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Resumo

Percebemos hoje, fruto dos estudos neurocientíficos, que a aprendizagem se revela em muitas dimensões e 
que não se circunscreve apenas ao âmbito cognitivo. A aprendizagem tem constituintes emocionais e espirituais, 
relaciona-se com o contexto cultural e com formas individuais de apropriação de conhecimentos, capacidades, 
atitudes e valores. Ela ocorre no cérebro mas também em todas as restantes partes do nosso corpo. A escola não pode, 
pois, alhear-se desta realidade, remetendo os alunos para uma escolarização tantas vezes feita de uma só via. Deve, 
ao invés, adotar uma visão atualizada do seu papel e, por isso, incentivar a autodescoberta e a expressão do potencial 
de cada um e desenvolver o sentido de criatividade, de autonomia e da participação. No presente artigo analiso 
e discuto sumariamente os documentos Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e Aprendizagens 
Essenciais – Educação Musical. Nele reflito sobre as razões que os tornam textos esclarecedores, úteis e necessários 
para a escola de hoje e o porquê de os mesmos revelarem uma lógica de ação educativa que, senão contrária, é pelo 
menos distante da prática da maioria dos professores. Faço ainda um curto balanço sobre a implementação dos 
mesmos numa escola que põe atualmente em prática um projeto piloto de inovação pedagógica.

Que escola hoje? 
Enquadramento para um perfil de aluno com sucesso

O documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Ministério da Educação, 
2017a) inaugura uma nova dimensão de escola, que respeita os jovens e considera os diferentes tipos de 
percurso escolar. Trata-se de um texto de base humanista no qual se reforça a ideia de que o conhecimento 
não vale por si mesmo uma vez que implica análise crítica e uma consciência do mundo que pode ser 
despertada por caminhos tão diferentes e, ao mesmo tempo, complementares como as ciências expe-
rimentais, as literaturas ou as artes. Caminhos diferentes que o documento faz questão de não rotular. 
Ou seja, deixando incógnita a paternidade disciplinar de determinados standards (que no documento 
surgem como descritores operativos), permite que o professor encontre espaço para a articulação entre 
áreas disciplinares.

Um documento que centra o currículo nas competências, assumindo um paradigma que tanta 
polémica, desacordo, confusão e mal-entendidos gerou. Ao ponto de a anterior proposta curricular para 
o ensino básico – Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (Ministério da 
Educação, 2001), antecipando um enquadramento teórico muito próximo do atual perfil e seguindo os 
mesmos princípios e fundamentos, ter sido revogada, por decreto e sem que tenha sido conduzida qualquer 
aferição da sua implementação no terreno.

Ao assumir as competências como expressão mais complexa do conhecimento, o atual documento 
trata-as de forma indissociável, ou seja, as disciplinas deverão ser repensadas até ao ponto de todas 
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trabalharem de uma forma não hierárquica, sem que existam competências de primeira e de segunda. 
Veja-se, nomeadamente, como a literacia cultural surge reforçada, a par das literacias tecnológicas e 
científicas, algo raro em documentos de organização curricular produzidos nos últimos anos.

Este é também um documento que tenta fazer face às exigências da sociedade por uma escola mais 
aberta à modernidade, que abrace novos papéis e funções. Uma escola mais autónoma e coparticipante 
no desenvolvimento e autoria curricular. E, desse modo, arquitetando a praxis daquele mesmo currículo 
em função das suas linhas de orientação. Essa é a flexibilização curricular que se assume, rejeitando um 
currículo definidor de que todos fazem e aprendem a mesma coisa, ao mesmo tempo. Mas é sobretudo o 
modo como interpretamos o currículo e o transpomos para a prática docente que necessita de flexibilização, 
algo que o documento também esboça e que os referenciais das aprendizagens essenciais concretizam, 
nomeadamente o de Educação Musical (Ministério da Educação, 2017b).

O princípio humanista na base do documento Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória 
(PA) revela-se no modo como considera o aluno como o principal interessado no currículo, apontando 
para a sua qualificação individual e para a cidadania democrática. Propõe fazê-lo através da formação de 
um cidadão munido de diferentes literacias que lhe permitam questionar e analisar criticamente o mundo 
envolvente, selecionar e avaliar a informação, formular juízos e hipóteses e tomar decisões fundamentadas 
no seu dia a dia.

O documento é também lúcido no destaque que garante à informação, à validação da mesma e 
à sua transformação em conhecimento. Este é um ponto que me parece meritório, no sentido em que, 
atualmente, se corre o risco de confundir sociedade de informação e de conhecimento. O conhecimento 
implica análise crítica e essa é a razão pela qual a internet não é uma escola, uma vez que não “produz” 
cidadãos conhecedores mas apenas consumidores de informação.

