3E e P4E desenvolveram actividades extra-lectivas com os alunos, 

em clubes de música ou, no caso de P4E, com as bandas de garagem. Ambos os professores 

referiram experiências no ensino prisional, tendo sido neste âmbito que P4E iniciou o projecto das 

bandas. Em relação a P3E há que realçar a experiência na área do teatro e a vastidão da sua 

experiência lectiva, que se estende desde o pré-escolar ao ensino superior, ao nível da formação de 

professores do ensino básico. 

Quanto à articulação entre a formação artística e pedagógica dos professores, ela esteve 

particularmente presente em P2E e P4E. O primeiro, através da sua prática como cantor: “Eu estive 

aqui no Coro da Gulbenkian durante doze anos e durante esses doze anos eu dava aulas no ciclo, 

mas depois fui para o São Carlos e estive requisitado, depois a Manuela Ferreira Leite acabou com 

as requisições e eu voltei a dar aulas.” (P2E, p. 50). P2E destacou ainda as características 

multidisciplinares da sua formação a nível operático que incluiu valências como o teatro ou as 

artes plásticas. P4E realçou a sua experiência musical em bandas de garagem e, em particular, o 
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2.3.1 Área de Projecto 

 

 

 

2.3.2 Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

domínio de vários tipos de instrumentos musicais, o que, na sua opinião, constituía condição 

essencial para um professor poder desenvolver um trabalho dessa natureza: “claro que tem que ser 

um professor que tenha algumas competências em várias áreas para poder gerir isso, não é? Não 

é… acho que é difícil um professor que tem uma formação clássica ou mesmo que tem uma 

formação moderna, mas que só toca um instrumento, por exemplo, terá dificuldade em conseguir, 

porque eu tenho que tocar um bocadinho de tudo, apesar de não tocar nada bem. Quer dizer, o 

único instrumento que eu toco bem é o piano, que foi aquele que eu estudei, e toco um bocadinho 

de cada coisa para poder explicar. Mas eles não precisam de ter o melhor professor do mundo em 

todas as áreas, precisam de um professor que coordene e que saiba gerir… que os ponha a tocar.” 

(P4E, p. 65). 

Uma das áreas curriculares em que os professores revelaram experiência foi na Área de Projecto, 

como referiram P1E, P2E e P3E. P3E relacionou a leccionação dessa área curricular com a 

possibilidade de realizar mais trabalho musical com os alunos e fazê-lo numa perspectiva 

interdisciplinar. 

Em relação às tecnologias da informação e comunicação, os professores apresentaram posturas 

diversas. P1E revelou cepticismo quanto à utilização destes recursos: “eu não acredito nestas 

coisas de Magalhães e computadores e milagres tecnológicos, não servem para nada, não servem 

para nada.” (P1E, p. 42). Por outro lado, P2E referiu a criação de materiais para os alunos com 

recurso a ferramentas de apresentação de slides: “peguei no livro, aquele (refere o nome do manual 

e do autor) e pus aquilo tudo em powerpoint.”, tanto em Educação Musical como noutras áreas 

curriculares: “Agora este ano também surgiu o Programa Pessoa para fazer combate à obesidade 

infantil… e todas as propostas que me fizeram (na Área de Projecto), pus aquilo tudo em 

powerpoint e os miúdos lamberam aquilo tudo…” (P2E, p. 50). P4E mencionou os recursos 

tecnológicos como elemento facilitador das aprendizagens no contexto das suas práticas lectivas: 

“Portanto, há uns anos atrás isto era impossível este método, mas agora com as coisas que nós 

temos, não é? Com as tecnologias que há é muito fácil de um único professor” (P4E, p. 65) e 

também no trabalho que os alunos realizam autonomamente: “Portanto, eles procuram no Youtube 

aprender muitas coisas.” (P4E, p. 65).  

2.3.3 Capacidade de inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.1 Criação de materiais  

P2E e P4E consideraram-se inovadores nas suas práticas lectivas. P2E por se dizer pioneiro na 

utilização de metodologias que só actualmente se tornaram comuns nos manuais escolares: “agora 

é que os livros já têm as práticas que eu ando a fazer há anos.” (P2E, p. 47) e em particular quanto 

às actividades de composição musical: “no ano em que a composição começou a ser obrigatória 

em Inglaterra foi o ano em que eu comecei cá a fazer composição com os miúdos…” (P2E, p. 47). 

Quanto a P4E também descreveu o seu trabalho como inovador relativamente à experiência nas 

bandas de garagem: “o processo que eu, de alguma maneira, consegui… eu não sei se é inovar, 

mas, se calhar, consegui encontrar uma maneira de trabalhar com miúdos que não sabem nada de 

música e consegui pô-los a tocar, em pouco tempo” (P4E, p. 64). 

O professor P2E referiu ainda a realização de materiais pedagógicos, como seja a composição e 

orquestração musicais. 

2.3.4 Articulação horizontal 

do currículo 

2.3.4.1 Língua Portuguesa 

 

 

 

 

2.3.4.2 Inglês 

 

 

2.3.4.3 Dança 

2.3.4.4 Artes integradas  

Dois professores demonstraram preocupação com a articulação horizontal do currículo, em 

concreto, com a interligação entre a Educação Musical e outras disciplinas no mesmo ano lectivo. 

P2E referiu-se, em especial, à articulação da Educação Musical com a Língua Portuguesa, 

mencionando a criação musical ao nível da canção, como por exemplo: “Peguei nos poetas, o 

Fernando Pessoa, a Natália Correia… os vários poetas… eles fizeram as composições” (P2E, p. 

46) ou “pegava nos poemas do livro de Português e fazia um festival da canção (com composições 

dos alunos)”. (P2E, p. 47). 

P2E e P3E aludiram à articulação com o Inglês, no âmbito da realização de repertório musical em 

língua inglesa, ocasionalmente a pedido do professor de língua estrangeira: “Há, esporadicamente, 

uma canção ou outra que o professor de Inglês nos pede para ensaiar” (P3E, p. 61). 

A área da Dança foi mencionada por P2E.  

P3E realçou a integração de várias áreas artísticas, através do teatro: “e depois, dentro do teatro 

entra tudo, a EVT, entra a música…” (P3E, p. 61). 

2.3.5 Articulação vertical do 

currículo 

P2E, P3E e P4E referiram situações em que conciliaram o trabalho de alunos de diferentes 

anos/ciclos de escolaridade, os dois primeiros no âmbito das actuações escolares em festas e 

espectáculos, e o terceiro no contexto das bandas de garagem. 

2.4 Concepções sobre o papel Os professores revelaram concepções particulares sobre o seu papel enquanto professores. 
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do professor  

2.4.1 O professor entusiasta Dois professores enfatizaram a satisfação pessoal retirada do trabalho docente, como por exemplo: 

“eu gosto, gosto imenso de dar aulas. Eu tenho é que me divertir com aquilo que eu estou a fazer.” 

(P2E, p. 50). P2E realçou a importância de cultivar esse ambiente entre os alunos: “Porque para 

mim a vida só faz sentido se eu dou o meu melhor naquele momento e se estou ali a dar tudo… Eu 

tenho que estar feliz a fazer aquilo que… para que os outros estejam felizes à minha volta…” 

(P2E, p. 48). Essa preocupação está presente mesmo quando implica algum sacrifício por parte do 

professor: “Venho muito cansado às vezes da aula, mas divirto-me muito com eles.” (P4E, p. 71). 

2.4.2 O professor actor Uma das características consideradas importantes num professor foi a sua capacidade de se 

comportar como um actor, de criar um ambiente lúdico facilitador da relação dos alunos com o 

conhecimento e a aprendizagem: “Nós somos actores, não é? Os professores têm que ser actores 

também e temos, muitas vezes… quer dizer com isto que, às vezes, temos que assumir um papel, 

não é? […] Mesmo que seja falso para nós ou que, se calhar, não era aquilo que nós gostaríamos 

de fazer, eu acho que, muitas vezes, o teatro dentro da sala de aula, teatro no bom sentido, não é 

estar a enganar os alunos, mas é tentar não sermos pessoas estáticas, frias, insensíveis, não é?, que 

estamos ali só para tentar ensinar…” (P4E, p. 71). 

2.4.3 O professor mediador O professor foi entendido como mediador ou facilitador da aprendizagem autónoma dos alunos: “a 

partir daí está o mote dado, a partir daí são eles que vão procurar aprender, por eles.” (P4E, p. 65). 

“Portanto, eu ajudo no que é preciso” (P4E, p. 4) e “sou sempre aquele mediador que estou ali para 

chegar a bom porto, não é? […] Mas essa é a função de professor, não é?, eu acho que tem que ser 

isso.” (P4E, p. 70). 

2.4.4 O professor motivador A capacidade de motivar os alunos apareceu como uma característica importante para os 

professores P3E e P4E: “Eu acho que… eu acho que de facto, é assim, a motivação é ponto-chave, 

não é?” (P4E, p. 68). Para P3E é muito importante motivar os alunos para o esforço envolvido na 

aprendizagem musical: “Quer dizer, também estimulá-los para… porque eles vão ficar super 

contentes depois de conseguirem… e que na parte inicial que é um bocadinho mais esforçado, 

porque ainda é desconhecido, porque ainda é malhar em ferro frio, ainda custa, mas que depois 

eles vão ficar… E então dizer, “estão a ver?”, “ó professora, isto é giro”, “pois, estão a ver?”. 

Portanto, para a próxima peça eles já estão muito mais disponíveis para aquela parte menos 

aliciante, não surge logo tudo a fazer bem do início” (P3E, p. 58). 

2.4.5 O professor exigente  P2E, P3E e P4E referiram-se a critérios de exigência em relação ao desempenho musical dos 

alunos: “este período os meus alunos do 5.º ano, do 5.º ano, tiveram que aprender, eu sou exigente, 

28 peças” (P2E, p. 45); “dar algum tempo para o aperfeiçoamento, a ideia de aperfeiçoamento 

também é muito importante, sem ser o monótono, sem ser…” (P3E, pp. 57-58) e P4E: “Portanto, 

há aquele ponto de encontro, é divertido, eu tento ser um bocado exigente para que as coisas 

avancem, mas, pronto, vai-se trabalhando.” (P4E, p. 67). Esta postura revela um compromisso com 

a qualidade do trabalho: “Com qualidade. Exacto. É isso mesmo, portanto, sempre tendo em 

consideração a qualidade.” (P4E, p. 65). 

2.4.6 O professor 

inconformado 

P2E revelou uma atitude inquieta em relação à sua prática, procurando sempre suplantar-se: “Eu 

estou sempre, eu todos os anos, não há um ano, em 30 anos, não há um ano que eu não faça uma 

ou duas ou três actividades extra, extra.” (P2E, p. 48); “Mas aquilo que eu tento é dar sempre o 

máximo. Eu nunca estou contente com a minha prática lectiva, eu acho que nunca vou estar 

contente até ao fim” (P2E, p. 49); “Eu já estou a pensar no próximo ano (ri) o que vou fazer no 

próximo ano. Agora vou para Paris vasculhar a Fuzeau porque quero mais coisas.” (P2E, p. 51). 

2.4.7 O professor perseverante P2E e P4E referiram a importância da perseverança para vencer as dificuldades e concretizar 

trabalho musical: “Eu por exemplo, já estive em escolas muito difíceis, estive na escola Y, escola 

de altíssimo risco, uma das coisas que eu fiz lá foi um festival da canção” (P2E, p. 47) e “foi um 

ano em que os puseram (alunos do 9.º ano) na música sem eles quererem e eu tive que dar a volta 

àquilo, e eu tive que dar a volta àquilo… e senti, no final, que eles deram por bem empregue o 

tempo que estiveram ali, portanto para mim ganhei a aposta, estar ali com os filhos dos arquitectos 

que queriam ir para desenho…” (P2E, p. 49); “Mas essa turma, ao longo do ano, pode não 

apresentar uma vez, mas, ao longo do ano, há sempre uma situação que vamos conseguir acabar e 

vamos fazer. Eu não tenho nenhum caso, nestes anos, quer dizer, não me lembro de casos, de 

alguma situação com uma turma que eu nunca tenha conseguido fazer nada, zero. Portanto, há 

turmas muito complicadas, mas pelo menos uma coisa ou duas foram conseguidas, foram 

concretizadas, não é?” (P4E, p. 68). 
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2.4.8 O professor programador P1E, P2E e P3E, referiram a necessidade de gerir o currículo através da programação: “por isso é 

que todos os anos se tem trabalho a programar as coisas porque se faz sempre diferente” (P1E, p. 

38). P3E afirmou que procedia a uma gestão curricular baseada no público destinatário e que não 

cumpria programas, antes os adaptava às necessidades: “Exactamente, é uma gestão permanente. 

[…] Fui sempre adaptando, o meu trabalho foi sempre adaptar, às vezes davam-me assim uns 

programas mas acabava por não utilizar muito porque era conforme o público-alvo que tinha na 

frente. […] Portanto, adaptava, nunca segui um programa.” (P3E, p. 55). P2E referiu-se à 

programação antecipada que realiza com vista à concretização de espectáculos musicais na escola: 

“Como me habituei por causa dos miúdos e dos programas que eu estou sempre a preparar para os 

miúdos cá fora, eu neste momento já sei… eu já tenho dois espectáculos em vista, se eu não tiver, 

não encontrar mais coisas em Paris, já sei o que é que vou fazer para o ano.” (P2E, p. 51). 

2.4.9 O professor humanista A professora P3E denotou preocupação com as condições psicológicas do trabalho lectivo, em 

particular com a protecção da individualidade dos alunos: “Portanto, os que querem normalmente 

deixo-os primeiro até para aqueles que têm mais inibições ou mais dificuldades não se sentirem tão 

expostos.” (P3E, p. 59). E também o cuidado de introduzir expectativas positivas em relação ao 

trabalho dos alunos: “normalmente não é o que correu mal, o que é que pode melhorar… tirar a 

tónica negativa…” (P3E, p. 57). 

2.4.10 O professor reflexivo Dois professores demonstraram capacidade de reflexão sobre as respectivas práticas e uma postura 

crítica em relação a elas: “Agora, sei que com outras pessoas podem fazer mais, com certeza, ou 

desenvolver mais outro tipo de trabalho, outros aspectos” (P1E, p. 43); “Se calhar talvez não tenha 

estruturado e talvez devesse… um bocadinho em cada aula e tal…” (P3E, p. 55).  

2.4.11 O professor promotor de 

competências extra-

musicais 

 

 

 

 

2.4.11.1 Competências 

cognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.11.2 Competências 

psicossociais/sociais e 

emocionais 

Para além do desenvolvimento de competências musicais, a aprendizagem da música possui uma 

outra dimensão para os professores, a de desenvolver competências extra-musicais: “a gente tem 

obrigação de abrir o leque, de trabalhar coisas para, não só para lhes proporcionar abrir horizontes 

e proporcionar novas vivências, mas também para os trabalhar em termos de aspectos daquela 

idade, de competências ao nível até da personalidade e de valores… Pronto, há outro tipo de 

preocupações, na forma como implementamos estas actividades, claro.” (P3E, p. 55). Essas 

competências podem ser de natureza cognitiva ou psicossocial. 

As competências cognitivas destacadas foram a memória e a concentração, em particular na sua 

relação com a aprendizagem da leitura musical: “(leitura musical e solfejo) é muito interessante 

para a concentração, é muito interessante para a memória, a memória treina-se, há uma série de 

coisas que se trabalham com isso.” (P3E, p. 56). P2E afirmou também que a formação musical 

propicia o desenvolvimento de competências cognitivas importantes, mesmo para os alunos que 

não prosseguem estudos musicais: “O que eu há bocadinho estava a dizer é que eu sirvo-me da 

música, como eu sei que a maior parte deles não vão ser músicos, eu sirvo-me da música para lhes 

dar capacidade de atenção, concentração, uma certa disciplina… no fundo vou buscar as 

competências que a música dá que depois servem para a formação deles para outras disciplinas. 

Porque no fundo o fazer a música em conjunto, estar à espera que os outros entrem, isso dá uma 

disciplina, dá uma concentração, isso desenvolve uma série de competências que servem para 

outras coisas.” (P2E, pp. 47-48). 

Quanto às competências psicossociais, os professores realçaram a persistência, o empenho, o 

sentido de esforço: “uma outra capacidade que eu penso que lhes é útil, que é, de serem algo 

persistentes, não desistirem ao primeiro obstáculo, à primeira… ‘pois aquela é diferente da 

anterior, mas está bem, mas qual é? vamos fazer a conta, se está ali aquela.’ Esse tipo de trabalho 

mental, de trabalhar a persistência, algum esforço, também o sentido de esforço.” (P3E, p. 56). 

