








resumo 
 
 

O objectivo desta dissertação é a proposta de um modelo de e-

learning para a formação continua de professores de Educação 

Musical. A metodologia utilizada foi o estudo de caso 

etnográfico. Depois de uma ampla revisão de literatura em torno 

das várias dimensões que envolvem o e-learning e a formação 

de professores, formulámos uma série de perguntas a que 

procurámos responder na última parte do trabalho. No trabalho 

de campo recorremos a inquéritos por questionário, que foram 

aplicados aos professores Educação Musical, onde procurámos 

pôr em evidencia o seu percurso de formação e a sua relação 

com as novas tecnologias. No questionário aplicado aos Centros 

de Formação de Professores procurámos saber qual a oferta de 

formação na área da Educação Musical que é disponibilizada 

aos professores. Estes dados foram complementados por 

entrevistas a docentes do Ensino Superior ligados à formação 

inicial de professores, a entidades que já disponibilizam 

formação à distância a professores e pela pesquisa documental 

do que existe em matéria de legislação nesta área. Depois de 

realizada a investigação e tendo como referência o quadro 

actual com que nos deparámos, enunciámos as linhas gerais do 

presente modelo de e-learning e demos um exemplo do que 

poderia ser uma acção de formação na área da Educação 

Musical dentro deste modelo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
abstract 
 

The object of this dissertation is the proposal of a e-learning 

model for the continuous formation of Music Education teachers. 

The used methodology was the etnografic case study. After a 

previous literature revision around e-learning and the teachers` 

continuous trainig, some questions were formulated. In the end 

of this work we´ll try to find out some answers that we`ve been 

searching for. In the field work we have made inquiries as 

questionnaires, that were applied to the Music Education 

teachers in which we looked for evidence of their continuous 

training process and their relationship with information 

technologies . In the questionnaire applied at the Teachers 

Formation Centers we tried to find out the amount of teacher 

training already given in the Music Education field. These data 

had been complemented by interviewing University music 

Professors and entities that already suply teacher training at a 

distance , and through documentary research of legislation in this 

area. After carriying through the inquiry and having as reference 

the current situation we came across, we formulated the general 

guidelines of the present e-learning model and we gave  an 

example of what a continuous formation course could be, in the 

Music Education area, according to the referred model.  
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1.1 Introdução 

  

Ao nível do Ensino Básico a oferta de formação na área de Educação Musical por parte 

dos Centros de Formação de Professores é escassa, e em muitos casos, inexistente. 

Esta realidade apresenta-se de forma clara ao analisar, ainda que de forma sucinta, o 

número de acções de formação que estão acreditadas no Conselho Cientifico- 

-Pedagógico da Formação Contínua e quais destas estão relacionadas com a Educação 

Musical. Esta escassez de oferta terá, decerto, origem em razões de vária ordem, que 

irão desde a falta de formadores qualificados até à ausência de um número significativo 

de formandos interessados na formação, passando por opções que são anualmente 

assumidas pelas Comissões Pedagógicas dos Centros de Formação. Um dos critérios 

que se apresenta como relevante no processo de disponibilização da oferta de formação 

por parte dos Centros de Formação diz respeito ao potencial público-alvo e às suas 

necessidades de formação. Sendo necessário um número mínimo de participantes para 

que a acção se realize, esta condição não é muitas vezes cumprida devido ao reduzido 

número de professores que leccionam nas escolas da área de influência do Centro de 

Formação. Esta situação prende-se com a especificidade da formação em questão e com 

a dispersão dos professores de Educação Musical que, sendo poucos em cada escola, 

reduzem o público-alvo para essas acções de formação. Por outro lado o associativismo 

de professores em torno de áreas de interesse comuns que os levem a sentir a 

necessidade de pedir formação específica, é uma prática que nos parece ter poucas 

tradições em Portugal, nomeadamente por parte dos professores de Educação Musical. 

Assim, a temática desta dissertação é a proposta de um modelo de formação para 

professores de Educação Musical do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, com recurso ao e- 

-learning, e no âmbito da sua formação contínua. 

O modelo que iremos propor, configura-se como uma resposta a esta lacuna que se 

verifica no nosso sistema de formação contínua, e poderá assumir-se como uma forma 

alternativa e complementar aos modelos de formação existentes, procurando dar 

resposta a um vasto corpo docente que carece de formação na sua área específica de 

leccionação, mas que se encontra disseminado por todo o país e com dificuldade em 

estabelecer contacto entre si. A formação de professores com recurso ao e-learning, 

apresenta-se assim como uma opção a ter em conta para superar a distância que separa 

estes professores, uma vez que, pela sua ubiquidade, a Internet permite-nos aceder a um 

público alargado sem limitações espácio-temporais, através das ferramentas de 

comunicação síncronas e assíncronas presentes na Internet, é possível disponibilizar- 
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-lhes de forma eficaz e efectiva, formação e informação na sua área de interesse (Clark, 

1990). 

 

Tendo em conta estes pressupostos, depois de uma ampla revisão bibliográfica sobre a 

matéria, tentámos estabelecer um perfil dos professores que já estão no activo fazendo 

uma análise do seu percurso formativo, e um levantamento do que estes consideram ser 

as suas necessidades de formação. Em seguida fizemos uma investigação sobre a 

formação dos professores de Educação Musical e o papel desempenhado pelos Institutos 

Politécnicos, junto dos quais tentámos perceber o modo como se está a realizar a 

formação inicial dos professores de Educação Musical. Seguidamente fomos junto dos 

Centros de Formação de professores tentar averiguar se é dada formação contínua aos 

professores de Educação Musical na sua área específica. Depois de saber o que se 

estava a passar em termos de formação em regime presencial, fomos também saber o 

que se está a fazer em termos de formação contínua à distância. 

Esta investigação permitiu-nos obter um conjunto de informações relevantes que 

contribuíram para a construção do modelo de formação que iremos propor ao longo desta 

dissertação. No sentido de dar corpo a este modelo de formação com recurso ao e- 

-learning, serão por último apresentadas um conjunto de actividades, assim como 

estratégias para a sua implementação on-line, que poderão constituir um exemplo do que 

poderia ser uma acção de formação  baseada no referido modelo. 

 

 

1.2 Contextualização académica  

 

Esta dissertação foi realizada no âmbito do Mestrado em Multimédia em Educação da 

Universidade de Aveiro, e tem como ponto de partida um conjunto de factores que 

determinaram a minha opção por este tema de dissertação.  

Sendo a minha formação académica de base na área da Música e as novas tecnologias 

da informação e comunicação uma das minhas áreas de interesse, desde logo percebi o 

leque de opções que este Mestrado me oferecia. A transversalidade das áreas tratadas 

ao longo da sua parte curricular permitiram a abordagem de temáticas variadas que 

foram desde o desenvolvimento de materiais multimédia, ao design e avaliação de 

software educativo, às tecnologias da comunicação em educação e à gestão de 

ambientes e de comunidades de aprendizagem distribuídas. Em cada uma destas 
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temáticas foi dada especial atenção aos aspectos não só de ordem tecnológica mas 

sobretudo aos de ordem pedagógica que envolvem cada uma delas.  

A formação contínua de professores de Educação Musical do Ensino Básico sempre se 

me afigurou como uma área sensível, pelo facto da minha experiência enquanto 

professor de Educação Musical do 2º ciclo do ensino básico me dar indicações de que a 

oferta era escassa e por vezes inacessível  

Por esta razão, quando considerei as várias opções de trabalho de investigação, esta 

temática foi a que desde logo se me afigurou como a mais apelativa, no sentido de poder 

vir a dar um contributo para a reflexão em torno da formação de professores, assim como 

para discutir e propor soluções que tirassem partido das novas tecnologias e do conjunto 

de serviços disponíveis na Internet. 

Assim, sendo este um trabalho académico realizado no âmbito do Mestrado em 

Multimédia em Educação da Universidade de Aveiro, vai-se debruçar sobre a formação 

contínua de professores de Educação Musical do Ensino Básico com recurso ao e- 

-learning. 

 

 

1.3 Conceito de e-learning 

 

Interessa desde já clarificar o conceito de e-learning, pois será esta a designação que 

utilizaremos neste trabalho sempre que nos referirmos ao modelo de formação que 

iremos discutir ao longo desta dissertação. 

Os termos e-learning, educação on-line, formação à distância via Internet são utilizados 

muitas vezes de uma forma indiferenciada e querendo dizer mais ou menos o mesmo. De 

facto, embora todos eles impliquem uma mediação tecnológica, não significam 

exactamente o mesmo e podem ter diferentes pressupostos. 

O termo formação à distância, tal como educação à distância, pressupõe como é referido 

por Trindade (2001, p. 56) “uma componente significativa de auto aprendizagem,(…), 

decorrente do trabalho individual do estudante fora de uma sala de aula e da presença do 

professor” . A  Internet é vista pelo mesmo autor como fonte suplementar de informação e 

veículo de comunicação. Assim, o termo formação à distância via Internet não nos agrada 

por poder ser considerado como uma versão tecnológica e melhorada do modelo da 

formação à distância tradicional. Neste aspecto e na nossa opinião, Gambôa (2001) dá 
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um passo em frente ao considerar o e-learning como um conjunto de actividades de 

ensino/aprendizagem em que o computador é um meio facilitador das aprendizagens, 

considerado que neste meio o papel de aluno e professor sofre profundas alterações. 

Temos portanto uma perspectiva de cariz mais interactivo,  na linha do que é defendido 

por Harasim (1990), para quem a educação on-line é um novo domínio de aprendizagem 

que se caracteriza pela sua interactividade, baseada num modelo de comunicação 

assíncrona de muitos para muitos. Para esta autora, e ao contrário dos modelos 

tradicionais de formação à distância, este é um espaço privilegiado para desenvolver 

actividades de aprendizagem colaborativa, “ Collaborative learning activities use 

cooperative task structures, based upon active learner participation and peer interaction in 

achieving a common goal”. Esta visão, ao privilegiar a aprendizagem colaborativa, vai ao 

encontro da nossa concepção de e-learning, no entanto, o termo educação on-line tem 

uma forte conotação com estratégias que são exclusivamente desenvolvidas on-line, ou 

seja de forma não presencial, e muitas vezes com dimensão internacional1 , que não será 

o nosso caso. Held (2001), considera o e-learning como um modelo de ensino 

aprendizagem aberto, mediado pela tecnologia e suportado por redes de comunicação 

com elevados níveis de liberdade para os aprendentes, em regime total ou parcialmente 

à distância. 

 Depois de revistas estas perspectivas variadas, consideramos que o modelo de e- 

-learning que propomos irá “beber” a cada um destes autores a sua fundamentação. 

Assim, no modelo que iremos propor ao longo deste trabalho, o e-learning pode ser 

considerado como, um modelo de ensino e aprendizagem suportado pelas tecnologias 

disponíveis na Internet que engloba um conjunto de soluções que facilitam a construção 

de conhecimento. Esta construção de conhecimento assenta em modelos de 

comunicação preferencialmente assíncrona tendo subjacentes modelos construtivistas de 

aprendizagem colaborativa.  

 

 

 

 

 
                                                 
1 Podemos aqui fazer referência ao projecto CISAER que Paulsen (2001, pp 43) apresentou na II Conferência Internacional 

Challenges`2001 , no âmbito do qual foi realizada uma pesquisa que envolveu 130 instituições  que oferecem cursos on-

line. Estas 130 instituições eram oriundas de 26 países em que estavam representados todos os continentes para além  de 

existirem quatro instituições de dimensão transnacional.  
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1.4 Questão a investigar 

 

Feita a introdução à temática e o âmbito em que se desenvolve, vamos definir qual a 

questão ou questões sobre as quais pretendemos reflectir. Para isso, depois de definida 

a questão central,  colocámos algumas perguntas que se levantam em relação a este 

assunto. No final deste trabalho procuraremos sintetizar as conclusões que se nos 

revelarem mais pertinentes. 

Podemos então formular a seguinte questão central a investigar em torno da 

problemática referida no ponto um deste capítulo:  

 

� Como fazer formação de professores de Educação Musical recorrendo ao e- 

-learning? 

 

Esta questão central levanta um conjunto de problemas que serão equacionados em 

seguida sob a forma de perguntas: 

� Porque é que os professores de Educação Musical não têm mais acções de 

formação contínua da sua área disciplinar? 

� Os professores de Educação Musical sentem necessidade de acções de formação 

contínua da sua área disciplinar? 

� Existe formação contínua à distância para professores? 

� Como se desenvolve a formação à distância em Portugal? 

� A formação baseada em soluções de e-learning é viável? 

� Quais as estratégias pedagógicas a implementar? 

� Qual o regime mais apropriado, totalmente on-line, ou misto? 

� Existem formadores com formação específica para dar formação em sistemas de 

formação mais flexíveis nomeadamente com recurso ao e-learning? 

� O quadro de formação de professores instituído está aberto a estes sistemas de 

formação mais flexíveis nomeadamente com recurso ao e-learning? 

 

O conjunto de perguntas formuladas têm a dupla finalidade de, por um lado, delimitar o 

âmbito da questão que pretendemos debater, ao mesmo tempo que nos fornecem um 

conjunto de pistas para a nossa investigação, que nos permitirão compreender e clarificar 

uma área que se nos afigura complexa, dando-nos indicações preciosas em relação à 

questão que queremos investigar.  
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 1.5 Objectivo da dissertação 

 

O principal objectivo desta dissertação é investigar os aspectos que envolvem a formação 

contínua dos professores de Educação Musical e promover a discussão em torno da 

possibilidade de disponibilizar essa formação recorrendo ao e-learning.  

 

Assim, depois de realizado o trabalho de investigação ,  iremos propor um modelo de 

formação para professores de Educação Musical com recurso ao e-learning, que se 

consubstanciará num exemplo do que poderia ser uma acção de formação nesta área. 

Serão propostas actividades que, sendo destinadas a professores que estão 

geograficamente distantes, tirem partido dessa situação, recorrendo a um conjunto de 

interacções que potenciem a partilha de experiências diversificadas relacionadas com as 

raízes culturais próprias da região onde se encontram.  

 

Esperamos fornecer elementos para a reflexão em torno da temática da formação de 

professores de Educação Musical com recurso ao e-learning, como uma alternativa válida 

e complementar ao modelo formação presencial que actualmente se pratica e que esta 

possa vir a contribuir para o desenvolvimento de competências específicas dos 

professores de Educação Musical com reflexo na sua prática pedagógica, aumentando os 

seus índices de satisfação e motivação, assim como dos seus alunos. Esperamos 

também que as soluções e estratégias que iremos propor ao longo deste texto 

contribuam para a implementação de novos modelos de formação contínua que possam 

vir a contribuir para a criação de acções de formação para professores de Educação 

Musical com recurso ao e-learning, contribuindo para a construção do seu conhecimento 

de uma forma colaborativa e eficaz e proporcionando-lhes um espaço para a partilha de 

experiências diversificadas fruto do seu percurso  individual e da sua distribuição 

geográfica. 

 

1.6 Metodologia e organização  

 

As características da investigação que nos propomos realizar e o tipo de questões que 

colocámos, situam-se no que BOGDAM e BIKLEN (1992), apontam como sendo 

características de um paradigma de tipo qualitativo. Desta forma, segundo estes autores, 

a fonte de dados deve ser constituída pela situação natural, cabendo ao investigador 
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recolher, descrever e posteriormente analisar os dados. A questão central neste tipo de 

metodologia é o processo , que procura essencialmente o significado das coisas com 

formulações do tipo “porquê” e “o quê”.  

A metodologia de carácter qualitativo opõe-se a metodologias de tipo quantitativo por 

“(…)não envolver a manipulação de variáveis nem tratamento experimental, (…) 

defendendo uma visão holística dos fenómenos,(…) que leve em conta todos os 

componentes de uma situação nas suas interacções e influências recíprocas”, (ANDRÉ, 

1995, p.17) . Esta autora, citando Yin, (1988),  refere que “deve ser dada preferência à 

metodologia de estudo de caso quando: 

 - as perguntas da pesquisa forem do tipo “como “ e “porquê”; 

 - quando o pesquisador tiver pouco controle sobre aquilo que acontece ou pode 

acontecer; 

 - quando o foco de interesse for um fenómeno contemporâneo que esteja 

ocorrendo numa situação de vida real”;  

e afirma que, “uma das  vantagens em utilizar uma metodologia de estudo de caso 

etnográfico é a possibilidade de fornecer uma visão profunda, ampla e integrada de uma 

unidade social complexa , composta de múltiplas variáveis”,(ibid, p.52). 

 

 Tendo em conta o paradigma investigativo em que nos situámos, a metodologia utilizada 

enquadra-se num conjunto de etapas que Dobbert (1982), citado por Tuckman 

(1994,p.514), apresenta como constituintes da investigação etnográfica, nomeadamente:  

� formulação das questões de investigação; 

� situações e problemas que conduzem às questões;  

� investigação fundamental e teorias que serviram de apoio ao melhoramento das 

questões; 

� design da investigação; 

� apresentação dos dados; 

� conclusões. 

 

Assim, no inicio deste capítulo, ao abordar a problemática em estudo e a questão a 

investigar, definimos a orientação no nosso trabalho que , na nossa perspectiva, se 

enquadra nas duas primeiras etapas referidas por Dobbert. As teorias de suporte, 

constituem a fundamentação teórica deste trabalho e foram objecto de uma atenta 

revisão bibliográfica. Esta revisão,  para além de constituir um referencial baseado no que 

autores de referência preconizam em relação às temáticas abordadas, irá constituir a 
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base teórica para a proposta de modelo de formação que iremos apresentar. O Design da 

investigação, no que diz respeito à recolha de dados, teve basicamente duas fases:  

A primeira, tem a ver com algum conhecimento prévio que o investigador tem da situação 

em que se desenrola a formação contínua dos professores de Educação Musical, por ser 

a área em que desenvolve a sua actividade profissional. Este conhecimento deu 

indicadores de que poderia haver razão para um estudo e investigação em torno desta 

problemática. Ao fazer uma pesquisa sobre o número de acções de formação 

relacionadas com a Educação Musical que estão acreditadas no Conselho Cientifico- 

-Pedagógico da Formação Contínua esta hipótese confirmou-se, revelando que, de facto, 

a percentagem de formação destinada a professores de Educação Musical é muito 

reduzida.  

A segunda fase, teve a ver directamente com o trabalho de campo que foi realizado no 

Norte do país e envolveu professores dos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila 

Real e Bragança. Esta região foi escolhida por se considerar ser suficientemente 

diversificada e representativa da realidade sobre a qual incide a investigação. Como 

instrumentos de recolha de dados foram utilizados inquéritos por questionário e 

entrevistas. Os questionários foram aplicados aos professores de Educação Musical do 

2º ciclo do Ensino Básico, e aos Centros de Formação de professores, na sua grande 

maioria, Centros de Formação de Associações de Escolas. Pelo facto de, como 

investigador, ter alguma facilidade em contactar pessoalmente ou por entreposta pessoa 

os professores de Educação Musical, os questionários a eles destinados  foram 

entregues em mão e devolvidos pelo correio, excepto os da zona do grande Porto e Vila 

Nova de Gaia que foram recolhidos pessoalmente. Os inquéritos destinados aos Centros 

de Formação foram disponibilizados na Internet tendo sido contactados os Centros de 

Formação por e-mail. Estes questionários tiveram como principal objectivo a 

caracterização do público alvo e fazer um levantamento da formação disponibilizada 

nesta área. 

