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Pensar o futuro da música na educação é uma ideia ambiciosa 

que nos convoca para múltiplas outras questões que se cruzam 

com o conceito de futuro e de educação. Se por um lado os 

desa�os do futuro têm sido caracterizados pelos seus elevados 

níveis de incerteza e complexidade, por outro, o papel da 

educação neste quadro requer um profundo debate na sociedade. 

Como preparar as crianças e jovens para lidarem com os muitos e 

diversos desa�os do século XXI é a questão que se nos coloca. E 

é uma questão difícil e aquela com que menos estamos 

familiarizados. Como se faz? E que desígnio pode a música ter 

nesta abordagem? Começar por re�etir sobre a natureza do 

conhecimento musical e o seu signi�cado enquanto objeto de 

aprendizagem, decerto contribuirá para melhor colocar, entender e 

defender a música na educação. Este trabalho tem que ser feito 

por pro�ssionais re�exivos, colaborativos e capazes de criar e 

construir situações de aprendizagem musical adequadas aos seus 

lugares educativos e comunitários.

Neste contexto, o Encontro Nacional da APEM 2016 tem como 

objetivos proporcionar um diálogo sobre as possíveis perspetivas 

teóricas e práticas relacionadas com os caminhos que a música 

pode assumir na escola no quadro de uma escolaridade 

obrigatória de 12 anos e também sobre novas formas de aprender 

música no século XXI, fundamentadas em experiências práticas e 

na investigação produzida recentemente.



“P’ra começar bem...”
Atividade de boas-vindas:

Gustavo Lopes

Chris Philpott

Conferência 1

Em 2013 conclui a licenciatura em Direção Coral e 
Formação Musical na Escola Superior de Música de Lisboa, 
onde estuda com Cristina Brito da Cruz, Clara Coelho, 
Paulo Lourenço, Carlos Garcia, Francisco Cardoso, Vasco 
Azevedo, entre outros. Nesse ano, ingressa no Mestrado em 
Ensino da Música, que conclui em 2015 na mesma 
instituição, sob a orientação de Francisco Cardoso. Estudou 
Pedagogia Musical na Hungria, tendo trabalhado as 
vertentes de Formação Musical, Direção Coral, Piano, 
Pedagogia da Aprendizagem, Metodologia, Pedagogia 
Musical Infantil, entre outras. É, desde 2013, professor de 
Formação Musical e Coro no Conservatório de Música da 
Metropolitana e na Escola Pro�ssional da Metropolitana.

Nesta apresentação irei revisitar alguns temas discutidos em anteriores 
publicações (Philpott, 2004 e 2014) onde argumentei que as justi�cações 
mais comuns para a existência da música no currículo, às quais chamei 
justi�cações ‘soft’, ajudaram a minar a questão da música. Apesar destas 
justi�cações serem pelos melhores motivos, elas baseiam-se numa 
consideração parcial da natureza do conhecimento, signi�cado e 
compreensão musical, consignando assim a música (e as artes) a uma 
relação hierárquica com todas as disciplinas consideradas ‘hard’.
Parte desta problemática advém da ausência de um discurso 
epistemológico forte para a música na educação, para além da noção de 
‘transferência’ ou de que a música é ‘boa para nós’. Questões como: 
‘Qual a natureza do conhecimento musical?’; ‘Como é construído o 
signi�cado em música?’; ‘O que signi�ca compreender música?’, são 
todas questões relativamente pouco desenvolvidas na maioria dos 
discursos correntes sobre ‘o porquê?’ da educação musical. Além disso, 
sugere-se que um discurso forte é o mandatário legítimo da 
aprendizagem e ensino da música através de uma pedagogia crítica, que 
se envolve explicitamente com a hermenêutica da música como 
linguagem. 
Estas considerações serão dissecadas, analisadas e atualizadas à luz dos 
recentes desenvolvimentos sobre o currículo, pedagogia e avaliação em 
música, tanto no Reino Unido como na Europa. 
Philpott, C. (2004) ´La justi�cacion de la musica en el currículo: la musica 
puede ser mala para usted’ in Euphonia: La musica educa, 30, 1. Grao
Philpott, C. (2014) ´The justi�cation for music in the curriculum: Music can 
be bad for you’ in Philpott, C. and Spruce, G. Debates in Music Teaching, 
London, Routledge.

