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EDITORIAL
por Manuela Encarnação
Pensar musicalmente, ensinar
música musicalmente

Ainda a propósito da temática do nosso Encontro Nacional 2021 e da comunicação da

Professora Patrícia Campbell sobre como a Pedagogia da Música Mundial pode ser um
caminho para a compreensão cultural, trazemos agora o trabalho de Bonnie C. Wade,
Professora de Música na Universidade da Califórnia, Berkeley, e co-editora da Global
Music Series1 com Patrícia Campbel.

Bonnie Wade (2004) autora do livro Thinking Musically2, escrito para enquadrar e

complementar precisamente os estudos de caso do Global Music Series é, como a
própria diz, um “manual de ensino” que apresenta os conceitos musicais básicos

de acordo com a forma como são praticados musicalmente e nos diversos sistemas

musicais em todo o mundo. É através de 59 exemplos musicais de um CD com uma

seleção de excertos de música do mundo que Wade nos conduz para uma pedagogia
da escuta e do questionamento, organizada através dos conceitos sobre Música,

Instrumentos, Tempo, Altura, Estrutura, e Questões - tópicos relevantes - tal como,
Cultura, Autenticidade, Globalização e Comunicação. No último capítulo do livro, a

autora centra-se no trabalho de campo e na forma como se podem organizar projetos,
desde o escolher um projeto, a planificar o projeto, fazê-lo e finalizá-lo, ou seja, as

várias etapas de um projeto com aconselhamentos muito precisos em todas as etapas,
ou não fosse este um verdadeiro manual.

Esta leitura levou-nos a recordar o livro de Keith Swanwick (1999) Teaching Music

Musically e a fazer as mais diversas comparações, tendo como base os próprios títulos
destas obras. Afinal, pensar musicalmente ou ensinar música musicalmente, que

sentido pode ter para professores de música? Não sendo a música sempre igual nem

a mesma, as diferenças individuais e culturais terão, com toda a certeza, peso para os

mais variados tipos de música e para as suas funções sociais. Neste quadro, Swanwick
refere que para além de ser essencial considerar uma filosofia da música na educação,
é preciso articular o conceito central de que “a música é uma forma de discurso
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impregnada de metáfora” com as atividades de fazer e ensinar música. E sublinha
ainda que a ideia da música como “modo de discurso” é tão velha como a raça

humana e desde sempre, também, um meio de expressar ideias sobre nós próprios
e os outros, recorrendo a formas sonoras.

Só nos encontros com outras culturas é que podemos ganhar um melhor

entendimento sobre a nossa própria cultura, e por isso Swanwick chama a atenção
para o espaço entre música e cultura.

Por tudo isto, o professor tem aqui um papel essencial. Pode ajudar os alunos
a entrarem mais profundamente no discurso musical. E além disso por mais

diversidade musical existente no mundo, podemos sempre identificar aspetos

comuns nas mais variadas músicas, tais como, padrões rítmicos ou melódicos, uso
de escalas ou modos, efeitos sonoros ou vozes, pergunta e resposta, ritmos de

dança, mudanças de timbre e texturas. Ou ainda alargar mais ideias a escalas de
tons inteiros, atonalismos, sequências de acordes de jazz e blues, ragas, só para

darmos alguns exemplos. E nesta equação também não nos podemos esquecer das
possibilidades musicais da tecnologia.

Se o papel do professor deve ser revisto e analisado ao longo dos tempos, no caso
dos professores de música esse papel tem que acompanhar a própria produção da
música de uma forma global.

Desejamos a todos muita saúde, festas felizes e boas músicas!
1 https://global.oup.com/us/companion.websites/umbrella/globalmusic/
2 https://global.oup.com/us/companion.websites/9780199844869/

Que conceito nos trouxe Swanwick para o ensino da música? Não sendo este livro

um manual de ensino como o livro de Wade, o autor explicita pormenorizadamente

como a própria música que se seleciona nos pode indicar o caminho do processo de
ensino para uma aprendizagem significativa. Mas neste âmbito, não nos podemos

esquecer que o contexto musical em que a música foi criada e o contexto em que se

ouve essa música pode criar significados muito diferentes de indivíduo para indivíduo,
para além de quem interpreta essa mesma música poder encontrar um outro sentido.
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Revista Portuguesa de Educação Musical

Está a chegar a casa dos sócios da APEM o número 147 da Revista Portuguesa de

Educação Musical, correspondente ao ano de 2021. Sob a direção de Eduardo Lopes,
a Revista tem vindo a consolidar a sua presença comunidade científica nacional e
internacional, integrando artigos de autores estrangeiros.

