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Resumo 

!
Numa perspectiva prática, o projeto centra-se na aprendizagem de um software 

de sequenciação musical em computador, assim como na gravação áudio, edição 

e composição através do mesmo. Os alunos aprendem três musicas de Natal, 

gravam-nas, editam-nas e compõem um Medley com as mesmas. O projeto tem o 

objetivo de potenciar a motivação e aprendizagens musicais dos alunos, em 

contexto de sala de aula.  

!
Collins (1996) sugere um quadro para a aplicação de novas tecnologias. Este 

serve de guia para a metodologia de aprendizagem do software. Após esta etapa 

os alunos começam a compor através dessa nova ferramenta, para tal baseio-me 

em Savage (2005), emprego os diversos significados musicais de Green (2000) 

para comprovar a motivação dos alunos e relaciono os mesmos com a Espiral de 

Desenvolvimento Musical de Swanwick e Tillman para analisar que aprendizagens 

musicais foram desenvolvidas, findando este com uma avaliação das músicas 

compostas pelos alunos. 

!
Posto isto, o projeto  foi realizado na Escola Básica e de Pré Escolar da Serra de 

Água, os intervenientes foram treze alunos do quarto ano. Em termos de infra-

estruturas foram utilizadas duas salas: A primeira foi a sala de aula, onde estes 

aprenderam e gravaram as músicas de Natal. A segunda foi a sala de informática, 

onde aprenderam a manusear o software e compuseram com o mesmo. Assim 

sendo, cada sessão teve a duração de duas horas e meia, normalmente dividida 

entre ambas salas. O projeto começou a ser implementado a 16 de outubro e foi 

concluído a 13 de dezembro. 

!
Paralelamente foi feito um trabalho de investigação com o objectivo de analisar os 

níveis de aprendizagem e motivação. Para tal foi utilizado o referencial teórico de 

Swanwick e Tillman para a caracterização e avaliação das composições feitas 

pelos alunos. Os resultados desta investigação reforçam a importância desta 

ideia, quer na motivação ou na qualidade musical desenvolvida pelos alunos. 

!
Palavras-chave: Sequenciação musical por computador, composição musical, 

motivações e aprendizagens musicais, Ableton Live, novas tecnologias, DAWS’s. 
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Abstract 

!
This project focuses on learning a piece of musical sequencing software as well as 

audio recording, editing and composition through it. Students learn three 

Christmas songs, record them, edit them and compose a Medley based on them. 

The project aims to enhance the motivation and music learning context of the 

classroom. 

!
Collins (1996) suggests a framework for the application of technologies, it serves 

as a guide for a software learning methodology. Afterwards, students begin to 

compose through this new tool, for that I have drawn from Savage (2005), I use 

Green’s (2000) musical meanings to assert the students’ motivation. After that, I 

used the Music Development Spiral by Swanwick and Tillman to analyze the 

individual development of each student’s music learning and also as a means of 

evaluating the songs composed by the students. 

!
This project was carried out at the Serra de Água Basic Education and Pre School 

facility, the subjects were thirteen fourth grade students. Two rooms were used,  

the classroom, where they learned and recorded Christmas songs, and the 

computer room, where they learned how to handle the software and composed 

through it. Each session lasted for two and half hours, most of them divided 

between the two rooms. This project began on the sixteenth of October and was 

brought to a close on December thirteen. 

!
Simultaneously, I carried out research work in order to analyze the levels of 

learning and motivation. In order to characterize and evaluate the compositions 

made by the students I also employed the theoretical framework by Swanwick and 

Tillman. The results of this study reinforce the importance of this idea, concerning 

both motivation boosting and music learning quality and efficacy. 

!
!
!
!

Keywords: Music Sequencing on a computer, musical composition, motivations and 

musical learning, Ableton Live, new technologies. 
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1. Introdução 
  

Este projeto de Educação Musical em contexto do 1.º Ciclo, consistiu em transmitir 

as ferramentas de sequenciação básica aos alunos, de forma a que estes 

futuramente sejam autónomos nas suas composições e experiências musicais. 

Para tal utilizei o software Ableton Live Lite 8. Contactei a empresa e solicitei o 

fornecimento de dez cópias do software. Tal solicitação foi deferida o que facilitou 

a concretização de inúmeras tarefas. Caso o pedido tivesse sido indeferido, teria 

de optar por software gratuito, sendo este limitados e com um interface menos 

intuitivo. 

Motivações Pessoais 
  

Desde os meus cinco anos, altura em que comecei a ter contacto com a música, 

desenvolvi a curiosidade de perceber como era a música “feita”. Mas, nem nas 

aulas de piano no conservatório nem nas aulas curriculares na escola consegui a 

resposta ou a experiência de criar alguma música. Pois procurava aprender a criar 

música “a sério” atual, que pudesse passar na rádio. Tive o meu primeiro contacto 

com a composição musical na minha adolescência, quando descobri o software 

Fruity Loops. Nessa altura comecei a explorar a sequenciação básica e iniciei a 

minha viagem pela composição e tecnologias musicais. Finalmente começava a 

perceber como e de que forma eram compostas as músicas, assim como de que 

forma é que estas eram gravadas nos CD’s.  

Entretanto, em 2009 comecei a lecionar na Escola 2+3 do Estreito de Câmara de 

Lobos, notei que alguns dos meus alunos tinham o mesmo problema, a mesma 

curiosidade que eu. Queriam aprender a compor músicas atuais, do séc. XXI, 

assim como tocar os instrumentos populares contemporâneos. Estes alunos 

ficavam desmotivados com as flautas, xilofones e as músicas que compúnhamos 

com tais, pois nem a sonoridade nem o modo de composição era o que estava a 

ser utilizado naquele momento pelos artistas que estes apreciavam. Concluí que 

tinha mesmo que mudar a minha abordagem à Educação Musical. Os métodos 

mais antigos mantêm a sua viabilidade e servem de pilar para a educação, 
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contudo, uma vez que os próprios (alunos) manifestam interesse em novos 

métodos de composição, novas tecnologias e instrumentos atuais, surgiu a 

oportunidade para iniciar o estudo da aplicação de um dos métodos mais recentes 

em contexto educativo, “advances in music technology have undermined some of 

the most basic conceptual frameworks we currently possess” (Cain, 2004, p: 

215).  

Foi neste contexto que vim a conhecer o software Ableton Live, que demonstrou 

ser acessível e capaz. É um software utilizado largamente na industria musical  

atual. Muitas músicas são compostas neste sequenciador musical (o termo correto 

para este tipo de software será Digital Audio Workstation, ou DAW, a 

sequenciação musical é apenas uma das ferramentas que este contém). Comecei 

a explorar esse software com os meus alunos, estes demonstraram-se 

visivelmente motivados, pois já viram os seus artistas a compor com esta 

ferramenta. A sonoridade, os instrumentos fornecidos pelo Ableton são atuais, 

sons e timbres com os quais estes se identificam. Os alunos compreenderam e  

assimilaram conhecimento sobre o que é uma música e como a compor.  

No ano seguinte optei por lecionar no primeiro ciclo, continuei a minha exploração 

do software, mas sem envolver os meus alunos. No meu terceiro ano a lecionar o 

mesmo ciclo, comecei a sentir que estes alunos tinham pouco interesse nas 

sonoridades e método de composição utilizado, pois começaram a ouvir e a 

descobrir música nova, a música atual. Então desenvolveram a mesma 

curiosidade que eu tive e que os alunos do segundo e terceiro ciclo tiveram. Posto 

isto, decidi realizar o meu projeto educativo nesta área. Com o objetivo de 

investigar e comprovar se esta abordagem realmente motiva e desenvolve as 

aprendizagens musicais dos alunos. 

Pertinência do Tema 

Vivemos em pleno século XXI, as tecnologias estão numa evolução constante, 

progressivamente mais perto de nós e fazem cada vez mais parte do nosso dia a 

dia. Uma das vertentes onde as tecnologias estão cada vez mais desenvolvidas e 

mais nos podem ajudar é na música e na educação musical. A produção/

composição musical está mais acessível aos músicos independentes. No passado, 
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para gravar e/ou lançar uma música, tínhamos que ter um contrato com uma 

editora ou pagar imenso dinheiro a um estúdio para tal. Hoje em dia, precisamos 

apenas de um computador e um software capaz de sequenciar e gravar áudio (um 

DAW). O processo está, deste modo, mais acessível e simples. 

Atualmente há uma grande oferta em software musical, mas as crianças não têm  

acesso a ela, nem os professores a conhecem claramente e por conseguinte não 

a aplicam. Logo, nem sempre o professor de educação musical integra estas 

ferramentas no contexto de sala de aula. É uma ferramenta para a educação 

musical  que não está a ser suficientemente desenvolvida ou estudada. 

A educação musica l nas escolas tem d i f icu ldade em acompanhar o 

desenvolvimento musical tecnológico que acontece no mundo à nossa volta, é 

necessár io atenuar este d istanciamento entre a educação musical e 

odesenvolvimento das novas tecnologias musicais, preparando os nossos alunos 

para uma nova realidade musical, que se transforma todos os dias perante nós. 

Esta é a realidade da música digital e tecnológica; é um fato que as grandes 

editoras musicais estão a acabar, o modo de produção musical mudou e começa a 

surgir muita música independente difundida por   múltiplos canais, música esta 

produzida por DAW’s como o Ableton Live.  

É preciso ligar a Escola e os alunos a esta nova realidade musical, fornecendo-

lhes as ferramentas para serem músicos independentes e superarem as suas 

dificuldades de composição musical, de forma a se exprimirem e desenvolverem a 

sua comunicação através da música independentemente, utilizando as novas 

tecnologias, que podem, e devem, ser iniciadas em âmbito escolar. A Escola deve 

possibilitar e promover o que é atual. Mas para tal, é imperativo estimular  os 

docentes de educação musical para a formação nesta área; uma vez que as 

escolas já possuem as condições físicas (salas de aulas/equipamento informático) 

e o software é de fácil aquisição quer por via de licenças de educação, quer  

utilizando o software gratuito, não se justifica não realizar um pequeno 

investimento na formação dados os benefícios. Ajudando-os assim a perceber que 

o caminho da aprendizagem e ensino musical com recorrência as novas 

tecnologias musicais é simples, apelativo e mais que tudo, educativo. “Curriculum 

change is necessary if the world of the classroom is to keep pace with the world 
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outside. And it is also necessary to have a clearly defined theory which allows 

teachers to commit themselves intellectually to the change.” (Cain, 2004: 219) 

Sinopse do projeto educativo e projeto de investigação 

A forma de como se ensina a música em Portugal tem vindo a evoluir, contudo 

existem algumas ferramentas que ainda não foram bem estudadas nem foi 

investigado o seu potencial educacional. Essas novas ferramentas, por serem 

recentes, acabam por motivar e transmitir conhecimento de forma rápida e 

eficaz. O objetivo da minha intervenção é expor, comprovando a eficácia de uma 

dessas ferramentas, a sequenciação musical em computador (ferramenta 

integrante da maioria dos DAW's). Para tal ensinei uma turma a utilizar o 

sequenciador que penso ser mais intuitivo e adequado (Ableton Live), expliquei-

lhes como compor, utilizando frases musicais pré-definidas, assim como frases 

que eles próprios gravaram. Este projeto culminou num Medley de músicas de 

Natal composto pelos alunos utilizando o Ableton Live. Com isto, pretende-se 

investigar os níveis de motivação e aprendizagem musical através desta 

ferramenta. De acordo com tais objetivos foi definida a questão de investigação 

“Que aprendizagens e motivações são potenciadas pela utilização de 

sequenciadores musicais em computador no contexto de sala de aula?”  

A Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico e do Pré Escolar da Serra de Água foi o 

local onde foram realizadas atividades com a turma do 4º ano de escolaridade, 13 

alunos com idades compreendidas entre os 9 e 10 anos. Foram realizadas em 

contexto extra curricular, articuladas entre a sala de informática e sala de 

Educação Musical. A presença do professor de Educação Musical (eu próprio) foi 

constante, para orientar a aprendizagem dos alunos. 