É um dos Vice-Reitores (Deputy Pro Vice-Chancellor) 
e Professor Associado (Reader) de Educação Musical 
na Faculdade de Educação e Saúde da Universidade 
de Greenwich, Londres. Como músico participou em 
bandas de sopros e foi professor de música no 
ensino secundário durante 16 anos. As áreas da 
investigação de interesse centram-se na pedagogia 
da formação de professores, no corpo e na 
aprendizagem musical e na música como linguagem. 
É escritor e editor de livros e tem textos e recursos 
online de música amplamente usados por 
professores de música. Para além da Educação é um 
entusiasta do ciclismo e do montanhismo. 

A justificação da música
no currículo revisitado



Ana Luísa Veloso

Conferência 2
Da docência à investigação:
modos de narrar a experiência

Nasceu no Porto em 1979. Neste momento é bolseira 
de pós doutoramento no CIPEM/INET-md. É doutorada 

em Música pela universidade de Aveiro na área da 
Educação. Tem vindo a desenvolver diversos projetos 

nos domínios da música e educação e, mais 
especi�camente nas áreas da criatividade, composição 
musical, improvisação, educação não formal e informal, 

música e transformação pessoal e social. Tem vindo 
também a publicar diversos capítulos em livros e artigos 

em revistas da especialidade sobre estes temas. 
Mantém ativamente a sua atividade enquanto música e 

guitarrista colaborando em diversas formações ligadas à 
improvisação, à música contemporânea e experimental 
e à sound art em grupo como Space Ensemble, Blob, 

Srosh, ou Nova Orquestra Futurista do Porto. 

Desde que me licenciei, em 2005, que contacto regularmente 

com professores investigadores. E já nessa altura me fui 

apercebendo que, não raras vezes, parece existir um espaço 

vazio entre estes dois grupos pro�ssionais, uma espécie de 

zona obscura, onde o diálogo é quase impossível. Por um lado 

os académicos - investigadores e professores Universitários – 

falam da di�culdade de mudar mentalidades, argumentando 

muitas vezes que o que os professores aprendem na sua 

formação inicial é rapidamente esquecido quando transitam 

para as escolas e as salas de aula. Por outro, os professores, 

no seu dia-a-dia nas escolas, queixam-se que a investigação e 

o conhecimento produzido na academia é demasiado abstrato, 

não tendo em conta as contingências dos contextos, 

tornando-se, por isso mesmo, inútil.

Esta comunicação pretende delinear pontes possíveis entre 

estes dois mundos, falando de forma muito próxima aos 

professores, procurando conceptualizar a investigação a partir 

da prática e da ação pedagógica, perspetivando-a como uma 

ferramenta transformadora e empoderadora para as vidas 

destes pro�ssionais. Dentro deste contexto, será dado 

especial relevo à escrita - e de forma muito particular à 

autobiogra�a e à narrativa - enquanto forma de re�exão sobre 

o Eu pessoal e pro�ssional, e como um passo decisivo para 

que os professores reencontrem a sua voz e a projetem não só 

no seu mundo pro�ssional, mas também no mundo académico 

e político. 



Conferência 3
Renarrar o futuro
da educação musical:
de que forma a sociedade
desafia a nossa profissão
no século XXI?
A sociedade de hoje enfrenta dramáticas mudanças e os 

professores de música em todo o lado têm que repensar a sua 

visão sobre as práticas musicais. Enquanto a música está 

omnipresente na sociedade e na vida dos jovens, estudar 

música deixou de ser visto como capital cultural importante 

para o crescimento de cada cidadão. Ao mesmo tempo, as 

sociedades estão mais ecléticas através da tecnologia, 

mobilidade e imigração, e pode não haver consenso sobre 

quais as tradições musicais que pertencem às escolas e aos 

currículos de música. 