O número 147 traz-nos este ano um total de sete artigos, da autoria de Mário

Cardoso, Rodrigo T. de Paula, Lino Guerreiro, Eduardo Lopes, Ángel Baquero, Bianca
da Silva, Eliana Sulpicio, Pedro Limpo, Fernando Ramos, María Ortíz-Molina e María
Villodre. As temáticas dos artigos são diversas: vão desde propostas de processos
e recursos pedagógicos concretos - como a prática pedagógica através dos sinos,
o recurso ao cancioneiro tradicional português, o ensino de piano em grupo e a
utilização das TIC e das tecnologias - a temáticas mais conceptuais, como os

processos de desenvolvimento pessoal e profissional e de permanente transformação
que a contemporaneidade impõe aos professores ou os processos pedagógicos e
psicológicos que intervêm na formação auditiva.

A Revista inclui ainda um texto de Fausto Neves contendo um conjunto de reflexões
sobre o Mestrado em Ensino da Música da Universidade Aveiro e uma listagem dos
projetos académicos desenvolvidos nesse contexto.

A encerrar a edição, como habitualmente, os relatórios de atividades da APEM e

da Associação Cantar Mais relativos ao período entre 1 de junho de 2020 e 31 de

maio de 2021, correspondente ao ano estatutário da APEM e as listagens de novos
associados APEM e de novas entradas no Centro de Documentação.
Em breve, na casa dos sócios.
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2º Concurso Canção à espera de palavras
Já está a decorrer o 2º Concurso Canção à espera de palavras, um concurso
de escrita para canções para os alunos do ensino básico. O concurso é
promovido pela APEM com o objetivo de fomentar o envolvimento dos

alunos em projetos artísticos e musicais. Desta vez, a canção à espera de

palavras é da autoria de Luísa Sobral. E há mais uma novidade: O concurso é
aberto a turmas do 3º ciclo do ensino básico, a 3ª categoria de prémios.
A iniciativa conta com o apoio do PÚBLICO na Escola, a parceria com
a APP (Associação de Professores de Português) e com o PNL (Plano
Nacional de leitura).

Todos os materiais necessários à participação no concurso estão disponíveis
no site Cantar Mais. As propostas a concurso podem ser submetidas na
página da APEM até dia 29 de abril de 2022.

Cantar Mais
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LabEAMUS – Laboratório de ensino e aprendizagem
de músicas da Universidade de Aveiro

A comunicação contou também com a participação de Júlio Melo Colabardini

da Universidade do rio Grande do Norte, no Brasil, com interesses de pesquisa
e experiência nas áreas de educação musical à distância e das tecnologias.
A moderação ficou sob a responsabilidade do Professor Luís Pedro, do
Departamento de Comunicação e Arte da universidade de Aveiro.
Mais informações na página Facebook do LabEAMUS

A convite da nossa sócia Clarissa Foletto, a APEM teve a oportunidade de

divulgar o trabalho que vem fazendo no CFAPEM através de uma apresentação
no LabEAMUS – Laboratório de ensino e aprendizagem de músicas da

LabEAMUS

Universidade de Aveiro, um espaço dedicado aos projetos de investigação na
área do ensino e aprendizagem musical.

A apresentação teve lugar no dia 3 de dezembro na rúbrica “Falando

sobre...”, dedicado ao tema “Cultura digital e as TDICs integradas ao Ensino
e Aprendizagem da Música”, que decorreu em formato online através da

plataforma Zoom. Carlos Batalha e Lina Trindade Santos deram a conhecer

o trabalho que o Centro de Formação da APEM tem vindo a desenvolver no
campo da formação contínua online e que tem permitido levar a todos os

sócios as oportunidades de formação e assim tornar mais dinâmica a atividade
formativa da APEM. O CFAPEM juntou, desde 2019 até agora mais de 550

formandos em ações realizadas exclusivamente online. O fim das fronteiras

geográficas e a flexibilidade temporal são dois fatores de peso neste fenómeno
de crescimento da comunidade CFAPEM.
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Formação CFAPEM

Chegou ao fim mais uma edição da formação Canções de bolso – aprender

à velocidade do som!, uma formação de 12,5 horas dedicada às estratégias

de aprendizagem de canções criada por Ana Leonor Pereira, com o objetivo
de dar a conhecer aos formandos um conjunto de estratégias para o rápido

ensino de canções. A próxima edição tem início previsto para março de 2022.
Chegou também ao fim, no dia 13 de dezembro, mais uma edição da

formação de Daniel Cristo, dedicada ao ensino do cavaquinho, que havia

iniciado em outubro passado. Esta formação de 25 horas, Projeto artístico

– o cavaquinho, tem permitido a criação de uma comunidade crescente de

interessados neste instrumento tradicional, com a criação de vários projetos
escolares a ele dedicados.
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A terminar no dia 20 de dezembro está a ação de formação de Nuno Cintrão,
Tecnologias e criação musical – processos e ferramentas, também de 25
horas, iniciada no passado mês de novembro.