Foi delineado um calendário dez sessões semanais de duas horas e meia, 

repartidas pela terça-feira (uma hora e meia) e quinta-feira (uma hora). As 

sessões tiveram início a 2 de outubro e fim a 11 de dezembro. Como finalização 

do projeto os alunos realizaram uma composição onde deveriam incluir elementos 

de três músicas de Natal previamente gravadas por eles, assim como qualquer 

outra frase musical utilizada nas sessões anteriores. 
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A planificação do projeto teve quatro partes distintas: Aprendizagem do software, 

prática instrumental e vocal das músicas de Natal (desenvolvidas em conjunto); 

gravação dos instrumentos e vozes (através do Ableton Live também) e 

composição final. 

Inserido no campo educativo e de investigação, o projeto decorreu na Ilha da 

Madeira, mais precisamente na Serra de Água, pertencente ao Concelho da 

Ribeira Brava, que faz fronteira com o Concelho da Ponta do Sol, São Vicente e 

Câmara de Lobos. A Serra de Água encontra-se num vale entre duas montanhas, 

foi um dos sítios mais atingidos pela temporal que se deu a 20 de fevereiro de 

2010. É um lugar onde existe alguma pobreza, relacionada com os estragos do 

temporal. O maior meio de subsistência é a agricultura. 

Organização do relatório 

O relatório está dividido em cinco grandes capítulos: 

O primeiro, denominado Introdução, visa esclarecer as minhas motivações 

pessoais para a realização deste projeto, a pertinência do tema por mim 

escolhido, procuro também fazer uma sinópse do projeto educativo e projeto de 

investigação, expor e explicar a minha questão de investigação e clarificar qual a 

organização deste relatório. 

No segundo capítulo deste relatório, intitulado Enquadramento Teórico, passo a 

explicar o meu projeto do ponto de vista teórico e apresentar que autores e teorias 

o sustentam. 

No terceiro capítulo deste relatório, intitulado Projeto Educativo, descrevo e 

apresento como planifiquei o meu projeto. 

No quarto capítulo deste relatório, intitulado Projeto de Investigação, passo a 

explicar a minha questão de investigação, que instrumentos de recolha de dados 
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utilizei e como os analisei, viso também explicar que aprendizagens e motivações 

foram resultado do projeto. 

No quinto e último capítulo deste relatório, intitulado Considerações Finais, 

apresento as minhas conclusões, assim como as minhas implicações educativas. 
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2. Enquadramento Teórico 
  

Após alguma reflexão e pesquisa nesta área, precisei de um ponto de partida 

para iniciar a minha investigação e, deste modo, formulou-se o problema.  

Hoje em dia há muita oferta de software musical, mas as crianças (alunos) não 

sabem como os utilizar, muitas vezes não os conhecem nem têm acesso aos 

mesmos e muito raramente o professor de educação musical integra estas 

ferramentas no contexto de sala de aula. Incluir tais ferramentas na docência da 

música poderá ser um fomentar à criatividade musical dos alunos e ser um 

incentivo ao “fazer mais música” na sala de aula e fora desta, num formato 

autónomo e extraescolar. A sua pertinência fixou-se em objetivos e motivações 

de ordem pessoal e profissional, tendo em conta que se trata de uma temática 

adequada e atual que suscitou o meu interesse.  

  

As tecnologias cada vez mais fazem parte do nosso quotidiano, estão em tudo o 

que nos rodeia, desde o modo como preparamos a nossa comida, no modo como 

nos deslocamos, em como organizamos o nosso dia, na forma que como 

comunicamos, ou seja, cada vez mais influenciam, mudam e facilitam a nossa 

vida. Dessa mesma forma, acabam também por influenciar cada vez mais a 

educação, a música e a educação musical. Antes, era necessário despender 

imenso dinheiro para gravar um single ou um álbum. Era um processo muito 

custoso e que necessitava de muitos recursos para a sua realização. Pois 

precisávamos de uma grande mesa de som que estivesse ligada a um gravador 

de fita magnética, de forma a gravar o áudio nesta, necessitávamos de inúmeros 

microfones caríssimos, uma sala de gravação grande, com um pé direito alto e 

bem tratada acusticamente e imensos músicos de sessão (caso fossemos o 

produtor, artista a solo ou compositor). Hoje em dia, com a revolução digital, 

basta apenas um computador, um bom DAW (Digital Audio Workstation, ou seja, um 

sequenciador musical), um pré amplificador e um conversor A/D (analógico para 

digital), um microfone de qualidade aceitável, uns auscultadores ou monitores de 

resposta minimamente equilibrada. Dispondo deste material  comercialmente 

disponível já há possibilidade de efetuar a gravação, edição e publicação de um 
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single ou álbum. Ou seja, qualquer um de nós com alguns recursos, interesse e 

alguma sabedoria a nível sonoro consegue gravar as suas músicas no seu 

quarto, ou neste caso, sala de aula, ideia esta que no passado seria logística e 

monetariamente muito pouco viável, logo impensável e insustentável. Ainda 

antes da fita magnética, os compositores tocavam ao piano as suas composições 

imaginando como estas iriam eventualmente soar quando tocadas por uma 

orquestra (ou instrumentos que participassem nessa música). Hoje já não há 
essa dificuldade, pois com o recurso à tecnologia surge a possibilidade de um 

compositor ter instrumentos virtuais (VST's) dentro do seu computar e ouvir a sua 

composição em tempo real, ao mesmo tempo que está a ser composta. Isto 

simplifica, facilita e acelera a composição musical.  

Quero apenas realçar que os alunos também tocaram, cantaram e gravaram as 

suas performances. De forma a utilizá-las no seu projeto final. As performances 

gravadas foram sobre músicas de Natal, e estes gravaram os instrumentos  

individualmente, de modo a puderem processar as gravações com mais 

liberdade. O projeto final foi concluido com um medley livre das músicas de Natal 

por eles gravadas, onde poderam utilizar todas estas gravações e frases 

musicais fornecidas ao longo do projeto. 

Como guia e forma de sustentação do projeto baseei-me em quatro autores. 

Estes são: Lucy Green (2000), onde utilizei os Significados Musicais; David 

Collins (1996), que desenvolveu “A Sugested Famework for Technology Applications”, 

que serviu de guia para a Metodologia da Aprendizagem do Software; Jonathan 

Savage (2005), onde me apoiei na Teoria da Composição Musical Com Recurso 

Às Novas Tecnologias; Swanwick e Tillman (1998), que desenvolveram a Espiral 

de Desenvolvimento Musical. A ordem por que apresentei os autores reflete a 

cronologia pretendida no projeto. É necessário salientar que todos estes 

processos aconteceram paralelamente, apenas uns servindo de introdução 

(base) para os outros, pois sem a motivação, os alunos não aprendem o 

software, sem aprenderem o software não compõem no computador e sem 

comporem no computador não consigo medir o seu desenvolvimento musical. 
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Para iniciar o projeto tive que compreender como funciona o processo de 

motivação e como fazer de forma a motivar os meus alunos para o projeto. Daí 
compreender a importância do significado inerente e descritivo, de forma a 

adequá-los e futuramente suceder na motivação das crianças.  

Após verificar que os alunos se sentiam motivados, foi necessário introduzí-los 

ao software no qual estes trabalharam. Para tal utilizei como guia e suporte 

teórico do Quadro para a Aplicação de Tecnologias de David Collins (1996), que 

sugere quatro fases para a aprendizagem do software: Initiating, Acquainting, 

Controlling e Structuring. 

Seguidamente iníciei a etapa de composição em computador, onde me guiei e 

sustento assim a ideia com a teoria de Jonathan Savage (2005) “Working towards 

a theory for music technologies in the classroom: how pupils engage with and organise 

sounds with new technologies”, onde este defende que compor com as novas 

tecnologias deve de seguir cinco pontos: Starting Points, Experimentation, Selection, 

Structure e Evaluate/Revise. 

Finalmente, para concluir e comprovar se houve desenvolvimento musical 

resultante do projeto, utilizei a Espiral de Desenvolvimento Musical de Swanwick 

e Tillman (1998), onde existem quatro níveis: Materiais, Expressão, Forma e 

Valor. 

Vou iniciar a minha discussão teórica então com Lucy Green. 

Motivação, significado inerente e descritivo 

Antes de começar o projeto, é preciso motivar os alunos para tal, pois é 
importante que estes tenham vontade de trabalhar e estejam no estado mental e 

psicológico adequado para o projeto. Surgiu então a seguinte questão: “O que é 
a motivação para a música?” Para responder a tal questão vou utilizar os 

significados musicais de Lucy Green (2000). 
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          Fig.1 - Diagrama dos significados musicais e Green (Green, 2000, p.52) 

Lucy Green defende que existem “dois aspetos virtuais de significado 

musical” (Green, 2000, pág.1), o inerente e o descritivo. 

O significado inerente da música “incide nos elementos musicais, a organização 

sintática que conduz o ouvinte ao sentido do todo e da parte, abertura e 

conclusão, repetição, diferença e todas as outras relações funcionais 

pertinentes” (Green, 2000, pág.1). Ou seja, este significado musical incide no 

lado pessoal, no lado cognitivo e não no lado vernacular. Está relacionado com o 

nosso lado auditivo, se gostamos das melodias, da harmonias, da velocidade e 

divisão rítmica ou se a roupagem musical nos agrada. É o que a música nos 

transmite no campo sensorial e cognitivo de forma direta, sem cultura ou imagem 

a interferir na apreciação musical. “As reações dos ouvintes e respetiva 

compreensão aos significados inerentes dependem das suas competências 

relativamente ao estilo musical. Uma obra musical sujo material seja altamente 

s igni f icat ivo ou grat i f icante para uma pessoa, pode não o ser para 

outra.” (Green, 2000, pág.1). 

O significado descritivo é o envolvente do inerente, é o ambiente que rodeia a 

ideia musical. “As roupas, o penteado ou a pose nos encartes dos discos são 

detalhes de um aspeto ample e necessário de qualquer música: a sua 
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intervenção enquanto artefacto cultural dentro de um contexto social e histórico. 

Este contexto não é apenas um mero acessório extra musical, mas representa 

uma parte essencial do significado musical, durante a audição.” (Green, 2000, 

pág.1). “Os significados descritivos são a um nível pessoais e a outro aceites 

convencionalmente.” (Green, 2000, pág.2). 

Não conseguimos apreciar apenas um dos significados ao ouvir música, “Quando 

ouvimos música, não conseguimos separar a nossa experiência dos significados 

inerentes da mensagem e de uma maior ou menor consciência do contexto social 

na qual ela dou produzida e é consumida. (…) Tal como no significado inerente, 

o ouvinte constrói o significado descritivo da música de acordo com a sua 

postura relativamente ao estilo musical.” (Green, 2000, pág.1, 2). Assim sendo, 

os dois significados (inerente e descritivo) são as duas partes que nos 

influenciam, motivam a gostar ou não de uma música ou género musical “Sempre 

que ouvimos música somos influenciados por estes dois tipos de significados e 

a m b o s d e v e m e s t a r s e m p r e p r e s e n t e s e m t o d a s a s e x p e r i ê n c i a s 

musicais.” (Green, 2000, pág.2). 

Podemos ter duas reações a cada um dos significados: reação positiva ou 

negativa. Portanto, existem quatro respostas possíveis às diversas combinações 

de reações aos significados. Estas são: celebração, afastamento, ambiguidade A 

e ambiguidade B. Temos celebração quando a reação ao significado inerente é 
positiva e a reação do significado descritivo também é. Aproximando assim o 

indivíduo da música que está a ser ouvida, assim como do género em questão. 

Temos afastamento quando ambas as reações são negativas, o que torna a 

experiência musical desagradável para este indivíduo, pois não se enquadra nem 

aprecia nenhum dos significados que a música transmite. Ambiguidade A é uma 

resposta que ocorre quando os significados entram em conflito, o indivíduo   

aprecia (positivo) o significado descritivo musical (o meio envolvente da música) 

mas não foi cativado (negativo) pelo significado inerente da mesma. O inverso é 
a ambiguidade B, onde o significado inerente é interessante e prazeroso 

(positivo) mas o descritivo não lhe agrada (negativo). 
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Como motivação para a realização deste projeto vou procurar que os alunos 

tenham uma reação positiva ao significado inerente (fornecendo blocos musicais 

com melodias, harmonias e ritmos que lhes são conhecidos e apelativos) assim 

como ao descritivo (realizando este projeto com computadores, ferramentas que 

lhes agradam e demonstrando que os seus artistas preferidos também os 

utilizam profissionalmente). Fomentando, desta forma que tenha a resposta de 

celebração, ficando motivados para a realização do projeto. 