Esta apresentação defende que os professores de música 

precisam de desenvolver os seus pontos de vista pro�ssionais 

e renarrar o futuro da educação musical das sociedades em 

mudança. Em vez de usarmos mitos neurológicos para 

justi�car práticas estabelecidas, temos de ter a coragem de 

renarrar as nossas práticas a partir de uma perspetiva ética 

inclusiva, lendo os sinais de mudança e aprendendo com os 

nossos alunos. Dando como exemplo a iniciativa da ArtsEqual 

na Finlândia, esta apresentação também sugere que temos de 

responder a estes desa�os de forma colaborativa, usando a 

nossa imaginação em conjunto e desenvolvendo uma atitude 

ativista como educadores.

Heidi Westerlund

É professora na Academia Sibelius, Universidade de 
Artes de Helsínquia na Finlândia. Tem uma vasta 
publicação em revistas e livros internacionais. É 
coeditora da Aprendizagem Colaborativa no Ensino 
Superior de Música (Ashgate) e é editora chefe da 
Revista Finlandesa de Educação Musical. Os seus 
interesses de investigação centram-se na Educação 
Artística Superior, na formação do professor de música, 
na aprendizagem colaborativa, na diversidade cultural e 
democracia na Educação Musical. Atualmente está 
envolvida na direção de dois projetos de pesquisa 
�nanciados pela Academia �nlandesa - As artes como 
serviço público: medidas estratégicas para a igualdade 
(2015-2020) e Visões globais através de redes de 
mobilização: Co-desenvolvimento da educação 
intercultural professor de música na Finlândia, Israel e 
Nepal (2015-2019).



Mesa Redonda
O lugar da música
no currículo da escolaridade
obrigatória
Moderadora: Manuela Encarnação

É diretora do CIPEM (Centro de Investigação em Psicologia da Música e Educação 
Musical), Polo do IPP do INET-md (Instituto de Etnomusicologia – centro de estudos em 
música e dança). A sua investigação relaciona-se com a inovação em Educação Musical, 
e prática musical e inclusão social, tendo vindo a ser subsidiada pela Fundação Calouste 
Gulbenkian e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tem publicações em Portugal, 
Espanha, EUA, Reino Unido, Letónia e Brasil. Foi Presidente da Comissão de 
Investigação da ISME e membro eleito do seu Board of Directors para o biénio 
2014-2016.

É licenciada em Ciências Musicais e frequentou o curso de piano do Conservatório 
Nacional. Como complemento de formação tem vindo a frequentar cursos e ações, no 
âmbito da Música, vocal e instrumental, da didática e da pedagogia. Da experiência 
pro�ssional relativa à docência tem lecionado disciplinas da área da Música em 
instituições de ensino privado, superior e artístico, e em instituições de ensino público, no 
ensino Básico – 2º e 3º ciclo. Esteve requisitada por interesse público na Direção Geral 
da Educação. É autora do projeto artístico Tigelafone e tem desenvolvido outros projetos 
como autora e/ou intérprete. Tem artigos publicado na Revista da APEM e no livro 
Educação Expressiva… do Aluno ao Expressante, organizado por Marcelli Ferraz.

Graça Mota

Maria João Magno



Estudou guitarra e saxofone no Hot Clube de Portugal e saxofone na Academia de 
Amadores de Música. Tem um percurso performativo e gravou diversos álbuns no 
panorama pop/rock/jazz. Licenciou-se em Ensino da Música na ESELX em 2002 e 
concluiu Mestrado (MA Music Education) na University of Roehampton em 2004. 
Lecionou educação musical/música em escolas públicas entre 2002 e 2006. Desde 
2010 trabalha como professor de música curricular nos Salesianos. Em 2012 trocou os 
Salesianos de Lisboa pelos do Estoril, onde acumula a docência curricular com a direção 
da escola de música vocacional (Musicentro), que fundou em Setembro de 2012 e onde 
estudam cerca de 350 alunos.