Foram realizadas entrevistas em três instituições de Ensino Superior, duas da Região do 

grande Porto e uma de Coimbra. O critério que obedeceu à selecção destas e não de 

outras instituições foi meramente um critério de conveniência por serem locais onde o 

investigador tinha já contactos estabelecidos, (BURGUESS, 1997, p.64), teve-se em 

consideração, como factor determinante para a selecção, apenas o facto de darem 

formação inicial a professores de Educação Musical do ensino básico. Também foram 

realizadas entrevistas à equipa coordenadora do programa Prof2000, e ao coordenador 

do Centro de Ensino à Distância da Escola Superior de Educação de Santarém-CEDES. 
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As entrevistas foram de carácter não estruturado e tiveram como objectivo recolher um 

conjunto de informações sobre o estado da arte ao nível das práticas que envolvem a 

formação inicial dos professores e da formação de professores à distância. Estas 

informações foram complementadas pela consulta da informação disponível na Internet 

sobre a estrutura organizativa e os currículos das diversas instituições, e pela pesquisa 

documental de diversa legislação na área da formação de professores e ensino à 

distância.  

Depois de apresentados os dados da investigação realizada e da discussão sobre os 

aspectos mais relevantes que deverão ser tidos em conta na formação com recurso ao e-

-learning, apresentaremos uma proposta de modelo de formação de professores e 

daremos um exemplo do que poderia constituir um projecto de acção de formação 

segundo o modelo proposto, ao que se seguirá, a síntese e conclusões deste trabalho. 

 

Em seguida passaremos a explicar de forma mais detalhada a forma como foi realizado o 

trabalho de campo. 

A investigação que realizamos no terreno contou com a participação de diversas 

entidades e de docentes junto dos quais procedemos à recolha de informação relevante 

para este trabalho, nomeadamente: professores de Educação Musical do Ensino Básico, 

docentes do Ensino Superior responsáveis pela formação inicial de professores, 

representantes dos Centros de Formação de Professores, equipe coordenadora do 

Prof2000 e coordenador do Centro de Ensino à Distância da Escola Superior de 

Educação de Santarém - CEDES . 

Na primeira fase da investigação procurámos fazer uma caracterização do público alvo, 

neste caso , os professores de Educação Musical, e obter informações sobre aquilo que 

estes consideram ser suas necessidades em termos de formação. Para isto aplicámos 

um inquérito por questionário que foi distribuído em cinco Distritos do norte do país que 

englobou a região do Grande Porto e alguns concelhos limítrofes. Esta primeira fase de 

trabalho teve como finalidade determinar qual o tipo de formação inicial que estes 

professores possuíam, o seu tempo de serviço, e tendo em conta a sua experiência de 

leccionação, perceber quais as suas necessidades de formação e qual a sua relação com 

as tecnologias. Estes indicadores revelaram-se da maior importância ao permitir-nos 

identificar diferenças entre a população com maior ou menor tempo de serviço 

nomeadamente no que diz respeito às suas necessidades de formação e à sua relação 

com as tecnologias, diferenças estas que foram tidas em conta na subsequente proposta 

de modelo de formação que constitui a essência deste trabalho. Para isso foram 
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colocadas aos professores de Educação Musical questões directamente relacionadas 

com estes temas que serão apresentadas mais à frente, no capítulo referente à análise 

dos resultados obtidos neste inquérito .  

No sentido de aprofundar o nosso conhecimento sobre o público alvo, foi feita  uma 

investigação sobre os Currículos, usos e práticas que fazem parte da formação inicial de 

professores de Educação Musical em algumas instituições de Ensino Superior. As 

instituições de Ensino Superior junto das quais procedemos à recolha de informação 

foram a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, a Escola Superior 

de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra e o Instituto Piaget de Canelas em Vila 

Nova de Gaia tendo a recolha de informação incidido sobre a consulta dos seus 

currículos, e a realização de entrevistas com os responsáveis pelos cursos de 

Professores de Educação Musical ou de Professores do Ensino Básico Variante de 

Educação Musical, conforme se trate da ESE de Coimbra, da ESE do Porto e Instituto 

Piaget. 

Com esta investigação, procuramos perceber que tipo de formação inicial é dada por 

estas instituições aos futuros professores de Educação Musical na tentativa estabelecer 

quais os aspectos que distinguem a formação dos professores que já estão na carreira há 

mais de dez anos, daqueles que têm uma formação mais recente. Esta informação 

permitiu-nos estabelecer uma linha evolutiva em relação ao tipo de formação que era 

dada há quinze ou vinte anos e a que está actualmente em vigor. A informação recolhida 

também se revelou muito útil para tentar perceber algumas diferenças que se 

encontraram nas respostas aos questionários por parte dos professores com mais ou 

menos tempo de serviço, tendo dado um contributo para a escolha da temática a 

desenvolver no modelo de formação que iremos propor.  

Depois de caracterizada a população no que diz respeito à sua formação inicial quisemos 

aprofundar o nosso conhecimento no que diz respeito à sua formação contínua. Para isso 

aplicámos um inquérito por questionário aos Centros de Formação de Associação de 

Escolas da região norte do país no sentido de tentar determinar qual a oferta de formação 

específica que tem sido disponibilizada aos professores de Educação Musical nos últimos 

três anos. A opção de nos referirmos à oferta de formação disponibilizada nos últimos 

três anos prende-se com o facto de existir uma caducidade trienal das acções de 

formação que são acreditadas pelo Conselho Cientifico Pedagógico da Formação 

Contínua.  Desta forma tentámos fazer um levantamento do número de acções de 

formação na área da Educação Musical, que os Centros de Formação da região norte do 

país têm acreditadas no Conselho Cientifico Pedagógico da Formação Contínua, tendo 
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sido determinada qual a percentagem da formação em Educação Musical relativamente à 

disponibilizada noutras áreas. Também consideramos importante verificar junto dos 

Centros de Formação quantas acções estão a decorrer no presente ano ou foram 

levadas a cabo nos últimos três anos. Devido ao elevado número de Centros de 

Formação e à sua dispersão geográfica o processo de distribuição de inquéritos foi 

realizado via correio Internet. As perguntas incluídas nos inquéritos procuraram identificar 

algumas das razões para a existência ou não de um número significativo de acções nesta 

área.  

Depois de abordados os aspectos relativos à oferta de formação contínua especifica para 

os professores de Educação Musical, quisemos também saber o que se está a fazer em 

termos de formação contínua de professores à distância. Neste sentido realizámos 

entrevistas com os responsáveis por instituições com experiência na formação contínua 

de professores com recurso à Internet, nomeadamente com o coordenador da equipa de 

treino do programa Prof.2000, e com o coordenador do Centro de Ensino à Distância da 

Escola Superior de Educação de Santarém. 

Esta fase do trabalho, por não dizer exclusivamente respeito aos professores de 

Educação Musical foi enquadrada já na discussão dos diversos aspectos que envolvem o 

e-learning e a formação de professores. No entanto, foi extremamente útil, pois 

completou a informação que tínhamos obtido na primeira fase da investigação e permitiu-

-nos ficar com uma ideia clara do que se passa em termos de formação inicial, formação 

contínua em regime presencial e formação contínua à distância. 

 

No âmbito da formação à distância, serão discutidos vários aspectos relevantes para a 

formação de professores com recurso ao e-learning, nomeadamente os seus aspectos 

legais, organizacionais e estratégicos. Esta discussão terá como finalidade propor 

soluções alternativas mais adequadas para a formação de professores tendo em conta a 

especificidade da formação com recurso ao e-learning. Estas soluções terão como 

fundamento propostas do Conselho Europeu, legislação existente em termos de 

formação à distância, autores de referência na área do e-learning assim como o que já é 

feito ao nível da formação de professores, procurando assim estabelecer um modelo de 

formação válido que constitua uma alternativa para a formação de professores com 

recurso ao e-learning dentro da área da Educação Musical.  

Por ultimo daremos um exemplo daquilo que poderia ser uma acção de formação para 

professores de Educação Musical com recurso ao e-learning na qual serão propostas 

actividades segundo o modelo de formação em torno do qual esta dissertação se 
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desenvolverá. Serão indicadas quais as actividades que decorrerão à distância, e quais 

as que serão realizadas de forma presencial, sendo discutida a eventual necessidade ou 

não destes encontros presenciais. 

 

Foi depois de toda esta investigação, que procurou abordar os vários aspectos que 

envolvem o tema que nos propusemos investigar, que elaborámos o modelo para a 

formação contínua de professores de Educação Musical com recurso ao e-learning. Este 

modelo de formação terá em conta não só a componente específica da Educação 

Musical mas também a da área científico pedagógica (transversal a qualquer disciplina) e 

a especificidade do meio no qual se desenvolve. De acordo com este modelo serão 

propostas actividades que recorrem a estratégias de aprendizagem interactivas e 

colaborativas. Estas estratégias terão em conta que “o e-learning não deve ser 

considerado nem uma variante da educação à distância nem uma extensão da sala de 

aula”, (HARASIM, 1990). As estratégias que iremos adoptar terão as tecnologias como 

suporte para promover actividades de aprendizagem activas, assentes no trabalho 

colaborativo dos participantes, de forma a favorecer a construção de uma verdadeira 

comunidade de aprendizagem, como refere RAGAN, (1999), constituindo um exemplo de 

como poderia ser desenvolvida uma acção de formação contínua para professores de 

Educação Musical com recurso ao e-learning.  
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 O professor de Educação Musical: a 
sua relação com a formação contínua e 
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2.1 Introdução 

 

No sentido fazer uma caracterização do público-alvo deste trabalho, isto é os professores 

de Educação Musical do 2º Ciclo do Ensino Básico procedemos à aplicação de um 

inquérito por questionário aos referidos professores. 

O questionário foi aplicado a professores de Educação Musical do Ensino Básico dos 

Distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Bragança e Vila Real. Por razões que têm a 

ver com o local de distribuição dos questionários ainda houve um número residual de 

respondentes dos Distritos de Aveiro e Castelo Branco que, tendo tomado contacto com 

o inquérito de forma casual, respondeu de forma válida. Este inquérito teve como 

objectivo fazer uma caracterização dos docentes em exercício, saber de que modo se 

está a processar a sua formação contínua e que opinião têm acerca da formação 

realizada nos centros de Formação de Associações de Escolas. Também se incluiu um 

grupo de perguntas que visavam ter uma ideia do tipo de relação que os professores de 

Educação Musical têm com as novas tecnologias, nomeadamente no que diz respeito ao 

recurso à Internet e à utilização de programas e software específicos da sua área de 

leccionação. 

Do conjunto de inquéritos distribuídos obteve-se uma amostra de 139 inquéritos 

respondidos que correspondem a cerca de 17% 2dos professores de Educação Musical 

em exercício no norte do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Neste valor só foram tidos em conta os respondentes  dos distritos do norte do país (ver quadro ilustrativo  no anexo 2)  
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2.2 Análise dos resultados obtidos através da resposta ao 
questionários 

 

Nas questões referentes à caracterização da amostra procurou-se em primeiro lugar 

determinar qual a distribuição geográfica da mesma. 

 

Gráfico 1 Em que distrito se localiza a sua escola 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 1 mostra a distribuição geográfica dos professores que responderam ao 

inquérito sendo que a maior percentagem de professores lecciona no distrito do Porto 

58%, do distrito de Vila Real responderam 16% , de Braga 9%, Viana do Castelo 7%, 

Bragança 4%, Aveiro e Castelo Branco 1 %, houve ainda uma percentagem de 4% dos 

que responderam que não especificaram o distrito onde leccionavam. É de assinalar no 
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64,96%

35,04%

Urbano Rural

entanto o contributo de professores de Bragança, Braga ou Viana do Castelo que, tendo 

em conta a menor densidade de estabelecimentos escolares, se revela bastante 

interessante. Os valores residuais de Aveiro ou Castelo Branco devem-se ao facto de não 

terem sido aplicados questionários em escolas deste distrito tendo os professores tomado 

conhecimento dos mesmos de uma forma casual. 

 

Como tínhamos necessidade de caracterizar o meio de onde provinha a amostragem, 

pedimos aos professores que indicassem qual o meio em que se insere a escola onde 

exercem a sua actividade lectiva. Podemos verificar através do Gráfico 2 que um terço 

dos respondentes se encontram em escolas inseridas num meio rural. 

 

Gráfico 2 A sua escola situa-se em meio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida procurámos fazer uma caracterização no que diz respeito ao sexo dos 

professores inquiridos, tempo de serviço e tipo de habilitações académicas. Os gráficos 3, 

4 e 5 mostram-nos os resultados obtidos . 

 

Como o gráfico 3 ilustra, existe uma predominância de professores do sexo feminino que 

se situa nos 58,3% havendo 41,7% de respondentes do sexo masculino. 

 



 19

41,73%

58,27%

Masculino Feminino

 

Gráfico 3 Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta o tempo de serviço dos inquiridos, agrupámos as respostas obtidas em 

dois grupos: até dez anos de serviço e de onze a trinta e quatro anos de serviço. Como 

se pode verificar no gráfico 4 a população docente é bastante jovem tendo sido 

encontrado um total de 45% de docentes com dez ou menos anos de serviço, contra um 

total de 49% de docentes com mais de dez anos de serviço. Não responderam a esta 

questão oito professores que correspondem a um total de 5,76 da amostra 

 

Gráfico 4 Tempo de serviço 

Até 10 anos ; 
45,32%

de 10 a 34 anos; 
48,92%
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No que diz respeito às habilitações académicas verifica-se que a maior percentagem de 

professores respondentes está habilitado com o Curso de Professores do Ensino Básico 

variante de Educação Musical. Este é um curso que confere o grau de licenciatura e que 

habilita os professores para darem aulas a alunos do 1º ciclo e aulas de Educação 

Musical a alunos do 2º ciclo do Ensino Básico. No conjunto de professores que 

responderam ao questionário existe uma fatia de 34,5 % dos professores que está 

habilitado com os antigos Cursos Gerais ou Superiores do Conservatório, não 

sequenciais ao 12º ano. Estes Cursos correspondem aos Cursos Superiores ou 

Complementares de Instrumento, Canto ou Composição assim como aos Cursos 

Completos não designados de superiores a ainda os Cursos Gerais ministrados nas 

escolas de música oficiais ou oficializadas. Para além destes também foram inquiridos 

professores que fizeram a sua licenciatura nas Escolas Superiores de Música, destes, 

11,5% adquiriram o grau de licenciatura e 3,6 % possuem o bacharelato. Podemos 

também verificar que responderam professores que são detentores de um CESE em 

Educação Musical, 1,44% ou de um Mestrado, igualmente com a mesma  percentagem 

de 1,44% . 

 

Gráfico 5 Habilitações académicas 
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Se procurarmos saber que tipo de formação inicial é característico de determinada 

população podemos verificar através do Quadro 1 que, a maioria da população 

representada na amostra com mais de 16 anos de serviço, é detentora de cursos de 

música não sequenciais ao 12º ano. Todavia, nesta faixa de população, 49% são 

detentores de cursos sequenciais ao 12º ano. Por outro lado podemos verificar que na 

população com menos de 15 anos de serviço a percentagem de professores que 

possuem cursos não sequenciais ao 12º ano é bastante inferior, apenas 22,2%. Este 

quadro ilustra de forma clara a variação que existe na relação entre as habilitações 

académicas e o tempo de serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 Relação do tempo de serviço com o tipo de habilitações académicas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grau de liberdade = 1      χ2 = 10,17     Probabilidade Observada = 0,00 

 

Em seguida questionámos os professores acerca da formação contínua efectuada ao 

longo da sua carreira. Foram levantadas questões relacionadas com as razões que os 

levaram à busca de formação complementar, com o grau de satisfação obtido nessa 

mesma formação e com as áreas em que sentem maiores necessidades de formação. 

Habilitações académicas 

Tempo de serviço 

Até 15 anos De 16 a 34 

anos 
TOTAL 

Cursos sequenciais ao 12º 

ano 

77,8% 49,0% 66,9% 

Cursos não sequenciais ao 

12º ano 

22,2% 51,0% 33,1% 

TOTAL (81) (49) (130) 
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Perguntámos aos professores se, para além da formação obrigatória para progressão na 

carreira oferecida pelos Centros de Formação de Associações de Escolas, frequentaram 

outro tipo de formação 

 

 

Gráfico 6 Frequentou formação não obrigatória 

69,57%

30,43%

Frequentou Não frequentou

 
Como de pode verificar no Gráfico 6 existe uma forte procura de formação complementar 

havendo uma maioria de professores (cerca de 70%), que para além daquela formação a 

que está obrigado para progredir na carreira, frequentou outra formação.  

Quisemos saber a que Instituições recorreram e se esta prática é comum a todos os 

professores ou se está relacionada com o tempo de serviço ou com as habilitações 

académicas  

 

Gráfico 7 Onde frequentou formação não obrigatória 
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Como se verifica no gráfico 7 os Organismos ligados à Música e à Ed. Musical e as 

Instituições de Ensino Superior têm um forte papel na formação complementar dos 

professores de Educação Musical, havendo uma reduzida percentagem de formação não 

obrigatória (6,25%) a cargo de outras Instituições. Este papel desempenhado pelos 

organismos ligados à Música e à Educação Musical e das Instituições de Ensino Superior 

revela-se bastante importante na formação complementar dos professores de Educação 

Musical. Estas instituições periodicamente convidam personalidades e pedagogos da 

área da Educação Musical promovendo cursos e ateliers. Estes cursos normalmente 

apenas enriquecem a formação e o currículo de quem os frequenta, pois como não 

conferem créditos, não relevam para a progressão na carreira dos professores.  

 

No que diz respeito à relação entre a frequência de formação não obrigatória e as 

habilitações académicas verificámos não haver variação relevante (Prob. Observada 

0,72), o que revela que a procura de formação complementar não é reflexo de 

determinado tipo de formação académica mas sim de outro tipo de necessidades. 

 

 

Também procuramos saber qual a relação que esta necessidade de formação tem com o 

tempo de serviço dos docentes e o resultado que obtivemos é o que consta do quadro 

seguinte 

 

 

Quadro 2 Relação da procura de formação não obrigatória com o tempo de serviço dos docentes 

 

Frequência de formação não 

obrigatória 

Tempo de serviço 

Até 10 anos 
De 11 a 20 

anos 

De 21 a 

34 anos 

 

TOTAL 

Frequentou 61,8% 85,4% 75,0% 71,3% 

Não frequentou 38,2% 14,6% 25,0% 28,7% 

TOTAL (68) (41) (20) (129) 

Grau de liberdade = 2             χ2 = 7,12     Probabilidade Observada = 0,03 
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Neste quadro pode verificar-se que embora haja variação entre os três grupos que foram 

destacados da amostra, essa variação não é proporcional ao tempo de serviço. Existe 

uma faixa de professores que tem entre 11 e 20 anos de tempo de serviço que em 85% 

dos casos frequentou formação não obrigatória. Esta procura de formação pode estar 

relacionado com uma maior oferta de formação por parte das Instituições ligadas à 

Música mas pode estar também relacionada o facto de estes professores terem 

desenvolvido a sua actividade durante os anos oitenta, período em que esta questão 

assumiu especial relevância devido a um conjunto de factores de ordem social e 

institucional nomeadamente com aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo. Do 

conjunto de factores que podem ter contribuído para esta grande procura de formação 

complementar poderemos em primeiro lugar assinalar o tipo de formação que era dada 

pelos Conservatórios que, sendo completamente destituída da componente de pedagogia 

musical, levava a que os professores quando ingressavam no ensino procurassem 

complementar a sua formação a este nível. Por outro lado a partir do final dos anos 

setenta assistiu-se a um grande incremento na divulgação e disseminação das diversas 

metodologias da Educação Musical no nosso país. Neste processo estiveram envolvidas 

não só os diversos organismos ligados à música e à Educação Musical  mas também, e 

sobretudo a partir de meados dos anos oitenta, as Escolas Superiores de Educação que 

passaram a convidar regularmente diversos pedagogos de renome representativos das 

principais Escolas a nível europeu,  para orientarem cursos de pedagogia musical.  

Podemos no entanto verificar que, quer na faixa dos professores com 21 a 34 anos de 

serviço quer na dos que têm até 10 anos de tempo de serviço esta procura também é 

significativa, 71,3% e 61,8%, respectivamente. 

Assim, podemos concluir que a procura de formação para além daquela que é obrigatória 

para progressão na carreira parece ser uma prática comum a todos os professores de 

Educação Musical independentemente das suas qualificações académicas e do seu 

tempo de serviço. 