P4E mencionou o desenvolvimento de competências do âmbito do saber-estar e da criação de 

hábitos de trabalho colectivo, nas bandas de garagem: “No fundo, procuro despertar nestes miúdos 

que não têm uma estrutura, não é?, familiar, a maior parte deles, fácil, não é?, despertar através da 

música esta vontade, onde eles trabalham também o saber estar, o estar em grupo, o saber ouvir. 

Portanto, nós temos muitas discussões, há muitas aulas, há muitas sessões de ensaios que o ensaio 

é um bocadinho… porque estamos a discutir problemas e situações que estão a acontecer. Porque 

depois eles não sabem participar” (P4E, p. 66). P4E exemplifica como os alunos aprendem a 

interagir em grupo nessas sessões e compara a aprendizagem cívica ali realizada com as das aulas 

convencionais: “Portanto, eles estão a crescer dentro deste projecto, como pessoas também, não é 

só como músicos, mas também como pessoas, tal e qual como numa sala de aula.” (P4E, p. 69). 
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Tema 3: Contingências 
3.1 Recursos lectivos Os recursos lectivos foram apontados como um factor coactivo da acção do professor: “eu sinto-

me condicionada por várias coisas” (P1E, p. 43); “Portanto, essas limitações são demasiado 

pesadas.” (P3E, p. 54). 

3.1.1 Espaciais 

 

 

 

3.1.1.1 Dimensão e ocupação 

do espaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2 Arrumação do material  

 

 

 

3.1.1.3 Organização do espaço 

partilhado 

 

 

 

3.1.1.4 Espaço autónomo para 

experimentação 

Os professores P1E, P2E e P3E consideraram os recursos espaciais como um dos aspectos 

susceptíveis de influenciar negativamente o trabalho lectivo. Apenas um professor considerou ter 

boas condições de trabalho na sua sala de aula, de uma maneira geral: “aquilo é uma salinha, 

aquilo é um miminho no meio da escola (ri).” (P2E, p. 50). 

Referiram a dimensão da sala e a sua ocupação com o material convencional, mesas e cadeiras: “o 

espaço, o espaço limita muito o trabalho em Educação Musical. Uma sala pequena cheia de mesas 

e cadeiras não dá para nada, não dá para nada…” (P1E, p. 42); “aquele espaço ocupado a maior 

parte por mesas, eu já…” (P3E, p. 59). P1E, P2E e P3E lamentaram a limitação pedagógica 

causada pela falta de espaço, em particular para a realização de movimento: “da disposição das 

mesas, do mobiliário que não deixa espaço para ninguém se mexer” (P1E, p. 42); “Porque a aula 

de música tem que ter um espaço para dança, eu tenho livros sobre danças de várias épocas que 

não os posso fazer porque não tenho…” (P2E, p. 50). P2E valoriza a organização em semi-círculo 

da sala de aula: “Eu tenho muita sorte porque a minha sala está em “U” e depois tem outras no 

meio, mas está em “U” (P2E, p. 50). 

Também a necessidade de armazenar os instrumentos em espaços exteriores à sala de aula 

condicionou a acção docente: “Mas não tem espaço para pôr os armários para tirar dos armários e 

ser logo, temos que ir buscar os instrumentos. Isso dá um trabalho e desmotiva, desmotiva…” 

(P2E, p. 50); “e o material que está guardado.” (P1E, p. 42). 

O facto de a sala de aula ser partilhada por vários colegas dificultava a organização do espaço de 

uma forma adequada às necessidades e características pedagógicas do professor: “Depois é assim, 

a sala não é só nossa, eu já usei cadeiras mas o meu colega não gosta, então voltou-se novamente 

às mesas, aquilo ocupa o espaço todo, não permite flexibilidade nenhuma, movimentação 

nenhuma.” (P3E, p. 59). 

A falta de um espaço apropriado para a realização de experiências musicais foi também 

considerado problemático: “o facto de não ter um anexo onde, por exemplo, possa servir de estúdio 

de experimentação” (P3E, p. 53). 

3.1.2 Temporais 

3.1.2.1 Frequência e duração 

das aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2 Utilização da Área de 

Projecto para a 

realização de 

actividades musicais 

O tempo lectivo disponível para a Educação Musical revelou-se um factor condicionante do 

trabalho do professor. P1E mencionou a falta de tempo para o desenvolvimento de competências 

musicais: “do tempo que nós temos para cumprir o que seria desejável, já nem digo o que é do 

programa…” (P1E, p. 39) e referiu ainda a rotinização das práticas, provocada pelo regime de aula 

semanal: “E os miúdos habituam-se a uma rotina, e eu acho que também me habituo a essa rotina, 

não é? Porque é aquilo que é mais cómodo, ou que é mais viável fazer numa hora e meia por 

semana, não é?” (P1E, p. 42). P3E também afirmou que a sua maior limitação era o tempo lectivo: 

“a minha principal limitação é a hora e meia semanal, não é?, que é muito, muito, muito 

pouquinho” (P3E, p. 53). Mais do que o tempo lectivo disponível para a disciplina, P3E lamenta a 

frequência semanal das aulas que quebra a sequência de trabalho: “Mas de uma semana para a 

outra… apesar de ser hora e meia” (P3E, p. 55). Realçou ainda a escassez de tempo para que todos 

exercitassem as suas competências na aula: “Nem, cá está, nem dá tempo para exercitar, nem dá 

tempo para todos exercitarem” (P3E, p. 57) e para a concretização de trabalho performativo: “jogar 

com a falta de tempo e com o maior número de peças, portanto fazer o maior número de peças, no 

tempo que se tem” (P3E, p. 57). P4E sente falta de tempo para os ensaios das bandas: “E a banda 

está a funcionar, a única questão que eu acho é que nós temos muito pouco tempo, não é?, de facto, 

de ensaios […] no fundo é uma e meia, duas e meia, mas é muito pouco tempo. Então as coisas 

vão andando lentamente, mas vão andando.” (P4E, pp. 66-67). Acrescentou que, se houvesse mais 

tempo disponível, mais alunos poderiam usufruir do projecto tal como desejariam: “e tenho assim 

uma lista de alunos que queriam entrar para as bandas, só que não há, não há espaço, não há vagas, 

não há horário.” (P4E, p. 66).  

Ainda P3E disse que procurava leccionar Área de Projecto às suas turmas para estar mais vezes 

com elas: “o que é que eu procuro sempre? Ter as minhas turmas noutra disciplina, na Área de 

Projecto, para ver os miúdos mais vezes na semana, porque criam-se interacções muito mais 

sólidas, muito mais eficazes, muito mais… funcionam… e assim é muito difícil.” (P3E, pp. 58-59). 
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3.1.2.3 Preferência pela 

anterior organização 

temporal do currículo 

 

3.1.2.4 Desconcentração dos 

alunos nas aulas de 90 

minutos 

P3E considerou a organização curricular anterior à Reorganização Curricular do Ensino Básico 

como mais vantajosa para o desenvolvimento de competências musicais, pela frequência 

bissemanal das aulas: “Menos era melhor. […] Porque nós já tivemos, o melhor que conseguimos 

nos últimos tempos foi 50 mais 50, com um ligeiríssimo intervalo a meio, e depois mais 50. 

Portanto, aquelas duas vezes por semana permitiam…” (P3E, p. 58). Argumentou também que os 

alunos perdiam a concentração nas aulas em consequência da saturação causada pelo tempo 

excessivo de permanência na sala de aula: “Mas, é assim, em aulas de hora e meia, não é?, em 

aulas de hora e meia, é claro que os miúdos têm que passar a fazer do espaço aula um espaço de 

semi-recreio, ou seja, eles não podem estar hora e meia a sentir que é uma aula e que portanto tem 

que ser tudo potencializado, o tempinho é um recurso escasso e portanto…” (P3E, p. 58). 

3.1.3 Instrumentais 

3.1.3.1 Instrumentos musicais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2 Recursos instrumentais 

do professor  

Quanto aos recursos instrumentais da sala de aula, P1E referiu o reduzido número de instrumentos 

musicais para todos os alunos: “só tinha dois xilofones e, se calhar, dois tamborins e dois 

ferrinhos.” (P1E, p. 43). P1E considerou que a necessidade de instrumentos musicais era 

influenciada pela limitação temporal: “também não é que precisemos de grandes instrumentos para 

ter um bloco de aulas por semana, mas de vez em quando dava jeito…” (P1E, p. 42). 

Por outro lado, P2E afirmou estar bem apetrechado quanto à quantidade e variedade dos 

instrumentos musicais: “nós temos todos os instrumentos só faltam lá umas congas. De resto, 

temos todos os instrumentos… cada aluno ter um xilofone, por exemplo, na aula.” (P2E, p. 50). 

Também P4E considerou que a sua escola possuía grande parte do material necessário: “Pois, 

efectivamente, o equipamento que existe é da escola, não é?, os instrumentos todos […] um 

gravador portátil, também.” (P4E, p. 69). 

No entanto, o sistema de gravação era propriedade do professor, que o disponibilizava quando 

necessário: “agora, o sistema de gravação é meu, não é?, tenho que o trazer porque a escola não 

tem, não tem essa… […] Um computador portátil, com uma placa de gravação. Pronto, a mesa de 

mistura sai e ligamos […] Pronto, e gravamos por partes, não é?” (P4E, p. 69). 

3.1.4 Humanos  

3.1.4.1 Número de alunos por 

turma  

De acordo com P1E, P3E e P4E o número de alunos por turma, foi um dos aspectos que afectaram 

negativamente o trabalho lectivo: “número de alunos da turma” (P1E, p. 42); “grupos de vinte e 

muitos, 24, 25, 26, 27, 28…” (P3E, p. 53). P4E destacou a dificuldade de trabalhar com grupos 

grandes, da dimensão de uma turma, no âmbito do seu projecto das bandas de garagem: “Agora 

fazer disso um trabalho e montar repertório, portanto, e conseguir pôr uma banda a funcionar é um 

trabalho difícil de se fazer com muita gente, com turmas de vinte alunos, não é? Portanto, é um dos 

problemas. Não é impossível. Eu já consegui fazer isso. Não é impossível, mas o que acontece é 

que há sempre alguns alunos que têm mais dificuldades, e não há instrumentos para todos, não é? 

Portanto, depois ficam alguns de fora e é difícil gerir.” (P4E, p. 64). Para além do número de 

alunos por turma foi também referido o excesso de turmas por professor: “Esta história de termos 

muitas turmas” (P3E, p. 60). 

3.2 Perspectivas sobre os 

alunos 

3.2.1 Diferenças entre o 5.º e o 

6.º ano 

3.2.1.1 Dificuldade de 

adaptação no 5.º ano 

 

 

3.2.1.2 5.º ano mais trabalhoso 

para o professor 

 

 

 

 

3.2.1.3 Vantagens da 

continuidade do 

trabalho do 5.º para o 

6.º ano 

 

Considerações sobre o perfil dos alunos do 2.º ciclo.  

P1E considerou o 5.º e o 6.º ano como realidades diferentes. A dificuldade de adaptação à escola 

por parte dos alunos do 5.º ano foi a principal razão para esta distinção: “O 5.º ano é muito mais 

difícil, acho eu, porque justamente tem essa fase da adaptação à escola que é terrível, não é? Eu 

acho que demora pelo menos um trimestre para as crianças se adaptarem ao 2.º ciclo.” (P1E, p. 

37). Referiu ainda a dificuldade de adaptação à disciplina: “São muito pequeninos, são muito 

pequeninos e é preciso dar-lhes tempo para eles se adaptarem à nossa disciplina, para perceberem 

o que é que queremos fazer daquilo.” (P1E, p. 37).  

P1E considerou o 5.º ano mais trabalhoso do que o 6.º: “É muito mais trabalhoso porque é muito 

mais exigente do ponto de vista da energia que se gasta com os miúdos.” (P1E, p. 37). As razões 

prendem-se com a diversidade de experiências musicais dos alunos: “Os miúdos no 2.º ciclo vêm 

cada um de seu lado, cada um com a sua experiência de Educação Musical […] Mas é muito 

diversificado. De maneira que, encontrar um ponto para começar a trabalhar com o 5.º ano é muito 

difícil.” (P1E, p. 37).  

P1E referiu ainda as vantagens da existência de continuidade do trabalho do 5.º para o 6.º ano, em 

particular, o maior rendimento do trabalho: “o 6.º ano é mais fácil, trabalha-se muito mais, 

sobretudo se os alunos já foram nossos no 5.º ano.” (P1E, p. 37). Explicou que isso acontecia por 

razões relacionais: “porque no aspecto do relacionamento as coisas estão muito mais pacificadas, 

não é? Já nos conhecemos, o trabalho está feito…” (P1E, p. 37) e também por razões de 

programação: “Quando tenho alunos do 6.º ano em que as turmas foram minhas no 5.º o trabalho é 
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bastante mais simples, não é?, em termos de programação, é muito mais fácil.” (P1E, p. 37). 

3.2.2 Efeitos da generalização 

das práticas musicais no 

1.º ciclo 

Os professores P1E e P3E realçaram os efeitos positivos da frequência de aulas de música no 1.º 

ciclo: “E isso é que tem vindo a alterar nos últimos anos, porque temos vindo a ver o fruto do 

trabalho do 1.º ciclo, não é? Aí é que se sente mais… sente-se que houve uma mudança.” (P1E, p. 

39). P1E considerou que as práticas musicais no 1.º ciclo originaram maior produtividade devido à 

maior motivação dos alunos: “Agora trabalha-se mais, sim. Eu acho que agora se trabalha mais do 

que aqui há uns anos atrás em que os miúdos vinham quase todos sem motivação nenhuma…” 

(P1E, p. 39). Por seu lado, P3E realçou que os alunos chegam ao 2.º ciclo com um nível de 

desenvolvimento musical superior ao que era usual antes de existirem projectos de enriquecimento 

curricular, particularmente em aspectos como a afinação e o ritmo: “E os miúdos realmente, 

sobretudo a afinação, nota-se na afinação, nota-se também no sentido rítmico…” (P3E, p. 58) 

3.2.3 Percepção sobre a 

experiência dos alunos 

em Educação Musical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Problemas de 

concentração e disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.1 Demissão de alguns 

Encarregados de 

Educação das suas 

responsabilidades 

educativas  

A experiência dos alunos na disciplina de Educação Musical foi considerada positiva por P2E que 

afirmou que os alunos gostam muito de música e que “eles deliram e empenham-se (ri).” (P2E, p. 

46). Já P1E observou que os alunos têm expectativa e disponibilidade em relação à disciplina: “eu 

acho que os miúdos têm grandes expectativas e em relação à música e no 5.º ano eles estão aptos a 

beber tudo o que se lhes dá” (P1E, p. 39). Considerou, porém, que os alunos se sentem um pouco 

frustrados no final do 2.º ciclo: “Perguntavas, há bocado se eu acho que os miúdos acabam por 

fazer música nas aulas de Educação Musical. Eu acho que sim, eu acho que sim… Mas eu acho 

que no final do ciclo eles saem um bocado frustrados da Educação Musical.” (P1E, p. 43).  

P3E considerou que os alunos mostram entusiasmo pelo trabalho instrumental e têm gosto em 

exercitar: “E o exercitar aqui não é… que engraçado… não se torna cansativo para eles, 

contrariamente àquilo que a gente pensa. Eu lembro-me deste ano e do ano passado e de há dois 

anos, duas ou três turmas que tinham duas ou três peças bastante variadas em termos de 

instrumentos, em que cada um ou cada dois tinha o seu instrumento, entravam e o que eles 

queriam, como as crianças pedem muitas vezes para repetir a história, o que eles queriam, eu já 

nem dizia nada, eles iam buscar o instrumento, poisavam, preparavam-se e depois lá estavam todos 

a exercitar, enfim, para tocar novamente.” (P3E, p. 57).  