A escola não poderá competir com a internet no acesso a conteúdos. Não sendo este o papel da 
escola, o documento valoriza a assunção de uma escola para as literacias, motivadora de uma atitude 
crítica perante o conhecimento científico e humanístico. Ou seja, uma escola que não é de conteúdos e de 
produtos porque desse modo não estará de acordo com a natureza instável do conhecimento. Uma escola 
para a compreensão e relação entre as pessoas, para a aceitação do inesperado e do incerto como fontes 
de aprendizagem (Palmeirão & Alves, 2017).

A proposta de aprendizagem de diferentes literacias a que o PA faz referência, está em linha com 
a perspetiva atual de que a construção do conhecimento se faz por vias muito diversas, deve assentar na 
imaginação / criatividade e levar em conta que a emoção faz parte dos processos naturais de aprendizagem 
(Nóvoa, 2009a).

O PA constitui-se pois como um referencial para a organização de todo o Sistema Educativo. 
Ao mesmo tempo, o documento estabelece uma matriz para decisões a adotar pelos diferentes atores 
educativos com responsabilidade nas políticas educativas e pelos próprios estabelecimentos de ensino. 
Assim, o documento projeta aquilo a que os curricula deverão tentar responder, constituindo-se como 
um quadro de referência para a ação em contexto de ensino e aprendizagem. Nesse sentido sublinhe-se a 
coerência da medida, isto é, o surgir de um documento raiz, pensado para todas as crianças, a partir do qual 
decorrem os documentos curriculares mais específicos.

Traduzindo-se numa conceção mais contemporânea de reflexão curricular o PA implica, natural-
mente, novas metodologias, mais e/ou diferentes recursos e outras formas de olhar a avaliação. Tem 
forçosamente de levar a conceções curriculares coerentes que vão ao encontro do que ali é preconizado 
(Roldão, 2017a).

A construção de projetos de aprendizagens significativas terá de assentar numa escola sem receio 
de fazer uma gestão curricular diferente, que aponte para a natureza do conhecimento adquirido e sua 
aplicabilidade mais do que para objetivos imediatistas (leia-se, por exemplo, exames de Matemática do 
9.º ano), de maneira a não ser escrava de currículos nem se subjugar à ditadura dos programas.
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O que é essencial na aprendizagem musical?

Qualquer aprendizagem tem de estar fundada numa experiência, enquadrada na relação da criança 
enquanto aluno, com o mundo (Ministério da Educação, 2017a). Rejeitar esta ideia é não perceber que 
é impossível qualquer criança construir conhecimento e sentido para a sua experiência acerca do mundo 
se o adulto / professor se substituir a ele na explicação e nos significados dos eventos.

É neste sentido que o documento Aprendizagens Essenciais – Educação Musical (AE-EM) surge 
como revitalizador do papel fundamental da música, da sua prática e fruição, na educação das crianças. 
Funda-se na ideia de que as aprendizagens se centram na aquisição e desenvolvimento de competências. 
Não admira, por isso, que não se encontre na sua redação a palavra conteúdos. Tal seria, de facto, pôr em 
cheque o conjunto de valores e princípios que se apresentam no documento PA e, em última análise, os 
próprios pressupostos da Lei de Bases do Sistema Educativo, no que diz respeito aos seus princípios gerais 
(Artigo 2.º). Aliás, o mesmo conceito estava também praticamente ausente do documento Currículo Nacio-
nal do Ensino Básico – Competências Essenciais (CNEB-CE) (Ministério da Educação, 2001), revogado 
sem direito a defesa pelo anterior ministro Nuno Crato, e cuja filosofia agora felizmente se recupera.

A redação do documento AE-EM parece-me pois bastante feliz no modo como estrutura as com- 
petências musicais em torno de domínios herdados do anterior documento acima referenciado, isto é, 
experimentação e criação, interpretação e comunicação e apropriação e reflexão (este último identificado 
de forma distinta no texto de 2001 – perceção sonora e musical). Neste particular é de assinalar a tentativa de 
estandardização destes organizadores a toda a Educação Artística. Ou seja, o trabalho desenvolvido foi no 
sentido de se reduzirem as diferenças e se encontrarem convergências ao nível das aprendizagens decorrentes 
das diferentes áreas artísticas, nomeadamente em relação à Educação Visual e Educação Tecnológica. 
Tal está também em consonância com a efetiva transversalidade de aprendizagens que o referencial 
PA vem reforçar e com a intensificação da perspetiva interdisciplinar de construção de aprendizagens 
significativas. Não sendo, naturalmente, um tema novo, as conceções sobre interdisciplinaridade são 
sempre renováveis, permitindo espaço para novos pontos de discussão. Neste sentido, os dois documentos 
em análise abrem espaço para esse enriquecimento de perspetivas, uma vez que rejeitam as disciplinas no 
plano da sua autossuficiência mas enquadrando-as numa lógica mais integradora.

