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Durante a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, na conferência “Da 
democratização à democracia cultural: repensar instituições e práticas”, realizada no Porto 
Santo, em abril de 2021, foi apresentada a Carta do Porto Santo.1

Esta Carta - que a todos recomendamos a leitura – uma iniciativa portuguesa, amplamente 
discutida e aprovada, dirige-se a decisores políticos europeus, organizações culturais 
e educativas e aos cidadãos europeus, e constitui-se como “um mapa orientador dos 
princípios, das políticas, dos discursos e das práticas culturais e educativas, para aplicar e 
desenvolver um novo paradigma, o de democracia cultural na Europa”.
A explicação muito clara dos diversos conceitos apresentados neste documento, torna-
se essencial para nos situarmos e podermos perceber do que se está a falar quando se 
nomeia a cultura, a democracia cultural e a democratização da cultura para se chegar a um 
propósito: a cidadania cultural e educação.
“Para promover a cidadania cultural, temos de colocar a cultura, entendida deste modo 
plural e participado, no coração das políticas educativas, e a educação no centro das 
políticas culturais. Para que cada um possa participar na cultura de todos, de forma 
emancipada, tem de ter condições para que isso aconteça. É decisivo reconhecer as 
instituições culturais como território educativo — do mesmo modo, que as escolas são 
polos culturais.”
Partimos desta Carta de referência e das recomendações que nela são feitas para os 
fundamentos do nosso próximo Encontro Nacional. Como sempre, assumimos a nossa 
responsabilidade associativa na reflexão e conceção de práticas culturais artísticas, 
musicais e formativas que queremos ver espelhadas nestes encontros anuais de partilha 
da comunidade de professores de música. O Encontro Nacional da APEM 2021 centra-
se na Música e na sua defesa como oferta curricular para todos, nas suas múltiplas e 
diversificadas faces, abrangências de estilos, épocas e geografias e que a colocam no 
centro dos processos de ensino e aprendizagem: A Música no centro da música. 

Outubro • 2021apem.org.pt

por Manuela Encarnação
A Música no centro da música
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Na concretização desta ideia, trazemos a Professora Patricia Shehan Campbell, 
personalidade de referência no mundo da etnomusicologia e da educação musical 
global. É com a “pedagogia da música do mundo como caminho para a compreensão 
intercultural” - tema da sua conferência - que abrimos este XV Encontro, seguindo-se, 
nos dias posteriores as apresentações dos Professores Maria Helena Vieira e Eduardo 
Lopes que visam o enquadramento das práticas musicais de ensino da música em 
várias vertentes, nomeadamente sobre o ensino instrumental em grupo e sobre o 
como, o quê e o porquê no ensino da música. Nas várias sessões em simultâneo onde 
se irão desenvolver os temas mais específicos, convidámos os Professores Rui Pintão, 
Hugo Brito, Helena Cabral, Ricardo Gabriel, Susana Henriques e Susana Maia Porto 
para partilharem as suas experiências pedagógicas práticas, vividas e investigadas e os 
desafios que diariamente se colocam nos diferentes contextos educativos. No último 
dia do Encontro dinamizamos um fórum para a discussão de estratégias da oferta de 
mais ensino artístico e musical nas escolas. Posicionamo-nos do lado das soluções, 
apresentando situações concretas e/ou hipóteses de concretização de práticas 
artísticas e musicais sustentáveis dando voz a quem as pratica e vive. 