P2E, P3E e P4E mencionam aspectos comportamentais dos alunos como um entrave ao bom 

decurso do trabalho. P2E menciona que se impacienta com o défice de regras cívicas dos alunos e 

considera que este se deve a causas sociais: “Confesso, confesso. Neste momento a minha perda de 

paciência às vezes é em relação à falta de educação, porque a sociedade tem-se modificado 

muito… Eu não posso, eu não posso… eu estou ali não só como professor como também 

educador, como educador e confesso que a sociedade… há coisas…” (P2E, p. 49). P4E refere a 

indisciplina como influenciadora da proficiência do trabalho lectivo: “Portanto, o mau 

comportamento, não é?, a instabilidade na aula… portanto, isso faz com que não se possa 

apresentar nada, não é? E muitas vezes isso acontece. Há muitos trabalhos que paramos porque não 

dá, porque aquela turma não está preparada para isso.” (P4E, p. 68). Também P3E refere aspectos 

que considera influenciarem os hábitos comportamentais dos alunos, como a concentração e a 

autodisciplina, que entende estarem relacionados com a organização das escolas: “Há um aspecto, 

mas eu acho que todos nós nos queixamos, mas que eu acho que também tem a ver com a 

organização das escolas, que é a falta de concentração dos garotos e a falta de autodisciplina.” 

(P3E, p. 58). P3E realçou o facto de bastar um pequeno grupo de alunos desconcentrados para 

desestabilizar uma turma. 

P2E considerou que a falta de envolvimento de alguns encarregados de educação no processo 

educativo dos seus educandos se reflectia negativamente no comportamento destes, o que o 

perturbava: “não são todos, mas há muita gente que se está a demitir da educação dos filhos e isso 

irrita-me muito…” (P2E, p. 49).  

3.3 Colaboração entre 

professores 

 

3.3.1 Articulação entre 

professores das várias 

disciplinas 

 

Esta categoria refere-se aos mecanismos e práticas colaborativas entre professores. Nas opiniões de 

P1E e P3E, as práticas colaborativas entre professores das várias disciplinas foram consideradas 

quase inexistentes: “Eu estou a pensar no currículo deles no 2.º ciclo, nas várias disciplinas… 

Acho que há um trabalho muito… muito separado as disciplinas umas das outras, há muito pouco 

trabalho cooperativo entre as pessoas.” (P1E, p. 40). P3 acrescenta que a falta de coordenação 

entre professores afecta a racionalização curricular, fazendo com que os alunos sejam sujeitos a 

sobreposições de conteúdos em disciplinas diferentes: “Então no 3.º ciclo às vezes há casos 

aberrantes de estarem a dar o mesmo tema, o mesmo assunto em disciplinas diferentes sem que os 

professores se tenham apercebido disso. […] Isso é o cúmulo, não é? Portanto, não me parece que 
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esteja a haver um trabalho de coordenação entre os professores.” (P1E, p. 41). Também P3E refere 

a dificuldade de articular o trabalho com os restantes professores das várias turmas que leccionava 

e apontou como excepção os projectos fora do âmbito da aula: “Esta coisa de articular as turmas, o 

trabalho dos professores todos, quando se tem oito turmas, é muito engraçado, mas a gente 

nunca… Pronto, é evidente, é evidente que quando há assim um projecto de escola e não sei quê, é 

evidente que aí a gente trabalha uns com os outros, ou com a professora de Área de Projecto, ou 

com a professora disto e daquilo e então consegue-se fazer alguma coisa e os miúdos fazem uma 

actuação… Mas, cá está, mas é quando há assim um projecto fora da sala de aula que nos mobiliza 

e tal, porque dentro da sala de aula…” (P3E, p. 61). Por outro lado, P2E afirmou que a colaboração 

entre professores existia na sua escola, o que se devia, na sua opinião, ao factor sorte e ao efeito 

mobilizador que a qualidade do seu trabalho gerava entre os colegas: “Por acaso, eu tenho muita 

sorte com os colegas, porque na escola eu digo e eles fazem, como sabem que sai sempre qualquer 

coisa interessante. (P2E, p. 47). 

3.3.1.1 Projectos curriculares 

de turma 

P1E e P3E referiram-se aos projectos curriculares de turma, enquanto mecanismos de colaboração 

que também não funcionavam, ou tão-pouco existiam: “Eu não sei se isso existe… eu não sei se 

existem projectos curriculares de turma…” (P1E, p. 38); “Pronto, isto os projectos curriculares de 

turma é uma… se alguém souber exactamente o que é gostaria que me dissesse.” (P3E, p. 61). P1E 

referiu que a realização dos projectos curriculares de turma se tornou uma incumbência exclusiva 

do director de turma: “nesta última escola eu não sei se isso já era só da competência do director de 

turma, que copiava as coisas de uns anos para os outros… Eu acho que… que essas coisa cada vez 

mais é nos papéis.” (P1E, p. 38). 

3.3.2 Programação entre 

professores de Educação 

Musical 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1 Trabalho solitário 

P1E mencionou a falta de programação do trabalho entre professores de Educação Musical e 

também a falta de disponibilidade para trabalhar em conjunto em projectos escolares: “Eu acho 

que no nosso grupo não se trabalha, nos outros não sei, no nosso grupo, a minha experiência nos 

últimos anos e quase sempre, é que não se trabalha em grupo, as pessoas têm uma relutância 

enorme em trabalhar em grupo, em programar as coisas. Não estou a falar de programação de 

aulas, mas uma programação geral. Cada vez trabalham menos em grupo, nunca estão disponíveis 

para nada, nem para aquelas comemorações principais da escola, que são aquilo que, ao fim e ao 

cabo, faz mover um bocado as escolas, como seja o Natal ou as festas de fim-de-ano e não sei 

quê… mas as pessoas não estão muito interessados em fazer esse tipo de trabalho… não estão.” 

(P1E, p. 38). 

P1E considerou que fez melhor trabalho individualmente do que no contexto do grupo disciplinar: 

“E eu fiz bem, consegui fazer um bom trabalho, foi dos anos mais profícuos da minha vida, 

quando estava sozinha nessa escola no primeiro ano, em que os miúdos mais tocaram e deram 

espectáculos…” (P1E, p. 44). 

3.4 O contexto escolar  

3.4.1 Cultura de escola 

 

3.4.1.1 Distanciamento entre a 

direcção e os alunos 

 

3.4.1.2 Dificuldade de 

motivação para a 

aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Desvalorização da 

disciplina de Educação 

Musical por parte da 

escola 

 

 

Diz respeito ao ambiente cooperativo existente entre os vários intervenientes no meio escolar.  

P1E afirmou que não existia uma cultura de escola: “Se a instituição estivesse interessada em 

promover uma cultura de escola, não é? Acho que sim, acho que se fazia… Mas nem sempre isso 

acontece… Às vezes as comemorações acabam por ser mais em relação à escola enquanto 

instituição do que à vida dos miúdos… não sei… É uma certa, um certo distanciamento entre as 

turmas e os alunos na realidade e a direcção da escola… não sei…” (P1E, p. 38). 

P1E considerou que a escola não consegue motivar os alunos para a aprendizagem e que os 

problemas da escola eram os professores e a própria instituição e não os alunos: “eu ouço muito os 

professores dizerem, ou ouvia, já não sei, que os miúdos não querem aprender. Eu acho que isso é 

mentira, mesmo […] Não, eu acho que o problema da escola é mesmo a escola e os professores, 

não é os alunos” (P1E, p. 39). P1E foi mais longe, dizendo que a escola destruía progressivamente 

o desejo de aprender dos alunos: “Eu acho que os miúdos têm sede de aprender e que a escola mata 

completamente esse desejo de aprender, não é? Começa no 1.º ciclo e vai sendo gradualmente 

castrante à medida que eles vão crescendo. […] Custa-me imenso ver os miúdos neste sistema de 

ensino em que vão perdendo o prazer de aprender…” (P1E, p. 39).  

P1E demonstrou preocupação com a reduzida valorização que a Educação Musical recebia por 

parte da escola, que entendia a disciplina como mero veículo de entretenimento e descurava a sua 

importância na formação dos indivíduos, revelando uma mentalidade novecentista: “O que me 

preocupa mais é a pouca valorização que a própria escola dá à disciplina. O conjunto de 

professores e o Conselho Pedagógico ou a Direcção da Escola só valoriza a música como 

entretenimento e uma coisa gira para se mostrar aos pais na altura das festas. Ora, isso revela um 
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3.4.3 Menor controlo 

curricular em Educação 

Musical 

desconhecimento total da importância da música na formação das pessoas. Portanto isto é uma 

questão profunda, não é? Portanto, essa mentalidade continua a subsistir, é a mais importante e a 

mais grave, acho eu. Continuamos no século XXI, ao fim ao cabo, a ver as artes como se via há 50 

anos atrás, é só uma questão, digamos, de forma. É só uma questão de forma, a questão de fundo 

mantém-se exactamente a mesma. Portanto, é uma questão política… Eu acho que o problema é 

esse mesmo, de fundo…” (P1E, p. 43).  

P1E referiu que nunca sentiu pressão por parte da comunidade educativa para o cumprimento do 

programa, o que considerou confortável, e justificou esse facto com a falta de continuidade da 

disciplina do 2.º para o 3.º ciclo e com o menor estatuto da Educação Musical no elenco 

disciplinar: “Embora eu nunca tenha sentido formalmente grandes pressões para o cumprimento do 

programa. Mas eu acho que essas pressões não existem, em primeiro lugar, porque a maioria das 

escolas não tem Educação Musical no 3.º ciclo e em segundo lugar, mesmo quando as escolas têm 

Educação Musical depois no 3.º ciclo, a música é sempre uma disciplina menor, portanto a escola 

em si, o conjunto de professores, o Conselho Pedagógico, nunca está muito preocupado com a 

Educação Musical e com o sucesso na disciplina de Educação Musical. Portanto, isto é bastante 

confortável para nós, não é?” (P1E, p. 39). Também P3E referiu a autonomia curricular do 

professor de Educação Musical que incluía a não obrigatoriedade de cumprimento do programa: 

“Não temos o mesmo controlo, nem balizas. Nem sequer temos que justificar quando o programa 

não é dado…” (P3E, p. 54). Argumentou, tal como P1E, que o menor controlo curricular era 

devido à descontinuidade da disciplina no currículo, acrescentando que essa liberdade acarretava 

também uma grande responsabilidade: “O nosso trabalho até nos dá muita liberdade. É um 

trabalho de uma liberdade imensa. Mais ainda nós porque, para o bem e para o mal, ninguém está 

muito em cima da Educação Musical porque como é uma disciplina que não é de continuidade, nós 

até gerimos o currículo como queremos e tal, o que por um lado é bom, por outro lado até dá 

imensa responsabilidade, porque o professor é muito… é totalmente responsável por aquilo que 

escolhe para dar aos alunos. No fundo é uma escolha do professor.” (P3E, p. 54). 

3.5 Política Educativa Concepções dos professores sobre as orientações da política educativa actual. 

3.5.1 Reflexos da reorganização 

curricular nas práticas 

pedagógicas 

3.5.1.1 Linguagem rebuscada 

das Competências 

Essenciais para a 

Educação Musical 

3.5.1.2 Reflexão sobre 

competências é algo 

distante  

3.5.1.3 Modificações no 

trabalho dos professores 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.3.1. Curiosidade acerca do 

trabalho dos professores 

jovens 

3.5.1.4 Resistência dos 

professores em relação 

ao trabalho por 

competências 

 

 

 

A reorganização curricular e o seu impacto nas práticas pedagógicas mereceram reflexão por parte 

de P1E. Em particular referiu que a enunciação das Competências Essenciais para a Educação 

Musical, afigurava-se rebuscada aos olhos dos professores: “Essa explicitação das competências, no 

livro, é às vezes… parece-nos a nós que estamos na escola uma coisa um bocadinho pomposa, 

percebes?, em termos de linguagem ou de texto e isso pode assustar um bocadinho quando se pega 

por aí, por esse lado… (P1E, p. 40). 

P1E considerou o debate sobre o conceito de competência ultrapassada: “Até de certa forma para 

mim esta conversa está a ser assim um bocadinho deslocada no tempo, quase, eu agora já tenho de 

fazer um esforço para me lembrar como é que era na altura, porque ultimamente já não se fala disso, 

não é?” (P1E, pp. 41-42). 

P1E observou que existiram modificações no trabalho dos professores em consequência da 

introdução do conceito de competência na textura curricular: “eu acho que as pessoas mudaram com 

certeza alguma forma de trabalhar, de certeza que mudaram, não é? Eu acho que isso está 

interiorizado, não é? Alguma coisa mudou…” (P1E, p. 41). “Algumas coisas estarão automatizadas, 

não é? Outras, outras não são a preocupação neste momento.” (P1E, p. 41). Por outro lado, P2E 

mostrou a sua indiferença em relação às nomenclaturas curriculares “Ai tanto me faz que lhe 

chamem objectivos como competências. Tanto me faz, tanto me faz.” (P2E, p. 48); Rejeitou 

quaisquer alterações nas suas práticas decorrentes da organização das aprendizagens por 

competências: “Nada (ri-se). Nem que lhe venham a chamar outra coisa…” (P2E, p. 48). 

P1E mostrou curiosidade em relação ao trabalho dos professores jovens: “até tinha curiosidade em 

saber como é que trabalham as pessoas mais novas…” (P1E, p. 41). 

P1E considerou que, para os professores, o processo de reorganização curricular não foi fácil: “no 

geral aquilo era um quebra-cabeças […] foi um quebra-cabeças para as pessoas” (P1E, p. 41), que 

se terão sentido “pressionadas” (P1E, p. 41). De acordo com P1E a resistência dos professores à 

adopção do trabalho baseado no desenvolvimento de competências prendeu-se com o acréscimo de 

trabalho para os professores, que preferiam uma organização das aprendizagens por objectivos 

como acontecia previamente: “também pode ser uma forma de dar mais trabalho, não é? E há 

pessoas que preferem ter objectivos definidos, não é?, como era antigamente, porque de facto isso 

facilita a vida às pessoas, do que fazer por elas…” (P1E, p. 40). 
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3.5.1.5 Experiência pessoal 

positiva em relação ao 

desenvolvimento de 

competências 

 

 

3.5.1.5.1. Coincidência entre o 

trabalho por 

competências e as 

práticas lectivas 

comuns 

3.5.1.6 Necessidade de 

acompanhamento por 

parte do ministério 

3.5.2 Descontentamento com a 

política do Ministério da 

Educação  

 

 

 

 

3.5.2.1 Desvalorização da 

avaliação profissional 

 

3.5.2.2 Desconcentração das 

questões pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.2.1. Necessidade de 

concentração nas 

questões pedagógicas 

 

 

 

3.5.2.3 Incompreensão da 

importância do estudo 

da música por parte da 

classe política 

 

3.5.2.3.1. Inovação nas escolas 

não se reflecte na 

Educação Musical 

3.5.2.4 Política curricular das 

instituições de formação 

de professores 

A experiência de P1E foi positiva em relação ao desenvolvimento de competências, porque o 

contexto humano foi favorável: “eu estive numa escola com um grupo interessante para trabalhar 

nessa altura, quando isso surgiu… mas, portanto, a minha experiência pessoal foi boa, foi 

positiva…” (P1E, p. 41). Considerou ainda que o conceito de competência veio aumentar a 

liberdade de acção do professor: “Eu acho que facilitou. A noção de competência é uma coisa mais 

abrangente, portanto dá mais abertura, ou maior liberdade de trabalho, ao fim ao cabo, não é? Eu 

acho que sim.” (P1E, p. 39). 

P1E afirmou que já leccionava de acordo com o conceito de competência: “não senti grande 

dificuldade nessa alteração de ver as coisas, se calhar porque eu sempre fiz assim… Porque acho 

que é natural, não é?” (P1E, p. 39); “Mas depois acho que na prática aquilo vai muito ao encontro 

do que já se fazia, muito.” (P1E, p. 40). 

P1E considerou desnecessário o acompanhamento da implementação da Reorganização Curricular 

do Ensino Básico por parte do Ministério da Educação: “Eu acho que o ministério não tem que 

fazer esse acompanhamento” (P1E, p. 41). 

Não obstante o seu sentido de humor e optimismo, P2E revelou-se muito descontente com a política 

relativa à carreira docente que não contempla o estatuto do professor-artista: “Por isso é que eu fico 

muito aborrecido com esta ministra (ri), fico muito aborrecido com esta ministra quando… eu 

sempre dei tudo, eu sempre dei muito mais… e eu, por exemplo, eu neste momento não posso ser 

avaliado com muito bom ou excelente porque eu dou as cinco faltas do ano, e não é para ir ver 

montras, eu dou as cinco faltas do ano porque tenho as actividades no São Carlos, que são 

actividades que me vão enriquecer como professor… É ridículo… Sinto-me tão…” (P2E, p. 48). 