Após investigar como é que a motivação desenvolvida, é necessário continuar a 

discussão teórica de forma a compreender qual a metodologia mais adequada 

pedagógicamente e que mais está em contexto com os significados musicais 

acima discutidos. 

  

Metodologia de aprendizagem do software 

Aprender a uti l izar um software assemelha-se à aprendizagem de um 

instrumento musical, pois, tal como um instrumento musical convencional, é 
necessário adquirir a técnica de como o tocar e compreender o seu 

funcionamento. Para tal, existem também etapas de aprendizagem.  

A primeira etapa intitula-se Initianting (Iniciação), “This is the beginnig of the creative 

impulse (...) seems to arise from tactile exploration and playing around” (Collins, 1996, p.

99), é nesta etapa que os alunos exploram o interface do software livremente. 

Vêm que acontece ao clicar em diversas partes diferentes do mesmo. O que 

funciona como base essencial da aprendizagem do mesmo “This initiating or 

precipitation (...) represents one of the greatest stumbling blocks for music educators and 

their pupils” (Collins, 1996, p.100) 
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De seguida temos o Acquainting 

( H a b i t u a ç ã o ) , “ This process of 

becoming conversant with the medium 

c a n o n l y a r i s e o u t o f a t i v e 

involvement” (Collins, 1996, p.101) é 
nesta fase que os alunos já estão 

mais habituados com o software e 

começam a explorar os sons nele 

embutidos, como arrastar ou colocar 

na grelha horizontal. É aqui que 

estes começam a assimilar alguns 

atalhos, como cortar, colar, perceber 

como funcionam os faders, como é 
que os pequenos trechos musicais 

se sobrepõem ou como estes soam 

juntos.  

Este processo é análogo a começar 

a dar as primeiras notas com alguma 

qualidade, na aprendizagem com um instrumento musical convencional. 

A terceira etapa chama-se Controlling (controlo, manipulação), “Manipulating the 

medium of ink, clay or sound requires mastery of certain techniques, but the mastery of a 

technique presuposes limitations on one’s freedom. This does not mean, conversely, that 

the creative act is rule-directed, but that, paradoxically, it creates conditions for 

creativity” (Savage, 1996, p.101), ou seja, é aqui que é desenvolvida a 

capacidade de controlo sobre o software e eventualmente abre as portas para a 

criatividade musical dos alunos. Pois, tendo assimilado os comandos básicos de 

controlo de software, este já o pode controlar e fazer música utilizando-o. Mais 

explicitamente, é nesta altura que o aluno domina as técnicas de apagar, corte, 

colagem, mistura básica, duplicação e seleção dos trechos a utilizar. Posto de 

uma forma simples, deixa de ter limitações técnicas e passa a ter total liberdade 
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criativa sobre os trechos musicais embutidos no software, ficando assim limitado 

apenas pelos exercícios propostos e pela sua criatividade e curiosidade musical. 

A quarta e última parte da aprendizagem do software é o Structuring (estrutura, 

estruturação), “The final process in any art-making activity is structuring; a gathering into 

a comprehensible whole” (Collins, 1996, p.102), nesta fase, os alunos já têm 

domínio total sobre o software, e passam a estruturar os trechos musicais em 

blocos. É aqui que aparece a estrutura musical. Começam a criar diversas 

partes, contrastantes entre si e a organiza-las. “Structuring an art (...) requires the art 

maker to manipulate the various elements (or building blocks) until relatedness is 

achieved.” (Collins, 1996, p.102).  

A Metodologia de Aprendizagem do Software, como pudemos ver, assemelha-se à 
aprendizagem de outros instrumentos musicais. Posto isto, este software acaba por 

se tornar um instrumento particularmente apto para a criação musical .  

Após a compreender e estabelecer como utilizar o quadro de Collins (1996) para 

a aprendizagem do software, é importante delinear a melhor forma de compor 

utilizando esta ferramenta. Para tal vou-me guiar pelo texto “Working towards a 

theory for music technologies in the classroom: how pupils engage with and organise 

sounds with new technologies” de Savage (2005), no qual este explica como compor 

com recurso às novas tecnologias. 

Composição 

O processo de composição utilizado neste projeto educativo é muito semelhante  

ao o mesmo utilizado pelos compositores que não recorrem às novas tecnologias 

musicais. Baseia-se em cinco partes estruturantes: os Pontos de Partida (Starting 

Points), a Experimentação (Experimentation), a Seleção (Selection), a Estruturação 

(Structuring) e a Avaliação/Revisão (Evaluate/Revise).  

A primeira parte são os Pontos de Partida (Starting Points), "Teachers need to choose a 

context of relevance to young people's lives, select an interesting challenge and ensure 

that pupils have the necessary artistic skills." ( Qualifications and Curriculum Authority, 
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2000: 9), pois será complicado incentivá-los para a composição se os pontos de partida da 

mesma forem desinteressantes, com pouca ou nenhuma relevância para as suas vidas e/

ou for demasiado complexo por estes ainda não possuírem as apetências artísticas 

necessárias. Por isso é necessário que os sons disponíveis sejam algo que lhes seja 

familiar e apelativo. Como starting points selecionei quatro loops de cada um dos 

seguintes instrumentos: Bateria, Lead, Pad, Guitarra, Baixo, Sintetizador e Teclas. É nesta 

fase que começo a explorar o significado inerente de Green (2000)  

Segue-se a fase da Experimentação (Experimentation), "Creative children are often 

learning and thinking when they appear to be playing around, often in manipulative or 

exploratory activities." (Torrance, 1972: 115). 

É importante que os alunos experimentem livremente - esta fase do processo é 
crucial, pois é aqui que as crianças manipulam e experimentam os sons e o 

software musical, o que potencia imenso a aprendizagem "Music technologies 

allowed pupils to generate many sound ideas fairly rapidly." (Savage, 2005, p.173). 

Aqui os alunos basicamente ouvem todos os loops que lhes são dados e 

experimentam agrupar, acelerar, atrasar, cortar e/ou qualquer outra atividade 

dentro do software que para eles seja apelativo, importante ou curioso 

experimentar. 

A terceira fase aborda a Seleção (Selection), "Many electroacoustic composers talk 

about the selection of sounds within the compositional process as building their own 

instruments.", esta é a primeira fase de tomada de escolhas, é nela que os alunos 

escolhem que sons, que instrumentos, que sequências, melodias e harmonias 

querem utilizar na sua composição. Fase crucial do processo de composição, 

pela qual todos os compositores passam, é aqui que escolhem que instrumentos 

usar e que frase estes instrumentos devem tocar. É também nesta fase que se 

fazem muitas escolhas relativamente ao género que a música irá ter, à sua carga 

emocional e ao que esta quer comunicar aos ouvintes - basicamente a escolha 

dos temas para a composição.  

Seguidamente vem a Estruturação (Structuring), "Structuring is the gathering together 

of all the chosen ideas into a comprehensive whole. Within this process there are a number 
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of important considerations, notably the need to manipulate the various elements of the 

work until some kind of ‘relatedness' is achieved." (Collins, 1992: 107), nesta segunda 

fase de tomada de decisões, já está feita a seleção de loops/frases musicais, agora 

é necessário organizá-los de forma a que estes ganhem sentido e coesão. 

Define-se que estrutura terá a música (ex: ABA ou ABACA, etc.) e que frase se 

relaciona com que letra da estrutura (cada letra representa uma parte musical, 

como forma organizacional). Neste ponto tomam-se as decisões de caráter mais 

contrastante, dinâmico, e de retórica musical. Esta fase é também bastante 

importante na composição, pois fica decidido quanto tempo tem a música, que 

temas são os principais e quais serão os secundários. Em suma, deixa de ser 

apenas uma parafernália de ideias e torna-se num conjunto holísitico dessas 

mesmo que se tornam numa música coesa e organizada. 

Por fim chegamos à fase de Revisão/Avaliação (Revise/Evaluate), "The final part of 

the compositional process is the evaluation and revision of compositional ideas. This leads 

a pupil back to any of the previous stages in order to refine their work. This reflection 

enables another circle of the process to be made and new skills and insights to be 

absorbed. In this way more complex and ambitious compositional ideas can be attempted." 

(Savage, 2005, p: 177) é determinante que os alunos dediquem algum tempo a 

esta fase, parem e oiçam o seu trabalho, revejam se está tudo como idealizado, 

ou não. Caso não esteja, é necessário voltar à fase do processo em que foi 

gerado o que não nos agrada e corrigir. O fato de não nos agradar ou não refletir 

o idealizado pode dever-se a um problema na fase de seleção ou na de 

estruturação. Pois há a possibilidade de ter um tema que após tudo organizado 

já não seja adequado ou já não transmita o que era suposto transmitir. Por outro 

lado, pode ser um problema na estrutura da música, onde uma parte tem uma 

duração maior ou menor que a pretendida ou apenas temos partes que 

contrastam pouco ou demais e também estas fogem à ideia musical.  

O processo acima apresentado foi aplicado com as crianças no meu projeto 

como método de trabalho diário. Após estarem minimamente familiarizados com 

o software (entenda-se minimamente familiarizados como capazes de selecionar 

loops, copiar, colar, arrastar e cortar, ou seja, na fase do Controlo na Metodologia 

de Aprendizagem do Software), começo então a aplicar este processo de 
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composição, de forma a que estes realizem os exercícios, criem as suas 

musicas, expressem e desenvolvam a sua criat ividade e evoluam na 

aprendizagem de técnicas de manuseamento do software. 

Resumindo, na primeira fase (Pontos de Partida), os alunos irão ouvir o que lhes 

é pedido, que aspetos têm que ter em consideração perante a composição que 

vão elaborar e posteriormente ouvem os diversos loops dos diversos 

instrumentos que lhes são fornecidos.   

Na segunda fase (Experimentação) os alunos irão experimentar os diversos 

sons, manipulá-los digitalmente, sobrepô-los, "brincar" com estes de forma a 

perceber quais são mais adequados para a composição em questão e de que 

forma funcionam melhor, quer individualmente, quer em conjunto. 

Na terceira fase (Seleção), os alunos selecionam que sons preferem e são mais 

adequados à composição a elaborar. 

Na quarta fase (Estruturação), os alunos organizam os sons selecionados em 

blocos diferentes, organizando esses blocos entre si, de forma a criar contrastes 

e ficarem organizados com algum sentido, transmitindo a mensagem idealizada. 

Na quinta fase (Revisão/Avaliação), os alunos irão ouvir a sua composição e 

decidir se está adequada, se transmite os propósitos iniciais através desta, ou 

não. Caso seja necessário, voltam às fases anteriores (nomeadamente à 
Seleção ou Estruturação) para corrigir os erros cometidos e/ou transmitir a ideia 

ou sentimento pretendido. 