 

 

Questionámos os professores acerca das razões que os levam a procurar formação 

complementar, e pedimos que as assinalassem por ordem hierárquica indicando qual a 

1ª razão e qual a 2ª de um total de dez hipóteses.  
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Gráfico 8 1ª Razão para a procura de formação complementar 
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Como se pode verificar no Gráfico 8, como 1ª razão para a procura de formação 

complementar apenas foram indicadas nove das dez hipóteses. Não houve nenhum 

professor que assinalasse a “Necessidade de avaliação das suas práticas “como primeira 

razão para essa procura.   

No entanto, e embora 28% dos professores assinalem a progressão na carreira como 1ª 

razão para a procura de formação, a necessidade de actualização das práticas 

pedagógicas e a vontade de melhorar o seu ensino do seu ensino também surgem como 

determinantes para essa procura.  

 

 

 

Por outro lado, podemos fazer uma segunda leitura do gráfico se agruparmos as 

questões em dois grupos. A progressão na carreira como uma razão de cariz mais 

economicista que tem a ver com a melhoria das condições salariais em função da 

progressão nos vários escalões da carreira docente e todas as restantes como questões 

relevantes para o exercício da profissão. A partir desta leitura verificámos que as razões 

de natureza económica perdem muito do peso que à partida uma primeira leitura do 

gráfico poderia fazer supor, passando a constituir a primeira razão para a procura de 
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formação complementar para a maioria dos professores respondentes as razões de 

ordem profissional 

 

 

Gráfico 9 1ª Razão para a procura de formação complementar 
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No gráfico seguinte podemos ver como ficaram distribuídas aquelas que foram escolhidas 

como 2ª Razão para a procura de formação complementar 

 

Gráfico 10 2ª Razão para a procura de formação complementar 
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Como é visível, neste caso a distribuição das respostas é mais equitativa destacando-se 

a vontade de melhorar o seu ensino e a necessidade de desenvolver conhecimentos e 

métodos de ensino como as mais respondidas. A necessidade de avaliação das suas 

práticas surge com o valor de 2,4% . Este resultado pode dever-se ao facto de os 

respondentes terem encarado esta avaliação como uma hetero avaliação, uma vez que 

todas as razões de índole profissional patentes no questionário reflectem uma série de 

necessidades e vontades que reflectem uma auto avaliação das suas práticas e a 

vontade de as melhorar e aperfeiçoar. 

Tal como na questão anterior, ilustrada pelo Gráfico 9, se agruparmos as respostas no 

sentido de verificar se a tendência das respostas é de natureza mais economicista ou 

mais virada para as problemáticas da prática pedagógica verificámos que o peso da 

primeira é ainda menor representando apenas uma percentagem de 10,8% do total das 

respostas. 

 

Também é interessante verificar a variação que existe consoante os docentes leccionem 

num meio urbano ou rural. Para isso dividimos as dez razões em duas categorias e 

estabelecemos as duas ordens de razões já anteriormente referidas, por uma lado a 

progressão na carreira como uma razão de cariz mais economicista e por outro lado as 

razões de natureza profissional que têm mais a ver com o desempenho do próprio 

professor, e cruzámos com o meio em que é exercida a actividade lectiva. 

Os resultados obtidos são os que constam no Quadro 3 

 

Quadro 3 Variação das razões para a procura de formação em função do meio 

 

1ª Razão para a procura de 

formação complementar 

Meio  

Urbano Rural 
 

TOTAL 

Progressão na carreira 28,3% 54,8% 37,4% 

Razões profissionais 71,7% 45,2% 62,6% 

 

TOTAL 

 

(60) (31) (91) 

 
Grau de liberdade = 1             χ2 = 5,06     Probabilidade Observada = 0,02 
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Como se pode ver no quadro anterior as razões que levam à procura de formação 

complementar variam consideravelmente consoante os professores desempenhem a sua 

actividade num meio rural ou num meio urbano. Se no primeiro caso a diferença 

percentual entre razões profissionais e a necessidade de progressão na carreira é de 

cerca de 10%, representando as razões profissionais 45,2%; e a progressão na carreira 

54,8%, já no caso dos professores que leccionam em meio urbano as razões de ordem 

profissional têm uma clara preponderância 71,7% vs 28,3%. Esta diferença de 

motivações terá decerto razões que não foi possível determinar através deste 

questionário pelo que, quaisquer conjecturas a este respeito não teriam qualquer 

fundamento. No entanto considerámos que esta questão é merecedora de atenção em 

futuros estudos.  

Também questionámos os professores acerca das suas expectativas e do grau de 

satisfação que obtiveram com as acções frequentadas, colocando-lhes perguntas que 

procuravam determinar se a formação frequentada tinha ido de encontro às suas 

necessidades, e se as que frequentaram tinham dado respostas a essas necessidades. 

Também quisemos saber que tipo de reparos os professores teriam a fazer. 

 

Perguntámos aos professores se as acções de formação que são disponibilizadas pelos 

Centros de Formação de Associações de Escolas vêm de encontro às necessidades da 

sua prática pedagógica, e se as acções frequentadas têm dado resposta a essas 

mesmas necessidades, e as respostas obtidas foram as que constam dos gráficos 11 e 

12. 

Gráfico 11 As acções de formação disponibilizadas pelos Centros de Formação de Associações de 
Escolas (CFAEs) vêm de encontro às necessidades da sua prática pedagógica  

3,73%
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 Raramente
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A esta pergunta não responderam 5 professores o que corresponde a 3,6 da mostra 
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Gráfico 12 As acções de formação que frequentou nos (CFAEs) têm dado resposta às necessidades 
da sua prática pedagógica 
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A esta pergunta não responderam 7 professores o que corresponde a 5,04 da mostra 

 
Como se pode verificar nos gráficos anteriores o número de respostas positivas é quase 

igual ao de negativas ficando-se a maioria das respostas por uma situação intermédia 

dizendo que alguma vezes essas acções não só vêm de encontro às necessidades da 

sua prática pedagógica como têm dado resposta a necessidades sentidas.  

Também é de referir que estes dois gráficos funcionam um no campo das expectativas do 

que é proposto em termos de formação, e o outro procurando obter um feedback acerca 

da formação frequentada. O grau de satisfação obtido é ligeiramente superior no Gráfico 

12, ou seja, enquanto que no Gráfico 11 a soma do número de respostas que dizem que 

as acções disponibilizadas raramente ou nunca vêm de encontro às necessidades perfaz 

20,15% e é superior às que dizem que vem sempre ou frequentemente ao encontro 

dessas necessidades, 18,66%, no gráfico 12 verificámos que essa situação se inverte 

pois a soma dos que dizem que as acções frequentadas deram sempre ou 

frequentemente resposta às necessidades da prática pedagógica totaliza 23,48% e é 

superior ao daqueles que referem que raramente ou nunca isso aconteceu,  21,97%. 

Em seguida quisemos saber quais os principais reparos que os professores têm a fazer 

em relação às acções que frequentaram assim como ao horário em que decorreram.  
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Gráfico 13 Quais os principais reparos que faz às acções de formação que frequentou nos CFAEs 
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No gráfico anterior temos um conjunto de reparos, que não devem ser entendidos como 

críticas mas sim como a constatação de um conjunto de problemas que foram sentidos 

por quem frequentou acções de formação nos Centros de Formação de Associações de 

Escolas. É de referir a consistência que existe entre o número dos que não tem reparos a 

fazer que é praticamente igual ao dos que no Gráfico 12 referiam que as acções 

frequentadas deram sempre ou frequentemente resposta às necessidades da prática 

pedagógica, 23,77% e 23,48% respectivamente, e dos que consideram que não deu 

resposta às necessidades das sua prática pedagógica / área disciplinar, 21,97% e 

22,95%, respectivamente .  

Por outro lado encontramos uma grande incidência em problemas de carácter teórico- 

- prático e de falta de resposta às necessidades da área disciplinar de Educação Musical. 

Os que consideram que a formação frequentada não tem aplicação prática no terreno são 

apenas 4,92% e os que consideram que a formação está desfasada das necessidades da 

escola ou não deu resposta às necessidades pessoais são cerca de 10%. 

 

Daqui podemos concluir que o carácter eminentemente prático da disciplina de Educação 

Musical não se coaduna com um tipo de formação essencialmente teórica e que existe 

uma falta de resposta às necessidades desta área disciplinar em concreto. 

 

No gráfico seguinte pode verificar-se que existe um certo desconforto no horário em que 

decorre a formação. De facto, sendo o horário de formação pós laboral, este acarreta 

uma sobrecarga a vários níveis que passam por alguma dificuldade de conjugação com a 

vida profissional e por outros factores de carácter pessoal que determinam que 47,48% 
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dos inquiridos digam  que nem sempre é favorável. Aqueles que consideram o horário de 

formação apropriado é uma minoria 17,27% 

 
 

Gráfico 14 Considera o horário em que decorre a formação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depois de auscultar acerca da formação frequentada quisemos saber em que áreas os 

professores de Educação Musical sentiam maior necessidade de formação. Para isso 

apresentámos uma listagem de uma série de necessidades formativas nas quais os 

professores tinham que assinalar se sentiam muita, alguma ou pouca necessidade de 

formação naquele item. Os resultados obtidos foram os que constam no Gráfico 15 

 
Gráfico 15 Em que áreas sente necessidade de formação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,78%

47,48%

17,27%

Apropriado 

Nem sempre favorável

Difícil de conjugar com a sua vida profissional e familiar



 32 

 
 
Como se pode ver no gráfico anterior, a generalidade dos professores sente alguma 

necessidade de formação em todas as áreas referidas no questionário situando-se a 

percentagem de todas as respostas acima dos 50% em todas as áreas excepto nas 

Novas Tecnologias Educativas. Nesta área 47% dos professores afirmaram sentir muita 

necessidade de formação, sendo o Desenvolvimento de projectos de investigação/ acção 

e as Estratégias e métodos de ensino, as áreas que se seguiram em termos de 

necessidades de formação com 30% e 24% de respostas assinaladas 

 

Por último quisemos saber qual a relação dos professores com as novas tecnologias quer 

em termos gerais quer no âmbito da música. Que tipo de utilização fazem os professores 

fazem do computador, se acedem à Internet se utilizam o correio electrónico e que tipo 

de tarefas realizam no âmbito da música. 

 

 

Gráfico 16 Relação com as novas tecnologias 
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Como se pode ver no gráfico anterior existe uma percentagem superior a 60% dos 

professores que está familiarizado com as Novas Tecnologias na medida em que tem à 

vontade com as várias ferramentas e aplicações informáticas, não utiliza apenas o 

processador de texto como principal ferramenta informática e utiliza o correio electrónico. 

Esta situação deve-se em larga medida ao facto de como vimos no Gráfico 4 a população 

da amostra ser bastante jovem, sendo quase metade da população inquirida (45%), 

professores com menos de dez anos de serviço.  
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81,88%

18,12%

Sim Não

No que diz respeito ao acesso à Internet podemos constatar através do gráfico seguinte 

que a maioria da população acede à Internet , no entanto, como se pode verificar no 

Gráfico 18 o tempo de utilização semanal é pouco significativo ficando-se a maioria dos 

inquiridos por um tempo de utilização inferior a uma hora por dia  

 
Gráfico 17 Acede à Internet 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 18 Tempo de utilização da Internet, horas/semana 
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A este propósito podemos referir que, como se pode verificar nos quadros seguintes, o 

tempo de serviço é determinante para a necessidade de formação nas Novas 

Tecnologias e que esta necessidade condiciona a relação que os professores têm com as 

Novas tecnologias e com a utilização da Internet. Assim, como se pode verificar no 

Quadro 4, é na população com mais de dez anos de serviço que se sente mais a 

necessidade de formação em Novas tecnologias. No Quadro 6 pode verificar-se que esta 

necessidade de formação se reflecte necessariamente num reduzido acesso à Internet.  

Este facto pode ser explicado por duas ordens de razões, por um lado a população mais 

jovem tem um relacionamento mais estreito com as novas tecnologias, por outro lado e 

ao contrário do que se passava com os antigos cursos do conservatório , esta é uma área 

que consta dos planos curriculares da formação inicial dos jovens professores. 
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Quadro 4 Variação da necessidade de formação nas Novas Tecnologias em relação com o tempo de 
serviço 

 
 

Necessidade formação N.T. 

Tempo serviço 

 

1 a 10 anos de 

serviço 

 

 

11 a 34 anos de 

serviço 

 

 

TOTAL 

Pouca ou alguma 

necessidade de formação NT 
63,9% 36,9% 50,0% 

Muita necessidade de 

formação NT 
36,1% 63,1% 50,0% 

TOTAL 

  
(61) (65) (126) 

Grau de liberdade = 1            χ2 = 8,14     Probabilidade Observada = 0,00 
 

Nos quadros seguintes podemos ainda constatar de que forma esta necessidade de 

formação nas Novas Tecnologias se reflecte na relação que os professores têm com as 

mesmas e no uso que fazem dos serviços disponíveis na Internet. 

 
 
Quadro 5 Relação da necessidade de formação nas Novas Tecnologias com o à vontade que sente em 

relação às mesmas 

 
Necessidade formação N.T. 

Relação com as NT 

Tem à vontade 

com as NT 

Não tem à 

vontade com as 

NT 

  

TOTAL 

Pouca ou alguma 

necessidade de formação NT 
69,1% 22,4% 51,5% 

Muita necessidade de 

formação NT 
30,9% 77,6% 48,5% 

TOTAL 

  
(81) (49) (130) 

Grau de liberdade = 1             χ2 = 24,81     Probabilidade Observada = 0,00 
 

O quadro anterior mostra a relação existente entre o domínio das novas tecnologias e a 

necessidade de formação nesta área. Assim, 69,1% dos que têm à vontade com as 

Novas Tecnologias sente pouca ou alguma necessidade de formação, havendo 30,9% 

que considera ter muita necessidade de formação. Dos que não têm à vontade com as 
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Novas Tecnologias 77,6% considera ter muita necessidade de formação e 22,4% 

considera que tem pouca ou alguma necessidade de formação. 

 
Quadro 6 Relação da necessidade de formação nas Novas Tecnologias com o acesso à Internet 

 
Necessidade formação N.T. 

Acesso a Internet 
Acede à Internet 

Não acede à 

Internet 

  

TOTAL 

Pouca ou alguma 

necessidade de formação NT 
57,4% 28,0% 51,9% 

Muita necessidade de 

formação NT 
42,6% 72,0% 48,1% 

TOTAL 

  
(108) (25) (133) 

Grau de liberdade = 1             χ2 = 5,90     Probabilidade Observada = 0,02 
 
Como verificámos nos quadros anteriores a falta de formação na área das Novas 

Tecnologias condiciona o tipo de relação que os professores têm com a tecnologia e uso 

que fazem da mesma. Assim, e não deixando de ter em conta que existem para além 

desta outras razões que determinam o sentido da resposta, podemos verificar no Quadro 

6 que  os que acedem à Internet sentem menos necessidade de formação sendo uma 

maioria os que dizem sentir pouca ou alguma necessidade. Pelo contrário, os que não 

acedem à Internet são os que sentem muita necessidade de formação nas Novas 

Tecnologias .  

 

 Perguntámos aos professores de Educação Musical se utilizam o computador no âmbito 

da música e obtivemos as seguintes respostas 

Gráfico 19 Utiliza o computador no âmbito da música 
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Como vemos no gráfico anterior as respostas estão distribuídas de uma forma 

relativamente uniforme, 32% dos professores referem que utiliza frequentemente o 

computador no âmbito da música. Esta resposta vem de certa maneira ao encontro do 

que estava expresso no Gráfico 16, uma vez que a maioria dos professores (72,27%) 

utiliza o computador algumas vezes e mesmo frequentemente no âmbito da música.  

 

Quisemos saber que tipo de tarefas musicais os professores realizam no computador e 

obtivemos as seguintes respostas 

 

 
Gráfico 20 Relação com as novas tecnologias no âmbito da música 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se pode ver no gráfico anterior o recurso à Internet para ouvir ou gravar ficheiros 

musicais é a tarefa mais realizada ainda que de forma esporádica. A edição de texto 

musical é a tarefa que é mais frequentemente realizada.  

Também podemos verificar que dada a natureza específica das tarefas mencionadas, a 

percentagem dos professores que raramente ou nunca as realizaram sobe ligeiramente 

em relação ao Gráfico 16 situando-se aproximadamente entre os 31% e os 37%. 
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2.3 Síntese dos resultados do inquérito 
 
Da análise dos dados respeitantes ao inquérito aplicado aos professores de Educação 

Musical podemos concluir que estamos perante uma população jovem, 

preponderantemente do sexo feminino em que cerca de metade tem menos de dez anos 

de serviço, estando por isso habilitada com cursos de formação inicial sequenciais ao 12º 

ano. 

 É um grupo de professores que, independentemente das suas qualificações académicas 

e do seu tempo de serviço, procura formação complementar para além daquela que é 

obrigatória para progressão na carreira sendo os organismos ligados à Música e à Ed. 

Musical e as Instituições de Ensino Superior as principais entidades formadoras. 

No que respeita às razões que levam os professores a procurarem formação 

complementar, pese embora o peso relativo que tem a necessidade de progressão na 

carreira, surgem outras razões relacionadas com a necessidade de actualização das 

práticas pedagógicas e com a eficácia do ensino. Daqui se pode inferir a importância que 

os professores de Educação Musical dão ao seu aperfeiçoamento profissional. 

No entanto, verificámos que o grau de satisfação em relação à formação que é 

disponibilizada nos CFAEs é baixo, incidindo os principais reparos na natureza 

demasiado teórica das acções de formação assim como na ausência de respostas às 

necessidades específicas da Educação Musical. As áreas que os professores referem 

como aquelas em que necessitam de mais formação são as Novas Tecnologias 

Educativas, o Desenvolvimento de projectos de investigação/acção e as Estratégias e 

métodos de ensino. Sendo a área das Novas Tecnologias uma daquelas em que os 

professores consideram que necessitam de formação, o facto de haver uma grande fatia 

de professores com menos de dez anos de serviço reflecte-se de forma positiva na 

relação que estes têm com as mesmas, ao fazerem uso das várias ferramentas 

informáticas relacionadas ou não com a música e dos recursos disponíveis na Internet. 
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3º Capítulo  
 
 
 

Os professores e a sua formação 
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3.1 A Politica Educativa e os professores de Educação Musical 
 
A formação inicial dos professores de Educação Musical ao longo dos últimos 20 anos 

tem sofrido alterações que determinam que os professores que têm cerca de 15 ou mais 

anos de serviço tenham uma formação inicial assaz diferente dos que têm menos tempo 

de serviço. A profunda mudança na politica educativa portuguesa que se deu na década 

de oitenta, veio institucionalizar a formação a nível superior de todos os professores e 

educadores, abrangendo desta forma os professores de Educação Musical. 

 A formação que até meados dos anos oitenta era dada nos Conservatórios de Música 

aos professores de Educação Musical  estava vocacionada para a formação de músicos 

e concertistas e era regida pelo disposto no Decreto n.º 18 881, de 25 de Setembro de 

1930. As sucessivas reformas que foram ocorrendo no sistema educativo sobretudo a 

partir dos anos setenta fizeram com que o ensino da música e a formação dos 

professores de Educação Musical fossem ficando desenquadrados da realidade 

educativa que entretanto se constituía, pelo que havia a necessidade de integrar o ensino 

artístico no restante sistema de ensino em vigor. O Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho 

vem dar resposta a esta necessidade  e converte os Conservatórios de Música em 

Escolas Básicas e Secundárias, criando as Escolas Superiores de Música. Em 1985 

estas escolas são inseridas na estrutura de Ensino Superior Politécnico, assim como as 

Escolas Superiores de Educação (ESEs). A Lei 46/86 de 14 de Outubro, Lei de Bases do 

Sistema Educativo, vem estabelecer os princípios gerais a que a reforma educativa tem 

que obedecer, determinando que todos os professores do 2º e 3º ciclo do ensino básico e 

secundário devem ter uma formação inicial obtida mediante cursos de licenciatura 

ministrados nos Institutos Politécnicos ou nas Universidades. 