A insatisfação face à política ministerial causou em P2E uma desvalorização da sua própria 

avaliação profissional: “portanto, tanto me faz que me dêem medíocre ou mau ou bom ou… estou-

me nas tintas” (P2E, pp. 49-50). 

P1E considerou que a atenção dos professores se desviou das questões pedagógicas para as 

políticas: “neste momento, não sei, os professores estão tão virados para outro tipo de problemas 

que eu não estou a ver espaço, nem disponibilidade, sobretudo mental, para se virarem para esses 

lados, não é? Na base de tudo estão orientações políticas, não é? Portanto, é o que interessa mais…” 

(P1E, p. 41). Esse facto contribuiu para a sua insatisfação com a escola (já manifesta em 3.4.2): “as 

pessoas andam de facto muito distraídas com outro tipo de problemas que não passam pela 

pedagogia e que não passam pelo ensino e isso é muito mau… Daí, daí o meu desconsolo em 

relação à escola, neste momento. Os professores estão completamente virados para os seus 

problemas laborais e o resto é cumprir programas, estão muito desmotivados. E algumas pessoas 

têm razão, mas isso não pode servir de argumento para que não se faça um trabalho mais 

interessante com os miúdos.” (P1E, p. 42). 

P4E procurou escapar a esta desmotivação e desconcentração pedagógicas de que também foi 

vítima:: “Mas, sabe uma coisa, eu andei muito infernizado nos primeiros meses, mas depois disse, 

não, isto não vai estragar porque eu tenho de ter gozo em ser professor e desliguei, desliguei 

completamente.” (P1E, p. 44) “Não, mas é que eu não me quis desligar da escola e dos miúdos, que 

isso é, isso é o meu sentido da vida. […] Isso não me estragam, isso não me estragam, isso não me 

estragam”. (P2E, pp. 49) 

A incompreensão da importância do estudo da música na formação dos indivíduos por parte da 

classe política foi também realçada: “Portanto, os nossos políticos dizem ao país, de boca cheia, que 

vai para a música quem tem jeito. Isto é uma questão de jeito, percebes? É jeitoso e vai para a 

música. Portanto, isto é uma coisa só para alguns, para alguns eleitos, e a música não é importante 

na vida das pessoas.” (P1E, p. 44). 

P1E disse que a inovação verificada nas escolas não se reflectia na disciplina de Educação Musical: 

“Quando […] se proclamam tantas coisas boas para a escola, mas depois a Educação Musical 

continua muito mal…” (P1E, p. 42). 

P4E mencionou que as instituições encarregues da formação de professores de música deveriam 

investir em formações mais eclécticas ao nível instrumental que permitissem aos professores 

realizarem projectos semelhantes ao das bandas de garagem: “Agora eu acho é que, por exemplo, as 

escolas superiores de educação, pronto, e as escolas superiores de música, na vertente da educação, 

deveriam neste momento estar a investir nestas áreas, portanto, a preparar professores com 

formação e com capacidade para poder dominar alguns instrumentos, não só aqueles… Este é o 

caminho, portanto… A música terá outras coisas, não é?” (P4E, p. 69). 
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3.4 Análise integrada dos textos e entrevistas exploratórias a alunos e das entrevistas 

exploratórias a professores 

 Os alunos pronunciaram-se sobre três temas: 

Tema A: Experiência musical no 2.º ciclo (textos e entrevistas) 

Tema B: Experiência musical no 1.º ciclo (entrevistas) 

Tema C: Experiência musical extra-escolar (entrevistas) 

 O tema A, “Experiência musical no 2.º ciclo”, refere-se às vivências musicais que 

os alunos associaram à disciplina de Educação Musical durante o 2.º ciclo do ensino 

básico e articula-se directamente com o tema 1 dos professores, “Desenvolvimento de 

competências musicais”, pelo que as análises dos dois temas foram integradas.  

 Os temas B, “Experiência musical no 1.º ciclo” e C, “Experiência musical extra-

escolar”, incluem aspectos referidos pelos alunos durante as entrevistas, mas que não têm 

relação directa com as práticas musicais no 2.º ciclo. No entanto, esses dados foram 

analisados e podem ser consultados nas grelhas de análise de conteúdo (Anexo I, pp. 84-

86) e sínteses descritiva (Anexo I, pp. 92-94) das entrevistas aos alunos. 

 Os professores contribuiram com três temas: 

Tema 1: Desenvolvimento de competências musicais 

Tema 2: Profissionalidade docente 

Tema 3: Contingências 

 O tema 1, “Desenvolvimento de competências musicais”, engloba as práticas que 

visam o desenvolvimento de competências musicais mais frequentes no trabalho dos 

professores de Educação Musical entrevistados. A análise integrada deste tema absorveu 

a maioria das categorias do tema A dos alunos, “Experiência musical no 2.º ciclo”. Entre 

o tema A, “Experiência musical no 2.º ciclo”, dos alunos, e o tema 1, “Desenvolvimento 

de competências musicais”, dos professores, são comuns, em particular, as categorias: 

“Interpretação”, “Composição”, “Audição”, “Teoria” e “Experiências de Aprendizagem”. 

 O tema 2, “Profissionalidade docente”, diz respeito às características pedagógicas 

reveladas pelos professores nas entrevistas. 

 O tema 3, “Contingências”, refere-se às condições de trabalho na disciplina de 

Educação Musical, à existência ou inexistência de determinados objectos ou situações 
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que influenciam a acção pedagógica. Este tema engloba aspectos referidos pelos alunos 

no Tema A, “Experiência musical no 2.º ciclo” que remanesceram da fusão de dados 

entre professores e alunos no Tema 1: “Diferenças entre 1.º e 2.º ciclo” (Anexo I, pp. 77-

78 e p. 87) “Preferências dos alunos” (Anexo I, pp. 81-82 e pp. 90-91) “Apreciações dos 

alunos” (Anexo I, pp. 82-83 e pp. 91-92). 

  

 Na Tabela 1, que seguidamente se apresenta, exibe-se o resumo da análise de 

conteúdo dos textos produzidos pelos alunos. Ao longo da apresentação dos resultados 

solicitar-se-á o regresso frequente a esta tabela, que, por ser muito sintética, se apresenta 

na totalidade. 

 

Tabela 1 

Análise dos textos produzidos pelos alunos  

Tema A: Experiência musical no 2.º ciclo   

Categorias Subcategorias e Sub-subcategorias 
Indicadores 

Subcat. Cat. 

1.1 Interpretação 1.1.1 Cantar (3) 

1.1.1.1 exercícios de aquecimento vocal (2) 
5 

14 1.1.2 Tocar  

1.1.2.1 instrumentos da sala de aula (2) 

1.1.2.2 flauta de bisel (7) 

9 

1.2 Teoria 1.2.1 Leitura e escrita musical  3 
6 1.2.2 Testes  3 

(2s+1n) 

1.3 Audição 1.3.1 Ouvir o professor a tocar 1 1 

1.4 Organização 
do trabalho 

1.4.1 Utilização de um manual  1 
2 

1.4.2 Registos escritos 1 

1.5 Sucesso 1.5.1 Boas notas 1 1 

1.6 Afectos 1.6.1 Relação afectiva com as aulas de Educação Musical 7 
10 

1.6.2 Relação afectiva com o professor de Educação Musical 3 
(1s+2n) 

Nota: s=sim; n=não 

 Os resultados das entrevistas dos alunos aparecem ao longo do texto em tabelas-

síntese, facilitadoras da sua leitura, como é o caso da Tabela 2. Os resultados dos 

professores apresentam-se em listas de categorias. 
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Interpretação 

Tabela 2 

Análise de dados das entrevistas a alunos - Interpretação 

Categoria Subcategorias Sub-subcategorias Totais 
Interpretação Cantar  

4 (1sim+3não) 
em grupo 

2  

27 

 individualmente 1 9 
 exercícios de aquecimento 

vocal 
2  

Tocar (3) flauta de bisel 10  
 instrumentos da sala de aula  4 (1sim+3não) 18 
 outros instrumentos 1  

 

Análise de dados das entrevistas aos professores – Interpretação 

2.5     Interpretação 

2.5.1   Predomínio de actividades de interpretação 

2.5.2   Instrumentos da sala de aula (instrumentos Orff) 

2.5.3   Flauta de bisel 

2.5.3.1 Justificações para a utilização da flauta de bisel 

2.5.3.2 Crítica ao uso da flauta de bisel 

2.5.3.3 Avaliação do trabalho individual na flauta de bisel 

2.5.4   Outros instrumentos 

2.5.4.1 Convencionais 

2.5.4.2 Não convencionais 

2.5.5   Voz 

2.5.5.1 Desenvolvimento vocal ao nível do ensino vocacional 

2.5.6   Práticas associadas à interpretação musical 

2.5.6.1 Utilização de acompanhamentos pré-gravados  

2.5.6.2 Utilização de repertório diversificado  

2.5.6.3 Gestão dos diferentes desempenhos dos alunos 

 

 A categoria “Interpretação” foi aquela que registou maior número de referências 

por parte dos alunos, tanto nos textos como nas entrevistas (ver Tabela 1 e Tabela 2). 

Também os professores referiram o predomínio desta área no conjunto de actividades 

desenvolvidas nas aulas de Educação Musical, como por exemplo: “no 2.º ciclo, acabo 

por fazer muita interpretação, é certo, muita interpretação.” (P3E, Anexo I, p. 55). As 

práticas no domínio da interpretação dividem-se, no caso dos alunos, em “Cantar” e 

“Tocar”, como se vê na Tabela 1 e também na Tabela 2. Os professores fazem uma 

análise mais fina do primeiro aspecto que foi classificado em “Voz” e também do 
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segundo que inclui “Instrumentos da sala de aula”, “Flauta de bisel” e “Outros 

instrumentos”. 

 Em relação aos instrumentos da sala de aula ou instrumentos Orff, como são 

designados pelos professores, foram referidos como uma presença regular no trabalho 

lectivo por todos os entrevistados, como por exemplo: “Aproveito todas as peças, todas, 

para eles irem para o instrumental Orff “ (P3E, Anexo I, p. 57). No entanto, esta 

informação contrasta com as vozes dos alunos, uma vez que apenas um (A1E, Anexo I,) 

disse ter tocado e somente no 5.º ano. Os restantes três alunos que se manifestaram sobre 

este aspecto afirmaram não ter tocado instrumentos da sala de aula: “Não. (...) Cheguei já 

a experimentar, já. (não aprendeu nenhum instrumento da sala de aula, apesar de já ter 

experimentado) ” (A4E, Anexo I, p. 16); “Acho que não.” (A5E, Anexo I, p. 18); 

“Éramos para tocar mas depois não tocámos” (A9E, Anexo I, p. 30). Nos textos (ver 

Tabela 1), as referências a “instrumentos da sala de aula” restringem-se ao xilofone, que 

aparece associado a actividades fortuitas e descontextualizadas, como por exemplo: “E na 

última aula tocámos xilofone.” (A8Et, Anexo I, p. 5).  

 A “Flauta de bisel” emergiu como o instrumento musical mais utilizados pelos 

professores: “Acabam por tocar mais flauta” (P1E, Anexo I, p. 43) e “Depois trabalho 

realmente um bocado a flauta” (P3E,Anexo I, p. 56), o que foi amplamente confirmado 

pelos alunos. Todos os 10 alunos tocaram flauta no 2.º ciclo. Nas entrevistas e nos textos 

dos alunos (ver Tabela 1 e Tabela 2) é possível perceber o grande peso desta actividade 

no conjunto das práticas: “Só flauta.” (A3E, Anexo I, p. 13); “Depois (no 2.º ciclo) só 

toquei flauta, mais nada.” (A4E, Anexo I, p. 16); “estou a dar flauta (está a estudar 

flauta)” (A6E, Anexo I, p. 20); “Só a tocar flauta. Todas as semanas tocávamos músicas.” 

(A9E, Anexo I, p. 30) e “Tocámos mais vezes flauta. Foi uma das principais coisas que 

fizemos mais…” (A10E, Anexo I, p. 34). Nas redacções (Tabela 1) subentende-se 

também a hegemonia do uso do instrumento: “Só aprendemos tudo o que tínhamos para 

aprender sobre flauta” (A2Et, Anexo I, p. 4); “só toquei flauta” (A7Et, Anexo I, p. 5) e 

“(Eu gostei das aulas de música) porque gosto de tocar flauta” (A3Et, Anexo I, p. 4). No 

entanto, com excepção da ambiguidade contida nas últimas afirmações citadas, não 

existem referências negativas à experiência de tocar flauta, havendo mesmo quem 

relacionasse directamente o gosto pela aula de Educação Musical com a prática da flauta: 

“(gostou muito) porque tocámos flauta” (A8Et, Anexo I, p. 5). Os professores 

justificaram a utilização da flauta de bisel pelo gosto e experiência prévia dos alunos e, 
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principalmente, por falta de outros instrumentos com características semelhantes em 

relação à posse e portabilidade por parte dos alunos, como por exemplo, “A flauta é um 

instrumento que cabe na mochila deles e que eles podem tocar em casa. É o único que 

eles têm. Quem me dera que eles tocassem piano, mas trazer um piano é difícil.” (P4E, 

Anexo I, p. 72). Um professor criticou o uso exclusivo do instrumento: “agora usar isso 

como único instrumento e como condicionante para depois não se fazer mais nada e 

marcar faltas de material… isso já sou contra… mas eu não faço isso” (P1E, Anexo I, p. 

43). P3E referiu mecanismos de avaliação individual do trabalho na flauta de bisel: 

“vamos estudar, estudamos na aula, e no próximo dia vou perguntar quem é que quer 

apresentar. (...) E avalio. Aliás, eles já sabem, às vezes até escrevo no quadro os critérios 

para eles também poderem dizer, se interrompeu ou não, postura do corpo… se se 

enganou, essas coisas…” (P3E, Anexo I, p. 59). 

 Em relação à subcategoria “Cantar”, os alunos mencionaram as actividades de 

canto como pouco frequentes, tanto nas entrevistas como nos textos (ver Tabela 1). Nas 

entrevistas três alunos referiram não ter cantado (A4E; A9E) ou ter cantado “Muito 

poucas vezes” (A1E, Anexo I, p. 7) e apenas um disse: “cantávamos” (A7E, Anexo I, p. 

24). Quanto às sub-subcategorias, dois alunos disseram cantar “em grupo” e um aluno, 

“individualmente”. Dois alunos mencionaram “exercícios de aquecimento vocal”, tanto 

nos textos como nas entrevistas (ver Tabela 1 e Tabela II), como uma das actividades 

vocais realizadas: “aquecemos a voz” (A9Et, Anexo I, p. 5; A10E, p. 5), que os alunos 

diferenciam de cantar, como é o caso de A9E que afirmou não ter cantado. Quanto aos 

professores, todos mencionaram actividades vocais. O professor P2E disse realizar um 

trabalho vocal progressivo com resultados comparáveis aos obtidos ao nível do ensino 

vocacional: “a maior parte das turmas, a minha turma que chega ao 9.º ano já me está a 

cantar a esse nível.” (P2E, Anexo I, p. 46). 

  Um aluno referiu ter experimentado tocar “Outros instrumentos”, piano, em 

concreto: “No 6.º ano tocámos, que o professor até pedia a um aluno para ir tocar no 

piano, cada um à vez.” (A5E, Anexo I, p. 18). Também os professores referiram “Outros 

instrumentos”, tanto instrumentos convencionais como não convencionais. No caso dos 

instrumentos convencionais, foram mencionados aqueles que os alunos tocavam fora da 

escola e que os professores incluíram pontualmente no trabalho, como descreveu P3E: 

“Normalmente acompanho-o com a guitarra ou meto assim uma coisa assim, acordeão, 

havia lá um este ano que estava com acordeão, fez lá duas ou três coisas (...) Mas é só 
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assim de uma forma, digamos, esporádica e, digamos, livre” (P3E, Anexo I, p. 62). O 

professor P4E mencionou outros instrumentos convencionais no contexto do projecto das 

bandas de garagem, “bateria, baixo e guitarra.” (P4E, Anexo I, p. 64). P4E referiu o uso 

de instrumentos não convencionais ou menos convencionais e aludiu, ainda, a formas de 

produção sonora baseadas nos sons corporais. 