Uma vez delineada a Metodologia de Composição com recurso às novas 

tecnologias, há a necessidade de encontrar uma forma de avaliar essas mesmas 

composições, de forma a validar o seu potencial no desenvolvimento das 

aprendizagens musicais dos alunos. Para tal utilizo como guia a Espiral de 

Desenvolvimento Musical de Swanwick e Tillman. 
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A Espiral de Desenvolvimento Musical 
 

    

 

A Espiral de Desenvolvimento musical divide-se em quatro patamares, cada qual 

tem o seu lado pessoal e o seu lado social. Desenvolvida em 1986, esta teoria  

embora ultrapassada, mantém-se adequada à função que lhe pretendo atribuir - 

servir de guia de avaliação das composições realizadas pelos alunos. 
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Fig.3 - Espiral de Desenvolvimento Musical, Swanick e Tillman. (Swanwick, 
1988, p. 76)



A Espiral começa na base, ao nível dos Materiais, onde as crianças começam a 

experimentar as notas. Fase bastante física, na qual a criança tem de mexer, 

experimentar a música e os instrumentos musicais. Este patamar tem duas 

vertentes, a sensorial (mais pessoal), onde a criança experimenta para seu 

próprio prazer, fascinando-se principalmente com os timbres e com as dinâmicas, 

“There is a fascination with dynamic levels, especially with extremes of loud and 

soft” (Swanwick, 1988, p.15). Neste nível a criança ainda não desenvolveu o 

sentido de pulsação nem estruturação ou qualquer significado expressivo, ou 

seja, nesta fase de experimentação os elementos da música encontram-se 

desorganizados e sem ligação entre si. A segunda vertente deste patamar da 

espiral é a manipulação. Esta já tem uma componente social, de partilha. As 

crianças passam a mostrar interesse pelas técnicas do instrumento, como o tocar 

corretamente. Começam a desenvolver o sentido da pulsação. Começam a 

explorar as técnicas básicas como o ”glissandi, scalic and intervallic patterns, trilos 

and tremolo" (Swanwick, 1988, p.15). As composições nesta fase costumam ser 

bastante repetitivas e confusas. Pois as crianças gostam de repetir uma técnica 

que já tenham adquirido.  

O segundo nível da espiral é a Expressão. O lado individual descreve a 

expressão pessoal, onde (como o nome indica) as crianças começam a exprimir-

se através da música, “During singing and instrumental pieces, expressiveness 

becomes apparent in the explotation of changes of speed and loudness levels, often 

deliberatly getting faster and louder in fairly shapeless way”, ou seja, nesta fase as 

crianças experimentam com dinâmicas e velocidades, mas sempre com pouco 

controlo sobre a estrutura. Começam também a aparecer indícios de frases 

musicais simples. O lado social da Expressão é o vernacular. Vernáculo significa 

cultural, ou seja, o lado vernacular é a absorção de práticas musicais culturais, 

as crianças começam a absorver os estilos musicais que os rodeiam e a se 

exprimir através de tais. “Their compositions are often very predictable and show that 

they have absorbed musical ideas from elsewhere (…)” (Swanwick, 1988, p.16). Nesta 

fase começam a aparecer padrões musicais. As composições tornam-se também 

mais curtas relativamente ao patamar anterior. 
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O terceiro nível da Espiral de Desenvolvimento Musical é a Forma. O lado 

Especulativo é o mais pessoal deste nível. A criança começa a ter noção de 

estrutura e a tentar criar surpresas dentro da mesma. “There is considerable 

experimentation, a desire to explore strutural possibiliteis, looking to contrast or vary 

estabilished musical ideas” (Swanwick, 1988, p.16). O lado social deste nível é o 

Idiomático, onde a criança inicia a absorção de estruturas características de 

géneros musicais. Por esta altura, a criança já domina técnicas instrumentais, 

tem facilidade na expressão e já percebe estruturas musicais, “Answering phrases, 

call and response, variation by elaboration and contrasting sections are common (…) 

Technical, expressive and structural control is established more reliably in longer 

compositions” (Swanwick, 1988, p.16). Compor música mais parecida com a 

música dos adultos, a música que é mais comum no seu meio, começa a ser o 

objetivo. 

O quarto e último nível diz respeito ao valor, o seu lado individual é o Simbólico, 

quando a música começa a ser algo muito importante e a “fazer parte” para o 

indivíduo. As músicas, músicos, melodias, progressões harmónicas particulares 

começam a ter bastante significado identitário/pessoal. “Commitment to music is 

founded on an intensity of personal feeling that is felt as significantly unique.” (Swanwick, 

1988, p.79). É quando a música começa a fazer realmente parte da pessoa. O 

lado social do valor é o Sistemático, neste, o indivíduo já consegue falar e 

partilhar informações sobre música fluentemente. “Musical composition at this level 

may be informes by research and the study and development of new systems, novel 

organizing principles”. Além de comporem também falam da música, como 

pesquisadores, críticos e “cientistas musicais”. É o nível mais alto da Espiral de 

Desenvolvimento Musical. A pessoa que já passou por todas as fases da espiral, 

já dominou os materiais, aprendeu como se expressar, compreendeu a forma e 

está na fase onde a música se tornou um valor, algo imensamente importante 

para a sua vida.  

Esta espiral será utilizada como método de classificação das composições 

realizadas pelos alunos no projeto. Está também relacionada com a Metodologia 

da Aproximação ao Software e de Composição. Dessa forma elaborei o quadro da 

Fig.4, onde triangulo os conceitos dos diferentes autores. 
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Como guia teórico para este projeto utilizo cinco conceitos chave: Motivação 

(Green, 2000), Mestria, Expressão, Imaginação/Brincadeira e Meta-Cognição 

(Swanwick, 1988). 

 

A motivação é importante para a introdução e início do projeto com os alunos. 

Para tal, uso a teoria de Lucy Green, onde faço com que tanto o significado 

inerente como o descritivo lhes sejam apelativos, de forma a estarem motivados. 

Este início, esta motivação, está relacionada com a iniciação da Metodologia de 

Aproximação ao Software, que é onde os alunos têm o primeiro contacto com o 

novo software e são convidados a conhecer o interface e a explorá-lo. Assim 

como também está relacionado com os Pontos de Partida da Metodologia de 

Composição, onde o professor tem que fornecer esses Pontos de Partida aos 

alunos, de forma a estes estarem motivados. 

O segundo conceito é a Mestria, conceito esse relacionado com a Habituação na 

Metodologia de Aproximação ao Software, que é quando os alunos começam a 

experimentar os comandos e a compreender o interface. O conceito relaciona-se 

com a Experimentação da Metodologia de Composição, em que os alunos 

experimentam com os sons e ouvem-nos. Que está também ligado à etapa dos 

Materiais da Espiral de Desenvolvimento Musical, onde as crianças começam a 

experimentar os sons, timbres e técnicas dos instrumentos.  

Conceitos 
Metodologia de 
Aproximação ao 
Software

Processo de 
Composição

Espiral de 
Desenvolvimento 
Musical

Motivação Iniciação Pontos de Partida

Mestria Habituação Experimentação Materiais

Expressão Controlo/
Manipulação

Seleção Expressão

Imaginação/
Brincadeira

Estrutura/
Estruturação

Estruturação Forma

Meta-Cognição Avaliação/Revisão Valor
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Expressão é o terceiro conceito chave. Corresponde ao Controlo/Manipulação da 

Metodologia de Aproximação ao Software, pois refere-se à fase que os alunos 

controlam/manipulam o software de forma autónoma, podendo assim exprimir-se 

na utilização do mesmo. Está também interligado com a Seleção da Metodologia 

de Composição, dado que nesta etapa estes selecionam os blocos musicais que 

mais lhes interessam, podendo assim expressar-se através de tais. Relaciona-se 

também com a etapa da Expressão da Espiral de Desenvolvimento Musical, uma 

vez que é a etapa em que os alunos começam a exprimir-se através de 

dinâmicas e com o movimento da pulsação. 

A Imaginação/Brincadeira é o quarto conceito. Está relacionado com a Estrutura/

Estruturação da Metodologia de Aprendizagem do Software, pois é nesta altura 

que o aluno tem controlo total sobre o software e pode começar a imaginar e 

brincar, modelando e manipulando os blocos musicais. Relaciona-se também 

com a Estruturação na Metodologia de Composição, onde já têm noção de 

estrutura e já podem brincar e imaginar com as estruturas. Mantém ainda relação 

com a Forma na Espiral de Desenvolvimento Musical, pois é nesta etapa que 

começam a estruturar as ideias, imaginando e brincando com estas, tentado criar 

surpresas dentro da estrutura. 

O último conceito chave é a Meta-Cognição, conceito este que significa 

“conhecer o próprio ato de conhecer”. Ou seja, Avaliação/Revisão no Processo 

de Composição, onde os alunos têm que ouvir a música, avaliá-la e caso 

necessário revê-la em alguma parte, questionando o que foi feito. Isto também 

se relaciona com o Valor na Espiral de Desenvolvimento Musical, pois somente 

nes ta e tapa o mús i co consegue compreender todas as e tapas do 

desenvolvimento musical e explicá-lo, questioná-lo e pensar sobre tal. 

Desta forma tenho as teorias relacionadas entre si, suportando-se assim 

mutuamente, assim como sustentaram teoricamente o meu projeto. 

A partir desta discussão teórica é possível iniciar a intervenção, com a convicção 

de que a sequenciação musical em computador terá efeitos positivos na 
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motivação e desenvolverá as aprendizagens musicais. O capítulo seguinte 

descreverá em pormenor a intervenção realizada. 
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3. Projeto Educativo 

Caracterização 

A calendarização do projeto contou com 10 sessões, de duas horas e meia cada, 

divididas por dois dias, uma hora e meia na terça-feira e uma hora na quinta-feira. 

Esta organização teve por objetivo complementar o trabalho de composição no 

software com a gravação da performance instrumental e vocal de cada aluno, pois 

na terça-feira trabalhámos só e apenas a aprendizagem do software e na quinta- 

feira praticámos a parte instrumental e vocal de três músicas (Jingle Bells, da 

Serra Vem Um Pastor e Brilha Brilha).  

Com esta estratégia consigui que estes ligassem os pontos, percebendo de onde 

veem os loops que usaram para compor no software e consegui da mesma forma 

que estes tivessem uma experiência musical completa, desenvolvendo a 

composição, a audição e a performance, C(L)A(S)P “More important though, 

C(L)A(S)P provides a model for education. It gives a framework for generating 

potencial musical experiences ... At any particular moment we are bound to be 

ative somewhere in C(L)A(S)P or not involved with music experience at 

all” (Swaniwck, 1979, p.46). 

Caracterização de espaços 

No projeto foram usados dois espaços diferentes. Pois houve a necessidade de 

recursos e métodos de trabalho distintos. Não foi logisticamente viável realizar 

todo o projeto num espaço apenas, sendo que dessa forma teríamos de 

transportar instrumentos e computadores todas as sessões, consumindo muito do 

tempo disponível. 

O primeiro espaço (s_1) foi uma sala de informática, onde serão lecionadas as 

sessões de aprendizagem e manuseamento do software, assim como todas as 

sessões de composição. Esta sala contêm 10 computadores disponíveis para o 

uso dos alunos. Eu utilizei o meu computador pessoal e um projetor para explicar 
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e exemplificar o trabalho a fazer, assim como analisar e discutir as composições 

necessárias. 

O segundo espaço (s_2) foi a sala de educação musical. Sala esta destinada aos 

ensaios das músicas Natalícias, assim como à gravação das performances dos 

alunos, de forma a que estes as usem na sua música final (medley). Estava 

equipada com percussão diversa de altura indefinida, um xilofone baixo, alto e 

dois sopranos, assim com um metalofone baixo, alto, soprano e jogo de sinos.  

Macro Planificação 

Planeado em quatro grandes secções, o projeto teve como primeira secção a 

Aprendizagem do Software, que decorreu no mesmo espaço temporal que a 

segunda, a Prática Instrumental e Vocal dos Temas Natalícios. A terceira secção 

deste projeto passou pela Gravação Áudio do Instrumental e Vocal dos Temas 

Natalícios.  Por fim e de forma a complementar o projeto, ocorreu a realização de 

uma composição livre de um medley de Natal no Ableton Live, utilizando tanto os 

fragmentos gravados pelos alunos como aqueles já pré-defenidos.  

Foram apenas enviadas três sessões para análise, a sessão 4, na qual foi 

introduzida a forma ABA, a sessão 5, onde foi introduzida a forma ABACA e foi 

induzido o condicionamento das partes estilisticamente e por fim a sessão 9, onde foi 

enviada a música final. Tal aconteceu, pois foram as sessões onde se notou mais  

a evolução ou não das aprendizagens musicais dos alunos. Na quarta sessão foi 

onde consegui analisar se os alunos já tinham interiorizado a forma e conseguiram 

aplica-lá. Na quinta sessão foi introduzido o condicionamento estilístico das partes 

da música. Foi interessante avaliar se estes compreenderam o conceito e tiveram 

a destreza suficiente no software para as realizar. A última sessão foi a que mais  

transpareceu as aprendizagens musicais dos alunos, pois consistiu numa 

composição livre em que todos os conceitos e aprendizagens culminaram. 