Secretário de Estado da Educação. 
Doutor em Linguística, pela Universidade de Leiden Holanda, é Professor Catedrático de 
Linguística na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa. Licenciou-se em Linguística, pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa.
Foi até novembro de 2015 Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e 
presidente do Conselho Cientí�co das Ciências Sociais e Humanidades da Fundação 
para a Ciência e Tecnologia. É membro do Conselho Cientí�co do Plano Nacional de 
Leitura, da Comissão Nacional do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e do 
Conselho Consultivo do Instituto Camões. Foi presidente da Associação Europeia de 
Estudantes de Linguística (SOLE) e da Associação Portuguesa de Linguística, e lecionou 
em várias universidades no Brasil, Macau, Espanha e Holanda.

Diretor do Agrupamento de Escolas de Ben�ca, constituído em julho de 2012, tem a seu 
cargo 5 estabelecimentos de ensino do pré-escolar ao 12º ano com 2800 alunos, 239 
docentes, 76 funcionários, não docentes. Exerceu, durante 20 anos, funções como 
Presidente do Conselho Executivo e Diretor na Escola Secundária José Gomes Ferreira. 
Participou como orador, em vários seminários, relacionados com a Educação e Gestão 
das Escolas. Foi membro e Presidente do Conselho de Escolas – órgão consultivo do 
Ministério da Educação, tendo sido, eleito pelo Concelho de Lisboa.

Paulo Muiños

Manuel Esperança

João Costa



Workshop 1
Dançar Canções

Workshop 2
Princípios POLISphónicos
– Criação sonora

Carla Albuquerque

Estudou dança clássica, moderna, jazz, sapateado e 
dança contemporânea, tendo concluído a sua 

Licenciatura em Dança - Ramo de Educação, na Escola 
Superior de Dança, em 2002. Desde então, dá aulas de 

Dança Clássica, Contemporânea, Dança Criativa e 
Música e Movimento para bebés. Participou em vários 

cursos e seminários dedicados ao ensino da dança em 
idade pré-escolar e escolar. Desde 2005, colabora com 

a Companhia de Dança de Almada, tendo 
coreografado, interpretado e coproduzido vários 

bailados para o público mais jovem. Nesta Companhia, 
onde é também professora e coordenadora da Escola 
de Dança, desenvolve um trabalho de apoio a jovens 

criadores, incentivando os alunos a explorar e a 
desenvolver as dimensões criativa e estética.

Nasceu em 1981, no Porto. Doutorado em Média-Digitais 
pela Universidade do Porto, é professor e compositor com 

fortes a�nidades com a música electroacústica e novas 
tecnologias. Tem desenvolvido trabalho na área da 

composição de música electroacústica e instalação 
multimédia, colaborando ainda no âmbito do cinema, 

teatro ou vídeo-instalação. Atualmente, além do trabalho 
criativo e pedagógico que combina música e novas 

tecnologias, é professor convidado na Universidade de 
Aveiro e na Escola Superior de Educação do Porto, 

investigador integrado no INET-Md e responsável pelo 
projeto educativo da Orquestra Jazz de Matosinhos. Filipe Lopes

Pretende-se incentivar todos os docentes a usar o movimento como 
ferramenta de ensino na sala de aula complementando as aprendizagens 
musicais, nomeadamente as propostas no Cantar Mais. Através de jogos 
de movimento, baseados em esquemas livres ou pré-estabelecidos, de 
forma individual ou coletiva, pretende-se promover a aquisição de 
conceitos relativos ao espaço e à orientação (perto/longe, em cima/em 
baixo, para a frente/para trás, alto/baixo, curto/longo, grande/pequeno, 
esquerda/direita) e conceitos relativos ao tempo e à estrutura rítmica 
(primeiro/depois, ao mesmo tempo/conjuntamente, lento/rápido). 
Convidam-se, assim, todos os participantes a experimentar um conjunto 
de ferramentas coreográ�cas e sequências de movimento usando as 
canções do Cantar Mais, procurando enriquecer as aprendizagens 
artísticas e musicais.