 De entre as práticas associadas à interpretação musical, os professores destacaram 

a utilização de acompanhamentos pré-gravados: "o acompanhamento pré-gravado, 

porque também isso dá logo uma sensação de fazer música, enche muito a alma” (P3E, 

Anexo I, p. 56).  A utilização de repertório diversificado foi um aspecto mencionado 

por P3E e P4E. A gestão dos desempenhos dos alunos com dificuldades específicas 

também se revelou uma preocupação: “Por exemplo, eu tenho alunos às vezes que têm 

aquilo que se chama dislexia, mas eles na flauta não se nota isso. Tenho um aluno que 

não pode tocar flauta porque tem uma mãozinha assim, toca com o xilofone, enquanto os 

outros tocam…” (P2E, Anexo I, p. 51); o mesmo aconteceu com os critérios de 

distribuição dos instrumentos pelos alunos: “Nos ensaios, nas aulas, todos trabalharam as 

lâminas. Depois eu disse-lhes mesmo, ‘agora vocês vão escolher’… porque, no fundo, 

sabia que eles não tinham todos o mesmo desempenho.” (P3E, Anexo I, p. 57). 

 

Composição 

Tabela 3 

Análise de dados das entrevistas a alunos – Composição 

Categoria Subcategorias Totais 

Composição 
Compor/Inventar música 8 (1sim+7não) 

15 
Criar letra para música 7 (2sim+5não) 

 

Análise de dados das entrevistas aos professores – Composição  

2.6     Composição 

2.6.1   Realização de actividades de composição 

2.6.1.1 Improvisação 

2.6.2   Componente reduzida do trabalho 

2.6.2.1 Justificações para a reduzida prática de composição 

2.6.3   As actividades de composição são gratificantes para os alunos 

2.6.3.1 Valorização da criatividade dos alunos no domínio da composição 

2.6.4   Gestão das actividades de composição 
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2.6.4.1 Desconcentração dos alunos  

2.6.5   Avaliação das actividades de composição 

 

 A área de “Composição” foi referida pelos alunos apenas nas entrevistas, através 

de duas subcategorias: “Compor/Inventar música” e “Criar letra para uma música”, 

conforme se observa na Tabela 3. Quanto à primeira, apenas 1 aluno disse ter inventado 

uma música original, embora por uma única vez durante todo o 2.º ciclo: “Lembro, no 5.º 

ano. A professora houve uma altura que disse: ‘Vocês próprios inventem uma música e 

depois para a próxima aula, tocam-na aqui na aula’. (...) Foi, só.” (A6E, Anexo I, p. 21). 

Sete alunos disseram não haver realizado esse tipo de actividade, por exemplo: “Inventar 

uma música nova? Não, acho que não. Não. Não chegámos a fazer.” (A8E, Anexo I, p. 

27) e alguns foram mesmo peremptórios: “Não, não, não.” (A7E, Anexo I, p. 24); “Não 

fizemos esse tipo de trabalho” (A9E, Anexo I, p. 31); “Isso já não.” (A10E, Anexo I, p. 

34). Em relação à subcategoria “Criar letra para uma música”, 2 alunos referiram 

experiências nesse âmbito: “O professor meteu (pôs a música a tocar), nós ouvimos e 

depois fizemos, construímos uma letra completamente diferente sobre o tabaco.” (A6E, 

Anexo I, p. 22); “era a Ode à alegria e nós estivemos a pôr as letras e depois começámos 

a tocar.” (A7E, Anexo I, p. 25). No entanto, 5 alunos disseram nunca ter realizado essa 

actividade. Os professores referiram a realização de actividades da área da composição 

musical (P2E, P3E e P4E). P2E apresentou vários exemplos destes trabalhos, como 

musicar poemas e textos literários. P4E aludiu à participação dos alunos num concurso 

público de composição musical: “Nós concorremos na área da música, canção, não é?, 

portanto, com uma música original, letra e canção. Partindo deles, partindo deles.” (P4E, 

Anexo I, p. 67). A professora P3E destacou práticas de composição em grupo: “Passa 

muito por trabalhos de grupo, com timbres seleccionados ou não… enfim, com 

determinadas balizas, tarefas com determinadas regras, com determinadas indicações” 

(P3E, Anexo I, p. 54) e mencionou também trabalhos de improvisação. 

 P3E salientou o menor peso das actividades de composição em relação às 

restantes áreas de competência musical: “É sempre uma componente muito mais reduzida 

do meu trabalho” (P3E, Anexo I, p. 54), facto que lamentou. As razões apontadas para a 

reduzida prática de composição foram a menor rentabilidade dessas actividades, 

acrescidas de uma maior fadiga do professor. P3E reconheceu a satisfação dos alunos 

face às actividades de composição. P2E valorizou a criatividade dos estudantes neste 
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domínio, afirmando: “fazem coisas lindíssimas… eu tenho músicas que eles fizeram que 

são lindíssimas… eu um dia podia pegar nisso e… porque ficam melodias muito naturais 

em relação à letra…” (P2E, Anexo I, p. 47). 

 P3E e P4E referiram-se à gestão das actividades de composição e aos processos de 

trabalho e estratégias que desenvolveram. Os 2 professores referiram-se ao seu papel 

como indutores e reguladores do trabalho de composição: “eu vou picando-os sempre, 

vou dando o mote, quando as coisas não estão no bom caminho eu faço com que estejam, 

(...) nas composições e isso é muito importante.” (P4E, Anexo I, p. 70); “vamos ver como 

é que correu e vamos… e cada um vai ver se consegue adivinhar o que é que pode 

melhorar (...) O que é que pode melhorar? ‘Ah, muito bem, ah…’ O que é que podemos 

variar?” (P3E, Anexo I, p. 57).  

 P3E considerou a dificuldade de concentração dos alunos e a manutenção da 

disciplina como o principal obstáculo nas actividades de criação musical em grande 

grupo e aludiu à procura de soluções, embora imperfeitas, para este problema: “Em 

muitas situações mandava dois ou três grupos lá para fora, mas é preciso depois estar 

sempre a ir ao pé deles, porque eles entretanto chamam porque entretanto empancam e 

não sei quê… Entretanto os que estão dentro também já se distraíram, já se pegaram uns 

com os outros” (P3E, Anexo I, p. 54); “Então, como é que eu faço isso para haver alguma 

ordem na sala, porque dantes às vezes tinha dificuldades, como é que eu giro isto?, foi 

sempre a minha dificuldade maior, então vão grupos de quatro, vão quatro, a seguir 

sentam-se, vão outros quatro.” (P3E, Anexo I, p. 57). P3E referiu, ainda, processos de 

avaliação do trabalho de composição baseados na verificação e auto-regulação: “quando 

proponho trabalhos de grupo escrevo muito no quadro, faço a tal grelha de verificação 

com os tais itens, não é? Se está de acordo com o tema, se utilizou os materiais, se não 

utilizou…” (P3E, Anexo I, p. 60). 

 

Audição  

Tabela 4 

Análise de dados das entrevistas a alunos – Audição 

Categoria Subcategorias Totais 
Audição  Ouvir e analisar música 6 (3sim+3não) 

7 
Exercícios auditivos 1 
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Análise de dados das entrevistas aos professores – Audição 

2.7     Audição 

2.7.1   Ouvir e analisar música 

2.7.1.1 Limitações à realização de actividades de audição 

2.7.1.2 Integração das referências musicais dos alunos 

2.7.2   Enfoque na audição actualmente 

 

 Na categoria “Audição” os alunos referiram duas subcategorias, “Ouvir e analisar 

música” e “Exercícios auditivos” (ver Tabela 4). Em relação à primeira, 3 alunos 

pronunciaram-se afirmativamente, como por exemplo: “E a professora até nos levou lá a 

música dos Beatles” (A6E, Anexo I, p. 21), no entanto, 3 alunos afirmaram não ter 

realizado actividades de audição. Um único aluno referiu “exercícios auditivos” 

relacionados com a altura do som: “por exemplo, aqui na mesa (bate com a mão na mesa) 

e nós víamos se era agudo ou…” (A9E, Anexo I, p. 31). Nos textos (ver Tabela 1), a 

categoria “Audição” aparece expressa por um único aluno na subcategoria “Ouvir o 

professor tocar”, no caso concreto, tocar órgão (A9Et, Anexo I, p. 5). 

 Também para os professores a audição não pareceu ter uma presença importante 

no conjunto das competências musicais, como se depreende por esta afirmação: 

“Audição, alguma.” (P3E, Anexo I, p. 55). Esta serviu fundamentalmente para ilustrar 

conteúdos musicais, ou seja, aprendizagens do domínio da conceptualização teórica da 

música: “para realçar esta ou aquela característica musical, estudar o carácter e a estrutura 

da música, os conceitos… na prática.” (P3E, Anexo I, p. 55-56). Para P4E, o processo de 

audição e análise musical constituía parte da sua metodologia de trabalho associada às 

bandas de garagem: “Ouvimos a música, compreendemos a estrutura, fazemos a análise 

da música para perceber as partes.” (P4E, Anexo I, p. 64). P3E referiu a realização de 

exercícios de audição activa com movimento, realçando que o espaço físico da sala de 

aula limitava essa actividade. Ainda de acordo com P3E, também o tempo lectivo 

disponível e a sua organização se revelaram entraves ao desenvolvimento de um trabalho 

mais aprofundado no âmbito da audição.  

 Dois professores consideraram que a audição musical contemplava as referências 

dos alunos e que esse era um factor de motivação para a aprendizagem musical: 

“actividades de audição são mais, funcionam mais para os motivar, para sentirem aquilo 

como deles, um pouco, porque são as suas músicas. Então a gente, muitas vezes, vai 
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aproveitar esses exemplos que eles trazem” (P3E, Anexo I, p. 55); “é isso que eu tento 

fazer, pegar nas músicas que eles ouvem, ou agarrar numa ou noutra, não é?, que eu ache 

que possa ser bom para trabalhar, partir daí para as músicas que eu queira ensinar, não é?, 

para a música do mundo. Não posso começar pelas minhas músicas, desenquadradas do 

contexto social deles, não é?” (P4E, Anexo I, p. 70). Por fim, um dos professores afirmou 

que actualmente se faz menos audição nas aulas, como se tivesse caído em desuso: 

“dantes os professores iam mais para a audição” (P2E, Anexo I, p. 45). 

 

Teoria  

Tabela 5 

Análise de dados das entrevistas a alunos – Teoria 

Categoria Subcategorias Totais 
Teoria (1) Leitura e escrita musical 6 

10 
Testes 3 (2sim+1não) 

  

Análise de dados das entrevistas aos professores – Teoria 

2.8     Teoria 

2.8.1   Interligação entre teoria e prática 

2.8.2   Treino de leitura musical 

2.8.2.1 Associação da leitura ao estudo instrumental 

2.8.3   Realização de testes escritos 

2.8.4   A Educação Musical é vista pelos alunos como uma disciplina teórica 

 

 A categoria “Teoria” foi especificamente referida por um aluno: “Nós 

aprendíamos a teoria” (A8E, Anexo I, p. 28). Seis entrevistados mencionaram as 

subcategorias, “Leitura e escrita musical” e 3 a realização de “Testes”, como se pode 

observar na Tabela 5. Estas subcategorias também foram referidas nos textos (ver Tabela 

1). Quanto às actividades de “Leitura e escrita musical”, os alunos mencionaram a 

aprendizagem das notas e figuras rítmicas, por exemplo: “Mais as notas, as figuras.” 

(A1E, Anexo I, p. 7); “E aprendemos a lê-las (as notas). (...) Por exemplo, o dó.” (A4E, 

Anexo I, p. 15) e “O professor metia as pautas no quadro e nós copiávamos” (A7E, 

Anexo I, p. 24). Esta subcategoria é também referida nos textos dos alunos (ver Tabela 

1), que aludem à aprendizagem de aspectos rítmicos e melódicos: “Aprendemos ritmos e 
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figuras ritmicas.” (A2Et, Anexo I, p. 4); “o que são figuras e pausas ritmicas e a lelas.” 

(A4Et, Anexo I, p. 4) e “anprendemos a ler notas.” (A3Et, Anexo I, p. 4). 

 Por parte dos professores, a leitura musical apareceu associada ao trabalho 

instrumental, em particular, ao treino de frases musicais nos instrumentos e à 

aprendizagem das convenções da escrita musical: “Primeiro, muito daquilo quando 

fazemos frase a frase… também faço um pouquinho mais de leitura, de solfejo” (P3E, 

Anexo I, p. 56). Este procedimento aplicou-se especificamente à aprendizagem da flauta 

de bisel, de acordo com P3E. O professor P4E, por outro lado, referiu a utilização de 

instrumentos não convencionais, capazes de produzir uma única nota, para ensinar as 

notas musicais: “para aprenderem, por exemplo, as notas musicais (usa instrumentos não 

convencionais – boom wackers)” (P4E, Anexo I, p. 71). Para P4E, a aprendizagem da 

leitura musical implica alguma autonomia por parte dos alunos, de acordo com os 

instrumentos e músicas a tocar, em especial no contexto das bandas de garagem: “vou 

dando material, livros com partituras, vou ensinando aos bocadinhos como é que eles têm 

que ler, como é que se lê a cifra” (P4E, Anexo I, p. 65).  

 Nas entrevistas aos alunos, a subcategoria “Testes” foi mencionada por 3 alunos, 

2 que disseram tê-los realizado e 1, não. Nos textos (Tabela 1), um outro aluno referiu ter 

feito teste, o que perfaz 3 referências positivas. Outro aluno, porém, disse não ter 

realizado teste por o professor ter faltado, ou seja, o teste estaria incluído na programação 

do trabalho, pelo que a sua não realização foi de natureza acidental. Parece ter sido 

motivo de grande regozijo para o aluno a ausência de teste, tendo associado esse facto ao 

seu gosto pela disciplina: “(gostei porque) não fizemos teste porque o professor faltou.” 

(A8Et, Anexo I, p. 5). Um único professor referiu os testes para dizer que deixou de os 

fazer: “não faço testes já” (P3E, Anexo I, p. 59), percebendo-se que prefere formas de 

avaliação não escritas. 

 Os professores P2E e P3E destacaram a integração das componentes teórica e 

prática no trabalho lectivo: “Tudo o que seja de lecture, de aprendizagens de teoria é tudo 

baseado no que eles têm que fazer, na prática.” (P2E, Anexo I, p. 45); “Então estamos 

sempre a trabalhar conceitos de altura, de timbre, de ritmo, de dinâmica, etc…” (P3E, 

Anexo I, p. 57). No entanto, P1E considerou que os alunos no final do 2.º ciclo possuíam 

uma visão da Educação Musical como disciplina teórica, facto que considerou evitável, 

embora tenha reconhecido responsabilidade pessoal nessa situação: “E também saem (os 

alunos) com a ideia de que a Educação Musical é muito mais teórica do que eles queriam 
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e acho que também não há muita necessidade disso, mas contra mim falo, não é?” (P1E, 

Anexo I, p. 43). 

 

Experiências de aprendizagem 

Tabela 6 

Análise de dados das entrevistas a alunos – Experiências de Aprendizagem 

Categoria Subcategorias Sub-subcategorias Totais 

Experiências 
de 

Aprendizagem 

Assistência a espectáculos 
musicais 8 (1sim+7não) 

teve oportunidade mas não assistiu (1) 9 

23 Actuações em eventos da 
escola 7 (não) 

em articulação com APR (3) 10 

Trabalhos de projecto 
musicais 4 (2sim+2não) 

 
4 

 

Análise de dados das entrevistas aos professores – Experiências de Aprendizagem 

2.9     Experiências de aprendizagem 

2.9.1   Actuações em festas e eventos da escola 

2.9.1.1 Importância da apresentação pública para os alunos 

2.9.2   Assistência a espectáculos musicais 

2.9.2.1 Articulação com o meio sociocultural 

2.9.3   Trabalho por projectos 

2.9.4   Realização de tarefas de produção musical 

 

 Em relação às “Experiências de aprendizagem” os alunos entrevistados 

mencionaram 3 subcategorias: “Assistência a espectáculos musicais”, “Actuações em 

eventos da escola” e “Trabalhos de projecto”, referidas nas entrevistas, como se pode 

observar na Tabela 6. A “Assistência a espectáculos musicais” apresenta uma única 

menção positiva, mas, ainda assim, muito vaga: “Acho que sim, acho que fomos ver um. 

Não me lembro quando, mas acho que fomos ver um.” (A8E, Anexo I, 28). Sete alunos 

pronunciaram-se negativamente em relação a este aspecto, em concreto quando 

programado na disciplina de Educação Musical: “Não, não. (...) Teatro, fomos duas vezes 

(sem relação com Educação Musical)” (A9E, Anexo I, p. 32).  