 O Decreto-Lei 310/83 e a Lei 46/86 são assim os elementos que determinaram as 

principais alterações ao nível da formação inicial dos professores de Educação Musical. 

Temos por um lado os professores detentores dos cursos regulamentados pelo Decreto- 

-Lei nº18881 de 25 de Novembro de 1930, que obtiveram a sua profissionalização 

segundo modelos que se foram sucedendo nomeadamente a Formação em Exercício 

(Dec.Lei 519-T1, de 29 de Dezembro), destinado à formação pedagógica de professores 

já em exercício no ensino preparatório e secundário. Este sistema estará em vigor nos 

anos lectivos de 1980/81 a 1985/86, quando foi substituído por outro modelo 

(Dec.Lei150-A/85, de 8 de Maio). A partir desta altura as ESEs passaram ministrar 

formação pedagógica a professores do ensino preparatório e secundário num modelo de 

profissionalização que ficou conhecido por Formação em Serviço. Por outro lado temos 

os professores que iniciaram a sua formação para a docência após 1985, e que são 
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detentores de Licenciaturas conferidas pelas Universidades e Institutos Politécnicos. 

Estes professores têm duas vias de formação uma vocacionada para a docência a alunos 

do ensino básico, nomeadamente através dos Cursos de Professores do Ensino Básico 

Variante de Educação Musical e do Curso de Professores de Educação Musical do 

Ensino Básico ministrado nas Escolas Superiores de Educação e uma outra via de 

formação, específica em Educação Musical, ministrada nas Escolas Superiores de 

Música e Universidades, vocacionada para a docência no ensino secundário e no ensino 

especializado de música nomeadamente nos Conservatórios, Academias de Música e 

nas Escolas Profissionais de Música3. 

 

 

3.2 A Formação inicial dos professores de Educação Musical - o 
papel dos Institutos Politécnicos  
 
No sentido de tomarmos conhecimento do papel que os Institutos Politécnicos têm 

desenvolvido na formação inicial de professores escolhemos três instituições junto das 

quais, para além da consulta que fizemos nas suas páginas da Internet acerca dos 

planos de estudo e cursos de professores de Educação Musical, realizámos entrevistas 

aos coordenadores dos referidos cursos. As entrevistas realizaram-se sob a forma de 

entrevistas não estruturadas em que através da pergunta “ Como se processa a formação 

inicial dos professores de Educação Musical na vossa Instituição?” procurámos 

aprofundar o nosso conhecimento acerca da forma como esta se processa e está 

organizada. 

Escolhemos para isso a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, a 

Escola Superior de Educação Jean Piaget de Vila Nova de Gaia e a Escola Superior de 

Educação de Coimbra do Instituto Politécnico de Coimbra. Estamos conscientes que a 

Lei 54/90 de 5 de Setembro, consagra a autonomia cientifica e pedagógica do Ensino 

Superior Politécnico, e por essa razão quisemos averiguar possíveis nuances que 

poderiam existir entre os vários cursos de formação inicial, também queríamos 

estabelecer uma linha evolutiva entre a formação dos professores que estão há  mais 

tempo no ensino e os que se formaram mais recentemente. Gostaríamos de frisar que 

não quisemos fazer um estudo comparativo entre a formação de diferentes gerações nem 

                                                 
3 Estes cursos assim como  os cursos virados para a prática instrumental por  estarem direccionados para o ensino 
especializado da música e para a formação de músicos profissionais não foram alvo de um estudo mais aprofundado por  
se encontrarem  fora do contexto em que este trabalho se desenvolveu, os professores de Educação Musical do Ensino 
Básico. 
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tão pouco entre a que é actualmente fornecida pelas várias Instituições, quisemos 

apenas fazer um levantamento do tipo de formação que actualmente se realiza e da que 

se realizava na época anterior à reforma protagonizada pela implementação da Lei 46/86 

de 14 de Outubro, Lei de Bases do Sistema Educativo, para procurarmos perceber as 

possíveis razões para diferentes necessidades de formação sentidas pelos professores. 

 

A formação que era dada pelos Conservatórios de Música aos professores de Educação 

Musical no período anterior à reforma do sistema educativo não estabelecia qualquer tipo 

de habilitações para o ensino, constituindo a disciplina de Educação Musical apenas uma 

disciplina anexa aos cursos de composição e instrumento. Em face desta situação, 

através de legislação para esse efeito, o Ministério da Educação considerava que quem 

tivesse determinada habilitação teria habilitação própria para a docência, os restantes 

detentores de habilitações musicais tinham habilitação suficiente. Para possuir habilitação 

própria era exigido ter completado o curso complementar do ensino secundário. Este 

grau dividia-se em dois escalões, estando no primeiro escalão os cursos superiores de 

Órgão do Instituto Gregoriano de Lisboa e os Cursos superiores de Canto, Composição, 

Piano, Violino e Violoncelo ministrados pelas escolas de música oficiais ou oficializadas. 

Também conferia habilitação própria de 1º escalão os cursos completos não designados 

superiores de Contrabaixo de cordas, Harpa, Órgão, Sopro e Violeta ministradas pelas 

escolas oficiais ou oficializadas.  

A habilitação própria de 2º escalão compreendia os cursos gerais de Canto, Composição 

e de Órgão, para além de outros cursos gerais de música com aprovação numa série de 

disciplinas anexas que constavam em Diário da República4 . A habilitação suficiente 

apenas exigia ter concluído o curso geral do ensino secundário, e estava dividida em três 

escalões. No primeiro escalão estavam integrados os chefes de bandas militares desde 

que tivessem frequentado com aproveitamento o 5º grau de um instrumento e algumas 

disciplinas anexas que, como foi referido, constavam em Diário da República.  No 

segundo escalão eram integrados os detentores de cursos de pedagogia musical, e os 

executantes de bandas militares possuidores das disciplinas anexas exigidas, e os 

detentores de cursos de teologia dos seminários concluídos até ao ano de 1975. No 

terceiro escalão eram integrados os chefes de bandas civis, e os possuidores do 3º ano 

de um instrumento  com aprovação, tal como em todos os outros casos, nas disciplinas 

anexas exigidas por lei. 

                                                 
4 Ver Diário da Republica nº 34 I Série de 9/2/1984 p. 444.  
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Será de referir que apenas os professores detentores de habilitação própria tinham 

acesso à sua profissionalização, que lhes permitia mais tarde concorrer a um lugar do 

quadro, ficando os professores com habilitação suficiente impedidos de o fazer. 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 310/83, esta situação altera-se radicalmente 

pois os Conservatórios, que até à data eram os responsáveis pela formação dos futuros 

professores, são transformadas em escolas básicas e secundárias. Nesta altura foi criada 

a escola Superior de Música de Lisboa integrada em 1985 no Politécnico de Lisboa 

sendo neste mesmo ano criada a Escola Superior de Música do Porto, que, juntamente 

com Escola Superior de Educação integraram o núcleo inicial do Instituto Politécnico do 

Porto. Actualmente toda a formação de nível superior é sequencial ao 12º ano. Por um 

lado temos as Escolas Superiores de Música e as Universidades vocacionadas para a 

formação de músicos profissionais, concertistas e professores do ensino especializado, 

enquanto que por outro lado as Escolas Superiores de Educação têm a seu cargo a 

formação de bacharéis e licenciados nos vários ramos da educação incluindo a artística, 

cuja formação está orientada para leccionar nas escolas do ensino básico. 

È neste quadro que se desenvolve a formação que actualmente é dada aos professores 

de Educação Musical. 

 Nas Instituições junto das quais procurámos informação, quer através da consulta dos 

seus planos curriculares , quer através das entrevistas realizadas, cujo conteúdo integral 

consta nos anexos a este trabalho, verificámos que a formação que é dada aos 

professores de Educação Musical se desenvolve ao longo de quatro anos divididos em 

duas etapas. Os primeiros três anos constituem a primeira etapa e conferem o grau de 

bacharel, a segunda corresponde ao 4º ano que confere o grau de licenciatura.  

Da designação dos cursos verificámos que se tratam de Cursos de Professores do 

Ensino Básico na variante de Educação Musical. O curso ministrado na Escola Superior 

de Educação de Coimbra, ESEC, é designado por Curso de Professores de Educação 

Musical do Ensino Básico. Esta diferença deve-se ao facto dos cursos de professores do 

ensino básico na variante de Educação Musical proporcionarem uma formação especifica 

para a docência no 1º ciclo do ensino básico uma vez que têm no seu plano de estudos 

as práticas pedagógicas do primeiro ciclo de escolaridade no âmbito da Língua Materna, 

Estudo do Meio, Matemática e na área das expressões, nomeadamente a expressão 

musical. Ao mesmo tempo, estes cursos têm uma especialização em Educação Musical, 

que irá permitir a leccionação da Disciplina de Educação Musical no 2º ciclo5.  

                                                 
5 Ver entrevistas ao Dr. Alexandre Andrade e à Dr.ª Graça Mota constantes em Anexos    
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 O Curso de Professores de Educação Musical do Ensino Básico da ESEC, é um curso 

que qualifica para a leccionação da disciplina de Expressão/ Educação Musical nos 1º, 2º 

e 3º ciclos de escolaridade e Animação Musical em actividades de complemento 

curricular. Embora este curso qualifique os docentes para os três ciclos de escolaridade, 

só dá habilitação própria para o 1º e 2º ciclos, uma vez que, segunda a legislação em 

vigor só os Cursos das Escolas Superiores de Música e as Universidades conferem 

habilitação própria para leccionar no 3º ciclo6.  

Estabelecida esta diferença nos cursos que habilitam para a docência no 1º e 2º ciclo do 

Ensino Básico podemos verificar que este facto se reflecte, como não podia deixar de ser, 

nos planos de estudos. Assim, podemos verificar que os planos de estudo dos 

professores do ensino básico variante de Educação Musical se dividem basicamente em 

duas partes: uma, na área cientifica da Música e da Educação Musical, e uma outra de 

carácter mais generalista que engloba um rol de disciplinas dentro do ramo das Ciências 

da Educação e as didácticas especificas das disciplinas do 1º ciclo de escolaridade. 

Estas didácticas especificas não estão presentes, por razões óbvias, no Curso de 

Professores de Educação Musical da ESEC que conta com um maior peso das 

disciplinas da área cientifica da Música e da Educação Musical7. Como condições de 

acesso a estes cursos, para além do 12º ano, os candidatos deverão fazer uma prova ao 

nível da Língua Portuguesa ou outra disciplina consoante os casos e fazer uma prova de 

pré-requisitos em aptidão musical. Esta prova de pré-requisitos em aptidão musical não é 

exigida pela ESE Jean Piaget, “(…)no entanto o que se verifica é que , na sua grande 

maioria todos os alunos que se inscrevem têm conhecimentos musicais(…)” 8.  

Todos os alunos concluem a sua licenciatura profissionalizados uma vez que todos os 

cursos têm estágios anuais nas escolas dos ciclos para os quais conferem habilitação. 

Estes estágios são orientados por professores da escola coadjuvados por professores 

das Escolas Superiores de Educação segundo modelos próprios de cada instituição 

 

Assim, podemos considerar que a formação que era dada aos professores que estão na 

carreira há mais anos era caracterizada por um elevado nível de exigência técnica ao 

nível da prática instrumental 9, complementada por um conjunto de disciplinas da área 

                                                 
6 “Esta situação gera incongruências do tipo de os alunos poderem concorrer ao grupo 40 (3ºciclo), quando ainda só são 
detentores de habilitação de grau não superior, por exemplo com o Curso Geral do Conservatório, estando impedidos de o 
fazer a partir do momento em que terminam a sua licenciatura bem Educação Musical”. Ver entrevista à Dr.ª Cristina Faria, 
coordenadora deste curso,  que consta em Anexos 
7 Uma consulta detalhada dos planos curriculares de cada um dos cursos pode ser encontrada nos Anexos 8, 9 e 10.  
8 Ver entrevista ao Dr. Alexandre Andrade que consta em Anexos. 
9 “Os cursos regulamentados pelo Decreto 18 881 e pela Portaria nº 370/98 tinham uma duração entre quatro e nove anos 
com elevado grau de especialização”( Diário da República – II Série nº 183 de 5/7/99 pp 11 698). 
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cientifica da música e da Educação Musical, ao passo que após a reforma do sistema 

educativo foram introduzidas alterações nos currículos que levaram ao alargamento das 

disciplinas da área cientifica da Educação Musical, à inclusão das disciplinas da área das 

Ciências da Educação e à inserção das práticas pedagógicas tanto ao nível da pedagogia 

musical como das restantes áreas que o professor pode leccionar. Fruto da evolução 

tecnológica a que se vem assistindo ao longo dos últimos anos as disciplinas 

relacionadas com as novas tecnologias estão presentes em todos os planos de estudo 

analisados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47

 
 
 
 
 

 
 

4º Capítulo  
 
 
 

O professor de Educação Musical e sua 
formação contínua 
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4.1 Enquadramento legal da formação contínua 
  
“Nos últimos trinta anos a formação dos professores em Portugal tem sofrido profundas 

alterações.” (FREITAS, 1999, p. 389). Do sistema em que após a conclusão da sua 

licenciatura os professores se candidatavam a estágios com a duração de dois anos, 

realizados em escolas normais, que vigorou até aos anos setenta, até ao sistema actual 

em que o modelo dominante é o da formação integrada no qual o aluno que decide ser 

professor opta por um curso da área educacional e começa a ter disciplinas do ramo das 

ciências da educação logo no primeiro ano do curso, foi percorrido um longo caminho que 

tem como ponto de referência os anos 80, com a promulgação da Lei de Bases do 

Sistema Educativo – Lei nº 46/86 de 14 de Outubro – que vem estabelecer o quadro geral 

do sistema educativo. No seu artigo 35º, a referida lei reconhece o direito à formação 

contínua a todos os professores e educadores, prevendo que esta seja suficientemente 

diversificada, de modo a assegurar o aprofundamento e actualização de conhecimentos e 

competências profissionais dos professores. Esta norma da lei de bases é reforçada pelo 

Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário que no seu Capítulo III integra um conjunto de seis artigos em que são 

desenvolvidos e clarificados os aspectos relativos à formação dos professores 

nomeadamente no seu artigo 15º em que se determina que a formação contínua para 

além de assegurar a actualização, o aperfeiçoamento, a reconversão e o apoio à 

actividade profissional do docente, visa também objectivos de progressão na carreira e 

de mobilidade. Esta disposição toma um carácter ainda mais impositivo quando nos 

artigos 41º e 44º se prevê que a avaliação do desempenho do docente incidirá, entre 

outros aspectos, sobre o seu percurso no domínio da formação contínua, sendo-lhe 

atribuída a menção de Não Satisfaz , “se não concluir em cada módulo de tempo de 

serviço do escalão acções de formação contínua a que tenham acesso….”, o que dará 

origem a um conjunto de sanções previstas no artigo 48º . No sentido de dar resposta a 

estes dois documentos, é promulgado em 9 de Novembro o Decreto-Lei nº 249/92 o 

Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores. Nele se estabelecem entre 

outros aspectos o âmbito de aplicação, os objectivos da formação contínua, os princípios 

em que esta assenta, as áreas sobre que deve incidir, as várias modalidades e níveis que 

pode assumir, definindo-se o respectivo sistema de coordenação, administração e apoio. 

Para uma melhor operacionalização do legislado, esta lei foi entretanto sofrendo algumas 

adaptações e reajustes, nomeadamente através da Lei 60/93 de 20 de Agosto, Decretos-

-Leis nº 274/94, de 28 de 0utubro, nº 207/96, de 2 de Novembro, e nº 155/99, de 10 de 

Maio, rectificado pela declaração de rectificação nº 10 – BH/99, de 31 de Julho. Esta lei 
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vem estabelecer o regime jurídico da formação contínua das educadores de infância e 

dos professores do ensino básico e secundário, garantindo-lhes o direito à formação 

contínua não só como meio de progressão na carreira, para a qual se prevê a avaliação 

dos formandos e consequente atribuição de créditos, mas também como meio de 

melhoria da qualidade do ensino e de aperfeiçoamento das competências profissionais 

dos docentes. 

No artigo 7º do Regime Jurídico da Formação Contínua está determinado que as acções 

de formação contínua se podem revestir das seguintes modalidades: Cursos de formação, 

Módulos de formação, Frequência de disciplinas singulares em instituições do ensino 

superior, Seminários, Oficinas de formação, Estágios, Projectos e Círculos de estudos. 

No documento que se refere à caracterização das modalidades de formação contínua, 

podemos verificar que estas se dividem essencialmente em dois grupos10. O primeiro 

inclui as modalidades de Curso, Módulos de formação e Seminário. Estas modalidades, 

sendo mais centradas nos conteúdos e no aperfeiçoamento de saberes e competências 

dos docentes, não garantem, à partida, a aplicação desses saberes em contexto de sala 

de aula, escola ou do território educativo. Mais vocacionadas para a formação centrada 

nas práticas educativas e para a busca de estratégias com vista à melhoria do processo 

ensino-aprendizagem dos alunos estão as modalidades de Oficinas de Formação, 

Círculos de Estudo, Projectos e os Estágios11. Neste grupo de modalidades de formação 

também podemos verificar que os Círculos de Estudos e Projectos estão mais 

vocacionados para dar resposta a movimentos associativos de professores que, por 

iniciativa própria, se juntam para em conjunto procurar resposta a necessidades ou 

problemáticas comuns, procurando a satisfação dessas necessidades junto do seu centro 

de formação. Os Estágios e Oficinas de formação são de carácter fortemente interventivo, 

intercalando momentos de aquisição de novas competências e de construção de saberes 

práticos e processuais com momentos de reflexão sobre as práticas desenvolvidas.  

 

 

 

 

                                                 
10 Estamos naturalmente a não considerar a frequência de disciplinas singulares em instituições  do ensino superior por 
estarem na esfera de intervenção destas instituições.  
11 A regulamentação das modalidades de formação contínua consta no Relatório Anual de Actividades do Conselho 
Cientifico Pedagógico da Formação Continua.  
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4.1.1 Análise do inquérito realizado aos Centros de Formação de 
Associações de Escolas 
 
No sentido de tentar saber se os centros de formação ofereciam formação específica na  

área disciplinar dos professores de Educação Musical inquirimos 34 centros de formação 

de professores da zona norte do país na sua grande maioria Centros de Formação de 

Associações de Escolas. 

Pretendíamos saber do total de acções acreditadas no Conselho Cientifico Pedagógico 

da Formação Contínua (CCPFC) qual a percentagem de acções específicas da área da 

Educação Musical e quais as razões que levaram à oferta ou não de acções nesta área. 

Também procuramos saber a que ciclo se destinavam as acções disponibilizadas e se as 

acções foram efectivamente realizadas e quantas vezes. Também procuramos saber se 

alguma foi disponibilizada e não chegou a realizar-se e quais as razões que 

determinaram a sua não realização. 

Perguntámos aos centros de formação se por alguma razão uma acção de formação 

nesta área foi preterida em função de outra e qual a reacção dos formandos em relação 

às acções de formação frequentadas. 

 

Assim, perguntámos aos centros de formação quantas acções tem o Centro de Formação 

acreditadas no Conselho Cientifico Pedagógico da Formação Contínua,  e destas 

quantas são da área da Educação Musical. Os resultados obtidos foram o seguintes 

 

Gráfico 21 Acções de formação acreditadas no CCPFC 
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Os Centros de Formação inquiridos têm um total de 2525 acções acreditadas no 

Conselho Cientifico da Formação Contínua, sendo 83 da área específica de Educação 

Musical . 
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Quisemos saber quais as possíveis razões para a inexistência de um maior número de 

acções nesta área e obtivemos as respostas que constam no gráfico seguinte 

 
 
 

Gráfico 22 Quais as possíveis razões para a inexistência de um maior número de acções nesta área 
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Como se pode ver no gráfico anterior as razões para a inexistência de um maior número 

de acções nesta área passam em primeiro lugar pela ausência de solicitação para acções 

nesta área, seguindo-se a falta de formadores e inscrições em número insuficiente para a 

turma ser financiada. Como outras razões assinaladas também foi referida a pequena 

área de influência do Centro de Formação que não permite disponibilizar formação para 

os professores de Educação Musical do 2º ciclo, a falta de recursos humanos e logísticos 

ou o desfasamento em relação aos objectivos do Centro de Formação. 