Paisagem sonora é o nome que o compositor, pedagogo e ambientalista 
Murray Schafer deu à totalidade dos sons do meio ambiente, 
comparando-os a uma composição musical em permanente 
performance. Passos no passeio, pássaros a cantar, uma porta a bater, 
vento nas �ores, vozes ao longe, uma campainha a soar, água a correr, 
sinos… Os sons do quotidiano são matéria para este workshop que 
pretende sensibilizar para o valor musical da paisagem sonora, propondo 
um conjunto de princípios para a criação musical com o ambiente sonoro: 
escuta, recolha sonora e composição musical. A partir da aplicação digital 
POLISphone, cada participante constrói um mapa sonoro original e 
pessoal, trabalhando-se posteriormente e em conjunto a composição 
musical vindoura.
 



Workshop 3
Mãos que cantam

Estudou na Academia dos Amadores de 
Música e Instituto Gregoriano de Lisboa. É 
licenciado pela Universidade Nova de Lisboa 
no curso de Ciências Musicais. Foi membro 
de vários agrupamentos corais como o Grupo 
Coral Olisipo, Coro Gulbenkian, Tetvocal. Em 
2001 funda com Filipe Faria o Sete lágrimas 
consorte. É diretor artístico de diversos 
agrupamentos corais, destacando-se o Grupo 
Coral “O Tempo Canta” (IPMA 2003), Coro da 
Universidade Católica Portuguesa (2008), 
Coro Magis (2010). Tem desenvolvido com 
alunos surdos da Universidade Católica 
Portuguesa, um projeto musical único na 
Europa, apoiado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian (Programa PARTIS) e BPI 
Capacitar: “Projeto Mãos que Cantam”, um 
coro composto por pessoas surdas, que 
utilizam a Língua Gestual Portuguesa e a 
Música como forma de expressão artística.

O Coro Mãos Que Cantam tem desenvolvido um trabalho marcante na 
área da Música com Surdos, tendo recebido o apoio do Programa 
PARTIS da Fundação Calouste Gulbenkian, assim como do BPI 
Capacitar. 
Neste workshop, a experiência do Coro vai ser instrumental para perceber 
como os surdos pensam e sentem a música. Como tal, é fundamental 
perceber o que é a pessoa surda e a importância da Língua Gestual 
Portuguesa no contexto da Música com Surdos.
Os participantes vão ter a oportunidade de experimentar o processo com 
os surdos, coralistas do Mãos Que Cantam.

O projeto “Mãos que Cantam”, iniciado em 2010, criou um coro de surdos 
com os alunos da Licenciatura e Mestrado em Língua Gestual Portuguesa 
do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica, que começou 
por atuar em conjunto com o Coro desta Universidade. Este projeto 
pretende demonstrar que, no âmbito da responsabilidade social, as 
pessoas surdas podem fazer parte de um coro e, até, atuar em diversos 
ambientes musicais.
A Língua Gestual, igualmente rica e complementar da linguagem musical, 
potencia a expressão dos sentimentos mais profundos, tornando, assim, 
cada atuação num espetáculo único. É um projeto pioneiro, a nível 
nacional, na integração simultânea de ouvintes e surdos.
Um dos objetivos deste projeto é a edição de um manual de gestos 
associados à música, para sensibilizar e apoiar os professores de 
Educação Musical a integrarem nas suas aulas alunos ouvintes e surdos. 
É possível expressar em Língua Gestual Portuguesa determinados 
conceitos musicais, tais como a noção de intensidade, de polifonia, 
métrica e a estrutura formal de uma peça musical, para além da 
interpretação do poema em si.
Este projeto, promovido pela Histórias para Pensar – Associação, conta 
com o �nanciamento do Programa Partis da Fundação Calouste 
Gulbenkian, desde janeiro de 2014.