 Ainda na subcategoria “Assistência a espectáculos musicais”, surgiu a 

necessidade de criar uma sub-subcategoria intitulada “teve oportunidade mas não 

assistiu” na sequência da declaração de um aluno sobre um espectáculo musical 
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organizado pela escola: “Houve no 5.º, só que eu não vi, eu não, não gostei muito… (...) 

Se não me apetecesse… Eu também estava aqui no ATL, e foi na sexta, e eu saio às três, 

e não deu tempo. (...) O professor tinha dito que à tarde ia haver um espectáculo de 

música e perguntou quem é que queria participar (...) Responderam três alunos que 

queriam, o resto não queria. Depois o professor disse: ‘Ah, meninos não faltem à tarde 

para irem lá’ (...) E ninguém foi. (ri) Acho eu que ninguém foi.” (A7E, Anexo I, p. 25).  

 Quanto à subcategoria “Actuações em eventos da escola”, ou seja, à participação 

em festas e espectáculos escolares, 3 alunos responderam afirmativamente, no entanto, 

referindo-se a actuações no contexto de Área de Projecto com uma participação limitada 

da Educação Musical, dando origem à sub-subcategoria “em articulação com APR”. 

Porém, foram experiências que agradaram aos alunos e que envolveram uma 

apresentação musical pública: “Fizemos um trabalho de turma de APR e tocámos flauta 

ao princípio. Foi a exposição: ‘A minha escola e a escola dos meus pais’. (...) Não, o 

professor não acompanhava. Tocámos sozinhos. (...) Gostei. (...) Fizemos um projecto 

(em Área de Projecto) e a professora (de Educação Musical) concordou em fazermos a 

música no princípio. Muitos dos pais da nossa turma andaram naquela escola. Depois 

fizemos uma visita guiada aos pais.” (A9E, Anexo I, p. 31); “Ah, sim, por exemplo, nós 

em APR estávamos a fazer um projecto sobre a escola antigamente e a escola no presente 

e no futuro e no início tocámos uma música.” (A3E, Anexo I, p. 13) e “era assim, havia 

um grupo que rodeávamos os professores que fumavam e então fazíamos aquela música e 

depois no final dávamos assim uma prenda de oferta de tabaco, um pulmão todo preto (ri) 

(...) Foi juntamente com a Área de Projecto e música.” (A6E, Anexo I, p. 21). Sete 

alunos, porém, disseram nunca ter participado em quaisquer actuações musicais na 

escola. 

 A subcategoria “Trabalhos de projecto musicais” é referida apenas por 2 alunos, 

em particular, um projecto de gravação de um CD de música tradicional portuguesa que 

envolveu todos os alunos e foi realizado por uma professora da escola: “Não, não era. 

(não era professora da turma) A professora foi ensaiar com as turmas todas, foi no 5.º 

ano. Foi muito giro.” (A1E, Anexo I, p. 8) e “E no 5.º gravámos aquele disco de música 

portuguesa, que foi lindo.” (A6E, Anexo I, p. 21). Dois alunos afirmaram não ter 

realizado projectos musicais.  

 Os quatro professores referiram actuações dos alunos em festas da escola, em 

particular no Natal e no final do ano lectivo. O professor P2E apresentou 11 exemplos de 
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espectáculos realizados na escola, com a participação dos alunos. P4E afirmou: “não faz 

sentido estarmos a fazer música, nunca, para ficar só para nós.” (P4E, Anexo I, p. 68). 

Quanto à importância destas actuações, P1E e P2E realçaram a satisfação dos alunos. P1E 

referiu que as apresentações faziam parte do processo de aprendizagem musical, como 

um momento importante na formação de um músico: “É muito importante, não é? E nós, 

como estudantes de música que já fomos, sabemos que isso faz parte.” (P1E, Anexo I, p. 

40). Acrescentou que as actuações fortaleciam a relação afectiva dos alunos com a 

disciplina e a motivação para o trabalho: “é quase sempre um pretexto para se promover o 

bom relacionamento com os miúdos e com a disciplina, porque eles passam a gostar mais 

daquilo, porque depois passam a trabalhar com um objectivo…” (P1E, Anexo I, p. 40).  

 Apenas P3E e P4E mencionaram a assistência a espectáculos musicais. A primeira 

assinalou o facto de nem todos os alunos comparecerem a essas actividades, o que 

confere com a sub-subcategoria: “teve oportunidade mas não assistiu” referida por um 

aluno: “Alguns concertos que houve, pronto, tentei fazer por turmas, mas pronto, nunca 

vão todos, mas fui com os alunos.” (P3E, Anexo I, p. 61).  

 P4E destacou a relação entre a comunidade escolar e o meio envolvente, 

fomentada através dos espectáculos abertos ao público: “Já há um movimento, não é?, em 

relação às bandas. A própria escola quando são os concertos tem montes de fãs, muita 

gente.” (P4E, Anexo I, p. 67). Por outro lado, P3E lamentou a falta de articulação cultural 

com o Conservatório existente na cidade. Referiu, no entanto, alguma articulação 

pedagógica com as instituições locais de ensino vocacional da música: “Tem acontecido 

que, algum garoto que sobressaia ou que a gente vê ou que nos pede conselho ou que a 

gente toma a iniciativa de os encaminhar mais, não é, para aprofundarem mais, é assim 

encaminhamos ou para o Conservatório, se for preciso faz-se uma chamada pessoal ou 

qualquer coisa, ou para a Orquestra Típica que também já tem uma boa escola de música. 

Mas haver… ainda não…” (P3E, Anexo I, p. 60). 

 Os professores P3E e P4E referiram o trabalho por projectos ou objectivos: “Eu 

tenho por norma, nas minhas aulas, mesmo para além das bandas, outras coisas que eu 

tenho estado a fazer nas aulas, de tudo aquilo que nós fazemos nas aulas, ter sempre um 

objectivo. Ter um objectivo e esse objectivo passa por ou gravar ou apresentar ao vivo.” 

(P4E, Anexo I, p. 68) e apontou como exemplo a gravação de um disco com os alunos no 

ano anterior. P3E referiu que este processo de trabalho gerava motivação nos alunos pela 

introdução de metas concretas, para além de ser uma ocasião para a articulação entre 
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diferentes áreas curriculares: “uma coisa que me dá muito jeito e que eu acho que 

funciona muito bem é, funcionar em termos de projecto, quer dizer, imaginar um 

projecto, um determinado objectivo, que seja, por exemplo, uma actuação nesta altura do 

ano ou não sei quê… Então, juntamos várias coisas que já mete movimento, dança, que já 

mete isto, já mete aquilo…” (P3E, Anexo I, p. 59). 

 P3E referiu, ainda, a realização de actividades de produção no âmbito das 

experiências de aprendizagem musical realizadas. Deu exemplos de tarefas, como 

noticiar as actividades no jornal escolar ou realizar os convites para os encarregados de 

educação. As motivações para esta prática vão no sentido de integrar os alunos com 

menores competências performativas ou menos interesse pela disciplina: “Produção, 

produção, exactamente. E menos competentes, nós não podemos ter a pretensão que 

todos gostam da música como a gente gosta.” (P3E, Anexo I, p. 59). 

 

Tema 2: Profissionalidade docente 

2.1       Adopção de metodologias específicas 

2.1.1    Modelo C(L)A(S)P 

2.1.2    Canto e técnica vocal 

2.1.2.1 Técnicas para o desenvolvimento da afinação vocal 

2.1.3     Bandas de garagem 

2.1.3.1  Características e metodologia do projecto 

 Este tema refere-se aos saberes que os professores mobilizam na prática e às 

características pedagógicas que configuram a sua profissionalidade docente. Em relação à 

adopção de metodologias específicas de ensino da música, sejam metodologias já 

existentes ou métodos personalizados, um professor refere uma metodologia já existentes, 

o modelo C(L)A(S)P, de Keith Swanwick (1979): “A organização do 2.º ciclo baseia-se 

no CLASP. Que é o “C", composition; o “L”, lecture; o “A”, audition, a audição; o “S”, 

skills, as técnicas que se adquirem, e o “P”, que é a performance. Eu baseio toda a minha 

prática nisto.” (P2E, Anexo I, p. 45).  

 Os métodos personalizados foram referidos por 2 professores. P2E tem formação 

e prática artística na área do Canto que aplica no seu trabalho: “Eu, como essa é a minha 

especialidade, eu insisto muito no canto” (P2E, Anexo I, p. 51). Recusou 

peremptoriamente a crença de que só alguns são afinados e podem cantar, e afirmou que 

todos, crianças e adultos, podem cantar afinado, através da utilização de técnicas vocais 
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adequadas. P4E desenvolve o projecto “Bandas de garagem” na escola, duas bandas de 

alunos e uma de professores e alunos. P4E referiu que as bandas se apresentam em 

público com regularidade, embora com um repertório simples e reduzido e realçou que 

todos os alunos contactavam com o projecto, embora esporadicamente. P4E descreveu a 

metodologia de trabalho utilizada como, muito semelhante à das verdadeiras bandas de 

garagem. Na perspectiva de P4E, o professor é um facilitador da aprendizagem e o 

projecto vive muito da motivação gerada pelo contacto dos alunos com os instrumentos 

electrónicos e da percepção de si próprios como músicos: “Portanto, se as músicas estão 

em tons difíceis vou transpor aquilo, não é? Pôr cifras fáceis para eles conseguirem tocar. 

Isto no início, estamos a falar do princípio das bandas, e depois, aos bocadinhos, vão 

começando a aprender outras coisas, não é? Portanto, no fundo é despertar o interesse 

pela música através destes instrumentos modernos, não é? E em pouco tempo eles terem 

o resultado de uma música ou duas que eles sentem que já estão a fazer música” (P4E, 

Anexo I, p. 65). 

2.2       Utilização de manual escolar 

2.2.1  Justificação para a utilização de manual 

2.2.2     Concepções sobre a utilização dos manuais 

2.2.2.1  Crença na fidelidade dos manuais ao programa e às competências da disciplina 

2.2.2.2  Identificação com os manuais actuais  

2.2.2.3  Recurso a diferentes manuais  

2.2.2.4  Excesso de actividades 

2.2.2.5  Ensino demasiado livresco 

 P1E afirmou que a programação do seu trabalho lectivo se baseava no manual 

adoptado “a programação das aulas, em si, vai variando consoante as actividades que 

estão… que estão feitas no manual” (P1E, Anexo I, pp. 36-37). A sua utilização foi assim 

justificada: “como todos trazem o manual eu acho que é chato e é, de certa forma, uma 

falta de respeito não utilizar o manual… Como há o manual eu…” (P1E, Anexo I, p. 36), 

ou seja, a adopção de um manual, e a sua compra por parte dos alunos, vincula os 

professores a utilizá-lo. P1E não faz a sua programação a partir do Programa de Educação 

Musical e das Competências Essenciais, porque acredita que a articulação já está 

assegurada no manual (P1E, Anexo I, p. 37). Porém, disse que estes possuíam excesso de 

actividades e havia que seleccionar e considerou o ensino actual demasiado livresco, o 

que era desmotivante: “O ensino é… (...) parece-me que é demasiado livresco, não é? As 

pessoas usam e abusam dos suportes que têm nos livros e às vezes condicionam todo o 
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seu trabalho da aula ali… e há ali uma interacção com o livro e com o aluno e o 

professor… e é este triângulo apenas que muitas vezes se passa nas aulas e isto é muito 

mau, seja em Educação Musical seja no que for… é a desmotivação total…” (P1E, 

Anexo I, p. 42). P2E, por seu lado, identificou-se com os manuais actuais e disse utilizar 

vários manuais no seu trabalho (P2E, Anexo I, p. 46). 

 
2.3       Valências pedagógico-artísticas diversificadas 

2.3.1    Área de Projecto 

2.3.2    Tecnologias da informação e comunicação 

2.3.3    Capacidade de inovação 

2.3.3.1 Criação de materiais  

2.3.4    Articulação horizontal do currículo 

2.3.4.1 Língua Portuguesa 

2.3.4.2 Inglês 

2.3.4.3 Dança 

2.3.4.4 Artes integradas  

2.3.5    Articulação vertical do currículo 

 Os professores referiram uma diversidade de valências profissionais, no âmbito da 

leccionação. Assim, P2E, P3E e P4E possuem experiência lectiva no 3.º ciclo - Opção 

música. P2E lecciona no ensino vocacional. P3E e P4E desenvolvem actividades extra-

lectivas com os alunos, em clubes de música ou, no caso de P4E, com as bandas de 

garagem, e ambos referiram experiências no ensino prisional. Em relação a P3E é de 

realçar a formação na área do teatro e a vastidão da sua experiência lectiva, do pré-

escolar ao ensino superior. P2E e P4E revelaram a articulação entre as suas formações 

artísticas e pedagógicas, no primeiro caso: “Eu estive aqui no Coro da Gulbenkian 

durante doze anos e durante esses doze anos eu dava aulas no ciclo, mas depois fui para o 

São Carlos e estive requisitado.” (P2E, Anexo I, p. 50). P2E destacou as características 

multidisciplinares da sua formação operática que inclui valências como o teatro e as artes 

plásticas. Por seu lado, P4E realçou a sua experiência musical, em particular, o domínio 

de diversos instrumentos, o que pensa ser condição essencial para desenvolver um 

trabalho como o das bandas de garagem: “acho que é difícil um professor que tem uma 

formação clássica ou mesmo que tem uma formação moderna, mas que só toca um 

instrumento, por exemplo, terá dificuldade em conseguir, porque eu tenho que tocar um 

bocadinho de tudo (...) Mas eles não precisam de ter o melhor professor do mundo em 

todas as áreas, precisam de um professor que coordene e que saiba gerir… que os ponha a 

tocar.” (P4E, Anexo I, p. 65). 
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 Os professores revelaram experiência em Área de Projecto (P1E, P2E e P3E). P3E 

relacionou a leccionação dessa área com a possibilidade de realizar mais trabalho musical 

com os alunos e fazê-lo numa perspectiva interdisciplinar.  

 Quanto às tecnologias da informação e comunicação, apresentaram-se posturas 

diversas. P1E revelou cepticismo: “eu não acredito nestas coisas de Magalhães e 

computadores e milagres tecnológicos, não servem para nada, não servem para nada.” 

(P1E, Anexo I, p. 42). Por outro lado, P2E (Anexo I, p. 50) recorre a ferramentas de 

apresentação de slides: “pus aquilo tudo em powerpoint e os miúdos lamberam aquilo 

tudo… (ri)” e P4E menciona os recursos tecnológicos como elemento facilitador das 

aprendizagens e do trabalho autónomo dos alunos: “há uns anos atrás isto era impossível 

este método, mas agora com as coisas que nós temos, não é? Com as tecnologias que há é 

muito fácil de um único professor” e “eles procuram no Youtube aprender muitas coisas.” 

(P4E, Anexo I, p. 65).  

 P2E e P4E consideraram-se inovadores nas suas práticas lectivas. P2E por se dizer 

pioneiro na utilização de metodologias que só agora se tornaram comuns, em especial na 

área de composição: “no ano em que a composição começou a ser obrigatória em 

Inglaterra foi o ano em que eu comecei cá a fazer composição com os miúdos…” (P2E, 

Anexo I, p. 47) e por criar de materiais para utilização nas aulas no âmbito da 

orquestração e da composição musicais. P4E também se percepciona como inovador, 

quanto à experiência das bandas de garagem: “eu não sei se é inovar, mas, se calhar, 

consegui encontrar uma maneira de trabalhar com miúdos que não sabem nada de música 

e consegui pô-los a tocar, em pouco tempo” (P4E, Anexo I, p. 64).  

 Dois professores demonstraram preocupação com a articulação horizontal do 

currículo, a interligação com outras áreas e disciplinas do mesmo ano, em especial com 

Língua Portuguesa, através da musicalização de poema, com o Inglês (P2E, Anexo I, pp. 

45-46). “Há, esporadicamente, uma canção ou outra que o professor de Inglês nos pede 

para ensaiar” (P3E, Anexo I, p. 61). A área da dança foi mencionada por P2E e o teatro 

por P3E, como elementos de integração com a música na articulação horizontal do 

currículo. 

 Quanto à articulação vertical do currículo, P2E, P3E e P4E referiram a conciliação 

do trabalho de diferentes anos/ciclos de escolaridade; os dois primeiros no âmbito das 

actuações em espectáculos escolares e o último com as bandas de garagem. 