E para este fórum convidámos a Carolina Gaspar e o José Carlos Bago d’Uva para 
apresentarem  e partilharem os projetos musicais e artísticos que coordenam e que 
oferecem, de formas diferentes, mais música nas escolas.
Se compreendermos que o paradigma educativo do ensino e da aprendizagem se 
tem movido de centrado na matéria para o centrado no aluno, a trajetória atual é 
visivelmente e positivamente a educação centrada no mundo (Bieste, 2022)2. Ou seja, 
o que se pretende evidenciar neste Encontro de partilhas é que a Música no centro 
da música na educação poderá dar-nos uma perspetiva para pensar sobre a própria 
música - os papéis que a música desempenha para indivíduos e grupos, os múltiplos 
comportamentos das pessoas que a cantam, dançam, tocam, inventam, adaptam e 
ouvem e formas como a música é aprendida e ensinada. 
Para os professores, as culturas musicais do mundo podem ganhar vida na vida de 
seus alunos através do seu envolvimento ativo como ouvintes, intérpretes e criadores de 
música (Campbel, P. 2004)3. 

por Manuela Encarnação
A Música no centro da música

 1 https://www.culturacentro.gov.pt/media/11842/pt-carta-do-porto-santo.pdf 
 2 World-Centred Education A View for the present, NY, Routledge.
 3 Teaching Music Globally – Experiencing Music, Expressing Culture, NY, Oxford University Press

https://www.culturacentro.gov.pt/media/11842/pt-carta-do-porto-santo.pdf
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Centro Kodály Portugal

O papel do canto e do movimento na aprendizagem ativa da música. Foi 
este o nome da nova ação de curta duração promovida pelo Centro Kodály 
Portugal e acreditada pelo CFAPEM. Decorreu inteiramente online nos dias 
22, 23 e 24 de outubro e foi composta por três sessões síncronas de duas 
horas, dinamizadas por Laszló Nemes.

MAIS INFORMAÇÕES

https://www.apem.org.pt/formacao/o-papel-do-canto-e-movimento-na-aprendizagem-da-musica
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Em outubro arrancou uma nova edição da formação Projeto artístico – o 
cavaquinho, fazendo crescer a comunidade de formandos de Daniel Cristo 
pelas mãos da APEM. Trata-se de uma formação online de 25 horas dirigida aos 
grupos 250 e 610, que vai já na sua 4ª edição. 

No próximo mês, novembro, têm início novas edições das formações 
Tecnologias e criação musical – processos e ferramentas, com o formador Nuno 
Cintrão e Canções de Bolso – aprender à velocidade do som!, orientada por Ana 
Leonor Pereira. 

A Agenda de Formação do CFAPEM foi enriquecida com duas novas edições 
da formação de Carlos Damas, Psicologia da performance, destinada aos 
professores do ensino artístico especializado – uma a decorrer em janeiro e 
outra prevista para junho. Mais informações e inscrições aqui:

AGENDA

https://www.apem.org.pt/formacao/agenda/
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A dinâmica da Agenda de Formação do CFAPEM impõe-nos o adiamento da 
primeira sessão do Fórum 23 - este ano sob a temática Questões do ensino e 
da aprendizagem da música - que estava previsto para o próximo sábado, dia 
23 de outubro. 

A primeira sessão fica assim remarcada para o início do ano. Manuela 
Encarnação modera o debate sobre a temática Aprendizagens Essenciais do 
ensino da música no ensino geral. A reservar o serão do dia 23 de janeiro, às 
21h00.

Fórum 23 - Questões do ensino
e da aprendizagem

apem.org.pt Outubro • 2021

INSCRIÇÕES

https://www.apem.org.pt/encontros/forum-23
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O primeiro episódio deste ano foi publicado no passado dia 3 de outubro. 
Neste episódio, a conversa a três fluiu sobre as diversidades e multiplicidades 
que se cruzaram com o percurso profissional de Catarina Andrade, professora 
do ensino geral com duas escolas portuguesas além fronteiras no seu 
currículo: a Escola Portuguesa Ruy Cinatti, em Díli, Timor-Leste, e a Escola 
Portuguesa de Cabo Verde, na cidade da Praia.

No próximo mês, a convidada para a conversa À mesa será Ana Teresa Mateus. 
Também ela professora do ensino geral, traz-nos outra experiência diferente: 
Ana Teresa Mateus entrou em casa dos alunos portugueses através das sessões 
dedicadas à música no projeto #Estudo em Casa, durante o passado ano letivo. 