!31



Planificação Detalhada 

 

O meu projeto foi organizado em quatro fases: Experimentação/Aprendizagem, 

que ocorreu simultaneamente com a Aprendizagem dos Temas Natalícios, 

seguidamente a Gravação de loops e a Criação musical com loops ministrados e próprios. 

Sessão Primeira Parte Segunda Parte Envio de 
músicas

1 Apresentação do Ableton 
Live e do Projeto

s_2 Ensaio instrumental da 
música “Brilha Brilha”

s_2

2 Introdução ao Ableton 
Live, comandos básicos

s_1 Ensaio vocal da música 
“Brilha Brilha”

s_2

3 Introdução à organização 
e à mixagem no Ableton 
Live

s_1 Ensaio instrumental da 
música “Jingle Bells”

s_2

4 Introdução à forma ABA s_1 Ensaio vocal da música 
“Jingle Bells”

s_2 X

5 Introdução à forma 
ABACA e 
condicionamento das 
partes estilisticamente

s_1 Ensaio instrumental da 
música “Da Serra vem 
um Pastor”

s_2 X

6 Composição livre de 
forma a tirar dúvidas e 
assimilar conhecimentos

s_1 Ensaio vocal da música 
“Da Serra vem um 
Pastor”

s_2

7 Gravação dos temas 
natalícios

s_2 Gravação dos temas 
natalícios

s_2

8 Edição e seleção das 
partes gravadas

s_1 Edição e seleção das 
partes gravadas

s_1

9 Composição do Medley 
de Natal

s_1 Composição do Medley 
de Natal

s_1 X

10 Audição e análise de 
todos os Medleys de 
Natal

s_2 Realização das 
entrevistas

s_2
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Este projeto teve a duração de dez sessões, cinco delas destinadas à Experimentação/

Aprendizagem do software e Preparação dos Temas Natalícios. Duas destinadas à 
Gravação/Edição de loops e três destinadas à criação musical com loops ministrados e 

próprios. Todas as sessões tiveram a duração de duas horas e meia. 

A primeira sessão (16/10/2012 e 18/10/2012) foi totalmente realizada na s_2. 

Nesta ocorreu uma demonstração do software feita por mim, onde evidenciei o 

que é possível criar com esta ferramenta e mostrei vídeos de vários produtores a 

produzirem músicas populares entre os alunos, esta ferramenta bem como o 

projeto ganharam um significado descritivo, ficando igualmente associados à 
moda e a todo o significado “extramusical” que rodeia tais artistas pop. Esta 

abordagem despertou também o significado inerente nos próprios,  pois tal  foi 
despertado ao ouvir tais músicas que estes apreciavam. “Sempre que ouvimos 

música somos influenciados por estes dois tipos de significados e ambos devem 

estar sempre presentes em todas as experiências musicais” (Green, 2000, p.48). 

A segunda parte desta sessão foi dedicada à aprendizagem e ensaio da parte 

instrumental da música “Brilha Brilha”. 

A segunda sessão (23/10/2012 e 25/10/2012) teve a primeira hora e meia na s_1 

e a última hora na s_2. Os alunos começaram a aprendizagem do software 

segundo o modelo de Collins (1996) e desenvolveram a composição segundo o 

modelo de Savage (2005). Estes dois processos estão ligados entre si através 

do conceito da motivação (segundo a tabela de triangulação de metodologias 

apresentada no final do capítulo do enquadramento teórico). Seguidamente 

começaram a trabalhar o conceito da Mestria, onde se relaciona a Habituação da 

Metodologia de Aprendizagem do Software com a Experimentação referente ao 

Processo de Composição e com o patamar dos Materiais da Espiral de 

Desenvolvimento Musical. 

Iniciámos a aprendizagem do software, na qual indiquei aos alunos como o 

inicializar, distribui uma folha com os comandos principais, demonstrei-os e 

indiquei-lhes onde estavam as frases musicais que poderiam utilizar, com sons 

modernos e apelativos, sons que estes ouvem na rádio do século XXI. Pois 

“Inspiring starting points are vital in any creative activity” (Savage, 2005, p.172)  é aqui 
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que se relaciona os Pontos de Partida da Metodologia da Composição. 

Seguidamente, os alunos experimentaram os comandos com algumas destas 

frases musicais, “Tactile exploration, doodling, playing, chance and accidents.” (Collins, 

1996, p.103).  

Posto isto, passámos para o conceito da Mestria, onde podemos encontrar 3 

metodologias, a Habituação na Metodologia de Aproximação do Software 
“Conversant with sound, practice, involvement further tactile/motoric exploration.” (Collins, 

1996, p.103), a Experimentação na Metodologia de Composição “Creative children 

are often learning and thinking when they appear to be playing around, often in 

manipulative or exploratory activities”. (Torrance, 1972: 115) e o patamar dos 

Materiais na Espiral de Desenvolvimento Musical “Experimentation with instruments 

and other sound sources. At this level, the elements of music are pretty disorganised (...) 

having no apparent structural or expressive significance” (Swanwick, 1988, p.77). Os 

alunos ao disporem os comandos e bases que lhes transmiti, tiveram a 

capacidade de compor uma música no software sem condic ionantes, 

desenvolvendo então o conceito de Mestria. A última hora foi dedicada à 
aprendizagem e ensaio da parte vocal da música ”Brilha Brilha”. 

A terceira sessão (20/11/2012 e 22/11/2012) teve a primeira hora e meia na s_1 

e a última hora na s_2. Os alunos continuaram a trabalhar o conceito da Mestria, 

onde esta se relaciona com a Habituação da Metodologia de Aprendizagem do 

Software com a Experimentação referente ao Processo de Composição e com o 

patamar dos Materiais da Espiral de Desenvolvimento Musical. Migram então 

para o conceito da Expressão, que relaciona a Estrutura/Estruturação da 

Metodologia de Aproximação do Software, com a Estruturação do Processo de 

Composição e a Forma da Espiral de Desenvolvimento Musical. 

Prosseguimos com a aproximação ao software através da Habituação, introduzi a 

mistura musical, explicando aos alunos a importância de ter os volumes 

nivelados. Aqui os alunos trabalharam um pouco mais na composição da sessão 

anterior e posteriormente misturaram-na.  
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Seguidamente, expus o conceito de Imaginação/Brincadeira, onde os alunos 

começaram a desenvolver o Controlo na Metodologia de Aproximação do 

Software, “Thus amongst our conditions for creativity, controlling or manipulating the 

medium (sound) carries with it the need for imposed limitations” (Collins, 1996, p.102), 

dessa forma limitei o exercício seguinte a ser realizado, permitindo que 

colocassem os instrumentos apenas nas faixas corretas. Isto relaciona-se com a 

Seleção da Metodologia de Composição, “The selection of sounds and their 

subsequent rejection or refinement is a time of incubation and development and can occur 

subconsciously” (Savage, 2005, p.176). Para desenvolver esta capacidade pedi 

aos alunos para ouvirem as diversas frases musicais de cada instrumento e 

selecionar os que preferiam, colocando-os nas faixas pré-definidas. Todo este 

processo esteve relacionado com a Expressão, da Espiral de Desenvolvimento 

Musical, “There is little structural control and the impression is of spontaneous and 

uncoordinated musical ideas” (Swanwick, 1988, p.78). Ou seja, não há preocupação 

com estrutura, apenas com o que a criança expressa através das frases musicais 

escolhidas. A última hora foi utilizada para o ensino e ensaio do instrumental da 

música “Jingle Bells” 

A quarta sessão (30/10/2012 e 01/11/2012) teve a primeira hora e meia na s_1 e 

a última hora na s_2. Os alunos entraram no conceito Imaginação/Brincadeira,  

aqui encontramo-nos assim no patamar Estrutura/Estruturação na Metodologia 

de Aproximação do Software, que se relaciona com a Estruturação no Processo 

de Composição e com a Forma na Espiral de Desenvolvimento Musical. 

Os alunos começaram a trabalhar a Estrutura/Estruturação, finalizando a 

Metodologia de Aproximação ao Software. “The final process in any art-making activity 

is structuring” (Collins, 1996, p.102) e na estruturação “relatedness, rescanning, 

reviewing, building blocks” (Collins, 1996, p.103). Ao chegarem a esta fase significa 

que já conseguem trabalhar de forma independente no computador, significando 

também que já possuem o conhecimento do software bem estruturado. Este 

conhecimento enquadra-se com a Estruturação na Metodologia de Composição, 

“Structuring is the gathering together of all the chosen ideas into a comprehensive 

whole.” (Savage, 2005, p.176), isto é, podemos relaciona-lá diretamente com o 

patamar da Forma na Espiral de Desenvolvimento Musical “There is considerable 
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experimentation, a desire to explore structural possibilities, looking to contrast or vary 

established musical ideas.” (Swanwick, 1988, p.78). Para desenvolver este conceito 

mutualmente, nas três metodologias, induzi e condicionei os alunos a comporem 

uma música com a forma ABA. As músicas foram-me entregues de modo a 

analisar na próxima sessão e caracterizar no capítulo Projeto de Investigação do 

projeto. A última hora destina-se à aprendizagem e ensaio vocal da música 

“Jingle Bells” 

A quinta sessão (06/11/2012 e 08/11/2012) teve a primeira hora e meia na s_1 e 

a última hora na s_2. Os alunos trabalharam mais um pouco a Imaginação/

Brincadeira, que relaciona a Estrutura/Estruturação da Metodologia de 

Aproximação ao Software, bem como a Estruturação do Processo de Composição 

e a Forma da Espiral de Desenvolvimento Musical. Posteriormente, iniciaram a 

Meta-Cognição, que relaciona a Avaliação/Revisão do Processo de Composição 

com o Valor da Espiral de Desenvolvimento Musical. 

Os alunos começaram imediatamente também a desenvolver a Avaliação/

Revisão no início da aula, ao analisarmos algumas composições da aula 

passada, pois “The final part of the compositional process is the evaluation and revision 

of compositional ideas. This leads a pupil back to any of the previous stages in order to 

refine their work. This reflection enables another circle of the process to be made and new 

skills and insights to be absorbed. In this way more complex and ambitious compositional 

ideas can be attempted.” (Savage, 2005, p.177). Na análise foi discutido que a 

maioria das partes não tinha contraste suficiente, dessa forma foi realizado um 

exercício de composição condicionada, onde a forma é ABACA, o C não tem 

bateria, o A tem que ser agitado e o B calmo. Adicionando assim valor simbólico 

às partes, induzindo os alunos a atingir o patamar do Valor na Espiral de 

Desenvolvimento Musical, “The symbolic mode of musical experience is distinguished 

by the capacity to reflect upon musical experience and relate it to growing self-awareness 

and rapidly evolving general value systems” (Swanwick, 1988, p.79) utilizando este 

exercício estamos a desenvolver mais o conceito de Imaginação/Brincadeira, 

sendo que os alunos continuam a estruturar e evoluir nesse contexto, assim 

como continuamos o trabalho da Avaliação/Revisão, pois estes após comporem, 

adicionando valor às partes, têm que avaliar a sua composição, de forma a 
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analisar se realmente adicionaram o valor às partes ou não, caso necessário têm 

que a rever. Estas músicas foram-me enviadas de modo a analisar na próxima 

sessão e caracterizar no capítulo Projeto de Investigação. A última hora destina-

se ao ensino e ensaio instrumental da música “Da Serra vem um Pastor”. 

A sexta sessão (13/11/2012 e 15/11/2012) teve a primeira hora e meia na s_1 e a 

última hora na s_2. Os alunos dedicáram-se apenas ao conceito da Avaliação/

Revisão, que relaciona a Avaliação/Revisão do Processo de Composição com o 

Valor da Espiral de Desenvolvimento Musical. 

Os alunos começaram por analisar algumas músicas da aula passada. Após 

alguma troca de ideias, foram desafiados a compor uma música livremente, sem 

qualquer indução ou condicionamento. De forma a estes solidificarem e 

praticarem as metodologias que trabalharam recentemente. Não ocorreu envio 

de músicas. A última hora destinou-se ao ensaio de voz da música “Da Serra 

vem um Pastor”. 