180 
 

 

2.4        Concepções sobre o papel do professor  

2.4.1     O professor entusiasta 

2.4.2     O professor actor 

2.4.3     O professor mediador 

2.4.4     O professor motivador 

2.4.5     O professor exigente  

2.4.6     O professor inconformado 

2.4.7     O professor perseverante 

2.4.8     O professor programador 

2.4.9     O professor humanista 

2.4.10   O professor reflexivo 

2.4.11   O professor promotor de competências extra-musicais 

2.4.11.1 Competências cognitivas 

2.4.11.2 Competências psicossociais/sociais e emocionais 

 Os professores revelaram concepções peculiares sobre o seu papel. Vários tipos de 

professor emergiram da análise das entrevistas: o entusiasta; o actor; o mediador; o 

motivador; o exigente; o inconformado; o perseverante; o programador; o humanista; o 

reflexivo e o professor promotor de competências extra-musicais. Em relação a este 

último, para além do desenvolvimento de competências musicais, a aprendizagem da 

música possui uma outra dimensão importante para os professores, a de desenvolver 

competências extra-musicais, de natureza cognitiva ou psicossocial. As competências 

cognitivas destacadas foram a memória, a concentração e a disciplina mental: “(leitura 

musical e solfejo) é muito interessante para a concentração, é muito interessante para a 

memória, a memória treina-se, há uma série de coisas que se trabalham com isso.” (P3E, 

Anexo I, p. 56); “como eu sei que a maior parte deles não vão ser músicos, eu sirvo-me 

da música para lhes dar capacidade de atenção, concentração (...) Porque no fundo o fazer 

a música em conjunto, estar à espera que os outros entrem, isso dá uma disciplina, dá uma 

concentração” (P2E, Anexo I, pp. 47-48). Quanto às competências psicossociais, os 

professores realçaram a persistência, o empenho, o sentido de esforço: “uma outra 

capacidade que eu penso que lhes é útil, que é, de serem algo persistentes, não desistirem 

ao primeiro obstáculo, à primeira… ‘pois aquela é diferente da anterior, mas está bem, 

mas qual é? vamos fazer a conta, se está ali aquela’. Esse tipo de trabalho mental, de 

trabalhar a persistência, algum esforço, também o sentido de esforço.” (P3E, Anexo I, p. 

56). P4E mencionou o desenvolvimento de competências do âmbito do saber estar e da 

criação de hábitos de trabalho colectivo: “procuro despertar nestes miúdos que não têm 

uma estrutura, não é?, familiar, a maior parte deles, fácil, não é?, despertar através da 
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música esta vontade, onde eles trabalham também o saber estar, o estar em grupo, o saber 

ouvir.” (P4E, Anexo I, p. 66). 

 

Tema 3: Contingências 

3.1   Recursos lectivos 

3.1.1     Espaciais 

3.1.1.1  Dimensão e ocupação do espaço 

3.1.1.2  Arrumação do material  

3.1.1.3  Organização do espaço partilhado 

3.1.1.4  Espaço autónomo para experimentação 

3.1.2     Temporais 

3.1.2.1  Frequência e duração das aulas 

3.1.2.2  Utilização da Área de Projecto para a realização de actividades musicais 

3.1.2.3  Preferência pela anterior organização temporal do currículo 

3.1.2.4  Desconcentração dos alunos nas aulas de 90 minutos 

3.1.3      Instrumentais 

3.1.3.1  Instrumentos musicais 

3.1.3.2  Recursos instrumentais do professor  

3.1.4     Humanos  

3.1.4.1  Número de alunos por turma  

 Os recursos lectivos foram apontados como factor coactivo da acção do professor: 

“eu sinto-me condicionada por várias coisas” (P1E, Anexo I, p. 43); “Portanto, essas 

limitações são demasiado pesadas.” (P3E, Anexo I, p. 54). Apenas um professor 

considerou ter boas condições globais de trabalho na sua sala de aula: “aquilo é uma 

salinha, aquilo é um miminho no meio da escola (ri).” (P2E, Anexo I, p. 50). 

 Os recursos “espaciais” são um dos aspectos que influenciam o trabalho lectivo: 

“o espaço, o espaço limita muito o trabalho em Educação Musical. Uma sala pequena 

cheia de mesas e cadeiras não dá para nada, não dá para nada…” (P1E, Anexo I, p. 42). 

Também a necessidade de armazenar os instrumentos em espaços exteriores à sala de 

aula condicionou a acção docente: “Mas não tem espaço para pôr os armários para tirar 

dos armários e ser logo, temos que ir buscar os instrumentos. Isso dá um trabalho e 

desmotiva, desmotiva…” (P2E, Anexo I, p. 50). Também o facto de a sala de aula ser 

partilhada por vários colegas dificulta a organização do espaço de uma forma adequada às 

necessidades e características pedagógicas do professor: “Depois é assim, a sala não é só 

nossa, eu já usei cadeiras mas o meu colega não gosta, então voltou-se novamente às 
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mesas, aquilo ocupa o espaço todo, não permite flexibilidade nenhuma, movimentação 

nenhuma.” (P3E, Anexo I, p. 59). A falta de um espaço para realização de experiências 

musicais foi também considerado problemático: “o facto de não ter um anexo onde, por 

exemplo, possa servir de estúdio de experimentação” (P3E, Anexo I, p. 53). 

 As condições “temporais” da disciplina de Educação Musical revelaram-se um 

factor coactivo do desenvolvimento de competências musicais: “do tempo que nós temos 

para cumprir o que seria desejável, já nem digo o que é do programa…” (P1E, Anexo I, 

p. 39) e referiu ainda a rotinização das práticas, provocada pelo regime de aula semanal 

(P1E, Anexo I, p. 42). P3E disse que o tempo disponível não permite envolver todos na 

prática musical: “Nem, cá está, nem dá tempo para exercitar, nem dá tempo para todos 

exercitarem” (P3E, Anexo I, p. 57). Mais do que o tempo lectivo disponível para a 

disciplina, P3E referiu que a frequência semanal das aulas quebra a sequência de 

trabalho, e disse que considerava a situação curricular anterior à Reorganização 

Curricular do Ensino Básico como mais vantajosa para o desenvolvimento de 

competências musicais, pela frequência bissemanal das aulas e argumentou que os alunos 

perdiam a concentração em consequência da saturação pelo tempo excessivo de 

permanência na sala de aula (P3E, Anexo I, p. 58). Ainda P3E disse que procurava 

leccionar Área de Projecto para estar mais tempo com as suas turmas: “o que é que eu 

procuro sempre? Ter as minhas turmas noutra disciplina, na Área de Projecto, para ver os 

miúdos mais vezes na semana, porque criam-se interacções muito mais sólidas, muito 

mais eficazes, muito mais… funcionam… e assim é muito difícil.” (P3E, Anexo I, pp. 58-

59). P4E sente falta de tempo para os ensaios das bandas e, por isso, “as coisas vão 

andando lentamente, mas vão andando.” e acrescentou que, se houvesse mais tempo 

disponível, mais alunos poderiam usufruir do projecto (P4E, Anexo I, pp. 66-67). 

 Quanto aos recursos “instrumentais”, enquanto material didáctico da sala de aula, 

P1E referiu o reduzido número de instrumentos musicais para todos os alunos: “só tinha 

dois xilofones e, se calhar, dois tamborins e dois ferrinhos.” (P1E, Anexo I, p. 43). P1E 

considerou que a necessidade de instrumentos musicais era influenciada pela limitação 

temporal: “também não é que precisemos de grandes instrumentos para ter um bloco de 

aulas por semana, mas de vez em quando dava jeito…” (P1E, Anexo I, p. 42). Nas 

declarações dos alunos também se verifica a percepção das contingências materiais da 

disciplina, por exemplo: “Éramos para tocar mas depois não tocámos porque o material 

estava velho.” (A9E, Anexo I, p. 30). Por outro lado, P2E afirmou ter uma sala bem 
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apetrechada quanto à quantidade e variedade de instrumentos musicais. P4E também 

considerou que a sua escola possuía grande parte do material necessário, no entanto, o 

sistema de gravação é propriedade do professor: “agora, o sistema de gravação é meu, 

não é?, tenho que o trazer porque a escola não tem, não tem essa… (...) Um computador 

portátil, com uma placa de gravação.” (P4E, Anexo I, p. 69).  

 Quanto às condições “humanas” de leccionação, para P1E, P3E e P4E o número 

de alunos por turma é um aspecto que afecta negativamente o trabalho. P4E destacou a 

dificuldade de trabalhar com grupos grandes no seu projecto das bandas de garagem: 

“Agora fazer disso um trabalho e montar repertório, portanto, e conseguir pôr uma banda 

a funcionar é um trabalho difícil de se fazer com muita gente, com turmas de vinte 

alunos, não é? Portanto, é um dos problemas.” (P4E, Anexo I, p. 64). Para além do 

número de alunos por turma, P3E referiu o excesso de turmas por professor. 

 
3.2      Perspectivas sobre os alunos 

3.2.1     Diferenças entre o 5.º e o 6.º ano 

3.2.1.1  Dificuldade de adaptação no 5.º ano 

3.2.1.2  5.º ano mais trabalhoso para o professor 

3.2.1.3  Vantagens da continuidade do trabalho do 5.º para o 6.º ano 

3.2.2     Efeitos da generalização das práticas musicais no 1.º ciclo 

3.2.3     Percepção sobre a experiência dos alunos em Educação Musical  

3.2.4     Problemas de concentração e disciplina 

3.2.4.1  Demissão de alguns encarregados de educação das suas responsabilidades   

           educativas  

  

Tabela 7 

Análise de dados das entrevistas a alunos – Experiências de Aprendizagem 

Categoria Subcategorias Total 

1.2 Diferenças 

entre 1.º e 2.º 

ciclo 

1.1.3 Flauta de bisel 5 

24 

1.1.4 Leitura e escrita musical  3 

1.1.7 Prática de canto 2 

1.1.8 Grau de dificuldade 3 

1.1.9 Testes 1 

1.1.10 Sumários 1 

1.1.8 Utilização de um manual 3 

1.1.9 Formalidade 1 
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Categoria Subcategorias / Sub-subcategorias Total 

1.7 Apreciações 

dos alunos 

  

1.8.4 Sobre a disciplina de Educação Musical 

1.8.4.1 Gosto pela disciplina  

1.8.4.2 Especificidades do trabalho 

1.8.4.3 Sucesso  

5 
10 

16 2 

3 

1.8.5 Sobre os professores   2 

1.8 Apreciações 

dos alunos 

  

1.8.6 Sobre a disciplina de Educação Musical 

1.8.6.1 Gosto pela disciplina  

1.8.6.2 Especificidades do trabalho 

1.8.6.3 Sucesso  

5 
10 

16 2 

3 

1.8.7 Sobre os professores   2 

 “Perspectivas sobre os alunos”, inclui considerações sobre o perfil dos alunos do 

2.º ciclo. P1E considerou o 5.º e o 6.º ano como realidades diferentes, pelas dificuldades 

de adaptação à escola por parte dos primeiros: “O 5.º ano é muito mais difícil, acho eu, 

porque justamente tem essa fase da adaptação à escola que é terrível, não é? Eu acho que 

demora pelo menos um trimestre para as crianças se adaptarem ao 2.º ciclo.” (P1E, 

Anexo I, p. 37) e, por isso, o 5.º ano “É muito mais trabalhoso porque é muito mais 

exigente do ponto de vista da energia que se gasta com os miúdos.” (P1E, Anexo I, p. 

37). P1E mencionou a vantagem de prosseguir com os alunos do 5.º para o 6.º ano, pelo 

maior rendimento do trabalho, por razões relacionais e também por razões de 

programação. Os alunos destacaram várias “diferenças entre o 1.º e o 2.º ciclo” que vão 

dos conteúdos do ensino às formalidades do mesmo, o que demonstra que estes sentem 

fortemente a mudança do 1.º para o 2.º ciclo, tal como refere P1E.  

 Os professores P1E e P3E realçaram os efeitos positivos da frequência de aulas de 

música no 1.º ciclo: “E isso é que tem vindo a alterar nos últimos anos, porque temos 

vindo a ver o fruto do trabalho do 1.º ciclo, não é? Aí é que se sente mais… sente-se que 

houve uma mudança (...) Eu acho que agora se trabalha mais do que aqui há uns anos 

atrás em que os miúdos vinham quase todos sem motivação nenhuma…” (P1E, Anexo I, 

p. 39). P3E também realçou o desenvolvimento musical superior ao que era usual nos 

alunos que chegam ao 2.º ciclo, particularmente em aspectos como a afinação e o ritmo.  

 A experiência dos alunos na disciplina de Educação Musical foi considerada 

positiva por P2E que afirmou: “eles deliram e empenham-se (ri).” (P2E, Anexo I, p. 46). 

P3E considerou que os alunos têm gosto em exercitar-se no trabalho instrumental: “E o 

exercitar aqui não é… que engraçado… não se torna cansativo para eles, contrariamente 
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àquilo que a gente pensa.” (P3E, Anexo I, p. 57). Já P1E observou que os alunos têm 

expectativa e disponibilidade em relação à disciplina, mas que se sentem um pouco 

frustrados no final do 2.º ciclo em relação à prática musical: “Perguntavas, há bocado se 

eu acho que os miúdos acabam por fazer música nas aulas de Educação Musical. Eu acho 

que sim, eu acho que sim… Mas eu acho que no final do ciclo eles saem um bocado 

frustrados da Educação Musical.” (P1E, Anexo I, p. 43). Por seu lado, os alunos 

afirmaram ter gostado da disciplina, através de simples advérbios de afirmação ou de 

referências mais elaboradas: “eu adoro música. Uma das minhas aulas favoritas é a aula 

de música.” (A6E, Anexo I, p. 20). Apenas um aluno disse: “Foram mais ou menos” 

(A2Et, Anexo I, p. 4). No entanto, quando os alunos gostaram, não gostaram, ou 

gostaram menos das aulas, as razões foram normalmente para o professor, principalmente 

para a sua assiduidade e estilo relacional e comunicacional, por exemplo: “nós não 

tivemos muitas (aulas de Educação Musical no 6.º ano) porque o professor andava ou 

quase sempre doente, ou isso, e depois na aula era tipo, o professor chegava à aula, dava-

nos um sermão, começávamos a tocar um bocadinho. Não era giro como era com a 

professora antes. (...) a professora nunca faltou à turma do 5.º ano, só faltou uma vez ou o 

que é que foi. E nós tínhamos aulas fixes e a professora no final acho que nos deixava 

brincar um bocadinho…” (A6E, Anexo I, p. 20). Outro aluno referiu o estilo de 

comunicação do professor: “não gostei nada de ouvir o meu professor” (A7Et, Anexo I, 

p. 5) e acrescentou, “É que às vezes o professor é muito chato” (A7E, Anexo I, p. 24). 

 Os professores mencionam aspectos comportamentais dos alunos como um 

entrave ao bom decurso do trabalho. P2E impacienta-se com o défice de regras cívicas 

dos alunos, que considera deverem-se a causas sociais: “Confesso, confesso. Neste 

momento a minha perda de paciência às vezes é em relação à falta de educação, porque a 

sociedade tem-se modificado muito… Eu não posso, eu não posso… eu estou ali não só 

como professor como também educador, como educador e confesso que a sociedade… há 

coisas…” (P2E, Anexo I, p. 49). P2E associou esta situação à falta de envolvimento de 

alguns encarregados de educação no processo educativo dos seus educandos: “não são 

todos, mas há muita gente que se está a demitir da educação dos filhos e isso irrita-me 

muito…” (P2E, Anexo I, p. 49). P4E refere a indisciplina como influenciadora da 

qualidade do trabalho lectivo: “Portanto, o mau comportamento, não é?, a instabilidade 

na aula… portanto, isso faz com que não se possa apresentar nada, não é? E muitas vezes 

isso acontece. Há muitos trabalhos que paramos porque não dá, porque aquela turma não 
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está preparada para isso.” (P4E, Anexo I, p. 68). Também P3E menciona aspectos como a 

falta de concentração e de autodisciplina dos alunos, que pensa estarem relacionadas com 

a organização das escolas. P3E realçou o facto de bastar um pequeno grupo de alunos 

desconcentrados para desestabilizar uma turma. As palavras dos professores sobre 

disciplina encontram eco nas dos alunos. Estes reconhecem insuficiências no seu próprio 

comportamento e no dos colegas, como por exemplo, A2E frisou o facto de não terem 

realizado certas actividades (audição) devido a problemas disciplinares na turma: “Por 

causa que um colega nosso comportava-se muito mal. (...) Muito mal. (...) Ah e depois 

também fizemos todos muito barulho.” (A2E, Anexo I, p. 10). Os alunos reconhecem 

insuficiências no seu próprio comportamento: “Não sou um dos melhores a portar-me 

bem mas também não sou dos piores.” (A3E, Anexo I, p. 14); “Conforme… Uns são 

mais… nada de faltas disciplinares… Só falam, o professor manda-os calar… Às vezes 

até eu falo e isso tudo.” (A9E, Anexo I, p. 31). Embora conscientes que o seu 

comportamento por vezes, influencia negativamente o decurso das aulas, não lhe 

atribuem muito peso e parecem crer que o mesmo se passa com o professor, que se limita 

a advertir a turma e atribui boas notas mesmo quando o comportamento é mau, o que 

causa estranheza a um aluno: “Às vezes porto-me muito mal nas aulas de música, mas 

não sei como é que consigo manter a nota…” (A7E, Anexo I, p. 24). 