O modelo de currículo que é proposto reforça também o papel das três grandes áreas de 
aprendizagem, nomeadamente a Audição, a Interpretação e a Criação / Composição. Ou seja, recupera, e 
bem, preocupações de orientação curricular que, há 15 anos atrás, o texto CNEB-CE já identificava.

Numa outra dimensão de análise, o documento AE-EM revela a perspetiva holística das aprendizagens 
sugeridas, não só do ponto de vista dos elementos musicais a serem trabalhados como no modo como se 
sugere que os organizadores atrás referidos sejam apreendidos. Este é um ponto que me merece o maior 
destaque. Em primeiro lugar, porque vai ao encontro da organização da prática letiva dos professores, da 
planificação do seu trabalho e das decisões estratégicas que estes têm de tomar relativamente ao percurso 
de aprendizagens que vão estabelecer. Por outro lado, porque esta perspetiva tem sido infelizmente 
esquecida, por vezes irrecuperavelmente abandonada pela prática de ensino musical. A este assunto 
voltarei mais à frente.

Assim, a conceção deste documento deve necessariamente produzir uma reflexão, mais do que 
acerca do currículo, sobre toda a organização curricular. Tal implica o modo como os professores põem 
em prática o currículo e como se assumem como especialistas em currículo, dotados de uma autonomia e 
poder de gestão ou decisão. Aliás, as questões da autonomia e da gestão do currículo não são novas, tendo 
sido objeto de produção legislativa, desde, pelo menos, os anos 90 do século passado. Refira-se, como 
exemplo, o Decreto-Lei n.º 6/2001, o qual aprova a reogranização curricular do ensino básico, definindo 
no documento CNEB-CE (Ministério da Educação, 2001), atrás referenciado, o conjunto de competências 
consideradas essenciais para cada um dos ciclos de ensino. Tanto nessa época como atualmente, três 
ações complementares terão orientado a reflexão em torno da autonomia e gestão curricular: i) a análise 
do Sistema Educativo, a partir dos seus diferentes atores – alunos, professores, pais, curricula, etc. – 
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identificando fraquezas, virtudes, inovações e resistências; ii) a tomada de decisões, maioritariamente 
materializada em produção de textos referenciais, mais ou menos formais e prescritivos, sejam eles 
documentos curriculares e/ou programas; iii) a reorganização de processos, quase sempre já ao nível do 
terreno, isto é, nos espaços de aprendizagem.

É neste terceiro nível que considero gerarem-se as decisões mais importantes em termos de ação 
educativa. A construção do documento AE-EM, não deixando de ser um referencial, é dotada de uma 
abertura que entusiasma porque devolve aos professores o espaço de condução das ações didáticas, 
atribuindo àqueles os processos de decisão em função daquilo que acontece, de facto, no terreno das 
aprendizagens. Isto é, aquilo que Maria do Céu Roldão tem designado por currículo real (Roldão, 2017b; 
Roldão, 2018). Ou seja, o documento implica positivamente o professor na operacionalização técnica e 
pedagógica do currículo, garantindo-lhe as decisões de ensino e aprendizagem e, neste sentido, a ação do 
como analisar e diagnosticar competências, como integrar conteúdos, como selecionar / organizar, etc.

Um dos maiores pontes fortes do documento AE-EM é, como já foi referido, a de permitir 
uma maior autonomia do professor. Neste âmbito, a autonomia revela-se fortemente em dois aspetos 
fundamentais do que significa ser professor de música: criatividade e musicalidade. Ambas são o resultado 
natural da necessária humanização do professor de música, isto é, do entendimento deste enquanto pessoa, 
enquanto professor e enquanto músico. Assim, o termo criatividade que aqui interessa referenciar passa 
por correr riscos, tomar decisões sem rede, assumindo-as sem receios da exposição das mesmas. Assenta, 
necessariamente, no encorajar as crianças a refletir e avaliar o seu trabalho e o dos seus pares. Tal implica, 
da parte do professor, um papel bastante diferente: não mais um instrutor, mas alguém que assume a 
responsabilidade pedagógica pela criação de condições para que os alunos construam significados sobre 
aquilo que aprendem, proporcionando tarefas significativas e intelectualmente desafiadoras.