Com arranque previsto para janeiro – e já com as vagas esgotadas – estão as

ações de formação Psicologia da performance, de Carlos Damas, Aprendizagens
essenciais e interdisplinaridade em música, de Manuela Encarnação e Projeto
artístico – o Bombo, com o formador Rui Júnior.
Mais informações e inscrições aqui:

AGENDA
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Fórum 23 – Questões do ensino
e aprendizagem da Música

Vai ser no dia 23 de janeiro o arranque do Fórum 23, um espaço de debate
aberto à participação livre, dedicado aos temas de relevo da música e da

educação musical. Este ano, o Fórum 23 tem como temática de fundo Questões
do ensino e da aprendizagem da música. O primeiro Fórum 23 será dedicado às
Aprendizagens Essenciais do ensino da música no ensino geral e terá como
dinamizadora a presidente da Direção da APEM, Manuela Encarnação.
A marcar na agenda, a data de arranque: 23 de janeiro, pelas 21h.
Inscrições aqui:

FÓRUM 23
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Podcast À mesa não se canta

O convidado do mês de dezembro do podcast da APEM À mesa não se canta
foi Cristóvão Silva, compositor e professor do Agrupamento de Escolas da
Bemposta, em Portimão.

No próximo mês, o convidado será o músico, compositor e orquestrador,

produtor musical e produtor executivo, Elísio Donas, conhecido como teclista
na banda Ornatos Violeta e que nos recebeu de braços abertos num espaço
muito peculiar: a sala de concertos da Associação Recreativa e Cultural de
Músicos, em Faro, na cidade velha.

Elísio Donas, faz do país o seu palco, viajando entre o Algarve, onde mora

atualmente, Porto e Lisboa, onde desenvolve também a sua vida profissional.
O seu mais recente projeto musical e pessoal é a banda Gato Morto que

descreve como “um coletivo artístico e uma forma de estar na vida e na arte”.
Como habitualmente, com Manuela Encarnação e Eduardo Lopes, numa
conversa a três sobre os percursos de vida na música e na educação.

PODCAST
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O eEncontro Nacional 2021 em números

Total de participantes: 229

Quem foram os participantes?

De onde vieram os participantes?

Quem já é sócio APEM?
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Dia 1

Conferência “A Pedagogia da Música Mundial” como caminho para a

compreensão intercultural”, por Patricia Shehan Campbell da Universidade
de Washington, EUA.
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Dia 2

Conferência “O ensino instrumental em grupo. Razões pedagógicas,

curriculares e políticas”, por Maria Helena Vieira da Universidade do Minho.

Dezembro • 2021

Sala A - “O ensino da Flauta de Bisel em grupo. Explorando as potencialidades
polifónicas numa escola do ensino geral”, por Maria Helena Cabral, do
Agrupamento de Escolas Sophia de Melo Anderson.
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Sala B - “O ensino instrumental em grupo de Cordas numa escola

Sala C - “O ensino instrumental em grupo de Cordas numa escola

por Rui Pintão, do Conservatório de Gaia.

por Hugo Brito, do Conservatório de Música de Coimbra.

especializada. A escola como forma, a comunidade como conteúdo”,

especializada. A escola como forma, a comunidade como conteúdo”,
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Dia 3

Conferência “Música ou Músicas: o que ensinamos e para quem?”, por
Eduardo Lopes da Universidade de Évora.
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Sala A - “ Projetos artísticos para crianças – A ideia que sai da gavetal”,
Susana Henriques, do Conservatório de Música da Metropolitana.
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Sala B - “ Classes de conjunto: desafios e decisões musicais e pedagógicas

Sala C - “ Brincar com o Som: a música erudita contemporânea e o universo

Música David de Sousa.

Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre.

nas diversidades das formações”, por Ricardo Gabriel, do Conservatório de

infantil”, por Susana Maia Porto da Escola Superior de Educação e Ciências
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Dia 4

Fórum “Que estratégias para a oferta de mais educação artística
e musical nas escolas?”

Carolina Gaspar, Escola de Música Nossa Senhora do Cabo.