A sétima sessão (20/11/2012 e 22/1172012) realizou-se na totalidade na s_2. 

Efetuou-se a gravação das músicas Natalícias “Brilha Brilha”, “Jingle Bells” e “Da 

Serra vem um Pastor”. Foram gravadas por instrumento individual, com a 

intenção de serem utilizadas na composição de final de projeto. 

A oitava sessão (27/11/2012 e 29/11/2012) realizou-se totalmente na s_1. Neste 

momento foi trabalhado o conceito de Motivação, que relaciona a Iniciação da 

Metodologia de Aproximação ao Software com os Pontos de Partida do Processo 

de Composição. Assim como a Meta-Cognição, que engloba a Avaliação/Revisão 

do Processo de Composição com o Valor da Espiral de Desenvolvimento Musical.  

Sendo que esta sessão se destinou também à audição e edição das gravações 

da sétima sessão. Os alunos ouviram todas as gravações, escolheram (por voto) 

as que seriam utilizadas (apenas duas por música), aqui foi trabalhada a Meta-

Cognição, na qual estes avaliaram as suas performances e atribuíram valor às 

gravações que foram selecionadas.  
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Seguidamente, prosseguiu-se a edição das mesmas no software, o que 

desenvolveu o conceito de motivação, uma vez que iniciaram uma nova 

aprendizagem dentro do software e obtiveram novos pontos de partida na 

perspetiva da composição.  

Nona Sessão (04/12/2012 e 06/12/2012) realizou-se totalmente na s_1. Os 

alunos compuseram um Medley de Natal livre, sem induções ou condicionantes. 

Tiveram acesso a todas as frases musicais gravadas e selecionadas para 

fazerem parte do projeto. Este foi o último momento de trabalho efetivo com o 

software. Foram enviados os Medleys, com o objetivo de serem analisados no 

capítulo Projeto de Investigação. 

Décima sessão (11/12/2012 e 13/12/2012), realizou-se totalmente na s_2. Nesta 

última sessão foram ouvidos e analisados todos os Medleys de Natal entre os 

alunos e foi realizada uma entrevista a cada aluno sobre o projeto. 

A observação realizada, ao longo da implementação do projeto educativo, deixou 

transparecer resultados aparentemente positivos no que se refere à motivação e 

aprendizagens musicais desenvolvidas pelos alunos. Contudo, sendo este um 

projeto de investigação-ação, há a necessidade de analisar as músicas 

compostas pelos alunos, bem como as suas perceções e opiniões sobre o 

projeto. O próximo capítulo descreve o Projeto de Investigação, os instrumentos 

e técnicas de recolha e a análise de dados e os resultados obtidos.  
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4. Projeto de Investigação 

Este Projeto de Invest igação é desenvolv ido no âmbi to do t rabalho 

“Sequenciação musical em Computador, em Contexto de sala de aula”, numa 

interligação com o Projeto Educativo, e nasce a partir da inquietude em descobrir 

como suscitar nas crianças um maior interesse pelo ensino da música baseado 

no contexto de como compor recorrendo às novas tecnologias. 

Assim, elaborou-se um estudo face ao trabalho desenvolvido sobre a 

apropriação das aprendizagens musicais dos alunos e motivação para a 

composição musical. 

Todo este processo investigativo encontra-se dividido em três níveis: 

Metodologia de Investigação, Identificação e Caracterização das Técnicas de 

Recolha, Tratamento dos Dados e sua justificação e Resultados. 

Metodologia de Investigação 

Nesta parte do relatório de estágio pretende-se descrever a metodologia de 

investigação seguida neste projeto de investigação bem como a justificação da 

sua escolha. “Por norma, uma investigação nasce de uma determinada carência 

informativa ou cognitiva correspondente a um estado de desconhecimento 

concernente“ (Bianchi, 2005).  

Os objetivos principais deste projeto investigativo foram comprovar a assimilação 

e evolução de aprendizagens musicais pelos alunos ao utilizar um sequenciador 

musical no computador em contexto de sala de aula, assim como comprovar se 

tal os motiva para a composição musical. 

O Projeto de Investigação foi construído de forma a dar uma resposta adequada 

à questão de partida: Que aprendizagens e motivações são potenciadas pela 

utilização de Sequenciadores Musicais s em sala de aula? 
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Procurei averiguar de forma concisa que motivações e aprendizagens têm as 

DAWs (Digital Audio Workstations) na sala de aula. Se motivam ou desmotivam, 

evoluem ou atrofiam as capacidades musicais dos alunos de Educação Musical. 

Penso que esta nova abordagem à composição musical e à música em geral tem 

muito para oferecer educacionalmente. Sendo esta uma tecnologia recente e 

corrente, deverá aproximar mais os alunos à música e ao que é “fazer música” 

no século XXI. 

Caracterização breve do método escolhido. 

O método utilizado neste projeto foi o método Investigação-Ação, pois o projeto 

implica uma tentativa de resolução de um problema. Resolução essa através de 

uma experiência onde eu sou interveniente. Este método de investigação é 

utilizado quando é necessário a reconstrução de um determinado contexto 

educacional. Pois “o propósito fundamental da Investigação-Ação não é tanto 

gerar conhecimento, é sobretudo, questionar as práticas sociais e os valores que 

as integram com a finalidade de explicá-los. A Investigação-Ação é um poderoso 

instrumento para reconstruir as práticas e os discursos” (Latorre, 2003:24). 

Segundo Elliot (1991), o método de Investigação-Ação trata-se de um estudo de 

uma ação social com o objetivo de melhorar a mesma. 

Segundo a ideia de Corey (1993), a Investigação-Ação é um processo no qual os 

práticos tentam estudar os seus problemas cientificamente, com o objetivo de 

orientar, corrigir e avaliar as suas decisões e ações. Isto é, forçando-os assim a 

mudar as suas práticas de modo a resolver o problema. 

O modelo (segundo Jack Whitehead, 1989) organiza-se em cinco etapas: Sentir 

um problema, conceber uma solução, pôr em prática a solução, avaliar os 

resultados da ação e finalmente modificar a prática. 
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Explicitação da sua adequação tema/problema 

Este método adequa-se bastante bem ao projeto que realizei, pois as suas fases 

concedem com as fases do meu projeto. Passo a explicar: 
- Sentir um problema: Que aprendizagens e motivações são potenciadas 

pela utilização de Sequenciadores Musicais s em sala de aula? 

- Conceber uma solução: Ensinar as ferramentas de sequenciação musical 

em computador (DAWs) aos alunos e ouvir as composições que estes 

realizam com estas ferramentas. 

- Por em prática a solução: Realizar durante as aulas as tarefas propostas 

no ponto anterior, guardar as músicas compostas pelos alunos. 

- Avaliar os resultados da ação: Após a recolha e tratamento de dados, 

pretendo avaliar as composições, ver os vídeos das entrevistas e de 

situações de trabalho. De modo a tirar conclusões sobre a experiência 

realizada - o que foi positivo ou negativo, vantagens e desvantagens da 

pedagogia utilizada. Concluir se os alunos assimilaram as competências 

pretendidas e se ficaram motivados com a atividade. 

-  Modificar a prática: Após a avaliação, depois de vistos os pontos positivos 

 e negativos, o que resultou e o que não resultou, irei mudar as práticas  

necessárias de modo a que a mesma atividade funcione melhor da  próxima 

vez que a realizar. 

Identificação e caracterização das técnicas de recolha e 
tratamento dos dados e sua justificação 

A minha investigação está dividida em duas partes, a confirmação de 

aprendizagens musicais e da motivação dos alunos utilizando a sequenciação 

musical em computador. Para cada uma das partes desenvolvi duas sub-

questões de forma a compartimentar e simplificar a caraterização e compreensão 

dessas mesmas. Essas sub-questões são: Como se compõe música no 
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computador? O que é preciso para compor uma música? (estas perguntas 

referem-se à aprendizagem musical) e Gostaste do projeto? Tencionas compor 

no futuro? (estas referem-se à motivação) 

Para a recolha de dados e de forma a responder a tais perguntas utilizei as 

técnicas de observação-participação e entrevista. Escolhi estes métodos de 

recolha de dados pois penso serem os mais adequados ao meu projeto. 

Na observação-participação utilizei vários meios de recolha de informação. 

Realizei observação direta com gravação de vídeo, que me ajudou a registar 

momentos, conversas, atitudes, dúvidas interessantes no decorrer do projeto, 

algumas situações de trabalho, registando assim as reações, dúvidas e 

dificuldades mais frequentes dos alunos enquanto eu estive a explicar as 

técnicas e ferramentas a utilizar (Pasta E do CD). Como último meio para a 

observação-participação, utilizei a gravação das composições, que me auxiliou 

numa análise mais profunda das músicas compostas pelos meus alunos, assim 

como permitiu-me usar tais músicas para discussão de ideias nas sessões 

seguintes. Tal método consistiu no envio das composições assim que finalizadas, 

através do correio eletrónico, da parte dos alunos (Pasta C do CD). 

Recorri à técnica de entrevista, com o objetivo de perceber o que “ia na cabeça” 

dos meus alunos, se realmente f icaram motivados e assimi laram as 

aprendizagens desejadas, que dificuldades tiveram, se continuarão a compor no 

computador e o que correu menos bem. Através das entrevistas tive o objetivo 

de recolher informação relativamente à assimilação de aprendizagens musicais, 

nomeadamente como compor em computador e como compor em sala de aula, 

assim como recolher informação sobre a motivação, se os alunos têm prazer em 

compor a sua própria música e se invencionam compor no futuro. 
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As entrevistas foram organizadas desta forma: 

 

Vantagens e desvantagens das técnicas de recolha de 
informação relativamente ao projeto 

Este estudo referiu-se à investigação desenvolvida entre os espaços de 

composição musical em computador e de ensaio e gravação numa sala-estúdio, 

durante um período de 10 semanas. Deste modo surgiu a necessidade de 

registar o desenvolvimento dessas aprendizagens, de forma a futuramente as 

analisar.  As técnicas de recolha de informação que escolhi para registar tais 

aprendizagens foram a observação-participação e a entrevista. 

Considero a técnica de observação-participação uma mais valia para o meu 

projeto, pois permite-me apreender os comportamentos e acontecimentos no 

próprio momento em que acontece sendo assim o material de análise 

espontâneo. 

Mas esta técnica tem também desvantagens, é uma técnica muito exigente, pois 

há que estar constantemente atento e a registar tudo o que se passa. Outra das 

dificuldades desta técnica é o trabalho extenso necesário para a sua análise, 

Categoria Sub-Categoria Pergunta

Aprendizagens Musicais Compor em computador O que é fazer música no 
computador? Como se 
faz?

Compor em sala de aula Como farias uma música 
com a tua turma, na sala 
de aula, sem usar o 
computador?

Motivação Prazer em criar música 
própria

Achaste este projeto 
interessante? porquê?

Intenção de compor no 
futuro

Vais continuar a fazer 
músicas no teu 
computador, em casa?
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pois é mais difícil e demorado de caraterizar. Ou seja, é positivo pois permite 

registar com precisão os acontecimentos à medida que se desenrolam, mas 

exige que distribua o meu tempo e atenção entre a realização do registo, as 

dificuldades dos alunos e a sala como um todo, assim como é demorado e 

complexo de caracterizar e analisar. 

A gravação das composições permite-me analisá-las com calma e detalhe no 

futuro, assim como usá-las para discussão e análise com os alunos. Por outro 

lado, apenas tenho o produto final, através da gravação não consigo analisar o 

processo criativo e de aprendizagem do aluno. 