Não será difícil imaginar que o tema da dimensão do currículo de Educação Musical tenha sido objeto 
de imensa análise e discussão. Uma controvérsia interessante, que talvez mereça um aprofundamento maior 
noutro contexto de discussão mas que não deixa de ser orientadora para a reflexão que aqui apresento, é a 
de se entender o currículo como uma construção social. Partindo da designação de currículo, presente em 
Roldão (2017b), como a de um corpo de aprendizagens que socialmente se espera serem promovidas pela 
escola e garantidas a todos os cidadãos, interessará perceber que esta formulação levanta o problema da 
extensão desse mesmo currículo. Percebe-se por isso o “emagrecimento” curricular consubstanciado nas 
aprendizagens essenciais identificadas.

As aprendizagens presentes no documento AE-EM obedecem a uma lógica de escola totalmente 
diferente daquela a que todos estamos habituados – uma escola investida numa lógica de mudança, que não 
vai ter salas quadradas nem uma disposição semelhante, mas mais cooperativa. Tal como no documento 
CNEB-CE (2001) reforça-se a ideia de que o conhecimento não se esgota na escolarização e de que há 
muito mais educação para além da escola. Tal conceção das aprendizagens essenciais é paralela à ideia 
de desmaterialização do espaço escola (Nóvoa, 2009b; Nóvoa, 2015) e de uma escola ligada em rede a 
todo um amplo território educativo. Ou seja, a aprendizagem musical fica terrivelmente deficitária se 
limitada às quatro paredes da sala de aula, física e concetualmente falando. Daí que a redação das referidas 
aprendizagens esteja agora orientada nessa mesma lógica de mudança, de recusa daquilo que é o status 
quo alicerçado em grande parte num programa oficial que, mais do que a falta de atualização decorrente do 
quarto de século que já leva desde a sua implementação, teima em perpetuar o ensino musical massificado, 
uniformizado e com poucos contributos para a construção de percursos artísticos distintos e pensados para 
os diferentes alunos. Porque, de facto, a possibilidade do sucesso escolar (e dentro deste, o musical) para 
todos não é uma construção romântica, mas antes uma obrigação de um estado de direito que preconiza 
uma educação que conduza à inclusão (Rodrigues, 2014).
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Dois meses e duas notas, vários apitos e outros equívocos

Raras são as mudanças a este nível que são recebidas com crédito nas escolas. Existe, efetivamente, 
uma certa clausura do professor. O programa e o manual constituem-se, não raras vezes, como o 
porto seguro de uma profissão que desgasta, de alunos que não respeitam o professor, de colegas que 
menosprezam a disciplina, de diretores que nem sempre apoiam decisões e iniciativas. Por esta ordem de 
ideias, qualquer medida externa que traga implicações para o trabalho concreto torna-se imediatamente 
refutável e arriscando-se ao insucesso. É mais fácil continuar a fazer do mesmo modo do que apostar na 
mudança. É menos arriscado persistir na inevitabilidade do cumprimento literal do programa, ainda que 
não gere entusiasmo, do que ousar arriscar novos caminhos e novas perspetivas. Aliás, são frequentes os 
relatos de professores de Educação Musical que assumem recorrer a atividades teóricas como forma de 
reduzir fatores de indisciplina (Figueiredo, 2015).

A opção por atividades teóricas esconde também, em muitos casos, uma maneira de afirmar 
a importância da disciplina perante os pais e, ainda mais preocupante, perante os próprios colegas de 
outras áreas disciplinares. Como que se se pudesse afirmar o essencial do conhecimento de uma dada 
disciplina através daquilo que ela não é, ou, se quisermos, remetendo para segundo ou terceiro planos os 
seus propósitos e finalidades. Analisem-se, de relance, apenas alguns exemplos: i) qual é a aprendizagem 
que se pretende transmitir quando se ensinam “reduções” de temas musicais propostas para o ensino do 
instrumento melódico – quase invariavelmente a flauta de bisel – que são construções artificiais sobrepostas 
à harmonia em causa, raramente respeitando o caráter da música e que apenas obedecem à lógica, bastante 
questionável, “de os alunos terem de aprender o sol e o mi” (ou o dó agudo e o lá, conforme os manuais 
em causa)?; ii) que aprendizagem significativa desenvolve um aluno quando lhe são ensinadas as quatro 
semicolcheias? Ou, se quisermos, quatro sons de igual duração numa pulsação, sendo que raramente é 
apresentada a mesma célula em arranjos rítmicos diferentes, nos quais a própria função rítmica ganha 
significado musical também ele distinto?; iii) o que se ganha com um modelo de ação educativa totalmente 
baseado na flauta de bisel? E o que se perde quando não se possibilita o contacto e exploração de outros 
instrumentos?