Sérgio Peixoto
Diretor artístico do projeto “Mãos que Cantam”.

Sérgio Peixoto



Como vai ser possível em 15 minutos reagrupar dezenas de pessoas 
e preparar uma peça musical e coreográ�ca utilizando somente a voz 
e o corpo para a apresentar logo de seguida em público?
Este é o desa�o que vamos revelar neste Encontro utilizando o 
soundpainting – linguagem gestual de composição em tempo real.

Workshop / Concerto Soundpainting

François Choiselat

Músico eclético, participa em numerosos projetos, 
do duo ao grande conjunto, misturando música, 

dança, teatro, artes visuais…
Desenvolve igualmente um trabalho com o 

soundpainting - linguagem gestual de 
composição em tempo real - que se dirige aos 

músicos, cantores, bailarinos, atores, videastas, 
artistas visuais, eletrónica, marionetistas, artistas 

de circo e outros. 
Dirige a Lisbon Soundpainting Orchestra.

3º concurso
de composição
de canções para crianças
sobre literatura oral
e tradicional portuguesa

2016
PREMIADOS

iniciativa apoio

1º Prémio
Canção “Eco” de Rafael Filipe Moreira Araújo

Menção honrosa
Canção “Quem espera” de José Eduardo da Silva Figueiredo

Menção honrosa
Canção “Sarapico” de Rui Miguel Soares Brandão



NOTAS



Comissão cientí�ca e organizadora: Manuela Encarnação, Ana Luísa Veloso,
Ana Venade, Carlos Batalha, Nuno Bettencourt Mendes, Carlos Gomes, Gilberto Costa
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8.30 Receção-inscrições

9.15-9.30 Atividade de boas-vindas: “P’ra começar bem...”  Sala 1
Gustavo Lopes (Conservatório de Música da Metropolitana)

9.35-9.45 Abertura  Auditório 3

Conferência 1  Auditório 3
A justi�cação da música no currículo revisitado
Chris Philpott (Universidade de Greenwich, UK)

Conferência 2  Sala 1
Da docência à investigação: modos de
narrar a experiência
Ana Luísa Veloso (CIPEM – Centro de Investigação
em Psicologia da Música e Educação Musical)

Mesa Redonda  Auditório 3
O lugar da música no currículo
da escolaridade obrigatória
Graça Mota, Maria João Magno, Paulo Muiños,
Manuel Esperança, João Costa
Moderadora: Manuela Encarnação

Conferência 3  Auditório 3
Renarrar o futuro da educação musical:
de que forma a sociedade desa�a a nossa
pro�ssão no século XXI
Heidi Westerlund (Academia Sibelius, Finlândia)

9.45-10.45

11h05-11.45

20m

15m

5m

5m

CAFÉ

CAFÉ

PAUSA

90mALMOÇO

11.50-13.15

PAUSA

14.45-15.45

16.00-17.00

17.05-17.45

Workshop 1  Sala 1
Dançar Canções - Carla Albuquerque

Workshop  Auditório 3
Concerto Soundpainting - François Choiselat

Workshop 2  Sala 2
Princípios POLISphónicos | Criação sonora
Filipe Lopes

Workshop 3  Auditório 3
Mãos que Cantam - Sérgio Peixoto

Associação Portuguesa
de Educação Musical
Praça António Baião n.º5 B – Loja  1500-712 LISBOA

Tel.: 217 780 629  Tm.: 917 592 504 / 936 756 246

apem.educacaomusical@gmail.com

https://www.facebook.com/apem.edmusical?fref=ts info@cantarmais.pt

https://www.facebook.com/CantarMais/?fref=ts

  

PROGRAMA

iniciativa

apoios