A técnica de entrevista oferece uma vantagem que se adequa e é importante 

para o meu projeto. Essa vantagem é o grau de profundidade das respostas que 

se conseguem. Conseguimos ler a linguagem corporal do aluno, reparar na 

perspicácia, velocidade e facilidade a responder e conseguimos conhecer a 

pessoa por detrás da sua função como participante no projecto, percebendo 

quais são as suas motivações e reações pessoais. “... a entrevista é utilizada 

para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspetos do mundo” (Bogdan e Biklen, 1991, p. 134) 

Resultados 

Foram enviadas músicas de três sessões das dez realizadas. A 4ª sessão foi 

aquela cujas gravações foram enviadas primeiro, onde os alunos deveriam 

compor uma música com a estrutura ABA. A segunda sessão enviada foi a 5ª, os 

alunos enviaram músicas com a forma ABACA, onde o C não teria bateria, o A 

teria que ser agitado e o B calmo. A terceira e última sessão enviada foi a 9ª, 

aqui foram enviadas as músicas de final de projeto, onde os alunos fizeram um 

medley de Natal, tendo acesso a todos os sons que até ao momento lhes tinham 

sido distribuídos, assim como aos que tinham gravado. 

A maior dificuldade de um investigador “não é o de saber como vai recolher, mas 

sim o de imaginar o que fazer com os dados que obteve” (Wolcott, 1994:9).  
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Foram enviadas e analisadas um total de 30 músicas, 10 por sessão (Pasta C do 

CD), pois só havia 10 computadores na sala. Estas foram categorizadas segundo 

a Espiral de Desenvolvimento Musical por Swanwick e Tillman.  

 

Foram efetuadas treze entrevistas, onze delas em vídeo e duas escritas. Para  

serem entrevistados em vídeo , os alunos tinham que ser autorizados pelo 

Encarregado de Educação. Como dois alunos não foram autorizados, a  

respectiva entrevista foi registada de forma escrita. A análise de conteúdo será 

feita através da caraterização das respostas. 

Patamar 4ª Sessão 5ªSessão 9ª Sessão Número total 
de músicas

Materiais 3 0 1 4

Expressão 4 1 2 7

Forma 3 5 4 12

Valor 0 4 3 7
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Tabelas completas na Pasta B do CD 

Categoria Sub-Categoria Aluno Repostas

 Aprendizagens 
Musicais

Composição através 
do computador

Seleção

A_9
“escolhemos como vão ser as 

partes, escolhemos os 
instrumentos e o que toca cada”

Organização/Metodologia

A_3

“ As formas. Por exemplo no A 
meto voz e instrumentos, no B só 

instrumentos ou guitarra ou 
bateria.”

Composição na sala

Seleção

A_9 “Escolho quem vai tocar, o que 
têm que fazer em cada parte”

Organização/Metodologia

A_5

“Como fiz no computador, 
escolhia que forma queria, (...) 

ouvia o que é que os meus 
colegas queriam tocar em cada 
parte, decidia com eles o que 

tocavam e depois ensaiava cada 
parte sozinha e depois tocava do 
início ao fim, mudava o que não 
funcionasse, depois via quais 

eram os que deviam tocar com 
mais força e já está.”

Motivação

Prazer ao compor 
através do 

computador
A_13

“Sim. Achei muito interessante 
(...) Pode-nos ajudar no futuro, 

por exemplo se agente quisermos 
ser professores de música 

podemos ensinar aos nossos 
alunos (...) uma das coisas mais 

interessantes que aprendi, foi 
isto”

Continuação futura A_6
“Sim se tiver o programa. Eu vou 

fazer cada dia uma música 
diferente”
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Composição  

Foram enviadas e analisadas três sessões, em cada sessão foram enviadas dez 

músicas, logo foram enviadas e analisadas um total de trinta músicas. Para 

analisar as músicas utilizei a Espiral de Desenvolvimento Musical de Swanwick e 

Tillman, onde caraterizo cada música num dos quartro patamares: Materias, 

Expressão, Forma e Valor.  

Uma música caraterizada nos Materias não tem os elementos musicais (blocos 

ou frases musicais) organizados ou ligados entre si. Não há intenção de 

expressividade, só experimentação motora. É uma fase ainda ligada ao físico, à 

iniciação da aprendizagem do software (ou à técnica instrumental). Saímos deste 

patamar quando começamos a dominar os comandos base do software e temos 

alguma preocupação expressiva, em ligar as frases entre si, construir algum 

sentido através da escolha das frases. 

São caraterizadas na Expressão as composições que começam a ter ligações 

entre as frases e começam a fazer algum sentido. Onde inicia a preocupação em 

escolher que frase está a tocar simultaneamente com a outra e se funcionam 

juntas, se entraram ao mesmo tempo ou estão desfasadas uma relativamente à 

outra e à pulsação. Deixamos a parte técnica da aprendizagem do software e 

começamos o pensamento mais musical no qual os alunos começam a tentar 

expressar algo através da sua música. 

A Forma é utilizada para caraterizar as músicas que já têm uma estrutura 

mus ica l . As compos ições começam a estar es t ru turadas por par tes 

convencionais que se podem repetir e organizar num todo, ou seja, começam a 

aparecer as formas ABA, ABACA, etc. Normalmente nesta fase as diferentes 

partes contrastam entre si, mas não dispõem de valor, ou seja, costumam ser 

mecânicas, não transmitem ainda nada específico. 

O Valor é o patamar mais alto da Espiral de Desenvolvimento Musical, é quando 

a música se torna mais que uma mera distração e começa a ser tratada como 

algo imensamente importante. É só neste patamar que conseguimos transmitir 
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sentimentos e ideias fluentemente através da música. Estão neste patamar as 

composições que conseguirem transmitir uma ideia ou sentimento. 

Na quarta sessão deu-se o primeiro envio de músicas. Foi pedido aos alunos que 

compusessem uma música com a estrutura ABA (induzindo a forma aos alunos). 

Das dez músicas enviadas, três foram enquadradas nos materiais, quadro estão 

no patamar da expressão e três classificam-se na forma. Nenhuma está 

classificada no valor. Estes valores explicam-se por esta ser apenas a terceira 

sessão em que os alunos exploram o software. Como todos eles têm ritmos de 

evolução diferentes, é perfeitamente normal que os resultados sejam 

heterogéneos e com tendência a evoluir. 

Na quinta sessão foram enviadas mais dez músicas; nesta sessão induzo o 

valor,  indicando que a música tem que ter a forma ABACA, onde o C não tem 

bateria, o A tem que ser agitado e o B calmo. Estas indicações do agitado e 

calmo induzem os alunos a se esforçarem e a se relacionarem com a música 

numa abordagem íntima e emocional, de forma a atingirem o Valor.  

Nenhuma delas ficou caracterizada no patamar dos Materiais, o que indica que 

os alunos já estavam com algum domínio do software. Uma composição foi 

classificada na Expressão, cinco no patamar da Forma e quatro no Valor. É de 

notar que estas músicas foram todas induzidas, logo só na próxima sessão 

iremos ter a certeza se estes alunos sempre atingiram o Valor na composição 

musical, ou se estas composições foram fruto da indução realizada por mim. 

A nona sessão foi a última com envio de músicas. Foi pedido aos alunos que 

compusessem um Medley de Natal livre, sem qualquer indução ou limitação. 

Desta forma pretendo analisar em que patamar os alunos realmente se 

encontram. 

Uma composição ficou no patamar dos Materiais. Nada me levou a crer que 

houvesse problemas no manuseio do software, mas sim na musicalidade, pois 

faltou expressão, ligação entre os sons e não houve qualquer tipo de cuidado 

harmónico. Deduzo que este aluno sentiu falta da indução de ideias e ficou 

perdido quando teve que compor sem qualquer limitação. Duas composições  
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que foram classificadas na Expressão continham frases que faziam sentido entre 

si e nota-se algum cuidado na sua seleção e sequênciação, mas contudo, não 

demonstram qualquer tipo de estrutura. No patamar da Forma tivemos quatro 

composições, estas apresentaram uma estrutura óbvia, bem organizada, 

contudo, revelam-se muito mecânicas e não transmitem qualquer tipo de ideia ou 

sentimento. Finalmente tivemos três composições que estão classificadas no 

Valor. Estas músicas transmitem algumas emoções, notou-se um grande cuidado 

da parte dos alunos ao comporem-nas e em criar partes contrastantes que 

funcionassem num todo. 

Na totalidade houve quatro músicas no patamar Materiais, sete no da Expressão, 

doze na Forma e sete no Valor. Este total expressa, a meu ver, um resultado 

positivo, pois como referi, todos os alunos têm ritmos diferentes, mas o projeto 

foi implementado numa zona extremamente rural da ilha da Madeira onde todas 

estas crianças passam dificuldades financeiras. Tanto que muitas delas não 

dispõem de computador pessoal em casa; dessa forma o trabalho cingiu-se ao 

tempo disponibilizado nas sessões. Considero que estes números, atingidos em 

apenas seis sessões de trabalho efetivo com o software, são deveras 

satisfatórios. 

Entrevistas 

1.- Composição através do computador 

Nesta secção das entrevistas, notou-se que os alunos atribuíram bastante 

importância a dois aspetos, a Seleção e a Organização/Metodologia. Dessa 

forma, organizo as suas respostas nesses dois sub-grupos. 

1.1.- Seleção 

O início do trabalho no software começa sempre com a seleção dos 

instrumentos. “Abro o Ableton Live, oiço a maioria dos instrumentos” A_6, como 

o próprio aluno diz, ouvir os instrumentos era sempre uma parte importante 

do processo “ouve-se as músicas, as músicas que a gente tiver mais 

interessados por exemplo o pad ou lead etc, a bateria” A_13. Nesta altura já há 
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preocupação com o “todo” da música, porque já “escolhemos os que 

funcionam melhor para cada parte da música e montamos” A_5. 

1.2.- Organização/Metodologia 

Após a escolha dos instrumentos, os alunos organizam a música “a gente 

mete elas com uma forma, por exemplo o A, B ou C. (...) Significa que são 

partes, por exemplo a parte A tem de ser sempre igual e a parte B tem de ser 

diferente com sons mais baixos e etc.“ A_13. Ou seja, logo após a seleção, 

pensavam como os iriam organizar e faziam-no, embora alguns fossem também 

pouco organizados  “depois colocamos onde quisermos e depois já está” A_7. 

Mas o que julguei mais interessante foi a preocupação de alguns alunos em 

rever e demonstrar preocupação se as frases funcionam entre si “criamos as 

faixas que precisamos, escolhemos a forma e como é que cada parte vai ser (...) 

e montamos. Depois de montar ouvimos, mudamos o que não gostarmos, 

acertamos os volumes e guardamos" A_5, que partilha a mesma ideia que este 

aluno: “Fazemos a forma, escolhemos como vão ser as partes, (...) e montamos, 

ouvimos, mudamos o não está bom, ouvimos outra vez, mudamos os volumes 

até ficar bom, ouvimos uma última vez para mudar o que for preciso e já está. Se 

quisermos a nossa voz lá temos que nos gravar com um microfone.” 

A_9.  

2.- Composição na sala de aula 

Nesta secção, os alunos tenderam a seguir a metodologia usada no 

computador, apenas transpondo-a para a sala de aula “Como fiz no computador, 

escolhia que forma queria, que instrumentos queria” A_5. Dessa forma volto a 

dividir este segmento em duas sub-categorias, a Seleção e a Organização/

Metodologia. 

2..1- Seleção 

Os alunos começaram por escolher que instrumentos utilizar na sua 

composição “Pegava em tambores, maracas, xilofones, a pandeireta.” A_3, 

notou-se através desta resposta que têm a sensibilidade e o cuidado de 
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escolher instrumentos que estes sabem que estão disponíveis na sala de 

aula, tendo noção que não são os mesmos que estavam disponíveis no 

computador. No entanto, surgiu uma nova problemática - organizar que 

instrumento toca cada elemento, ou seja, estão limitados pelo número de 

pessoas e sua habilidade, “Escolho quem vai tocar, o que têm que fazer em 

cada parte” A_9.  