É por este conjunto de razões que considero existir uma excessiva dependência do manual escolar, por 
vezes autênticas bulas programáticas, quase posologias indicadoras das doses de conteúdos a administrar, 
da sua quantidade e da duração do “tratamento”. Muitas vezes constituindo-se como orientações demasiado 
prescritivas, enunciados de saber fazer, como que se a formação superior não nos tivesse preparado para 
refletir sobre o currículo, sobre as estratégias de ensino e decisões que daí deverão advir. Currículos tão 
bem arrumados no que concerne ao encadeamento de conteúdos, face a conceitos, face a níveis, face a 
espirais, que arrumam também o professor menos crítico, menos ousado na desconstrução do próprio 
programa, no fundo, menos conhecedor.

Práticas de inovação pedagógica, 
no Agrupamento de Escolas da Boa Água

No Agrupamento de Escolas da Boa Água (AEBA) tenta percorrer-se um caminho diferente. Não 
por pretensiosismo mas por uma forte convicção da urgência da mudança. Foi selecionado, juntamente 
com outros cinco agrupamentos, para desenvolver um Projeto Piloto de Inovação Pedagógica (PPIP), a 
partir do qual se propõe a implementação de modelos alternativos de aprendizagem. O AEBA goza assim 
de uma autonomia que assenta, entre outras medidas, na reorganização de horários e turmas, na definição 
de programas e matriz curricular e na do próprio calendário letivo. Deste modo tenta garantir maior 
liberdade de ação e decisão aos professores, quer no que concerne à opção por modelos e metodologias de 
trabalho, quer no que toca à construção de projetos pensados à imagem dos alunos e das suas vivências, 
sempre com a ambição da reduzir o insucesso escolar. Porque ali se percebeu, de forma clara, que o 
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aluno não é, tal como Daniel Pennac satiriza, alguém que não oferece resistência ao ensino, que não põe 
em causa a sabedoria ou competência do professor e que esquece a sua natureza de criança / adolescente 
tornando-se um outro ser da porta da escola para dentro, que controla os seus desejos e que age alinhado 
com os cânones da educação clássica (Pennac, 2007).

No AEBA os docentes têm desenvolvido, ao longo deste ano letivo, uma série de projetos de 
aprendizagem de âmbito transdisciplinar. Este projetos têm brotado, em grande medida, de decisões 
concertadas entre alunos e professores. Eis alguns exemplos: “O porquê de eu existir” (que articula 
aprendizagens de áreas tão diversas como Ciências, Geografia, Música, História), o “Mapa dos Sentidos” 
(que parte dos órgãos dos sentidos para o desenvolvimento de aprendizagens no âmbito da Educação 
Musical, Matemática e as Línguas), ou “Aprende a canção mais antiga do mundo” (no qual se partia de 
um desafio que implicava competências de pesquisa, seleção e tratamento de informação, num trabalho 
que articulava aprendizagens de Português, Inglês, História e Educação Musical).

No caso concreto deste último projeto o objetivo foi criar um ambiente de aprendizagem centrado 
nos alunos, respeitando os seus ritmos de trabalho, invertendo a ordem e o ambiente habituais das ativi-
dades de aprendizagem. Adaptando o modelo de sala de aula invertida, foi permitido que os alunos 
acedessem a informação fora da sala e que a aplicassem mais tarde na concretização de uma atividade 
totalmente dirigida pelos mesmos. Nessa aula final foram os próprios alunos a ensinarem aos colegas a 
canção encontrada. Assim, concentrando a aprendizagem na aplicação e transferência do conhecimento, os 
alunos puderam trocar procedimentos e experiências de apropriação da canção, refletindo e envolvendo-se 
mais no processo de aquisição de competências musicais. A presença do professor não diminui, mas a 
sua atuação passa a estar alinhada no sentido de uma orientação mais personalizada das aprendizagens 
(Lindquist & Altemueller, 2014), aumentando a interação com os alunos e grupos de alunos (Bauer, 2014), 
promovendo oportunidades de autoavaliação e de feedback contínuos.