Assinale-se que neste conjunto de razões de outra ordem referidas, se encontra um 

reforço das razões expressas no gráfico 22, nomeadamente no que diz respeito à 

pequena dimensão do público alvo que inviabiliza a formação de uma turma. 

Esta pequena dimensão do público alvo tem sobretudo a ver com o facto deste se 

encontrar geograficamente disperso, isto é, existem poucos professores de Educação 

Musical em cada escola 12  devido ao reduzido número de horas lectivas que está 

semanalmente atribuídas a esta disciplina. Esta situação reflecte-se necessariamente na 

dimensão do publico alvo das acções eventualmente disponibilizadas pelos centros de 

formação. 

 
                                                 
12 Ver anexo 2 
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Quisemos saber quantas acções se realizaram no triénio 2000/03 e no ano de 2002 na 

área da Educação Musical e os resultados são os que constam do gráfico seguinte 

 
 

Gráfico 23 Acções de formação na área da Ed. Musical no triénio 2000-03 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Como se pode ver no gráfico anterior as acções disponibilizadas ou são destinadas ao 1º 

ciclo ou ao 1º, 2º, e 3º ciclos. Note-se que as acções específicas para o 2º e 3º ciclos são 

em muito menor percentagem. Esta situação deve-se, como foi referido no gráfico 22, ao 

reduzido público alvo que inviabiliza a formação de uma turma. 

 
Das que foram disponibilizadas no triénio 2000-03 quisemos saber se alguma não se 

chegou a realizar e quais as razões que levaram à sua não realização. Das respostas 

obtidas ficámos a saber que das vinte cinco acções destinadas aos professores do 1º 

ciclo durante o referido triénio seis não se chegaram a realizar e das vinte e cinco 

destinadas ao 1º 2º e 3º ciclos, sete não se realizaram. As razões evocadas prendem-se 

com a falta de solicitações em número suficiente por parte dos eventuais interessados o 

que advém da escassez de público na área de influência do centro de formação e se 

reflecte na ausência de procura. Quando esta existe o número de inscrições é insuficiente.  

 

Perguntámos quais as razões para a não inclusão no plano de formação de acções de 

formação na área da Educação Musical não obstante o facto de estarem acreditadas e as 

respostas são as que constam no gráfico seguinte 
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Gráfico 24 Razões para a não inclusão no plano de formação de acções na área da Ed. Musical 
acreditadas no CCPFC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se pode ver no gráfico anterior, e tal como já se verificava no gráfico 22 em que a 

inexistência de um maior número de acções se devia à ausência de solicitação para 

acções nesta área, no gráfico 24, a principal razão para a não inclusão destas nos planos 

de formação deve-se à ausência de interesse manifestado por parte das escolas 

associadas. Refira-se no entanto que, como se pode ver no Quadro 7, a ausência de 

interesse manifestado por parte das escolas associadas é muitas vezes assinalada 

cumulativamente com outras razões como sejam o reduzido público alvo nas escolas 

associadas e a opção por áreas mais transversais.  

 
Quadro 7  Razões para a não inclusão no plano de formação de acções na área da Ed. Musical 

acreditadas no CCPFC 

 
 
Limitações de financiamento levaram 
a dar prioridade a outras acções 

          X 
 

   

Ausência de interesse manifestado por 
parte das escolas associadas 

x X
 

     X
 

x X 
 

X 
 

X 
 

x X
 

Opção por áreas mais transversais  X
 

  x     X 
 

 X 
 

  

Reduzido público alvo nas escolas 
associadas 

 X
 

 x   x X
 

     X
 

A acção realizou-se pelo menos uma 
vez e esgotou o público alvo 

  x   x         
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Finalmente quisemos saber qual a reacção dos formandos às acções de formação 

realizadas e os resultados são os que constam no gráfico seguinte  

 
 
 
 

Gráfico 25 Qual a reacção dos formandos às acções realizadas nesta área 
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As respostas obtidas dão conta da satisfação dos formandos relativamente às acções 

frequentadas 

 
 
 

4.1.2 Síntese dos resultados do inquérito 
 
Em síntese, podemos concluir que do total de acções que os Centros de Formação 

inquiridos têm acreditadas no Conselho Cientifico Pedagógico da Formação Contínua 

uma percentagem de 3,3% corresponde àquelas que são directamente relacionadas com 

a área da Educação Musical. 

As razões para a reduzida percentagem de acções nesta área parecem-nos estar 

primeiramente ligadas à falta de solicitação por parte das escolas associadas para 

acções nesta área, eventualmente devido ao reduzido público alvo potencialmente 

interessado. Este reduzido número de interessados poderá ser atribuído à dispersão 

geográfica dos professores de Educação Musical13 originada pelo pequena carga horária 

que está atribuída à disciplina. Esta situação levará a que os Centros de Formação optem 

por oferecer formação em áreas que sejam mais solicitadas ou com temáticas mais 

transversais ao currículo. Pelas respostas dadas ao questionário é de registar o agrado 

                                                 
13 Esta dispersão pode ser verificada no Anexo 2  que ilustra a distribuição geográfica dos professores de Educação 
Musical no Norte do País.  
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dos professores em relação à formação frequentada nas acções directamente ligadas à 

sua área disciplinar. 
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5.1 e-learning uma questão estratégica na união europeia 
 
 Nos últimos anos têm-se multiplicado iniciativas ao nível dos vários órgãos do 

Parlamento Europeu referindo o e-learning como um objectivo estratégico que visa 

“mobilizar os agentes educativos e de formação,….de modo a fazer da aprendizagem ao 

longo da vida a força motriz de uma sociedade solidária e coesa, numa economia 

competitiva.”14 . As conclusões do Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março de 

2000 constituíram um passo decisivo neste sentido ao estabelecerem objectivos 

específicos no que se refere às tecnologias da informação e comunicação (TIC) e à 

educação15. Esta resolução estratégica deu origem à iniciativa “eLearning: pensar o 

futuro em educação”16 que estabeleceu quatro linhas de acção principais das quais 

destacámos aquelas em que são previstas as acções coesivas no domínio da formação. 

Estas acções, no domínio da formação, incidem sobre duas áreas, a primeira sobre 

novas competências e e-learning e a segunda sobre formação de professores e 

formadores. Considerando que “Não basta adquirir uma formação sobre os instrumentos 

técnicos e um conhecimento técnico.(…) Urge igualmente codificar as aprendizagens que 

não sejam de natureza técnica necessárias a uma utilização adequada das tecnologias: 

trabalho de grupo, planificação de actividades, trabalho em rede , combinação de 

módulos de aprendizagem autónoma com aulas convencionais, trabalho à distância e 

presencial.” Para isto, propõem um conjunto de acções que entre outros aspectos visam 

a identificação das melhores práticas relativas à introdução do tema “tecnologias para 

aprender” na formação de professores e formadores. Neste sentido, uma das acções 

realizadas em 2001-2002 consistiu numa inventariação dos projectos realizados a nível 

europeu e numa análise dos modelos desenvolvidos para a formação inicial e contínua 

dos professores, COM(2001)172 final. No sentido de dar continuidade a estas e outras 

resoluções que entretanto foram sendo tomadas neste sentido, e que não vamos 

especificar por tornar demasiado técnica este breve historial, o Parlamento Europeu e o 

Conselho da União Europeia emanaram a Decisão nº 2318/2003/CE 5 de Dezembro de 

2003 que estabeleceu o programa e-Learning a ser executado entre 1 de Janeiro de 2004 

e 31 de Dezembro de 2006, com o objectivo geral de continuar a desenvolver o recurso 

às tecnologias da informação e comunicação nos sistemas europeus de educação e 

formação. Este plano de acção e-learning desenvolveu quatro linhas de acção e é muito 

                                                 
14 COM(2001) 172 final 
15 Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa (23 e 24 de Março de 2000)    
http://www.proinov.gov.pt/dataimages/documentos/D010.pdf 
 
16 COM(2000) 318 final, 24.05.2000 (http://www.europa.eu.int/comm/elearning ) 
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claro ao estabelecer na sua terceira linha de acção, o apoio à formação de professores 

nomeadamente, ao apoiar na sua alínea c), “Redes de apoio à cooperação no domínio da 

formação contínua de professores e outros profissionais ligados à educação.(…)” 

Também em Dezembro do mesmo ano, em resposta ao Questionário da Comissão 

relativo à Realização das estratégias de educação e de formação ao longo da vida na 

Europa, Portugal reconhece o e-learning como “uma nova forma de aprender” e define-o 

como uma “nova modalidade de formação à distância através da aplicação das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação à área de formação de profissionais de 

educação e formação, isto é, na utilização conjugada de multimédia e a Internet no 

desenho e disponibilização de conteúdos formativos ou na aquisição e desenvolvimento 

de competências.”17 e acrescenta “O Prof 2000 é exemplo dum projecto nacional de e- 

-learning que teve origem no Projecto Trends, de dimensão europeia, cujos objectivos se 

centram na ‘criação de uma Rede Europeia de Formação Contínua de Professores no 

domínio e uso das Tecnologias de Informação e Comunicação e da disponibilização de 

formação a distância, válida e credível.’ 

 
 

5.2 Formação à distância em Portugal 
 
Não obstante o exposto no ponto anterior, e a grande dinâmica que existe no âmbito da 

formação à distância por parte das Instituições de Ensino Superior e do meio empresarial 

português, a formação contínua de professores à distância neste momento está ainda a 

dar os seus primeiros passos18. 

 Com a publicação do Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal em que 

se afirma que “As tecnologias da informação e comunicação oferecem potencialidades 

imprescindíveis à educação e formação, permitindo um enriquecimento contínuo dos 

saberes, o que leva a que o sistema educativo e a formação ao longo da vida, sejam 

reequacionados à luz do desenvolvimento destas tecnologias.” , Portugal assume que o 

sistema educativo e formativo deve estar aberto aos novos horizontes que se abrem fruto 

do desenvolvimento das novas tecnologias da informação e comunicação. No entanto, 

apesar da posição de relevo que é assumida por Portugal e das iniciativas que se têm 

vindo a suceder por parte da Comissão Europeia, não têm sido transpostas para a 
                                                 
17 http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/lll_report/lll_pt_pt.pdf 
 
18 A diversidade de instituições prestadoras de serviços de e-learning pode ser observada no Anexo 5, que 
sem pretender  constituir um levantamento exaustivo desta realidade dá uma visão da dinâmica que lhe está 
subjacente.     
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legislação que regulamenta a formação contínua de professores, medidas que definam 

claramente um quadro de formação com recurso ao e-learning. 

Existem iniciativas já no terreno que pela dimensão que possuem, adquirida ao longo dos 

últimos seis ou sete anos, já deveriam ter, na nossa opinião, um estatuto claramente 

definido ao nível do Regulamento Jurídico para a Formação Contínua de Professores. 

Referimo-nos especificamente ao programa Prof2000, que apesar de referenciado pelos 

órgão governamentais como um “ (…) exemplo dum projecto nacional de e-learning,(…) 

cujos objectivos se centram uso das Tecnologias de Informação e Comunicação e da 

disponibilização de formação a distância válida e credível, continua a não ver os seus 

“parceiros”, os Centros de Formação das Associações de Escola que fazem da sua rede 

com um claro enquadramento legal ao nível do Art. 15º- Entidades Formadoras, do 

Regulamento Jurídico da Formação Contínua. Nesta situação podemos enquadrar 

também a ESE de Santarém que, embora em menor escala, também tem desenvolvido 

acções de formação contínua com recurso ao e-learning para professores do Ensino 

Básico.  

A actividade que tem vindo a ser desenvolvida pelos Centros de Formação associados ao 

programa Prof2000 ou pela ESE de Santarém leva-nos a presumir a existência de uma 

aceitação tácita, mas ainda não claramente assumida, desta metodologia como opção 

para algumas modalidades de formação. Este facto fica bem patente no relatório de 

actividades de 2002 do Conselho Cientifico Pedagógica da Formação Contínua (CCPFC), 

que, no capítulo respeitante aos “Contributos do CCPFC para uma revisão do Regime 

Jurídico da Formação Contínua de professores”, no ponto que diz respeito ao regime de 

creditação da acções de formação considera que possam existir modalidades de 

formação que incluam “metodologias que envolvam o ensino à distância”, sendo sugerida 

a seguinte redacção para o referido ponto : 

 “A contabilização horária das modalidades de oficina de formação , de estágio, de 

projecto, de circulo de estudos , de seminário e de disciplina singular do ensino superior 

bem como as modalidades que envolvam o recurso a metodologias de ensino à distância , 

é definida por despacho do Ministro da Educação sob proposta da entidade 

acreditadora.” 
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5.3 O regime específico dos apoios à formação profissional 
desenvolvida à distância  
  
O regime específico dos apoios à formação profissional desenvolvida à distância é 

regulamentado pelo anexo ao Despacho n.º 17 035/2001, e tem como âmbito e objecto 

“(…)fomentar o aperfeiçoamento e a especialização na formação de activos empregados”.  

Este diploma não tendo no seu âmbito e objecto o pessoal docente que integra o sistema 

educativo, assume que esta é uma metodologia aplicável em “processos formativos 

destinados a outros públicos”. Assim, e baseados neste pressuposto, propomo-nos 

abordar este despacho como um documento de trabalho que, sendo válido para o 

mercado de emprego, poderá aplicar-se aos profissionais da educação e mais 

especificamente aos professores.  

Este regime, no ponto 3 do artigo 4º, estabelece um conjunto de normas para a formação 

à distância inserida noutros percursos formativos que não activos empregados, 

determinando que esta deve “possuir sessões presenciais onde, designadamente , se 

possam afectar trabalhos práticos, resolver problemas e validar os conhecimentos 

adquiridos e orientar percursos”. No Despacho acima referido está previsto que “as 

sessões presenciais não possam ultrapassar 25% da carga de trabalho total, nem ter 

uma duração máxima diária superior a seis horas”.  

Convém, neste ponto esclarecer, o conceito de carga de trabalho total uma vez que é um 

aspecto importante para contabilização horária das modalidades de formação quer 

envolvam ou não a componente de ensino à distância.  

 

 

5.4 O conceito de carga de trabalho para a contabilização horária 
das acções de formação 
  
O conceito de carga de trabalho difere da contabilização horária que é normalmente 

atribuída a algumas modalidades de formação e que contempla apenas as horas de 

presença efectiva no local de formação. O Despacho 17 035/2001 estabelece como 

conceito de carga de trabalho “(…) o tempo total que o formando utiliza nos processos de 

aprendizagem(…)”. Assim, o conceito de carga de trabalho total engloba a totalidade de 

horas que um formando gasta nas diversas actividades que envolvem o seu percurso 

formativo. Num percurso de formação à distância, para determinar-nos qual a carga de 

trabalho total, deveremos ter em conta e contabilizar o tempo médio gasto pelo formando 
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em cada uma das actividades em que é esperado que ele se envolva para completar 

determinada tarefa ou módulo de formação, correspondendo a carga de trabalho total ao 

somatório dos vários tempos. A título de exemplo poderemos admitir que, para uma 

acção de formação que tivesse prevista a duração de 4 semanas, com uma sessão 

presencial conjunta de seis horas na primeira semana, mais quatro sessões de trabalho 

síncrono à distância com a duração de 1.30h cada, seria de considerar que a acção tinha 

uma carga de trabalho total de 36 horas de formação, ou seja aproximadamente o triplo 

das horas de trabalho presencial e síncrono. Este cálculo, necessariamente aproximado, 

leva em linha de conta o facto de termos que considerar não só o trabalho presencial e 

síncrono mas também o tempo gasto trabalhar individualmente de forma assíncrona 

participado nos fóruns de discussão, realizando pesquisas, estudando e realizando outro 

trabalho autónomo. 

 
A distribuição da carga de trabalho total ao longo da semana e do mês poderá ser 

observada no quadro seguinte. 

 

 
A este propósito refira-se que à nossa perspectiva de ensino à distância com recurso ao 

e-learning, está subjacente a criação de um ambiente de aprendizagem colaborativa em 

que as actividades estão centradas no formando e na interacção com os seus pares, o 

que de acordo com HARASIM (1990), promove uma aprendizagem activa e interactiva 

criando nos participantes um sentimento de pertença ao grupo que leva a que estes se 

envolvam activamente nas tarefas propostas. O facto de estarmos perante um ambiente 

de aprendizagem online é propicio a que os participantes acedam as vezes que o 

desejarem e nos horários que mais lhe convenham aos materiais de consulta do curso ou 

aos fóruns de discussão, não só para “ficar a par” mas também para dar o seu contributo. 

Este processo leva a que normalmente os participantes se envolvam e invistam mais 

tempo nas actividades do que o que está previsto à partida.  

 Participação 
semanal 

Participação 
mensal 

Carga 
de trabalho 
total 

Sessão presencial 
 

                  6 h. 

Trabalho síncrono  
(chat, trabalho de grupo) 

1.30 h. 
 

6 h. 
 

Trabalho assíncrono 
Consulta e participação no fórum de 
discussão 

30 min/dia 
X 
6 dias = 3h.  

12 h. 

Pesquisa e trabalho autónomo 
(assíncrono) 3 h. 12 h. 

36 h. 
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 Assim, é de considerar que o modelo de formação para professores que iremos propor 

neste trabalho, tendo este enquadramento ao nível do regime específico dos apoios à 

formação profissional desenvolvida à distância, e com recurso a metodologias de trabalho 

colaborativo, poderá constituir um instrumento relevante para a melhoria da qualidade do 

ensino, contribuindo para o aperfeiçoamento das competências profissionais dos 

professores no domínio da sua actividade educativa. 

 
 

 5.5 Génese das acções de formação contínua para professores 
com recurso ao e-learning 
 
Neste ponto iremos fazer uma breve síntese da forma como tiveram origem os projectos 

que dão corpo a alguma da formação à distancia  que se faz actualmente em Portugal, 

nomeadamente ao nível da formação contínua de professores. Os projectos que vamos 

abordar não são os únicos. As instituições de Ensino Superior estão presentemente a 

fazer uma forte aposta nesta área, desempenhando um papel de relevo quer a nível dos 

cursos de licenciatura, numa vertente de complemento à componente presencial dos 

cursos, quer a nível de Cursos de Complemento de Formação Cientifica e Pedagógica,  

Cursos de Formação Especializada e Pós-Graduação, a este propósito podemos dar 

como exemplo Instituições como a Universidade Aberta, a Universidade de Aveiro ou a 

Universidade Católica .19 

No âmbito do ensino superior a Universidade Aberta é pioneira no ensino à distância, 

tendo sido criada pelo Decreto-Lei nº444/88, de 2 de Dezembro, no entanto, é sobre os 

projectos que foram pioneiros na formação contínua de professores que vamos tratar 

neste ponto. Referimo-nos aos projectos Prof2000 e CEDES, junto dos quais foram feitas 

as entrevistas que constam em anexos e que constituíram valiosas fontes de informação.  

As acções de formação contínua de professores com recurso ao e-learning tiveram em 

Portugal uma origem bastante distinta e resultaram da adopção, por diferentes vias, de 

um modelo de formação que emergia a nível europeu e mesmo mundial. O suporte 

institucional e as parcerias que os seus promotores tiveram desde a sua génese 

contribuíram para que actualmente os projectos que de que vamos falar, ao longo das 

próximas linhas, tenham distintas dimensões em termos de acções de formação 

                                                 
19 http://ead.no.sapo.pt/mundo/portugal.html#sup 
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disponibilizadas, tendo como factor comum uma valiosa experiência acumulada ao nível 

de suporte tecnológico e a nível pedagógico. Dado o significativo número de professores 

que já fizeram formação neste modelo, seria matéria de estudo interessante fazer um 

estudo incidindo sobre a satisfação dos professores em relação este modelo de formação. 