A não perder esta conversa a três sobre os percursos de vida na música e 
na educação, no primeiro domingo de novembro no site da APEM ou nas 
plataformas Spotify, APPLE Podcasts, Google Podcasts entre outras.

Podcast À mesa não se canta

Outubro • 2021

PODCAST

https://www.apem.org.pt/publicacoes/podcast/
https://open.spotify.com/show/05YTULlhRdlyBf9ciw7Ysf
https://podcasts.apple.com/pt/podcast/%C3%A0-mesa-n%C3%A3o-se-canta-um-podcast-da-apem-sobre-m%C3%BAsica-e-educa%C3%A7%C3%A3o/id1537964770
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5yZWRjaXJjbGUuY29tL2ZkNjE3NzZlLTAzMjEtNDIwYi1hZjMxLWNkMWU4MTMzODU0NA==
https://www.apem.org.pt/publicacoes/podcast/
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No passado dia 27 de setembro a Equipa APEM viajou até à simpática cidade 
de Otwock, na Polónia, para o penúltimo encontro do projeto Erasmus +:  
ALLready a Success to School Life. 

Neste projeto, que procurou observar e criar soluções para melhorar a entrada das  
crianças nos primeiros anos de escolaridade, foram produzidos vários recursos 
para apoiar professores e encarregados de educação nesta fase de transição. Estes 
recursos estão agora em fase final de tradução para serem divulgados pelas escolas 
dos países participantes. O contributo da APEM, em parceria com a Equipa Cantar 
Mais, consistiu na produção de um conjunto de atividades artísticas/musicais que 
servirão de apoio aos professores do projeto e dos países participantes.

Neste encontro foi feito assim o balanço das atividades planeadas, discutidas as 
formas de disseminação do projeto e partilhados os constrangimentos sentidos no 
seu desenvolvimento durante a fase de confinamento devido à pandemia Covid19. 

O último encontro decorrerá na Letónia no final do mês de outubro sobre o 
qual contaremos as novidades na próxima newsletter.

ERASMUS +  - ALLready a Success 
to School Life – Encontro na Polónia

apem.org.pt Outubro • 2021



ENCONTRO
ONLINE  

APRENDER 
     E ENSINAR 
  A DISTÂNCIA 
EM TEMPO DE
   PANDEMIA

20 OUTUBRO 2021 
18:00H-20:00H

18H -  SESSÃO DE ABERTURA

LUÍS MIGUEL CARVALHO (DIRETOR DO IE-ULISBOA )

ESTELA COSTA (COORDENADORA DA REDESCOLA

DO IE-ULISBOA )

HELENA PERALTA ( IE-ULISBOA )

18H15  –  APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS :

AS V IVÊNCIAS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO

MUSICAL (ENSINO GERAL )  E  DE FORMAÇÃO MUSICAL

(ENSINO ESPECIAL IZADO )  DURANTE A PANDEMIA :

TEMPOS DIF ÍCE IS ,  SOLUÇÕES CRIAT IVAS .  

HELENA VIEIRA ( IE-UMINHO )  E  MANUELA

ENCARNAÇÃO (DIREÇÃO DA APEM )  

ENSINO REMOTO E APRENDIZAGEM PROFISS IONAL EM

TEMPOS DE PANDEMIA :  QUE L IÇÕES PARA O FUTURO?  

ASSUNÇÃO FLORES ( IE-UMINHO )  

ENSINO SUPERIOR EM CONTEXTO DE PANDEMIA NA

PERSPETIVA DOS ESTUDANTES .  

SÓNIA P .  GONÇALVES ( ISCSP-ULISBOA )

ENSINO E APRENDIZAGEM COM TECNOLOGIAS D IGITA IS

DURANTE O ENSINO REMOTO DE EMERGÊNCIA .  