O elo que unifica os projetos anteriores, para além da sua natureza transdisciplinar, estabelece-se no 
facto de possibilitar a demonstração, por parte dos próprios alunos, de diferentes modos de apropriação de 
aprendizagens. Estes modelos de trabalho têm demonstrado que alunos que tendencialmente manifestam 
dificuldades em aprender numa aula expositiva (na qual por vezes se exagera no apelo quase exclusivo 
às inteligências linguística-verbal ou lógico-matemática) encontram nesta metodologia espaço para 
potenciar as suas capacidades manifestadas noutros domínios menos explorados (por exemplo, fazendo 
uso do raciocínio visual-espacial, da inteligência corporal-cinestésica, da musical, da interpessoal através 
do trabalho em grupo, da existencial, etc.) (Gardner, 1994; Goleman, 2009; Sternberg et al., 2000).

O documento AE-EM tem-se revelado adequado à lógica de mudança em exercício nesta escola, 
pelo que a decisão sobre a sua aplicação foi natural. A reflexão seguinte configura um exercício de balanço 
sobre a prática educativa deste ano letivo, mediada pelo citado documento. Ainda que revestidas de alguma 
prematuridade, as breves considerações que se tecem são, naturalmente, pessoais e em parte dependentes 
das características do projeto em implementação no Agrupamento.

Música sem manual de instruções

As limitações que a prática letiva em música frequentemente apresenta em domínios essenciais, como 
audição, composição e vivências musicais é um problema habitualmente identificado entre professores 
da disciplina. Detenhamo-nos, por exemplo, na importância da escuta. Por oposição à audição passiva 
correspondente ao ato de percecionar fisicamente o som emitido, escutar envolve toda uma interpretação, 
uma ação deliberada que decorre das experiências anterior e presente e do meio envolvente (Veloso, 
2012). Exige uma atividade cognitiva consciente focada nos elementos intrínsecos da música (Hallam, 
2008) e, é por isso bastante mais abrangente que a audição, não se devendo circunscrever à peça ou obra 
gravada que o professor põe a tocar no aparelho disponível.
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Esta diferenciação, a qual nem sempre é consciencializada pelos professores na sua prática de 
ensino, é tanto mais importante quando o acesso à música gravada é hoje uma realidade inquestionável. 
Isto é, a superabundância de música gravada terá de exigir do professor uma orientação dos alunos no 
sentido de uma escuta reflexiva e compreensiva da música e das suas características. Nesse sentido tem 
sido interessante o resultado que as propostas baseadas em comparações de características musicais e de 
géneros musicais têm produzido na compreensão musical dos alunos.

Uma das estratégias tem passado por apresentar dois temas diferentes de um mesmo grupo (por 
exemplo, Sorriso e La dance idéale, Danças Ocultas) ou dois temas totalmente contrastantes em termos 
de género musical (Comanche, The Revels e Langa Mo, African Playground). Quase sempre esta é uma 
atividade que se inicia com um brainstorming no qual os alunos comentam as músicas recorrendo a 
adjetivos ou expressões caracterizadoras. O objetivo é que, orientados pelo professor, o façam utilizando, 
a par e passo, uma linguagem adequada, manifestando uma reflexão crítica enquadrada com o que estão 
a ouvir. Ou seja, tal como preconiza o PA na área de competências “Linguagens e Textos”, que não só 
utilizem a linguagem musical como a apliquem adequadamente em diferentes contextos, expressando 
factos e opiniões.

 Curiosamente ou não, verificam-se mudanças na atitude demonstrada perante esta atividade, 
realçando-se um crescente interesse na audição repetida do mesmo tema. Ou seja, a primeira audição 
suscita por vezes dúvidas musicais ou reforça características que o aluno tem interesse em compreender, 
pretendendo ouvir novamente.

Um facto curioso surgiu no desenvolvimento de um projeto transdisciplinar relacionado com o 
tópico “Música e 7.ª Arte”. A partir de um leque de temas possíveis os alunos de uma turma de 6.º ano 
optaram por selecionar a música Comanche do grupo americano The Revels e que faz parte da banda 
sonora do filme Pulp Fiction. Seguindo o mesmo tipo de ações estratégicas descritas anteriormente, a 
música foi ouvida por diversas vezes. Uma vez alcançado o momento de se tomarem decisões sobre a 
interpretação da mesma, vários alunos estavam demasiado reféns da gravação conhecida, não admitindo 
a possibilidade de modificar deliberadamente alguns aspetos musicais. Ou seja, para aqueles alunos 
(e, certamente, para muitos outros) a interpretação de um tema teria de corresponder à execução imitativa 
do modelo original.