José Carlos Bago d’Uva, Agrupamento de Escolas Gil Eanes.
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Apresentação

Canção à espera de palavras, por Carlos Gomes, equipa Cantar Mais.
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Novidades Área de sócios

É com grande alegria e entusiasmo que apresentamos a nova página da

APEMNewsletter no nosso site: https://www.apem.org.pt/publicacoes/newsletter/
Tendo como primeiro objetivo a disponibilização de toda a informação contida

nas nossas newsletters a sócios, amigos e demais interessados, organizou-se,
de uma forma muito mais prática, intuitiva e racional, a pesquisa de todos os

conteúdos das diversas newsletters, que desde 2012 publicamos mensalmente
e que completam agora 90 publicações!

Através de um simples clicar nas rubricas em cada newsletter ou procurando

através do ano de publicação ou palavras-chave, encontra-se imediatamente
o conteúdo em questão.

Experimente, leia e releia o que já se escreveu e não hesite em comunicar-nos
e a enviar mais sugestões de temáticas que gostaria de ver publicadas.
O email da APEM será sempre uma boa porta de entrada para a nossa
comunicação: info@apem.org.pt
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TECNOLOGIAS
NA MÚSICA

Estudar e praticar com acompanhamento
instrumental. Revisitamos e acrescentamos...

Acrescentamos e relembramos hoje algumas aplicações que podem ser úteis no
trabalho com estudantes, tais como: afinadores, sampler, editores de partituras,

gravadores ou metrónomos. Nada como clicar ou visitar a página de recursos web
do site da APEM.

Nano Studio, Medly, Four Track - Produção musical, sequenciar e gravar.
Koala Sampler, Loopy e Blocs wave, Hypertron, Samplebot - Gravar, manipular e
sequenciar amostras de som.

Metronomo e Afinador - Utilitários simples.
Music Memos e Hum! - Gravadores simples, blocos de notas áudio.
Musescore e Noteflight- Criar, editar, visualizar ou partilhar partituras.
Treino auditivo e formação musical
Acordes de guitarra, acordes de piano e escalas - Prática instrumental.
Estes são apenas alguns exemplos, dado existirem inúmeras possibilidades de escolha.
O utilizador escolherá as que mais se adequam às suas necessidades e sistema
operativo do seu computador, telefone ou Tablet, iOS ou Android.
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CANTAR MAIS

2021, 21 canções a celebrar o Mundo.

É a nossa casa. Viaja a milhares de quilómetros por hora, pelo espaço infinito,

mantendo-se àquela distância mágica de uma fonte de vida chamada Sol, o nosso.
Uma Terra que dança a sua dança de roda há milhões de anos, e nesse movimento
nascemos nós.

Somos agora chamados a ser cuidadores, a deixar urgentemente de comportar-nos

como consumidores desenfreados do mundo, numa casa que afinal se nos apresenta
frágil e que, na sua diversidade, parece poder acabar mal, assim entregue às nossas
mãos, as mãos humanas.

Aquilo que invariavelmente nos maravilha quando deixamos que a nossa humanidade

aconteça: a diversidade do mundo. A seu tempo e pela sua natureza, o homem acabou
por se transformar num criador de mundos dentro do mundo.

As formas como se manifestou a diversidade nesta recriação humana do mundo a que
chamamos música continua, ainda hoje, a ser fonte de surpresa e espanto: quando
conhecemos a música do outro, dos outros.

O que é comum, o que nos distingue? As interrogações sucedem-se, o prazer de
conhecer o mundo pelos ouvidos e pelas vozes dos outros também.

E uma constatação: a voz, o cantar, é a ‘tecnologia’ insuperável que tem dado forma à
música de todos os tempos e lugares.
O ano é 2021, o tempo é de cuidar.

Cantar é sentir o mundo. Cantar é celebrar a diversidade.

Cantar Mais, 2021, 21 canções ‘do Mundo’ para o conhecermos melhor.

CANTAR MAIS
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RELEITURAS
por Eduardo Lopes

Editor da Revista Portuguesa de Educação Musical

“É Natal, É Natal, Já tocam os sinos...” e ao som ritmado de sinos entramos no mês de

dezembro, antecipando já um pouco por todo o mundo, as festas (pagãs e/ou religiosas)
desta época do ano. Se fosse ou continuasse a ser necessário explicar a alguém a

importância da música para o ser humano, bastaria seguramente imaginar um Natal

sem música! (isto reconhecendo que por vezes certos textos de índole cientificamente
dúbia apontam à música qualidades pouco fundamentadas; muito à imagem de um

qualquer xarope ou banha-da-cobra de meados do séc. XIX). A realidade é que a música,
estando perfeitamente localizada no ponto intermédio entre o físico e o imaginário tem o

‘poder’ de contribuir em grande medida para realizar o Maravilhoso e o Mágico – os dois
adjetivos de difícil quantificação associados às Festas de dezembro. Assim, os nossos
sentimentos e reações a esta época do ano são também desencadeados pela música.