SANDRA FRADÃO ( IE-ULISBOA )

19H30  –  DEBATE .  MODERAÇÃO :  

JOANA VIANA ( IE-ULISBOA )

A pandemia de covid19, e o recurso compulsivo e
involuntário ao ensino remoto de emergência, veio
alterar as circunstâncias do ensino-aprendizagem,

forçando, em semanas e não anos, a transformação
digital de uma forma rápida e radical.

Esta situação marcou o interesse da investigação e
fez emergir vários estudos sobre esta temática,

embora com focos diferenciados. Neste encontro
apresentam-se quatro desses estudos.

 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82653834485

Courtesy of Pixabay
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A APEM apresentou o Estudo “As vivências dos Professores de Educação 
Musical (Ensino Geral) e de Formação Musical (Ensino Especializado) durante 
a pandemia: tempos difíceis, soluções criativas” no Encontro online no dia 
20 de outubro. Este Encontro foi organizado pelo Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa e a Redescola. Foi oradora Helena Vieira.

O Encontro está disponível aqui: 

Encontro online IE-UL REDESCOLA

Outubro • 2021

YOUTUBE

https://youtu.be/IOzLbPZFNx4
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Já estão abertas as inscrições para o Encontro Nacional da APEM 2021 que 
se realiza online nos dias 24, 25, 26 e 27 de novembro, sempre das 19h às 
20h30 e no último dia, sábado, das 10h30 às 12h00.

São três fins de tarde e uma manhã dedicados à “Música no centro da 
música: diversidades essenciais” com palestras, apresentações de práticas 
diversificadas e o fórum. 

Encontro Nacional da APEM 2021

Outubro • 2021

INSCRIÇÕES

https://www.apem.org.pt/encontros/encontro-nacional/
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Este mês consultámos os nossos sócios sobre as Ofertas de Música no 
Ensino Geral. Queremos conhecer as realidades das escolas do ensino geral, 
neste ano letivo, para além da oferta curricular de Educação Musical no 2º 
Ciclo do Ensino Básico.

Desde já agradecemos a todos os 169 sócios que nos responderam de norte 
a sul do país e que nos deram informações muito relevantes que vamos 
analisar no Fórum do Encontro Nacional da APEM.

Questionário ao Sócios

Outubro • 2021
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Numa nova viagem no tempo, até 13 de outubro de 2012, data do Encontro 
Nacional da APEM, visitamos o workshop de Dulce Marçal, sobre a 
metodologia do ensino da flauta de bisel. Este instrumento universalmente 
usado e, muitas vezes, injustamente mal-amado, continua a ser uma escolha 
muito viável a incluir no grande número de opções que o professor tem à sua 
disposição para criar e recriar música com os seus alunos. 

Dulce Marçal, professora de flauta de bisel do ensino especializado na Escola 
de Música Nossa Senhora do Cabo, apresenta-nos conselhos preciosos, a 
nível da técnica, repertório e dinâmicas de grupo, para os melhores resultados 
sonoros e musicais. A não perder na área de sócios da APEM. Conheça mais 
sobre a Dulce Marçal aqui.
Saiba como tornar-se sócio da APEM e usufruir deste e de outros recursos 
exclusivos aqui.

Novidades Área de sócios

apem.org.pt Outubro • 2021

https://www.emnsc.net/dulce-mar-al
https://www.apem.org.pt/associacao/sobre-a-apem/tornar-se-socio/
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Tecn-OUT

Neste regresso à quase normalidade, trazemos na bagagem novos meios, novos 
processos e novas ferramentas. No ensino da música – como aliás nas demais 
áreas disciplinares – a pandemia forçou-nos a entrada no mundo das tecnologias. 
Em pleno século XXI, este é definitivamente um caminho sem retorno: o recurso às 
tecnologias digitais veio para ficar.