  

3.3      Colaboração entre professores 

3.3.1      Articulação entre professores das várias disciplinas 

3.3.1.1  Projectos curriculares de turma 

3.3.2      Programação entre professores de Educação Musical 

3.3.2.1  Trabalho solitário 

 Nas opiniões de P1E e P3E, as práticas colaborativas entre professores foram 

consideradas quase inexistentes: “Eu estou a pensar no currículo deles no 2.º ciclo, nas 

várias disciplinas… Acho que há um trabalho muito… muito separado as disciplinas 

umas das outras, há muito pouco trabalho cooperativo entre as pessoas.” (P1E, Anexo I, 

p. 40). P3 acrescenta que a falta de coordenação entre professores afecta a racionalização 

curricular, fazendo com que os alunos sejam sujeitos a sobreposições de conteúdos em 

disciplinas diferentes (P1E, Anexo I, p. 41). Também P3E refere a dificuldade em 

articular o trabalho com os restantes professores das várias turmas que leccionava e 

apontou como excepção os projectos fora do âmbito da aula: “Esta coisa de articular as 

turmas, o trabalho dos professores todos, quando se tem oito turmas, é muito engraçado, 
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mas a gente nunca… (...) quando há assim um projecto de escola e não sei quê, é evidente 

que aí a gente trabalha uns com os outros (...) mas é quando há assim um projecto fora da 

sala de aula que nos mobiliza” (P3E, Anexo I, p. 61). Por outro lado, P2E afirmou que a 

colaboração entre professores existia na sua escola, o que se devia, ao factor sorte e ao 

efeito mobilizador que a qualidade do seu trabalho gerava entre os colegas: “Por acaso, 

eu tenho muita sorte com os colegas, porque na escola eu digo e eles fazem, como sabem 

que sai sempre qualquer coisa interessante.” (P2E, Anexo I, p. 47). P1E e P3E referiram-

se aos projectos curriculares de turma, como mecanismos que também não funcionavam, 

ou tão-pouco existiam: “Eu não sei se isso existe… eu não sei se existem projectos 

curriculares de turma… (...) nesta última escola eu não sei se isso já era só da 

competência do director de turma, que copiava as coisas de uns anos para os outros… Eu 

acho que… que essas coisa cada vez mais é nos papéis.” (P1E, Anexo I, p. 38). P3E tem 

opinião similar: “Pronto, isto os projectos curriculares de turma é uma… se alguém 

souber exactamente o que é gostaria que me dissesse.” (P3E, Anexo I, p. 61).  

 P1E mencionou a falta de programação entre professores de Educação Musical e 

também a falta de disponibilidade para trabalhar em projectos conjuntos: “Eu acho que no 

nosso grupo não se trabalha, nos outros não sei, no nosso grupo, a minha experiência nos 

últimos anos e quase sempre, é que não se trabalha em grupo, as pessoas têm uma 

relutância enorme em trabalhar em grupo, em programar as coisas. Não estou a falar de 

programação de aulas, mas uma programação geral. Cada vez trabalham menos em 

grupo, nunca estão disponíveis para nada, nem para aquelas comemorações principais da 

escola, que são aquilo que, ao fim e ao cabo, faz mover um bocado as escolas, como seja 

o Natal ou as festas de fim-de-ano e não sei quê… mas as pessoas não estão muito 

interessados em fazer esse tipo de trabalho… não estão.” (P1E, Anexo I, p. 38). P1E 

considerou que fez melhor trabalho individualmente do que no contexto do grupo 

disciplinar: “E eu fiz bem, consegui fazer um bom trabalho, foi dos anos mais profícuos 

da minha vida, quando estava sozinha nessa escola no primeiro ano, em que os miúdos 

mais tocaram e deram espectáculos…” (P1E, Anexo I, p. 44). 

 

3.4      O contexto escolar  

3.4.1      Cultura de escola 

3.4.1.1   Distanciamento entre a direcção e os alunos 

3.4.1.2 Dificuldade de motivação para a aprendizagem 

3.4.2      Desvalorização da disciplina de Educação Musical por parte da escola 

3.4.2.1  Menor controlo curricular em Educação Musical 
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 Em relação ao “contexto escolar”, ou ao ambiente cooperativo existente entre os 

vários intervenientes no meio escolar, P1E afirmou que não existia uma cultura de escola: 

“Se a instituição estivesse interessada em promover uma cultura de escola, não é? Acho 

que sim, acho que se fazia… Mas nem sempre isso acontece… Às vezes as 

comemorações acabam por ser mais em relação à escola enquanto instituição do que à 

vida dos miúdos… não sei… É uma certa, um certo distanciamento entre as turmas e os 

alunos na realidade e a direcção da escola… não sei…” (P1E, Anexo I, p. 38). 

Considerou que o problema da escola é não conseguir motivar os alunos para a 

aprendizagem: “eu ouço muito os professores dizerem, ou ouvia, já não sei, que os 

miúdos não querem aprender. Eu acho que isso é mentira, mesmo (...) Não, eu acho que o 

problema da escola é mesmo a escola e os professores, não é os alunos” (P1E, Anexo I, p. 

39). P1E foi mais longe dizendo que a escola destruía progressivamente o desejo de 

aprender dos alunos: “Eu acho que os miúdos têm sede de aprender e que a escola mata 

completamente esse desejo de aprender, não é? Começa no 1.º ciclo e vai sendo 

gradualmente castrante à medida que eles vão crescendo. (...) Custa-me imenso ver os 

miúdos neste sistema de ensino em que vão perdendo o prazer de aprender…” (P1E, 

Anexo I, p. 39).  

 P1E demonstrou preocupação com a reduzida valorização que a Educação 

Musical recebia por parte da escola, que entendia a disciplina como mero veículo de 

entretenimento e descurava a sua importância na formação dos indivíduos, revelando uma 

mentalidade novecentista: “O conjunto de professores e o Conselho Pedagógico ou a 

Direcção da Escola só valoriza a música como entretenimento e uma coisa gira para se 

mostrar aos pais na altura das festas. Ora, isso revela um desconhecimento total da 

importância da música na formação das pessoas. Portanto isto é uma questão profunda, 

não é? Portanto, essa mentalidade continua a subsistir, é a mais importante e a mais 

grave, acho eu. Continuamos no século XXI, ao fim ao cabo, a ver as artes como se via 

há 50 anos atrás, é só uma questão, digamos, de forma. É só uma questão de forma, a 

questão de fundo mantém-se exactamente a mesma.” (P1E, Anexo I, p. 43).  

 P1E e P3E referiram o reduzido controlo curricular que recai sobre a disciplina de 

Educação Musical, não existindo pressões por parte da comunidade educativa para o 

cumprimento do programa: “Não temos o mesmo controlo, nem balizas. Nem sequer 

temos que justificar quando o programa não é dado…” (P3E, Anexo I, p. 54). P1E 

considerou esta situação confortável, mas, tal como P3, relacionou-a com a falta de 
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continuidade da disciplina do 2.º para o 3.º ciclo e também com o seu menor estatuto no 

elenco disciplinar: “é sempre uma disciplina menor, portanto a escola em si, o conjunto 

de professores, o Conselho Pedagógico, nunca está muito preocupado com a Educação 

Musical e com o sucesso na disciplina de Educação Musical. Portanto, isto é bastante 

confortável para nós, não é?” (P1E, Anexo I, p. 39). Para P3E, no entanto, a liberdade do 

professor acarreta também uma grande responsabilidade: “O nosso trabalho até nos dá 

muita liberdade. É um trabalho de uma liberdade imensa. (...) por outro lado até dá 

imensa responsabilidade, porque o professor é muito… é totalmente responsável por 

aquilo que escolhe para dar aos alunos. No fundo é uma escolha do professor.” (P3E, 

Anexo I, p. 54). 

  
3.5          Política Educativa 

3.5.1 Reflexos da reorganização curricular nas práticas pedagógicas 
3.5.1.1 Linguagem rebuscada das Competências Essenciais para a Educação Musical 

3.5.1.2 Reflexão sobre competências é algo distante  

3.5.1.3 Modificações no trabalho dos professores 

3.5.1.3.1 Curiosidade acerca do trabalho dos professores jovens 

3.5.1.4 Resistência dos professores em relação ao trabalho por competências 

3.5.1.5 Experiência pessoal positiva em relação ao desenvolvimento de competências 

3.5.1.5.1 Coincidência entre o trabalho por competências e as práticas lectivas comuns 

3.5.1.6 Necessidade de acompanhamento por parte do ministério 

 A categoria “Política Educativa” inclui as concepções dos professores sobre as 

orientações da política educativa actual. A reorganização curricular e o seu impacto nas 

práticas pedagógicas mereceram reflexão por parte de P1E, que referiu a enunciação das 

Competências Essenciais para a Educação Musical, como rebuscada aos olhos dos 

professores: “Essa explicitação das competências, no livro, é às vezes… parece-nos a nós 

que estamos na escola uma coisa um bocadinho pomposa, percebes?, em termos de 

linguagem ou de texto e isso pode assustar um bocadinho quando se pega por aí, por esse 

lado…” (P1E, Anexo I, p. 40). P1E considerou o debate sobre o conceito de competência 

ultrapassado: “esta conversa está a ser assim um bocadinho deslocada no tempo, quase, 

eu agora já tenho de fazer um esforço para me lembrar como é que era na altura, porque 

ultimamente já não se fala disso, não é?” (P1E, Anexo I, pp. 41-42). 

 P1E observou que existiram modificações no trabalho dos professores em 

consequência da introdução do conceito de competência, mas desvaloriza-o fase a 

preocupações maiores dos professores: “Algumas coisas estarão automatizadas, não é? 
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Outras, outras não são a preocupação neste momento.” (P1E, Anexo I, p. 41). P1E 

mostrou curiosidade em relação ao trabalho dos professores jovens: “até tinha curiosidade 

em saber como é que trabalham as pessoas mais novas…” (P1E, Anexo I, p. 41). P1E 

considerou que para os professores o processo de reorganização curricular e o trabalho 

baseado no desenvolvimento de competências não foi fácil: “no geral aquilo era um 

quebra-cabeças (...) foi um quebra-cabeças para as pessoas” (P1E, Anexo I, p. 41), que se 

terão sentido “pressionadas” (P1E, Anexo I, p. 41). A resistência dos professores 

prendeu-se com o acréscimo de trabalho, preferindo estes uma organização das 

aprendizagens por objectivos como acontecia previamente: “também pode ser uma forma 

de dar mais trabalho, não é? E há pessoas que preferem ter objectivos definidos, não é?, 

como era antigamente, porque de facto isso facilita a vida às pessoas, do que fazer por 

elas…” (P1E, Anexo I, p. 40). Por outro lado, P2E mostrou a sua indiferença em relação 

às nomenclaturas curriculares “Ai tanto me faz que lhe chamem objectivos como 

competências. Tanto me faz, tanto me faz.” (P2E, Anexo I, p. 48); Rejeitou quaisquer 

alterações nas suas práticas decorrentes da organização das aprendizagens por 

competências: “Nada (ri-se). Nem que lhe venham a chamar outra coisa…” (P2E, Anexo 

I, p. 48).  

 P1E disse ter tido uma experiência positiva quanto ao trabalho por competências 

porque o contexto humano foi favorável e referiu que o conceito de competência veio 

aumentar a liberdade de acção do professor: “Eu acho que facilitou. A noção de 

competência é uma coisa mais abrangente, portanto dá mais abertura, ou maior liberdade 

de trabalho, ao fim ao cabo, não é? Eu acho que sim.” (P1E, Anexo I, p. 39). P1E afirmou 

que já leccionava de acordo com o conceito de competência: “não senti grande 

dificuldade nessa alteração de ver as coisas, se calhar porque eu sempre fiz assim… 

Porque acho que é natural, não é?” (P1E, Anexo I, p. 39). P1E considerou desnecessário 

o acompanhamento da Reorganização Curricular do Ensino Básico por parte do 

Ministério da Educação: “Eu acho que o ministério não tem que fazer esse 

acompanhamento” (P1E, Anexo I, p. 41). 

 
3.5.2 Descontentamento com a política do Ministério da Educação  

3.5.2.1 Desvalorização da avaliação profissional 

3.5.2.2 Desconcentração das questões pedagógicas 

3.5.2.2.1  Necessidade de concentração nas questões pedagógicas 

3.5.2.3 Incompreensão da importância do estudo da música pela classe política 
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3.5.2.3.1  Inovação nas escolas não se reflecte na Educação Musical 

3.5.2.4     Política curricular das instituições de formação de professores 

 Não obstante o seu sentido de humor e optimismo, P2E revelou descontentamento 

com a política relativa à carreira docente, que não contempla o estatuto do professor-

artista: “fico muito aborrecido com esta ministra quando… eu sempre dei tudo, eu sempre 

dei muito mais… eu neste momento não posso ser avaliado com muito bom ou excelente 

porque eu dou as cinco faltas do ano, e não é para ir ver montras, eu dou as cinco faltas 

do ano porque tenho as actividades no São Carlos, que são actividades que me vão 

enriquecer como professor… É ridículo… Sinto-me tão…” (P2E, Anexo I, p. 48). Esta 

situação causou em uma desvalorização da sua própria avaliação profissional: “portanto, 

tanto me faz que me dêem medíocre ou mau ou bom ou… estou-me nas tintas” (P2E, 

Anexo I, pp. 49-50).  

 P1E considerou que a atenção dos professores se desviou das questões 

pedagógicas para as políticas (P1E, Anexo I, p. 41). Esse facto contribui para a sua 

insatisfação com a escola: “as pessoas andam de facto muito distraídas com outro tipo de 

problemas que não passam pela pedagogia e que não passam pelo ensino e isso é muito 

mau… Daí, daí o meu desconsolo em relação à escola, neste momento. Os professores 

estão completamente virados para os seus problemas laborais e o resto é cumprir 

programas, estão muito desmotivados. E algumas pessoas têm razão, mas isso não pode 

servir de argumento para que não se faça um trabalho mais interessante com os miúdos.” 

(P1E, Anexo I, p. 42).  

 P2E realçou que procura afastar-se das questões políticas e concentrar-se nas 

pedagógicas: “eu andei muito infernizado nos primeiros meses, mas depois disse, não, 

isto não vai estragar porque eu tenho de ter gozo em ser professor e desliguei, desliguei 

completamente. (...) mas é que eu não me quis desligar da escola e dos miúdos, que isso 

é, isso é o meu sentido da vida. (...) Isso não me estragam, isso não me estragam, isso não 

me estragam.” (P2E, Anexo I, p. 48).  

 A incompreensão da importância do estudo da música na formação dos indivíduos 

por parte da classe política foi realçada por P1E (Anexo I, p. 44) que defendeu que a 

inovação verificada nas escolas não se reflectia na disciplina de Educação Musical 

(Anexo I, p.43). 

 P4E mencionou que as instituições encarregues da formação de professores de 

música deveriam investir em formações mais eclécticas ao nível instrumental que 
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permitissem aos professores a realização de projectos semelhantes ao das bandas de 

garagem: “as escolas superiores de educação, pronto, e as escolas superiores de música, 

na vertente da educação, deveriam neste momento estar a investir nestas áreas, portanto, a 

preparar professores com formação e com capacidade para poder dominar alguns 

instrumentos, não só aqueles… Este é o caminho, portanto… A música terá outras coisas, 

não é?” (P4E, Anexo I, p. 69). 

 