Assim, o projecto Prof2000 nasceu em 1996 de um projecto europeu de educação à 

distância que denominado TRENDS (Training Educators Networks and Distributed 

Systems). Este projecto teve como parceiros institucionais a Universidade de Aveiro, a 

Universidade do Minho, a Direcção Regional de Educação do Centro, DREC, em 

representação do Ministério da Educação e de 20 escolas da região centro. Dado o 

enorme impacto que o projecto teve logo à partida, as 20 escolas iniciais passaram 

rapidamente a 40 a que se juntou um Centro de Formação da Associação de Escolas do 

Concelho de Aveiro, CFAECA, que funcionou como elo de ligação com o Conselho 

Cientifico Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC).  Durante o período de vigência 

do projecto TRENDS os promotores do projecto tiveram a necessidade de fazer todo um 

trabalho de base no sentido de esclarecer as entidades das diferenças existentes entre 

este modelo de formação e o modelo presencial. Todo este trabalho deu os seu frutos de 

tal modo que em apenas dois o anos número de escolas aderentes triplicou, e o número 

de Centros de Formação que era apenas um à partida, no final do projecto subiu para 

dezassete. Este sucesso, os meios técnicos e pedagógicos que se foram construindo e o 

reconhecimento que o projecto foi granjeando no decorrer da sua acção, garantiram a 

sua continuidade e actualmente, não obstante terem ocorrido algumas alterações à sua 

orgânica inicial, são novena as escolas que formam a rede de escolas Prof2000 às quais 

estão ligados vinte e oito Centros de Formação. 

O percurso do Centro de Ensino à Distância da Escola Superior de Educação de 

Santarém, CEDES teve um inicio bastante diferente, e na sua génese não beneficiou do 

mesmo tipo de parcerias nem de apoios institucionais, no entanto representa da mesma 

forma um caso de sucesso imediato. De facto, a Escola Superior de Educação de 

Santarém, ESES,  já desenvolvia actividade no âmbito da formação contínua de  

professores desde 1993. A ideia de fazer formação à distância surge em de 1998 no seio 

de um grupo formadores entusiastas das novas tecnologias que, apercebendo-se do 

enorme potencial que esta metodologia oferecia, decidem fazer uma experiência neste 

âmbito. Assim, depois de uma análise de diverso software de gestão de cursos à 

distância e de um estudo prévio acerca de questões técnicas e pedagógicas decidiram 

utilizar uma ferramenta de “groupware” gratuita e um site, que construíram, para lançar 

uma primeira acção de formação de professores à distância. A adesão dos professores 
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excedeu desde logo todas as expectativas. Na entrevista que nos foi concedida pelo Eng. 

Nuno Pacheco, este refere: “(…)Ficámos impressionados….tivemos logo cerca de cem 

pessoas inscritas,(…)”, (Anexo 7). No ano seguinte os níveis de adesão mantiveram-se 

ao mesmo nível. Estas primeiras acções eram de Frontpage e não estavam acreditadas 

no Conselho Cientifico Pedagógico da Formação Contínua, pelo que não davam qualquer 

crédito aos seus participantes. Neste ano já se encontrava destacada na ESES uma 

equipe do Programa Nónio Séc. XXI e a ESES integra um projecto internacional para a 

formação à distância de professores, o PICTTE20 . No mesmo ano concorre ao III 

Concurso Nacional de Projectos de Informação sobre Educação, promovido pelo 

Programa Nónio Séc. XXI, tendo sido contemplada. Este facto “(…)levou ao incremento 

da sua acção enquanto instituição vocacionada para o ensino à distância(…)” e à 

formação do Centro de Ensino à Distância da Escola Superior de Educação de Santarém, 

CEDES.  Actualmente o CEDES possui uma plataforma própria de ensino à distância, por 

si desenvolvida, e à medida das suas necessidades, desempenhando um papel de relevo 

não só ao nível da formação contínua de professores, mas também nas acções de 

complemento de formação de professores, como centro virtual de apoio aos professores 

em formação, e como plataforma de comunicação síncrona e assíncrona entre os 

participantes nos vários projectos em que o CEDES está envolvido. 

 
 

5.6 Formação de comunidades de aprendizagem 
 
No artigo “A formação de professores à distância na construção de comunidades 

educativas” (ALDEIA,[s.d.]), a autora faz uma reflexão sobre a formação de professores 

on-line nomeadamente a que é feita no âmbito do programa Prof2000, a que está ligada 

na qualidade de Coordenadora Concelhia do Ensino Recorrente e Educação Extra 

Escolar e de formadora. No referido artigo a autora  aponta um conjunto de áreas onde, 

na sua opinião, é necessário intervir para tirar todo o partido das potencialidades que este 

modelo de formação encerra e aumentar a sua eficácia, reduzindo deste modo algumas 

das dificuldades que se fazem sentir na formação on-line. Assim, a autora nomeia o 

incremento das interacções entre os participantes, a qualidade dos conteúdos, a 

metodologia adoptada e a formação de formadores como elementos primordiais neste 

processo. Sobre a questão da metodologia e da formação de formadores teremos 

                                                 
20 http://www.siu.no/isocenglish.nsf/va_(OpenProjects)/71135?OpenDocument 
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oportunidade de reflectir mais à frente neste trabalho, pelo que nos propomos abordar 

neste ponto, a questão das interacções, uma vez que também para nós é uma questão 

relevante para a formação on-line. 

HARASIM,(1990), refere como principal característica deste meio de formação, ser um 

meio de comunicação de muitos para muitos, independente do tempo e do espaço, ou 

seja, assíncrona. O facto deste modelo de formação estar assente em modelos de 

comunicação assíncrona, de muitos para muitos, torna-o completamente distinto, uma 

vez que, podendo ocorrer situações de comunicação e interacção de muitos para muitos 

em situações de formação presencial estas estão dependentes de um determinado 

espaço e tempo comuns a todos os participantes, sendo por isso síncronas. RAGAN, 

(1999) enumera três tipos de interacção; interacção entre os formandos, com o formador 

e com os conteúdos e assinala que é no decorrer destas interacções que a informação se 

torna significativa. Estas, para além de contribuírem para a construção de conhecimento, 

estão na base da formação de comunidades de aprendizagem. Karen Swan, vai mais 

longe ao realçar a importancia destas interacções para o sucesso de um curso on-line ao 

afirmar: “The research findings suggest that three factors are important in the success of 

online courses – interaction with course content, interaction with course instructors, and 

interaction among course participants.” SWAN,(2000).  

 
O conceito de construção de comunidades de aprendizagem distribuídas. corresponde ao 

que SCHWIER (1999)21 identifica como “grupos de indivíduos que estão colectiva e 

intencionalmente comprometidos na construção e na transformação de conhecimento”. 

Uma vez que estes indivíduos estão geograficamente distribuídos, a comunidade é 

suportada por redes de computadores, neste caso a world wide web, com recurso ao 

conjunto de serviços suportados pela Internet. Algumas das características destas 

comunidades são, como referimos anteriormente, a interacção social e a identificação 

com o grupo, que, movidas por um sentimento de pertença e união, promovem a 

pesquisa, a partilha de recursos, a interpretação e discussão e a avaliação crítica dos 

trabalhos dos colegas contribuindo para a construção de novos conhecimentos com base 

numa aprendizagem colaborativa.  

 
 
 

                                                 
21 Material de apoio à disciplina de Comunidades de Aprendizagem Distribuídas, Mestrado em Multimédia em Educação, 
2002/2003. 
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5.7 O professor reflexivo 
 
Depois de termos abordado aspectos inerentes à sustentação de comunidades de 

aprendizagem suportados pelas redes digitais de comunicação da WWW, neste ponto 

iremos abordar uma questão sobre a qual vários autores de referência na área da 

formação de professores se têm debruçado e elaborado diversos estudos. Referimo-nos 

às estratégias de supervisão na formação de professores que visam a formação de 

professores reflexivos. Estamos certos que as estratégias de supervisão na formação de 

professores não foram desenvolvidas especificamente para contextos de e-learning, no 

entanto, no nosso entender, nada impede que tal seja feito até porque o nosso objecto de 

estudo é a formação de docentes. Não pretendemos neste trabalho fazer uma análise 

aprofundada sobre as estratégias de formação de professores reflexivos em e-learning, 

pois é uma matéria rica e vasta que, estamos seguros, daria elementos para uma 

investigação e estudo autónomos. Pretendemos, isso sim, situarmo-nos perante numa 

nova epistemologia defendida por autores como AMIGUINHO, A.(1994); CANÁRIO, 

R.(1994); NÓVOA, A.(1992); GARCIA, C.(1992); ALARCÃO, I,(1996), que, baseados nos 

trabalhos e reflexões de SCHÖN, D., nomeadamente, “Coaching Reflective Teaching” 

(1983) e “Educating the Reflective Practioner” (1987), propõem uma nova abordagem da 

formação de professores baseada numa atitude reflexiva mediante situações práticas 

reais, ou seja a formação de professores reflexivos. O paradigma que é posto em causa é 

o de uma formação de carácter transmissivo em que o formando, depois de escolher uma 

das acções de entre aquelas que o centro de formação lhe disponibiliza, aplica na prática 

aquilo que lhe foi transmitido de uma forma teórica e descontextualizada. Nesta 

perspectiva e segundo SCHÖN, (Op. cit.) citado por CANÁRIO, (1994) “o professor tende 

a ser reduzido ao papel de executor do conhecimento produzido no centro, e transmitido 

de modo unidireccional à periferia, sem que aqui seja permitido um processo de 

reelaboração” (Op. cit.,p.20). Assim, o paradigma emergente baseia-se numa nova 

epistemologia defendida pelos autores acima referenciados e baseia-se numa atitude 

reflexiva em que o formando reflectindo sobre a sua prática cria uma nova prática, que 

tem como contexto de aplicação a sala de aula e a sua acção pedagógica enquanto 

professor. Surge assim um novo conceito de formação: o de acção-investigação que, 

segundo OLIVEIRA, (1997, p.93), se caracteriza por ser centrada no professor, em 

estreita ligação com a sua escola, e orientada para a reflexão e investigação sobre as 

práticas. Este conceito possui um cariz colaborativo, uma vez que envolve a troca de 

experiências entre os professores. Para a operacionalização destes princípios a mesma 
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autora propõe que o ponto de partida seja sempre a “identificação das necessidades de 

formação por parte dos próprios professores” (Op. Cit., p. 94) .  

Em jeito de conclusão poderemos então referir que no presente trabalho estamos perante 

a proposta de dois paradigmas que de alguma forma se revestem da necessidade de 

alteração das práticas e mentalidades. Por um lado, a alteração do paradigma educativo 

exige que se passe de uma formação de carácter transmissivo com o saber centrado na 

figura do formador que tem por missão transmitir esse saber, para uma formação de tipo 

construtivista e sócio construtivista, que tem o enfoque na figura do formando, que 

constrói o seu próprio conhecimento através das várias interacções que estabelece com 

os conteúdos, com o formador e com os seus pares.  

Por outro lado, a alteração do paradigma formativo, implica que o formando adopte uma 

atitude reflexiva na qual a formação deixa de ter um carácter unidireccional em que o 

formando se limita a aplicar na escola o aprendido, para passar a ter um carácter 

bidireccional , em que o saber sendo aplicado na escola é alvo de reflexão por parte do 

professor e voltando ao contexto de formação é reelaborado em colaboração com os 

seus pares para de novo voltar à escola. Ou seja é uma formação que deixa de estar 

limitada ao espaço em que se desenvolve, para estar situada na escola e nas 

necessidades dos alunos. 

 

5.8 Formação de formadores (e-formadores)  
 
Neste ponto achamos importante discutir a acção dos formadores como figuras chave do 

processo formativo sendo de salientar que, de acordo com TAVARES (2002) citando 

AZEVEDO(2000), a formação de professores (formadores) para actuar neste novo 

contexto é um aspecto de vital importância.  

Não estando ainda devidamente regulamentada, a formação contínua de professores 

com recurso ao e-learning ainda se reveste de um carácter de excepção e a questão da 

formação de formadores, neste caso de e-formadores, é um aspecto que assume 

especial relevo por ter necessariamente reflexo na eficácia e na credibilidade da 

formação de professores com recurso ao e-learning. 

Acerca da formação de formadores, PAULSEN (2001), referindo-se a uma investigação 

realizada no âmbito do projecto CISAER, no qual são analisados 130 cursos ou acções 

de formação on-line de vários países, refere que o relatório final desta investigação 

aponta para a necessidade de “(…)apoiar iniciativas de treino de professores on-line(…)”  

e-formadores, como uma das recomendações estratégicas para promover o sucesso da 
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educação on-line. Nesta citação de Paulsen, a referência ao treino de professores on-line 

diz respeito à formação de professores/formadores capacitados para actuar em 

ambientes virtuais de formação à distância e relaciona-a directamente com o sucesso 

desta modalidade de formação. Conclusões que vão no mesmo sentido das deste 

relatório são também as que são referidas por GOMES (2003), que, na síntese e 

reflexões finais da sua tese de Doutoramento “Educação à Distância, Um Estudo de Caso 

Sobre Formação Contínua de Professores via Internet”, afirma: “ Nem todos os 

formadores com experiência de formação em regime presencial terão à partida, 

competências e perfis adequados ao desenvolvimento da actividade de formador em 

ambientes de aprendizagem à distância via Internet baseados na interacção e na 

colaboração.(…)” apontando para a necessidade de fornecer formação específica aos 

formadores para actuarem neste novo contexto. 

De acordo com a opinião de LÚCIO (2002) patente no artigo sobre a formação à distância 

com recurso ao e-learning na revista “Formar – revista dos formadores”, a formação de 

formadores para actuar neste novo contexto é justificada pela exigência de aquisição de 

novas competências e pela necessidade de desenvolvimento de capacidades específicas 

para actuação em contextos de formação on-line. SALMON (1999), refere que qualquer 

iniciativa para alterar métodos de ensino ou introduzir novas tecnologias deve incluir o 

treino do “pessoal” responsável pela sua implementação, caso contrário, os frutos serão 

pobres e votados ao insucesso. A mesma autora acrescenta: “ (…)Any training for online 

programme must acommodate people with a wide range of prior skills and knowledge. It 

needs to provide for development of skills that trainers might not have at the start.(...)” 

Esta linha de pensamento da autora remete-nos para a necessidade formar e-formadores, 

ou seja formadores com competências especificas para actuar em programas de 

formação on-line. Estas novas competências a desenvolver decorrem da especificidade e 

das características deste novo contexto de formação no qual para além do domínio do 

aspecto tecnológico terá que existir a capacidade criar um ambiente favorável à 

ocorrência de “interacção interpessoal e com os conteúdos”, BERGE (1995). A este 

propósito Karen Swan (2000) não deixando de nomear as interacções dos participantes 

com os conteúdos, divide ainda as interacções interpessoais em: interacções com o 

instrutor e interacções entre os participantes no curso. As interacções interpessoais 

referidas pelos autores citados são fundamentais para superar o sentimento de 

isolamento, LYNCH (2002) que por vezes se apodera dos formandos, e incutir a 

motivação necessária para uma boa participação nos trabalhos. A mesma autora refere a 

este propósito, que este sentimento de isolamento sempre esteve associado ao ensino à 
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distância e que se pode tornar um problema para o sucesso do aluno num ambiente de 

aprendizagem on-line. No entanto, faz notar que esta situação não é inerente ao facto de 

se tratar de um ambiente de aprendizagem on-line, mas que se deve a razões 

relacionadas com a fraca concepção dos cursos,(Ibid .p. 14). A solução para ultrapassar 

esta situação de ausência física é, na opinião da autora e na mesma linha do 

pensamento de BERGE (1995), tornar estes cursos ricos em interacções interpessoais. 

Esta posição é corroborada por SWAN (2000) que num estudo realizado em 1999 na 

State University of New York Learning Network, sobre a relação entre os vários 

elementos de design de cursos on-line e a sensação de satisfação dos estudantes 

verificou que “ Estudantes que referiam baixos níveis de interacção com os seus 

instrutores também apresentavam os mais baixos níveis de satisfação com o curso e os 

mais baixos níveis de aprendizagem”, o que denota bem a importância da interacção 

entre instrutor e alunos, no nosso caso, entre formador e formandos.  

   O Inofor, Instituto para a Inovação na Formação, refere que “os formadores devem 

assumir no e-learning o papel de tutores.” “São facilitadores do processo de 

aprendizagem e acompanham os formandos nas suas dificuldades relativas ao conteúdo 

e estimulando a sua interacção com o sistema .”, (INOFOR, 2003,p.33). O papel destes 

tutores será promover um ambiente de aprendizagem colaborativa que potencie a 

construção do conhecimento. Esta posição está de acordo com a que é defendida por 

autores de referência na área do e-learning como BERGE (1995), HARASIM (1990) 

SALMON (1999), (2000) COX (2000) SWAN (2000), entre outros. 

De facto, e de acordo com DIAS & GONÇALVES, (2001, p. 304) o papel do tutor na 

gestão destes ambientes virtuais de aprendizagem suportados pelas redes de 

comunicação síncrona e assíncrona é fundamental para o desenvolvimento desta nova 

abordagem na formação de professores. Assim, para além de ter que possuir 

competências a nível tecnológico, o e-formador terá responsabilidades também a nível 

educativo, MASON (1991). Compete-lhe gerir correctamente estes ambientes virtuais de 

aprendizagem porque é a única forma de fortalecer um aspecto que de acordo com 

AZEVEDO (2000), “é fundamental em programas de educação à distância”, a motivação. 

 No sentido de manter os índices de motivação dos formandos elevados o e-formador 

deverá recorrer a estratégias de mediação e aprendizagem colaborativa.  Estas 

estratégias de aprendizagem colaborativa emanam das teorias construtivistas, e mais 

precisamente do sócio-construtivismo de Vigotsky em que o papel da aprendizagem está 

centrado no aluno/formando e não no professor/formador. Vygotsky realça a diferença 

que existe entre a auto-aprendizagem e uma aprendizagem apoiada no trabalho 
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colaborativo considerando que o conhecimento é fruto das relações intra e interpessoais, 

(PSYCHOLOGY ORG., [s/d]). Assim esta acção do e-formador direccionada para o 

trabalho colaborativo, deverá ter subjacente a ideia de que o desenvolvimento cognitivo 

que os formandos alcançam através da sua acção como orientador/facilitador ou do 

trabalho colaborativo é maior do que se obteria se estes trabalhassem de forma individual 

(ibid.) 

 Assim, estamos perante um novo paradigma de formador que, adquirindo diversas 

denominações consonante o autor : tutor, COX (2000), tutor on-line, MASON (1991) 

instrutor, HARASIM (1990), instrutor on-line, BERGE (1995), e-moderador, SALMON 

(1999,2000,2001), é  dotado de competências a nível não só tecnológico mas sobretudo 

pedagógico, que lhe conferem a capacidade de gerir ambientes virtuais de aprendizagem 

e de implementar estratégias de tipo construtivista e sócio construtivista, estando assim 

capacitado para  criar e manter activas comunidades de aprendizagem geograficamente 

distribuídas suportadas pelas redes de comunicação síncrona e assíncrona 

disponibilizadas pela Internet. É devido à necessidade de possuir estas capacidades e 

pelo facto de estarmos perante uma situação de formação de professores que optámos 

pela denominação de e-formador 
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6º Capitulo  
 
 
 

 Proposta de um modelo de formação 
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No capítulo quatro deste trabalho, fizemos uma breve análise do enquadramento legal da 

formação contínua de professores que se consubstancia no Regime Jurídico da 

Formação Contínua regulamentado pelo Decreto-lei n.º 207/96, de 28 de Outubro, e no 

ponto três do capítulo cinco, fizemos uma abordagem ao regime específico dos apoios à 

formação profissional à distância, regulamentado pelo anexo ao Despacho n.º 17 035/200. 