Neste mês de outubro chamamos a atenção do leitor para a área de recursos 
pedagógicos digitais da página Web da APEM – um projeto de apoio ao ensino da 
música que nasceu da necessidade de recurso ao ensino remoto imposto pelos 
processos de confinamento. Para explorar, usar e abusar, em: 

SAIBA MAIS

Outubro • 2021

https://www.apem.org.pt/apoio-ao-professor/recursos-web
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Zum gali quê?

O Cantar Mais continua a dar a volta ao mundo com vozes e canções. A tradição de 
Israel e da língua hebraica entrou no Cantar Mais, com palavras que brincam com 
as palavras. E nada como um bom acompanhamento para dar vida às canções que 
queremos tornar vivas nos espaços e com os instrumentos que os habitam. Vale a pena 
espreitar aqui e experimentar este desafio com percussões, flautas e vontade de tocar.

No âmbito do Projeto Allready em que estamos a participar, do Programa Erasmus +, 
a APEM/Cantar Mais viaja, no final de outubro, até à longínqua Letónia, à procura de 
aprender como se canta e aprende em letão. Como contributo para este encontro, 
o último meeting do Projeto, a equipa do Cantar Mais leva no bolso um arranjo de 
uma canção tradicional letã, que apresentará ao grupo que integra participantes da 
Turquia, Polónia, Letónia e Áustria, contribuindo assim para uma visão enriquecedora, 
multicultural e inclusiva das diferenças culturais entre povos. Em breve no Cantar Mais!

E...está mesmo aí à porta a segunda edição do Concurso ‘Canção à espera de 
Palavras’, com os sons e a melodia de uma compositora e cantora que todos vamos 
querer convidar para escutar as nossas criações... quem será?

Outubro • 2021

https://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/mundo/cancao/zum-gali-gali/
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por Eduardo Lopes
Editor da Revista Portuguesa de Educação Musical

Numa época civilizacional em que reconhecemos que a (uma) Realidade é uma 
construção resultante do somatório de várias perspetivas e que estas próprias são 
resultado de perceções ou idealizações de outras também relativas realidades, 
passamos a assumir assim a importância do contexto na criação de uma ‘verdade’. 
Deste modo e nos dias de hoje, a historicamente infeliz frase de que “uma mentira 
repetida mil vezes torna-se verdade”, apresenta-se como pertinente, não só 
expressando a importância do ‘contexto’ para uma realidade, como também abrindo 
o espectro na apreciação do que são ‘mentiras’ ou ‘verdades’.  Serão então juízos de 
‘verdades’ ou ‘mentiras’ feitos com fundamento em contextos científicos? Culturais? 
Ideológico-emocionais? 
Não é de admirar então que na época da híper-informação, aquilo a que chamávamos 
de erros históricos – a simples e continua repetição histórica de um qualquer consciente 
ou inconsciente ‘engano’ - têm um maior potencial de se tornarem ‘verdade’. Hoje 
em dia e já com denominações contemporâneas, a fácil proliferação de fakenews 
(e subsequente conceito de pós-verdade) para uma audiência massiva e global, 
apresentam um enorme potencial de criar outras realidades. Assim sendo, em contextos 
culturais e ideológicos, o que é então exatamente ‘verdade’ ou ‘mentira’? O que é 
mesmo ‘bom’, ou mesmo ‘mau’?

O recente falecimento de Charlie Watts, baterista e membro fundador da megabanda 
de rock The Rolling Stones, despertou (novamente) a apaixonada troca de opiniões 
e discussão sobre se Watts era um ‘bom’ ou ‘mau’ baterista. Se bem que na cultura 
ocidental judaico-cristã as situações de epitáfio tendem a enumerar os aspetos 
positivos, ao longo da sua carreira, a referência a Watts era muitas vezes feita 
considerando-o um baterista de proficiência abaixo do que se esperaria considerando 