Esta é uma questão que revela bem alguns equívocos sobre o papel da Educação Musical e o modo 
como a sociedade encara os propósitos da disciplina. A este respeito refira-se a proposta de aprendizagem 
musical informal, apresentada por Green, por oposição ao modelo formal de ensino. A autora defende que a 
aprendizagem informal clarifica o modo como os alunos adquirem e desenvolvem competências musicais, 
uma vez que se baseia em processos naturais de aprendizagem: a escuta musical de temas com os quais os 
alunos se identificam; aprendizagem em pares e grupos de alunos, os quais discutem, observam, escutam 
e copiam exemplos musicais entre si; a assimilação individual de conhecimentos e capacidades a partir 
de temas provenientes do “mundo real” dos alunos; complementariedade entre apropriação, reflexão, 
interpretação, improvisação e composição (Green, 2008; Green, 2012).

Ou seja, era importante desmontar, junto dos alunos, a ideia de que interpretar o tema que se 
ouvira seria fazer uma cópia musical, uma construção o mais fiel possível à original. No imediato, 
quando a questão se colocou, alguns alunos manifestaram frustração por não conseguirem corres- 
ponder ritmicamente ao tema original. No entanto, após alguma negociação, foi possível encontrar-se 
uma solução que interessou a todos, a qual passou por fazer uma versão mais swing do mesmo tema.
Ora tal decisão, concertada entre professor e alunos, em vez de restringir as opções “programáticas”, 
permitiu ampliar o leque de competências a desenvolver, uma vez que estes passaram por um processo 
de análise e definição de estratégias de criação, trabalhando áreas chave do PA relativas ao “Raciocínio e 
Resolução de problemas” e “Pensamento crítico e pensamento criativo”. Dito de outro modo e recuperando 
uma noção de competência mais global uma vez que é integradora de capacidades e atitudes que podem 
ser de natureza muito diferente – intelectual, física, etc. (Figueiredo & Vasconcelos, 2001), a situação de
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aprendizagem em causa resultou numa actividade complexa e global com mobilização de diferentes tipos 
de recursos (idem).

A apresentação da interpretação deste tema ao público escolar e a gravação da mesma levantou 
depois uma outra questão interessante. Quando confrontei os alunos com as duas gravações – a do grupo 
musical americano e a gravação da turma – coloquei-lhes a seguinte questão: “Trata-se da mesma música 
ou de duas músicas diferentes?”. O debate que se seguiu interessou-me mais do que a análise conceptual 
das respostas. Verifiquei que, tão importante como os conteúdos rítmicos, melódicos e harmónicos 
trabalhados, os alunos começavam a desenvolver outro tipo de reflexão acerca das obras. Um tipo de 
análise que considerava aspetos mais holísticos das duas músicas – a original e a interpretada pelos 
próprios – e que refletia uma visão bastante mais integral do que tinham experienciado. Eis um extrato 
aproximado do diálogo que se seguiu:

— A música original é mais enérgica e a nossa é mais suave (G.C.)
— Os Revels têm instrumentos fortes... (G.S.)
— ... sim, são saxofones e assim (G.C.)
— E por isso a música deles é diferente (V.C.)
— O que tocámos não é igual porque soa mais devagar (T.P.)
— Eu gosto da nossa maneira porque é mais relaxante (C.P.)
— (...)

O diálogo foi seguramente mais extenso do que aquilo que se apresenta e não revela todas as 
potencialidades deste tipo de estratégias de ensino. Sublinho, no entanto, o que me parece essencial: o modo 
de trabalho colaborativo que os alunos assumem indiretamente, quando falam da “sua” música, tocada à 
“sua” maneira, desenvolvendo por isso competências sociais e relacionais fundamentais (nomeadamente 
competências do PA inscritas nas áreas “Relacionamento interpessoal”, “Desenvolvimento pessoal e 
autonomia” e “Sensibilidade estética e artística”); a perspetiva integradora de várias aprendizagens 
decorrentes do processo em causa, nomeadamente no que concerne à comparação crítica de estilos e 
géneros musicais, que permite aos alunos o confronto real de características rítmicas, melódicas, 
tímbricas, dinâmicas, etc., e desse modo possibilitando que se apropriem de uma linguagem adequada ao 
contexto musical; o modelo de aprendizagem que convoca de forma articulada os principais domínios de 
aprendizagem, através da interpretação com recurso a diversos instrumentos musicais, da composição a 
partir da desconstrução de um tema conhecido e da comparação musical como anteriormente referido; 
a possibilidade lógica de se ir ao encontro de outras competências e de outras áreas disciplinares, a partir 
de dinâmicas de pesquisa, de descrição, de avaliação, tomando decisões estéticas, prevendo e avaliando 
o impacto de tais decisões, estabelecendo objetivos individuais e de grupo, num crescente sentido de 
responsabilidade e autonomia.