Da análise que fizemos concluímos que a legislação não é clara no que diz respeito à 

formação contínua de professores à distância, e-learning, Assim, optámos por fazer uma 

leitura dos diplomas acima referidos de forma a encontrar-mos forma de enquadrar  o 

modelo de formação que iremos propor ao longo deste capítulo recorrendo àqueles 

pontos que oferecem alguma abertura que perspective acções de natureza inovadora 

com recurso às novas tecnologias. Assim, encontrámos uma possibilidade de 

enquadramento no disposto na alínea c) do artigo 3º do Regime Jurídico da Formação 

Contínua. Na referida alínea é nomeado como um dos objectivos fundamentais da 

formação contínua “O incentivo à autoformação, à prática da investigação e à inovação 

educacional”. No artigo 47º do mesmo Decreto-lei, está também prevista  a existência de 

programas experimentais de formação contínua, nomeadamente se apoiados por 

entidades como o Instituto de Inovação Educacional. Assim, poderemos concluir que 

existe a possibilidade de um enquadramento legal para a formação contínua com recurso 

ao e-learning, com base na legislação em vigor. O carácter experimental referido no 

artigo 47º , está bem patente no facto de existirem acções que têm vindo a ser 

desenvolvidas desde 1997 no âmbito do Programa Prof2000 e a partir de 1998 pelo 

Centro de Ensino à Distância da ESE de Santarém, que não são ainda claramente 

assumidas pela tutela ao nível da legislação publicada. Não sendo nossa intenção 

transformar a excepção em regra, estamos certos que a formação presencial , à distância 

ou em regime misto são complementares entre si, servindo esta indefinição apenas para 

adiar uma realidade que, em plena sociedade da informação e comunicação, cada vez 

mais nos “entra por casa adentro”.  

O modelo de formação que iremos propor ao longo deste capítulo está, portanto, de 

acordo com a leitura que fazemos do que se encontra legislado em termos de formação à 

distância e assenta na definição clara de duas componentes: 

a) componente organizacional 

b) componente formativa 
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6.1 Considerações sobre aspectos organizacionais  
 
A componente organizacional está, em primeiro lugar, associada a um visão de carácter 

estratégico por parte das organizações. Assim, seria desejável que os organismos que 

tutelam a formação de professores, reconhecendo o e-learning como uma solução 

inovadora de formação, complementar às que já se encontram no terreno, adoptassem 

politicas que lhe dessem um claro suporte e enquadramento legal. Este suporte passaria 

em primeiro lugar pelo enquadramento da formação contínua, de professores com 

recurso ao e-learning ao nível do Regulamento Jurídico da Formação Contínua 

reconhecendo-o como uma modalidade de formação. Dado este passo, seguir-se-iam 

todos os parâmetros que constam no referido diploma, caracterizando esta modalidade 

de formação na sua especificidade, nos seus objectivos e nas metodologias que lhe são 

próprias. Seriam claramente definidos todos os requisitos necessários para a acreditação 

das entidades formadoras e dos formadores, assim como das acções de formação quer 

ao nível técnico quer pedagógico. Neste ponto será de referir a necessidade de 

assegurar as condições técnicas para a realização das acções. Como vimos 

anteriormente, existem já no terreno uma grande diversidade de instituições ligadas à 

educação e à formação, possuidoras dos meios técnicos necessários e com experiência 

em e-learning. Finalmente, teriam que ser previstos mecanismos de avaliação de todo o 

processo.  

Estas medidas teriam como objectivo enriquecer a oferta formativa numa perspectiva de 

complementaridade e alternativa à formação que actualmente é oferecida aos 

professores, que passariam a ter ao seu dispor uma maior variedade de acções de 

formação, permitindo-lhes encontrar uma resposta mais adequada às suas necessidades 

formativas sem terem que estar dependentes da oferta dos centros de formação da sua 

área de trabalho, ou sujeitos a deslocações regulares para centros de formação fora da 

sua área . A flexibilidade em termos de espaço e de tempo que o e-learning proporciona 

permitir-lhes-ia aceder à informação em tempo útil, recorrendo ao conjunto de 

ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas suportadas pela Internet, 

maximizando e tirando partido de todo o potencial da formação à distância.  

 A adopção de uma politica formativa que tenha em conta esta opção, teria que partir da 

análise da situação inicial em relação ao que já está no terreno partindo em seguida para 

a definição de necessidades e especificação dos objectivos. No capítulo cinco deste 

trabalho foram referidos dois exemplos de projectos que estão no terreno com modelos 

organizacionais completamente distintos. No primeiro caso, o Programa Prof2000 não 

sendo uma entidade formadora, assenta num modelo de parceria em que ao Prof2000 
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fica reservada a componente de fornecimento de serviços de e-learning, apoio e gestão 

técnico-pedagógica da formação, enquanto que, aos Centros de Formação de 

Associações de Escolas CFAEs cabe a tarefa de acreditar, organizar e gerir toda a 

componente de oferta de formação, procurando responder às necessidades de formação 

identificadas nas escolas associadas (também parceiros do Prof2000). 

No caso do CEDES estamos perante um departamento da Escola Superior de Educação 

do Instituto Politécnico de Santarém que, tendo meios e capacidade para assegurar toda 

a componente técnica e pedagógica da formação de professores à distância, é a própria 

Escola Superior de Educação que se assume perante o Conselho Cientifico Pedagógico 

da Formação Contínua como entidade formadora. Nesta medida, também lhe compete 

organizar todo o processo relacionado com a oferta de formação. 

Poderíamos ainda colocar a hipótese de ser próprio Centro de Formação que, 

identificando a necessidade de levar a cabo uma determinada acção e tendo meios 

humanos para a sua realização, não tem professores interessados em número suficiente 

para abrir uma turma. Neste caso poderia recorrer a software de aprendizagem 

colaborativa mediada por computador, e disponibilizar a acção online, abrangendo assim  

um público muito mais vasto e potencialmente interessado.22 

 

6.2 Componente formativa  
 
No que diz respeito à componente formativa o modelo de formação que propomos 

contempla os aspectos que passaremos a apresentar:  

 

 - planificação e elaboração prévia de materiais de apoio 

 - uma sessão presencial no inicio da formação 

 - ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona 

 - componente pedagógica  

 - suporte técnico 

 

                                                 
22 A este respeito podemos referir que o Centro de Competência Nónio Séc.XXI, no âmbito do projecto europeu “European 
Schoolnet”, disponibiliza gratuitamente segundo regras GNU, General Public Licence, uma plataforma de aprendizagem 
colaborativa mediada por computador denominada Fle3. Esta plataforma tem com requisitos mínimos basicamente a 
existência de um computador servidor. Informação mais detalhada está disponível no site:      
    http:// www.nonio.uminho.pt/kitfle/ 
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A planificação e elaboração de materiais de apoio, deverá ser realizada com 

antecedência e será disponibilizada na plataforma de e-learning numa área de conteúdos. 

Estes materiais serão de natureza técnica e pedagógica. Os materiais de natureza 

técnica terão como finalidade dar apoio ao formando na sua relação com a tecnologia no 

que diz respeito a problemas técnicos que possam ocorrer, ou à utilização de tutoriais 

rápidos de algum software que seja disponibilizado, “The facilitator must make 

participants comfortable with the sistem and the software that the conference is 

using”(BERGE,1995). Os de natureza pedagógica terão a finalidade de servir de guião, 

lançar tópicos de discussão e orientar o formando nas várias tarefas que deverá realizar 

ao longo da formação, “These could serve as the basis for discussion, provide 

introductory information, description of course activities, resourses materials, and other 

information about the course components or procedures.”(Ibid). 

A primeira sessão presencial tem vários objectivos distintos. Para além de servir para 

quebrar o gelo inicial e travar um primeiro conhecimento entre todos os participantes terá 

como objectivo tomar contacto com a plataforma, obter logins de acesso e verificar se 

todos os participantes são possuidores de competências básicas para poder interagir na 

plataforma. Assim, esta sessão presencial justifica-se pela necessidade de, como é 

referido por RAGAN (1999), dotar os formandos dos conhecimentos e habilidades que 

lhes permitam atingir os objectivos da acção de formação.  

Os participantes terão também ao seu dispor ferramentas de comunicação síncronas e 

assíncronas. Uma vez que este modo de comunicação síncrona mas sobretudo 

assíncrona tem um importante papel no ensino on-line, (TRINDADE, 2001, p.61)  

constituindo mesmo uma das vantagens das discussões on-line comparativamente com 

as que se desenrolam em tempo real (BROWN, 1997, p.4), está prevista a presença de 

um conjunto diversificado de ferramentas de comunicação, nomeadamente o Fórum de 

discussão, um espaço de convívio onde se pode comunicar síncrona ou assincronamente, 

denominado “Musicália”, Correio interno e Chat. 

A componente pedagógica e formativa está inevitavelmente ligada ao paradigma 

educativo que está subjacente a este modelo de formação. Assim teremos como 

referenciais as teorias construtivistas e sócio construtivistas que emanam de autores 

como Piaget e Vygotsky, aliadas a estratégias  de formação de professores reflexivos na 

linha do pensamento de Schön. 

Num modelo de formação de base tecnológica como é o e-learning os serviços de 

suporte técnico devem assegurar a funcionalidade do sistema de forma a que todos os 

implicados tenham acesso nas melhores condições. Assim, o suporte técnico não tendo 
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uma função de carácter pedagógico é um elemento omnipresente e de vital importância 

que deve estar permanentemente assegurado sete dias por semana vinte e quatro horas 

por dia, (RAGAN, 1999, p.6).  
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7º Capitulo  
 
 
 

Exemplo do que poderia constituir uma 
acção de formação a ser 

disponibilizada on-line  
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7.1 Introdução 
 
 
Neste capítulo vamos apresentar o que poderia constituir uma acção de formação 

contínua de professores de Educação Musical, segundo o modelo anteriormente proposto. 

A temática que iremos tratar ao longo da acção será a música tradicional portuguesa. 

Assim, depois de apresentar a razão que nos levou a escolher esta temática 

começaremos por fazer uma abordagem a dois conceitos que de alguma forma surgem 

por vezes usados de forma indistinta ou com diferentes acepções. A nossa intenção é a 

de clarificar qual o enfoque musical da acção que propomos, definindo claramente 

diferenças entre alguns géneros musicais que, estando de alguma forma próximos ou 

relacionados entre si não serão abordados, não obstante a sua relevância a nível musical 

e cultural. Depois de estabelecer o enfoque musical da acção procederemos à sua 

planificação. Não pretendemos apresentar a planificação final de uma acção pronta a ser 

implementada, iremos isso sim, apresentar as principais linhas orientadoras no que diz 

respeito aos objectivos, recursos, calendarização e avaliação, dando exemplos de alguns 

dos materiais que estariam on-line ou que seriam distribuídos aos formandos, 

nomeadamente, “O Guia da acção de formação” ou mensagens de boas vindas. Esta 

acção de formação estaria aberta aos professores do 2º e 3º ciclos do ensino básico e 

utilizaria a plataforma Fle3-Future Learning Environement. Como é referido na página da 

Internet do Centro de Competência Nónio Século XXI Universidade do Minho (2004), esta 

é uma aplicação servidora para aprendizagem colaborativa. A nossa escolha por esta 

aplicação baseou-se no facto de ser disponibilizada gratuitamente, tornando-se acessível 

a qualquer Centro de Formação de Professores que possua os requisitos mínimos para 

instalação do programa. Sendo um software de código fonte aberta, poderá ser adaptado 

às situações especificas que estão presentes na nossa acção de formação. 

 

7.2 A “Música Tradicional Portuguesa” como tema da acção 
 
A escolha deste tema está directamente relacionada com a razão de ser da própria acção, 

isto é: a realização desta acção parte de uma necessidade especifica sentida pelos 

professores de Educação Musical fruto de alguma insatisfação em relação à formação 

que tem frequentado nos CFAEs. As respostas dadas pelos professores que 

responderam ao questionário indicam-nos que existe uma necessidade de formação na 

área das novas tecnologias, e no desenvolvimento de projectos de investigação/acção 

(Gráfico 15) e que preferem de acções de formação viradas para a prática, dentro da sua 
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área disciplinar (Gráfico 13). Como se pode verificar no Anexo 2, que ilustra a distribuição 

dos professores de Educação Musical por concelhos, a sua dispersão geográfica é 

enorme sobretudo nas regiões do interior, o distrito de Bragança tinha em 2001, trinta e 

dois professores de Educação Musical distribuídos por doze concelhos, o que 

praticamente inviabiliza a constituição de uma turma para dar formação exclusivamente a 

professores de Educação Musical. Desta forma, esta acção de formação on-line 

procurará dar resposta ao escasso acesso que os professores de Educação Musical têm 

a acções de formação da sua área especifica, e procurará, para além disso, tirar partido 

dessa mesma distribuição geográfica, promovendo a partilha de experiências e a 

aprendizagem colaborativa entre professores de meios rurais e os de meios urbanos, e 

de professores que leccionam em regiões do interior com professores do litoral.  

Para dar corpo à nossa acção escolhemos como tema “A Música Tradicional Portuguesa”. 

A nossa escolha por esta tema residiu no facto da música tradicional portuguesa fazer 

parte das raízes e da memória colectiva dos portugueses constituindo-se como um 

património cultural e etnográfico que é importante dinamizar e preservar. Sendo um factor 

de identidade e de coesão nacional, a sua divulgação assume uma especial relevância 

nos dias de hoje, em que o fenómeno da  globalização, abrange as mais diversas áreas 

da vida não só económica mas também social e cultural, tendendo a esbater diferenças e 

a importar modelos que nada têm a ver com a nossa identidade cultural. 

Por esta razão é importante levar os formandos a descobrir as raízes identitárias de cada 

região contribuindo assim para a tomada de consciência da diversidade e riqueza 

culturais existente no nosso país. Esta descoberta do património cultural e musical é 

fundamental para a sua preservação e para que os formados se apercebam do valor que 

representa, tendo em vista a manutenção da riqueza e diversidade culturais, neste 

mundo cada vez mais globalizado. A estratégia de formação que iremos propor poderá 

dar um contributo para que, na sua acção pedagógica, os professores levem os seus 

alunos a descobrir e a valorizar o nosso património musical nas suas várias 

manifestações. No decorrer da acção, procurar-se-á desenvolver linhas condutoras que, 

radicadas na importância da descoberta da música tradicional portuguesa, nela 

descubram abordagens diversas de cariz urbano ou rural, estabelecendo o confronto de 

públicos de áreas rurais com as suas próprias raízes e com manifestações de cariz mais 

urbano assim como de públicos de meios urbanos com formas de expressão que não lhe 

são tão próximas, procurando encontrar relações entre a origem dos vários espécimes 

musicais e as raízes culturais dos vários intervenientes. Ao despertar os alunos para a 

riqueza e variedade do património musical nas suas várias facetas o professor estará a 
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estimulá-los para a descoberta das suas próprias raízes culturais. Assim, contribuirá não 

só para a construção do conhecimento musical dos alunos, mas também para a sua 

formação pessoal e social e para que estes assumam uma cidadania mais consciente, 

responsável,  partilhada e tolerante. 

Assim, esta é uma acção de formação que não se restringe ao espaço virtual onde 

decorre. Esta acção terá uma aplicação directa junto dos alunos  relacionando-os com o 

seu meio sócio cultural, e voltará à plataforma para numa partilha e aprendizagem 

colaborativa tentando encontrar pontes entre o litoral e o interior, entre meios rurais com 

urbanos, ou seja, a plataforma funcionará como uma interface de aprendizagem 

colaborativa.  

 
 

7.3 Clarificação de conceitos 
 
Música tradicional ou música popular portuguesa ? 

 

O interesse pela canção popular surge em toda a Europa durante o séc. XIX tendo sido a 

partir dos finais do séc. XIX que em Portugal se fazem as primeiras recolhas musicais de 

carácter etnográfico. Nomes como César das Neves (1898), Fernandes Tomás (1913), 

António Avelino Joyce (1939), Armando Leça (1942), e Rodney Gallop (1960), entre 

muitos outros, têm dado desde os primeiros anos do séc. XX, o seu contributo para a 

recolha e estudo deste vasto património patente nos vários cancioneiros, que se 

encontram de forma um pouco dispersa por todo o país. A falta de meios técnicos 

nomeadamente ao nível do registo de áudio fez com que só a partir de meados do séc. 

XX fosse possível fazer gravações áudio e desta forma proceder à recolha dos vários 

espécimes musicais reproduzindo o mais fielmente possível os originais. É o caso de 

nomes como João Ranita Nazaré, Michel Giacometti, Fernando Lopes-Graça, José 

Alberto Sardinha, entre outros, que, fazendo-se acompanhar dos meios técnicos 

imprescindíveis para este trabalho de recolha musical, procuraram recolher aquilo que 

nalgumas situações poderão ser os últimos vestígios da nossa música tradicional por 

transmissão oral, contribuindo assim para a preservação deste valioso património cultural. 

Fernando Lopes – Graça, nome absolutamente referencial da nossa etnomusicologia, 

refere-se à canção popular como “…crónica viva e expressiva do povo 

português”,(LOPES-GRAÇA, 1991, p.21) fazendo a ressalva de que se refere à “vida 

rústica do povo português”, considerando-a um rico tesouro do nosso folclore musical. 
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Não confundamos, porém, canção popular com folclore já que o mesmo autor é 

peremptório ao definir o folclore como um ramo da etnografia que, estando ligado ao 

conhecimento antropológico dos costumes e tradições de um povo (Op. cit. p. 20), tem 

uma grande abrangência não se debruçando exclusivamente sobre o fenómeno musical. 

Estando a canção popular radicada, no folclore musical, é o mesmo autor que, fazendo 

uma análise da música portuguesa e dos seus problemas,  nos alerta para os desvios em 

relação às verdadeiras tradições populares, ao denunciar aquilo a que chama de  

“contrafacção folclórica” e “insípidas contrafacções da autentica música 

popular” ,(LOPES--GRAÇA,1989, p.48), protagonizadas por vedetas radiofónicas e por 

amadores com insuficiente formação intelectual, cientifica e técnica, que se deram 

durante os anos 40 e 50. 

 A este respeito, Jorge Dias refere o caso dos ranchos folclóricos que, sendo na sua 

génese formados por grupos de jovens fieis às tradições da sua terra e tendo por 

objectivo preservar a música e a dança, ao fim de pouco tempo começaram desviar-se 

destes propósitos movidos por rivalidades bairristas de ordem local ou regional, desejos 

de afirmação pessoal e espectacularidade  que já nada tinham a ver com as tradições 

dos locais de origem23. Estes grupos ainda hoje mantêm a sua importância e dinamismo, 

no entanto,  José Alberto Sardinha, refere que ultimamente se tem notado um movimento 

de reaproximação destes grupos às suas raízes fazendo pesquisas etnográficas locais 

com resultados por vezes notáveis (SARDINHA, 2000, p.30).  

 
A designação de canção popular no sentido que lhe é atribuído por Lopes-Graça, ou 

Michel Giacometti, actualmente surge substituída por expressões como música 

tradicional; Sardinha (2000), ou canções tradicionais, Torres (1998). 