Outubro • 2021
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por Eduardo Lopes
Editor da Revista Portuguesa de Educação Musical

a sua projeção internacional (com ou sem Stones). Relembrando algumas das 
críticas a ele dirigidas, poder-se-á compreender, num contexto educacional 
assético, que poucos professores ensinariam a tocar bateria com a técnica que 
Watts exibia; e muitos até não sugerindo (mesmo para o estilo rock), o tipo de 
produção sonora obtida por ele no instrumento. No entanto e para aqueles que 
estudam seriamente música e o instrumento bateria, a influência de Watts (sua 
técnica e sonoridade) no global e duradouro sucesso dos Stones é amplamente 
reconhecida. É para todos evidente que os Stones não seriam a referência 
histórica que são na música, com outro baterista que não Charlie Watts. A 
musicóloga Amanda Petrusich, num artigo* na revista New Yorker de agosto de 
2021, adjetiva a forma de tocar de Watts como elegante e maravilhosa, referindo 
mesmo que ver/ouvir Watts é experienciar um dos mistérios e prazeres da arte: 
presenciar algo milagroso e que não se entende. Parece assim que os ‘erros’ 
de Charlie Watts foram exatamente um dos fundamentais ingredientes que 
contribuíram para a criação e sucesso da melhor banda de rock do mundo. Desta 
forma, não se imagina qualquer tema dos Stones sem Watts na bateria. A técnica, 
sonoridade e padrões rítmicos interpretados por Watts são históricos exemplos 
do que é tocar ‘bem’ bateria. 

Outubro • 2021

A arte e a música estão repletas de artistas que, como Watts, surgem desafiando 
o mainstream daquilo que se acha funcional ou ‘verdade’, acabando por ser das 
maiores e mais relevantes figuras das suas áreas. Um dos maiores desafios para 
nós educadores e professores de música, é tão simples de compreender quanto 
utópico parece ser de implementar. 
Se muitas das grandes referências na arte são personalidades que desafiam 
o status educacional (e.g. teorias; regras; ‘verdades’), o que nesse caso 
ensinámos? Ou melhor, o que teremos que deixar de ensinar para criar mais 
Charlies? Será que, como apontado por Petrusich, conceitos artísticos como 
elegância e beleza não são sistematizáveis e como tal não se podem ensinar?... 

Boas Releituras!  

*https://www.newyorker.com/culture/postscript/the-elegant-astounding-drumming-of-charlie-watts

https://www.newyorker.com/culture/postscript/the-elegant-astounding-drumming-of-charlie-watts
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World Peace Choral Festival

O World Peace Choral Festival sediado na Áustria e que tem como lema “Juntos 
para cantar, cantar por um futuro melhor!” disponibiliza um canal de youtube que 
vale a pena conhecer, tanto pelos concertos gravados como pelos workshops.

Destacamos o workshop da Dra. Zimfira Poloz, Diretora Artística do Coro Infantil 
de Hamilton pela clareza com que transmite os princípios da pedagogia vocal e 
da voz como instrumento. Zimfira Poloz é música educadora, maestrina premiada 
e internacionalmente reconhecida e Professora Universidade de Toronto. 

Outubro • 2021

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=jq5nDWj-PY8
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Global Music Series

Global Music Series é uma coleção de estudos de caso da Oxford University 
Press que inclui um volume sobre Portugal e Espanha, sendo a parte de 
Portugal da autoria da Professora Salwa El-Shawan Castelo-Branco.

Esta coleção apresenta variadíssimas sugestões culturais específicas de 
regiões e países para atividades participativas, projetos de aula, fichas 
de trabalho e muitos recursos adicionais que foram desenvolvidos por 
especialistas em educação musical para acompanhar cada estudo de cultura 
musical e estão aqui disponíveis.
Os editores sãso Bonnie C. Wade e Patricia Shehan Campbell – nossa 
convidada para o Encontro Nacional da APEM 2021.

GLOBAL MUSIC SERIES

https://global.oup.com/us/companion.websites/umbrella/globalmusic/
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