Neste sentido, a composição Silent Night1 (Stille Nacht, heilige Nacht composta em 1818

por Franz Gruber com letra de Joseph Mohr), por muitos considerada o “hino” de Natal,

foi em 2011 elevada a Património Cultural Imaterial da Humanidade. É perfeitamente claro
para todos, que o espírito humanista da música e sua inerente inclusividade, faz com que
também através de diferentes estilos, a música represente outras realidades culturais e

aceções do espírito natalício, como tão bem retratado no exemplo da já icónica canção

Fairytale of New York2 interpretada pelos The Pogues. Deste modo, conclui-se facilmente
e sem desnecessários e elaborados argumentos, que a música é de todos os humanos e
os humanos são musicais.

Conforme já referi noutros textos da newsletter, tenho um certo interesse musicológico em
aspetos de ‘música e contexto’, na sua relação privilegiada em multimédia e no cinema

em especial. Ao momento, e já imerso em espírito natalício (se bem que mais à imagem
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RELEITURAS
por Eduardo Lopes

Editor da Revista Portuguesa de Educação Musical

criança; pergunta esta, que mais tarde lhe terá valido uma quantia considerável

em direitos de autor. Escusado será dizer, que se os pais de Kevin tivessem, como
Haig, mais atenção ao seu filho (e à sua criatividade) teriam seguramente evitado,
pelo menos, o bi-troféu de piores pais do mundo!

E desta maneira termino 2021 com duas reflexões que nos acompanharam ao

dos The Pogues do que à de Gruber e Mohr), começo a procurar o que o cinema

longo do ano. (1) A música como arte e expressão que efetivamente realiza o que é

de rever nos canais de televisão a obra-prima de Frank Capra It’s a Wonderful Life,

da criatividade (das e para as crianças) no sucesso do processo educativo.

e sua música nos tem para oferecer este dezembro. Tendo já perdido a esperança

ser humano (desde o mensurável até ao maravilhoso e mágico); e (2) a importância

que magistralmente relaciona no contexto natalício um realismo contemporâneo

Boas Releituras!

e diversificada banda sonora com um enfático final através do cognitivamente

1 https://www.youtube.com/watch?v=n036kBC1HEw

de John Steinbeck com a magia de Charles Dickens, e que inclui uma cuidada

fortíssimo Auld Lang Syne3, restava-me a esperança de ver neste Natal a estreia

2 https://www.youtube.com/watch?v=j9jbdgZidu8
3 https://www.youtube.com/watch?v=Z3sXVxqDbFk

de um novo Home Alone. Não abdicando de manter John Williams na banda

sonora desta hipotética sequela, proporia como argumento, que desta vez fosse o

pequeno génio Kevin McCallister que se esquecesse - em qualquer lugar perigoso
para adultos - dos seus definitivamente desastrados encarregados de educação.
Não tendo havido interesse pela 20th Century Fox nesta minha proposta,

restou-me então ver em estreia o novo filme de produção britânica A Boy Called
Christmas. Este altamente inclusivo filme (i.e. culturas, raças, e relações de

género) baseia-se no livro homónimo do autor Matt Haig. Recentemente e em

entrevista à Sky News, Haig reconheceu que a sua inspiração para o livro resultou
– Spoiler Alert – da pergunta feita pelo seu filho sobre se o Pai Natal tinha sido
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INTERNACIONAL

A Incorporated Society of Musicians (ISM) é o órgão profissional do Reino

Unido para músicos e uma associação especializada em música reconhecida
nacionalmente.

Para além de uma atividade muito grande a vários níveis, tem dado no seu
site https://www.ism.org/professional-development atenção a uma parte

dedicada ao desenvolvimento profissional a vários níveis e que merece uma
pesquisa.

Neste espaço, a ISM proporciona diversos eventos especializados de

desenvolvimento profissional/ formação contínua para todos os profissionais da
música, incluindo intérpretes, compositores e educadores musicais, produtores
musicais e muito mais.

Destacamos os recursos para educadores musicais.

https://www.ism.org/professional-development/resources e especificamente
o “Primary Music Toolkit” da autoria da Dra Alison Daubney.
https://ismtrust.org/resources/primary-toolkit
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