Encontro, neste tipo de práticas de ensino, uma maior autenticidade do que é suposto ser a 
aprendizagem musical no ensino básico. Algo que terá resultado do contraste da interpretação realizada 
face ao modelo original e da análise comparativa entre as diferentes possibilidades – i.e., que a música 
se traduz em movimento permanente e que gera transformação e mudança. Aquilo que, num encontro da 
APEM realizado em 2013, António Pinho Vargas sintetizou na seguinte frase: “[A música caracteriza-se 
pela] eterna possibilidade de devir” (Vargas, 2013, p.14).

Tanto alunos como professores retiram benefícios deste tipo de propostas, nas quais a experimentação 
da criatividade e da expressividade, sem regras e (contra)tempos definidos, vai dando corpo à musicalidade 
dos alunos. Ou seja, como Green tem afirmado (Green, 2008; Green, 2011), a partir da experiência musical 
individual e em grupo, o aluno adquire uma identidade e um sentido musical em si mesmo, em grande 
medida como resultado de uma identificação positiva com a música de que gosta ou interpreta “à sua 
maneira”.
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Por outro lado, o termo musicalidade, constituindo-se como um tema recorrente em debates 
e discussões dentro da área, interessa também aqui aflorar. Não a musicalidade na perspetiva desen-
volvimentista, mas no modo como a mesma se revela, ou deveria revelar, na ação educativa do professor 
de música. É neste sentido que considero o documento AE-EM, redigido sob uma perspetiva holística e 
integradora do conhecimento como um todo e menos disciplinarizado, revelador de um papel de professor 
que corria o risco de estar irremediavelmente perdido. Isto é, um professor de Educação Musical que se 
assume como músico em espaço de aula, evidenciando a sua identidade musical em prol do enriquecimento 
das aprendizagens dos seus alunos (Rodrigues, Nogueira & Rodrigues, 2014). Ou seja, possibilita que este 
se relacione de uma forma privilegiada com os seus alunos, mais próxima e mais tangível, por intermédio 
da música que ele próprio interpreta. E, desse modo, demonstrando aos alunos a possibilidade da fruição 
musical, a expressão emocional enquanto trilho de uma canção. Fazendo-lhes ver que fazer música, para 
além de possível, proporciona um prazer e um desfrute que vale por si mesmo e que também eles poderão 
ser criadores e usufruir do momento musical.

Isto traz, necessariamente, implicações do ponto de vista da avaliação de competências que não 
interessa aqui discutir. Digo apenas que se restringirmos a avaliação em Educação Musical ao momento da 
audição final de uma peça estudada durante algumas aulas (já para não dizer a um teste sobre factos acerca 
da música) estamos a perder dois terços do encantamento da disciplina. Recupero novamente o pensamento 
de António Pinho Vargas acerca do que ganhamos durante a experiência da construção musical. Defendia 
o compositor, a propósito da sua ópera “Outro fim” e referindo-se ao período de ensaios que antecedeu 
a estreia da mesma que a beleza de uma peça musical não está no momento da sua apresentação mas no 
processo de construção e desconstrução da mesma. (Vargas, 2013).

Transpondo à devida escala para as aprendizagens em Educação Musical arrisco dizer que é quando 
a peça está pronta para ser “mostrada” – numa audição, numa apresentação pública, num sarau, num teste 
ou exame – que começa a desvanecer-se o fascínio da envolvência musical.

Notas finais

Tendo em conta as normas de publicação mas também por opção pessoal, o artigo não trata de 
outros assuntos indispensáveis a uma reflexão mais abrangente sobre a aplicação no terreno destes 
dois referenciais. Aspetos como a constituição da equipa de docentes, a avaliação, a gestão dos tempos 
de aprendizagem e a relação da escola com os pais ficaram de fora deste texto, mas são naturalmente 
elementos necessários à resolução da equação da mudança que se pretende imprimir. São temáticas a 
desenvolver em outros momentos.

O processo de organização curricular em curso é mais do que um conjunto de textos novos que se 
arrumam numa pasta do computador, à espera de melhores dias. Surge da convicção de que é possível 
garantir percursos de formação de sucesso para todos os alunos, encorajando a escola e os professores a 
adotarem soluções adequadas às necessidades daqueles.

Assumamos então um novo papel para a criança, ou se quisermos, de uma nova criança, apren- 
dente, que esperará (exigirá) da escola processos e ambientes de aprendizagem concordantes com esse 
papel. Poremos em causa a liberdade e direito à educação dos nossos alunos em resultado do receio da 
mudança?
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