2.2.- Organização de Metodologia 

Alguns dos alunos utilizaram a mesma estratégia que utilizaram no Ableton 

“Fazendo, por exemplo, tenho a Margarida e a Sabrina, a Margarida fazia aparte 

A e a Sabrina a parte B, mais ou menos assim.” A_4, “Punha a parte A, depois C, 

depois B e a A” A_7, “Bem, sem usar o computador é uma pergunta difícil mas a 

gente pode fazer com várias partes. Com a parte A, B ou C como disse na 

primeira pergunta. A parte A era xilofones e maracas, a parte B xilofones, 

baterias e flautas e a parte C a voz, como levar a imaginação.” A_13. A 

estratégia adotada resulta, contudo mantém-se a pergunta - quem decide e 

quem cria as frases musicais a serem tocadas pelos alunos e qual a 

metodologia? “Como fiz no computador, escolhia que forma queria, (...) ouvia o 

que é que os meus colegas queriam tocar em cada parte, decidia com eles o que 

tocavam e depois ensaiava cada parte sozinha e depois tocava do início ao fim, 

mudava o que não funcionasse, depois via quais eram os que deviam tocar com 

mais força e já está.” A_5, outro aluno concordou, “Escolho (...) a forma e oiço 

um de cada vez, para escolher o que vão tocar no A, B e C. Depois digo-lhes a 

forma e oiço. Mudo o que não gostar e pronto.” A_9. É notório que 

compreenderam o conceito de composição, quer em computador, quer noutro 

contexto. 

3.- Prazer ao compor através do computador 

Nesta secção tive como objetivo determinar se os alunos ficaram motivados com 

o projeto ou não. Os principais fatores motivadores foram o software e o 

“aprender a fazer músicas”, “Sim (...) Porque aprendi a fazer músicas, gostei. 

Aprendi a trabalhar no Ableton Live e a guardar. (P: Achaste este projeto 

importante?) - Achei.” A_3. Alguns alunos ficaram entusiasmados por poderem 
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utilizar os instrumentos mais atuais nas suas composições “Sim (...) Porque fiz 

em conjunto com a Margarida e às vezes com a Sabrina e porque instrumentos 

fixes. (P: E aprendeste alguma coisa?) – Aprendi. (P: Aprendeste a fazer o quê?) 

– A fazer música.” A_4. Mas todos estavam bastante motivados por terem 

aprendido a compor “Sim. Achei muito interessante (...) Pode-nos ajudar no 

futuro, por exemplo se a gente quisermos ser professores de música podemos 

ensinar aos nossos alunos (...) uma das coisas mais interessantes que aprendi, 

foi isto” A_13. Este aluno sintetizou as outras respostas na sua “Gostei muito, 

sempre quis fazer as minhas músicas. É mais fácil e rápido no computador, 

porque ele não se comporta mal e faz barulho como os meus amigos. E tem mais 

instrumentos e sons como os das músicas de verdade.”A_9. 

4.- Continuação de composição no computador 

Todos têm interesse em compor no futuro, contudo, parecem existir diversos 

obstáculos logísticos “Talvez (...) Porque às vezes o computador fica estragado 

e não consigo ir. (P: Mas se tiveres um computador bom e o Ableton, vais 

continuar a fazer?) Sim.”A_2, “Não sei (...) não tenho o Ableton Live. (P: E se 

tivesses?) - Fazia.” A_4, “Não tenho o Ableton Live mas senão eu faria.” A_7, 

“Não, não tenho o programa. (P: Mas se tivesses o programa fazias?) – Fazia.” 

A_10. Contudo existem os alunos com mais “sorte” que dispõem de meios 

para poderem continuar “Sim, já instalei o programa em casa e tudo. Vou fazer 

muitas músicas e gravar-me a cantar nelas também.” A_5, “Sim (...) porque acho 

interessante, gostei deste programa e acho que queria continuar.” A_8 e aqueles 

no qual o gosto foi tal que vão tentar continuar “Sim (...) Porque acho 

interessante, gostei deste programa e acho que queria continuar.” A_6 e “Sim, 

vou continuar a fazer no computador, porque se não tiver o Ableton Live, peço a 

alguém para me o passar, para fazer várias músicas, cada dia uma melhor que a 

outra (...) porque pode haver pessoas interessadas nas nossas músicas e pedir 

para a gente fazer mais, por exemplo.” A_13. 
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5. Conclusões 
Após o que foi discutido e elaborado neste relatório de estágio, existe um 

conjunto de ideias que necessita particular atenção, sendo dessa forma 

necessário elaborar uma última análise reflexiva sobre o projeto desenvolvido e 

elaborar conclusões e implicações educativas em contexto com os resultados 

obtidos. 

Considerações Finais 

É imperativo recordar que a conceção deste projeto tem origem na minha 

convicção de que as novas tecnologias musicais são ferramentas que deveriam 

ser utilizadas nas aulas de Educação Musical, pois na minha perspetiva cada 

músico deve ser independente nesta nova era musical. O caminho para tal 

independência passa por compor, gravar, editar e distribuir a sua música sem 

depender de terceiros. A utilização da sequenciação musical em computador é 

apenas o início dessa liberdade. É algo com muito valor educacional e 

extraescolar. Trata-se uma ferramenta que os alunos adquirem na escola e 

podem transportá-la para a sua vida profissional como músicos. “A tecnologia 

atingiu tal padrão de qualidade, de modo que não somente transformou em seus 

objetos a totalidade das obras e artes tradicionais (...) como conquistou para si 

um lugar próprio entre os procedimentos artísticos” (Benjamim, 1985 p. 165). 

O  projeto visou comprovar a validade da sequenciação musical em computador 

como instrumento de educação, apresenta potencial no desenvolvimento das 

Aprendizagens Musicais e Motivação, para investigação de tal potêncial foi 

elaborada a seguite pergunta: Que aprendizagens e motivações são 

potenciadas pela utilização de sequenciadores musicais em computador no 

contexto de sala de aula? 

Existem, sem dúvida, aprendizagens e motivações potenciadas pela utilização de 

sequenciadores musicais em computador no contexto de sala de aula. Estas 

passam pela área da composição, da independência musical e pela vontade e 

liberdade de fazer mais música.  
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As crianças acabaram um projeto com noção do que é compor, conseguindo 

assim compor uma música, tanto no software quanto na sala de aula. 

Compreendem que passos são necessários para a seleção dos instrumentos, 

que frases devem ser tocadas e como devem ser organizadas. A visualização de 

como se organiza a música, trabalhando numa grelha horizontal, torna mais 

óbvia a colocação e sequenciação das frases musicais relativamente à estrutura 

musical, propiciando aprendizagens com uma agilidade que outros métodos não 

permitem, “New technologies have enabled pupils to understand better the 

relationship between music and visual images” (Cain, 2004, p:216) Com este 

projeto aperceberam-se também de como transmitir sensações/ambientes 

através da música. Descobriram também como são compostas as suas músicas 

prefer idas (atuais) (ver vídeo 1, da pasta Vídeos de Comentários 

Expressivos, dentro da pasta E, no CD). 

Adquiriram alguns aspetos extramusicais interessantes. Como fazer uma 

gravação áudio própria, como fazer uso de uma gravação ao compor música, a 

edição das frases musicais, a cortar o silêncio, acertar o ritmo da gravação com 

o de um metrónomo e como misturar as faixas de forma a que se ouvisse o 

pretendido e mantivesse a coesão.  

Todos eles ficaram motivados para o “fazer mais música”. Estes pretendem 

continuar a compor no futuro e reconhecem a importância deste projeto e de 

serem musicalmente independentes - neste momento, todos eles conseguem 

compor sozinhos em suas casas, no seu computador. Uma das perspetivas mais 

motivantes foi o fato de utilizarem software atual, com sons atuais, para 

comporem músicas atuais - algo dificilmente atingível com os métodos 

educativos mais desatualizados, pois tais não oferecem a possibilidade aos 

alunos de compor com tal simplicidade, utilizando timbres do século XXI. 

As conclusões reforçam a literatura. Os Significados Musicais de Lucy Green  

(2000)representam de forma explícita como funciona a motivação. Como 

resultado, os alunos estão motivados. O Quadro para a Aplicação de Novas 

Tecnologias de Collins (1996) funciona, visto que todos eles compreenderam e 

utilizaram o software autonomamente e independentemente. A Metodologia de 
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Composição de Savage (2005) adequa-se ao projeto pois os alunos compuseram 

músicas completas utilizando-o. A Espiral de Desenvolvimento Musical de 

Swanwick e Tillman (1988) reforça o projeto, pois caraterizou com bastante 

exatidão as composições dos alunos. 

No total, quatro músicas qualificaram-se nos Materiais, sete na Expressão, doze 

na Forma e sete no Valor. Conduzi seis sessões de trabalho composicional do 

software. Dado que a maioria dos alunos não tem computador em casa, apenas 

trabalhavam na sala, a meu parecer, são ótimos resultados. Normalmente os 

alunos não atingem o valor até aos quinze anos, mas igualmente não são 

induzidos. Na realidade, os resultados foram sempre evolutivos. Caso 

continuasse o trabalho com a turma por mais seis sessões de trabalho no 

software, estes iriam continuar a progredir na Espiral de Desenvolvimento 

Musical rapidamente. 

Desta forma posso concluir que a utilização de sequenciadores musicais em 

computador promove as aparendizagens musicais e desenvolve a motivação nos 

alunos. Desta forma, “o isolamento histórico das pessoas que trabalham nas 

escolas dos outros trabalhadores culturais precisa de ser superado” (Giroux, 

1999:187). 

Implicações Educativas 

O projeto educativo e de investigação que implementei, tendo em conta as 

aprendizagens desenvolvidas e os resultados alcançados, tem impacto nos 

jovens, professores, Escola e comunidade. É importante ter noção de que 

implicações educativas este projeto pode ter. 

Uma das implicações mais óbvias é o reconhecimento do valor educativo das 

tecnologias na educação musical, pelo que deve haver uma aposta, a nível de 

formação de professores, material escolar e aposta curricular. É importantíssimo 

que a escola acompanhe a atualidade. Este é um meio de o fazer. Formar 

professores para utilizar as novas tecnologias, incluindo formações dessa 

natureza nos novos planos de licenciaturas e mestrados, assim como ações de 

formação para professores de educação musical. Posto isto, seria necessário 
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que cada escola, ou delegação escolar fizesse um investimento em material, um 

número mínimo de microfones para o processo de gravação e umas cópias 

educacionais do software pretendido (que normalmente têm licença educativa, 

basta solicitar). O mais importante é uma mudança curricular, adicionar esta 

ferramenta ao currículo, utilizá-la como parte integral do ensino da música, 

aproximando os alunos de fato da música atual. 

É necessária uma continuação deste trabalho, de modo a elevar o nível musical 

da população, pois a educação tem um papel fulcral no nível de cultura em geral. 

Se já na escola for subido o nível e facilitada a aquisição de conhecimento e 

motivada a cr iação, mais pessoas comporiam futuramente, os alunos 

procurariam influências, outros modelos e outros compositores. Com tal 

potenciaríamos um crescimento de interessados, de indivíduos a questionar o 

como compor e como se exprimir melhor. Havendo mais pesquisa, o nível 

musical teria tendência a subir. Subindo o nível musical, o intelecto geral da 

população teria tendência a subir também. 

A independência musical dos jovens é um dos pontos mais importantes. É 

preferível estes poderem comunicar musicalmente o que têm a dizer ao mundo 

sem censura, sem terceiros a servir de intermediários. Ser músico independente 

significa liberdade de expressão total através da música. Penso ser imperativo 

para a escola, como orgão educacional da sociedade, fornecer as ferramentas e 

ensinar os alunos a demonstrar a sua liberdade de expressão livre e 

independentemente. 

Este projeto foca-se nas novas tecnologias, daí defender que são uma das 

formas de ensino da música mais adequadas. Contudo, penso também que as 

formas de ensino menos atuais também têm o seu valor. Com este trabalho, vejo 

a necessidade de atualizar as antigas metodologias, adaptá-las à atualidade, 

repensar o leque de instrumentos, renovar os timbres, manter a ideologia, mas 

vesti-la de forma apelativa para os alunos do séc. XXI, porquanto só teremos um 

ensino completo, capaz e atual ao introduzirmos metodologias de ensino mais 

atuais (tecnológicas) e atualizando as antigas de forma a virem de encontro aos 

interesses dos alunos, tendo assim mais variedade mas também um ensino mais 

holístico. 
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Curriculum change is necessary if the world of the classroom is to keep pace 

with the world outside. And it is also necessary to have a clearly defined theory 

which allows teachers to commit themselves intellectually to the change. (Cain, 

2004: 219) 
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