Numa breve consulta ao Moderno Dicionário da Língua Portuguesa a palavra “tradicional” 

surge-nos como sendo relativo à tradição ou conservado na tradição, enquanto que 

“popular” se refere ao que é relativo ou próprio do povo. Daqui poderemos inferir que 

música tradicional portuguesa será aquela que foi conservada na tradição popular e que 

a música popular portuguesa sendo própria do povo não passou pelo mesmo processo 

de tradicionalização, ou seja , sendo própria da povo e tendo nele as suas raízes surge 

num enquadramento diferente do tradicional. Podemos clarificar este conceito se 

atendermos a Barreto, que, admitindo que o termo é de difícil caracterização, o define 
                                                 
23 Comunicação feita no XXIX Congresso Luso-Espanhol (Lisboa, 31 de Março a 4 de Abril de 1970). 
Separata do Tomo III das actas. Digitalizado e revisto por Domingos de Morais em Agosto de 1999. 
Consultado na Internet em Maio de 2004, disponível em: 
http://alfarrabio.um.geira.pt/cancioneiro/etnografia/Jorge_Dias.doc.html 
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como sendo uma música proveniente da tradição oral que depois de recolhida e 

transformada por novos processos técnicos e tecnológicos, sofre um processo de 

massificação através dos média, (BARRETO, 1997, p.12) . Não se deve no entanto 

entender este processo de massificação como uma vulgarização já que as raízes 

tradicionais da música popular portuguesa são profundas, constituindo a sua marca 

identitária. Na mesma perspectiva, José Mário Branco citado por Mário Correia, considera 

que, para ser considerada popular “(…)ela tem que estar profundamente enraizada nas 

tradições culturais do povo”(CORREIA, 1984, p. 101). Na entrevista concedida por Artur 

Fernandes24 podemos verificar que o seu ponto de vista é em tudo coincidente com o 

que atrás foi exposto ao afirmar que, a música popular sendo uma música de autor, está 

enraizada nas tradições locais de uma determinada área geográfica ou de um país. A 

influência que os média exercem sobre esta música de autor fazem com que ela consiga 

chegar a um público alargado. Como surgiu então esta música popular que sendo do 

povo já lhe não pertence, e que sujeita ao fenómeno da massificação através dos média 

não renega as suas origens, assumindo um papel de defesa e preservação das tradições 

populares através de pesquisas de carácter etnográfico, e da recolha de música de 

transmissão oral.  

De acordo com Correia (1984), Barreto (1997), entre outros, a figura de José Afonso é 

pioneira na utilização do elemento tradicional na música popular portuguesa. Em 

entrevista ao jornal “Sete” de 16-04-80 , José Afonso reconhece que o trabalho 

desenvolvido por Michel Giacometti não tinha o devido reconhecimento e afirmava a este 

respeito: “Não creio que uma geração de cantores possa subsistir sem uma forma que os 

impulsione, sem uma raiz genuína, para não caírem em importações. Essa raiz existe 

mas é em grande parte ignorada, ou o que é pior, menosprezada(…) prefiro cantar 

canções de folclore a partir de uma recolha tão conscienciosa e documentada quanto 

possível(…)”,(CORREIA, 1984, p. 179).  

 

Esta utilização do elemento tradicional na música surge antes do 25 de Abril, como forma 

de contestação à utilização deturpada que o regime ditatorial fazia da música tradicional 

portuguesa, nomeadamente ao nível da acção que o Serviço Nacional de Informação 

(SNI) exercia sobre a musica folclórica e tradicional, transformando-os naquilo que 

Correia classifica de “instrumentos de propaganda política, e subprodutos típicos e 

pitorescos domesticados e turisticamente orientados” (Op. cit. p. 318). Esta acção 

contestatária assume de imediato um cariz politico e tem desde logo uma forte adesão 

                                                 
24 Anexo 4 
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por parte de músicos como Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire, José Mário 

Branco, entre outros que, antes do 25 de Abril, desenvolveram aquilo a que se chama a 

canção de protesto, de forte carga ideológica, e que após a revolução de Abril viria a cair 

em declínio, (BARRETO, 1997, p.69).  

Por outro lado temos uma outra tipologia de música popular, que de acordo com o 

mesmo autor pode ser dividida em três grupos; uma música popular de cariz folclorista, 

que tendo como referencial os aspectos etno-musicais do folclore e da música tradicional 

por transmissão oral os desenvolvem, incorporando-os noutras sonoridades, recriando-os. 

É o caso de músicos como Júlio Pereira ou do grupo Ronda dos Quatro Caminhos entre 

outros. Segundo o mesmo autor existe uma outra tipologia de música popular de tipo 

revivalista e de carácter mais urbano. Esta, busca a sua inspiração em temas da música 

tradicional presentes no imaginário do colectivo português. Procura reviver um conjunto  

de “(..)tradições ameaçadas por uma série de comportamentos em extinção, vítimas de 

um progresso cego e desumanizador da cidade” assim como “(…)figuras e sítios que as 

novas condições de vida fizeram desaparecer(…)”como é referido na biografia de Vitorino 

a propósito do lançamento do seu álbum, “Leitaria Garrett”25 . Ainda de acordo com 

Barreto, Artur Fernandes e outros, podemos encontrar um outro tipo de música popular 

que  não tendo este cariz revivalista é também considerada como música tradicional 

portuguesa. Referimo-nos ao fado e à  música para guitarra de Carlos Paredes que são 

exemplos paradigmáticos da música tradicional portuguesa de cunho marcadamente 

urbano. 

 Estamos cientes de que a música popular portuguesa, à semelhança de qualquer género 

musical ou forma de arte não pode ser espartilhada desta forma com géneros e fronteiras 

demarcadas pois como processo dinâmico e criativo que é, para além de depender das 

idiossincrasias de cada autor, sofre influências múltiplas ao nível das interacções do 

artista com o meio sócio musical, com a influência de outros artistas e com as 

condicionantes históricas que a cada momento determinam as opções do autor por esta 

ou aquela via. 

 

Assim, esta breve abordagem aos vários conceitos que envolvem a música tradicional 

portuguesa , tem como finalidade identificarmos claramente o âmbito musical em que a 

nossa acção da formação de professores irá decorrer, impedindo desvios em relação ao 

género musical que pretendemos abordar. Sendo nosso objectivo estabelecer relações 

                                                 
25 Vitorino-Biografia. Consultado em 7 de Maio de 2004. Disponível em: http://www.pflores.com/vitorino/biografia.php 
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entre públicos de meios rurais com públicos de meios urbanos, procurando percursos 

evolutivos de espécimes musicais que tendo as suas raízes na música tradicional por 

transmissão oral, poderão ter evoluído para tipologias de musica de cariz mais urbano, 

importa que a nossa pesquisa musical esteja balizada entre a música tradicional rural, de 

autor desconhecido e transmitida oralmente, aquilo a que Lopes-Graça chamava de 

canção popular, e a música tradicional urbana de cariz folclorista ou revivalista, mais 

conhecida por música popular portuguesa. 

Podemos nomear, a título de exemplo, alguns exemplos musicais que fizeram este 

percurso evolutivo que vai da música tradicional por transmissão oral até novas 

abordagens de cariz mais urbano. A melodia “O Mineiro”, que era dançada outrora na 

região da Estremadura pode ser encontrada numa recriação da  Brigada Vítor Jara 

(1995)26 feita a partir das recolhas de Michel Giacometti(1994)27 e o romance pastoril 

“Deus te Salve ó Rosa” (Loc.cit.), recolhido no concelho de Aljezur pelo mesmo etno- 

-musicólogo é recriado por Filipa Pais no seu álbum L´amar de 1994.28 Da região de 

Trás-os-Montes podemos nomear o romance “ A Serandilheira” numa recolha de Anne 

Caufriez (1978) 29, que a exemplo de outros espécimes da música popular portuguesa foi 

alvo de recriação por mais do que um autor 30 . Estes temas são meramente 

exemplificativos e servem para situarmos o nosso referencial já que, não nos vamos 

dispersar por outras tipologias como o fado ou a música folclórica, o primeiro por ter uma 

génese marcadamente urbana, distanciando-se por isso do nosso objectivo de 

estabelecer uma linha evolutiva do rural para o urbano, e a segunda por ser de carácter 

marcadamente etnográfico e de carácter essencialmente perfomativo. 

 

7.4 A música tradicional portuguesa na rede 
 
Com o crescente recurso à Internet como fonte de pesquisa pessoal ou para fins 

educativos, nos últimos anos tem-se assistido à realização de diversos projectos de 

âmbito nacional que têm como finalidade a divulgação da música tradicional portuguesa, 

e a sua disponibilização a um público alargado. A título de exemplo e não querendo de 

todo fazer um levantamento exaustivo dos sites em podemos encontrar música 

                                                 
26 Brigada Vítor Jara, “ O Mineiro”, in Danças e Folias, Farol Música, 1995 
27 Michel Giacometti, “ O Mineiro”, “Deus Te Salve Ó Rosa”, in Songs and Dances of Portugal, Strauss – Música e Vídeo 
S.A., 1994 
28 Filipa Pais, “ Deus Te Salve Ó Rosa”, in L´amar , Strauss-– Música e Vídeo S.A., 1994  
29 Anne Caufriez, “ A Serandilheira”, in Portugal Trás-os-Montes - Chants du blé et cornemuses de berger, Harmonia Mundi 
S.A., Paris, 1993 
30 Né Ladeiras, “ Çarandilheira”, in Portugal – Music from the Edge of Europe, EMI – Valentim de Carvalho Lta.,1997 
Gaiteiros de Lisboa, “La Sarandillera”, in Invasões Bárbaras, Farol Música, 1995 
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tradicional portuguesa, por estar para além do âmbito deste trabalho, podemos nomear 

por exemplo:  

A Fonoteca/Partituras, disponível em http://sonoridades.catus.net/fonoteca.htm , tem um 

conjunto de exemplos musicais agrupados por distritos que cobrem a quase totalidade do 

território nacional, disponibilizados em mp3 ou midi. Neste site também se podem 

encontrar algumas partituras disponíveis em pdf, assim como informações 

complementares acerca dos instrumentos tradicionais e dos intérpretes.  

No site Alfarrábio - Cooperativa Cultural, disponível em: http://alfarrabio.um.geira.pt , 

 podemos encontrar um grande acervo de recursos culturais e educativos, entre os quais 

podemos destacar, por serem de especial interesse dentro da temática que estamos a 

tratar, os Arquivos Sonoros de Ernesto Veiga de Oliveira e Benjamim Pereira que 

serviram de base ao livro “Instrumentos Musicais Populares Portugueses”, estes arquivos 

foram disponibilizados pela Universidade do Minho. Trata-se de um conjunto de 446 

gravações, perto de 16 horas, recolhidas entre 1960/63, e convertidas para MP3 por 

Domingos Morais. Também está disponível uma hiperligação para o site “Cantar em 

Português”, que constitui uma selecção de partituras, karaokes e letras de música feita 

por Domingos Morais com a finalidade de facilitar o canto em português e a sua difusão.  

O Instituto de Inovação Educacional, recentemente extinto, e com o site em 

http://www.iie.min-edu.pt/proj/arte/musica/index.htm na sua página de apresentação tem 

uma introdução de Domingos Morais e José Manuel David em que são traçadas de uma 

forma geral as principais linhas orientadoras do projecto. Este site dá acesso a uma 

colectânea de ficheiros karaoke e de partituras que podem ser consultadas em 

http://alfarrabio.um.geira.pt/cancioneiro/, para além de textos de apoio e colectâneas de 

gravações realizadas por Ernesto Veiga de Oliveira e Domingos Morais disponíveis em: 

http://alfarrabio.um.geira.pt/cancioneiro/etnografia/  

http://alfarrabio.um.geira.pt/cancioneiro/ARQEVO/  

http://alfarrabio.um.geira.pt/arqdmwrd85/  

http://alfarrabio.um.geira.pt/arqdmwrd87/  

A página do Instituto de Inovação Educacional (IIE) também tem uma secção 

denominada “Cantar em Português” dedicada à pratica pedagógica que inclui uma série 

de recursos para as aulas de Educação Musical que vão desde o canto, com um conjunto 

de musicas e letras de música tradicional portuguesa, disponíveis em vários formatos, até 

à pratica instrumental com partituras em formato pdf e respectivos acompanhamentos 

instrumentais. 
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Está também disponível na página do IIE uma ligação à pagina At-Tambur.com – 

Musicas do Mundo, que é um espaço relacionados com a música tradicional de Portugal 

e do Mundo onde entre uma grande variedade de informação relacionada com esta 

temática poderemos encontrar diversas recolhas musicais, artigos sobre música 

tradicional, instrumentos tradicionais, eventos diversos, bibliografia etc. Este site pode ser 

acedido directamente em: http://www.attambur.com 

O site Música na Rede, da responsabilidade de A. Tomás, insere-se no projecto “Música 

na Escola” e pretende constituir um apoio à prática coral e instrumental no 1º ciclo do 

ensino básico. Para além de outras actividades e de músicas de vários autores tem 

disponíveis alguns exemplos de músicas tradicionais acompanhadas do respectivo 

karaoke que permite a visualização do texto em simultâneo com a música. Está  

disponível em: 

 http://www.eb1-abrantes-

n2.rcts.pt/projectos/atelier_multimedia/musica_na_rede/musica.htm . 

 
Também podemos encontrar on-line um portal do folclore português com diversas 

ligações a páginas em que estão disponíveis recolhas musicais em formato MIDI de 

várias regiões como sejam, o Cancioneiro de Barqueiros – Alto Douro (Maria Adelaide da 

Silva Paiva, 1962), Cancioneiro Tradicional Mirandês (F. Serrano Baptista, 1938) ou 

Recolhas Musicais da Região de Torres Vedras de José Alberto Sardinha Encontra-se 

disponível em: http://www.folclore-online.com/musica/menu.html 

 
 

7.5 Público alvo: 
 
A acção a que este capítulo se refere é uma acção de formação na área da Educação 

Musical destinada a professores de Educação Musical do 2º e 3º ciclos. Não existindo à 

partida nenhum tipo de restrições em relação à inscrição na acção torna-se necessário 

definir à partida qual o número limite de inscrições a aceitar, devendo proceder-se à 

selecção de candidatos caso o número de inscrições exceda o limite determinado. Tendo 

em conta que a especificidade da formação on-line tem os seus próprios 

constrangimentos quer da parte do aluno quando se vê envolvido numa comunidade de 

ensino à distância quer por parte do formador/moderador que enfrenta dificuldades 

derivadas da ausência de comunicação verbal e gestual aliadas à necessidade de dar 

resposta de forma sintética mas detalhada  aos vários elementos da comunidade e à 

gestão das várias interacções que vão ocorrendo no seio da comunidade, propomos um 
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número mínimo de doze e máximo de quinze formandos para que a acção se realize. 

Refira-se neste ponto que, este número se encontra dentro dos limites impostos pelo 

CCFC para diversas tipologias de modalidades de formação. Sendo necessário proceder 

à selecção de candidatos esta será feita segundo critérios que visam por um lado, 

facultar o acesso à formação a professores que se encontram em regiões mais remotas 

do país, por outro lado procurar-se-á enriquecer a comunidade de aprendizagem com 

professores oriundos de diferentes regiões do país.  

 

7.6 Pré-requisitos 
  
Será fundamental possuir conhecimentos básicos ao nível da utilização de computadores 

e que os candidatos tenham acesso a um computador multimédia com ligação à Internet 

para poderem trabalhar durante cerca de uma hora diária. Este acesso à Internet é por 

isso condição sine qua non para frequentar a acção de formação. 

Como se pode verificar através das respostas ao inquérito que foi aplicado aos 

professores, não é muito comum para a maioria dos professores fazer um uso 

prolongado da Internet. De facto 58% dos respondentes refere que utiliza a Internet 

menos de uma hora por dia. No entanto, e de acordo com o que é preconizado por 

RAGAN(1999) e SWAN(2000), serão adoptadas estratégias de interacção não só com os 

conteúdos da acção mas também entre o formador/moderador e os restantes 

participantes na acção, no sentido de assegurar e fomentar a participação dos formandos 

com vista ao sucesso da acção de formação on-line. Serão também criadas actividades 

de socialização para reduzir barreiras e estabelecer relações sociais entre os formandos 

já que como é referido por Ragan estas enriquecem a comunidade de aprendizagem, 

contribuindo assim para o fortalecimento deste sentimento de pertença à comunidade. 

Dado o carácter desta formação, que fará uma grande utilização de ficheiros de áudio, é 

fundamental possuir um computador com capacidade ao nível de hardware e software 

para trabalhar com este tipo de ficheiros, embora haja o risco de alguns formandos só 

terem disponíveis computadores já desactualizados, no entanto para estes  casos, serão  

adoptadas medidas alternativas , pois como é referido por Santos & Kotyk, citando Pallof 

& Prat, “a tecnologia não deve condicionar a disciplina”,( SANTOS & KOTYK, 2002, 

p.205) .  

A partir da análise das respostas ao questionário, também verificámos que estamos 

perante um público que, embora se sinta à vontade com as várias ferramentas e 

aplicações informáticas, 47% dos inquiridos sente uma forte necessidade de formação na 
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área das novas tecnologias, o que pode gerar algumas situações de insegurança ou 

mesmo de retracção perante situações que envolvam as novas tecnologias. Esta 

situação reflecte-se, sobretudo, nos professores com mais de dez anos de serviço.  

Este facto levou-nos a considerar necessário a existência da sessão inicial de carácter 

presencial prevista neste modelo de formação, onde será dada alguma formação 

tecnológica de base, quer no que diz respeito ao ambiente de trabalho da plataforma quer 

à integração de algumas aplicações relacionadas com a manipulação do som, que 

também irá constar dos materiais de apoio distribuídos aos formandos 

 
 

7.7 Objectivos: 
 
Na formulação dos objectivos desta acção de formação on-line consideramos dois tipos 

de objectivos. Os primeiros são de natureza geral, e estão para além daquilo que 

poderemos antecipar como resultado decorrente da própria acção de 

formação ,(BARBIER, 1996, p. 83). 

 - disponibilizar formação na área da Educação Musical a professores que estão 

   geograficamente distantes entre si 

 - promover a construção de conhecimento a partir de um modelo de       

   aprendizagem construtivista assente num modelo de aprendizagem colaborativa 

 - formar professores que desenvolvam uma atitude reflexiva sobre a sua própria 

   prática. 

 

Os objectivos específicos serão os decorrentes da acção dos professores (Ibid.) quer ao 

nível da comunidade de aprendizagem quer junto dos seus alunos, nomeadamente: 

 - aprofundar o conhecimento sobre música tradicional portuguesa 

 - promover o debate sobre o potencial pedagógico da música tradicional    

   portuguesa nas aulas de Educação Musical 

 - utilizar a música tradicional portuguesa como recurso na prática pedagógica 

 - reflectir sobre estratégias de implementação de actividades em torno da música 

   tradicional portuguesa 

 - criar uma comunidade de aprendizagem que através do trabalho colaborativo e 

   da partilha , procure estabelecer pontes entre comunidades educativas que    

   estão geograficamente dispersas. 
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Na formulação dos objectivos desta acção de formação on-line considerámos por um 

lado a pertinência de adoptar um modelo de aprendizagem construtivista assente num 

modelo de aprendizagem colaborativa, característica do Sócio-construtivismo de 

Vygotsky, (PSYCHOLOGY ORG.,[s/d]), que viesse a ter reflexo na acção educativa dos 

professores, por outro lado, é nossa intenção “formar professores que desenvolvam uma 

atitude reflexiva sobre a sua própria prática, na expectativa de que essa reflexão se torne 

um instrumento de desenvolvimento do pensamento e da acção”,(GARCIA,1992,p. 60). 

Sendo o modelo construtivista centrado no aluno (FORRESTER & JANTZIE, [s/d]) e 

desempenhando o professor o papel de facilitador das aprendizagens torna-se, por isso 

apropriado para ambientes on-line, uma vez que tal como é referido por Harasim et 

al. ,”(…) online group learning is student centered and requires a different role for the 

teacher, of facilitator rather than lecturer.” (HARASIM,1995,p.174). Assim procuraremos 

alicerçar as actividades nos debates que irão surgir no decorrer das várias interacções, e 

na própria acção pedagógica de cada formando, devidamente enquadradas pelo material 

de apoio que irá sendo facultado. Pretende-se que a partilha de experiências decorrente 

da interacção dos formandos com os assuntos tratados e com os seus pares possa 

contribuir para uma efectiva construção de conhecimento, ser enriquecedora para todos e 

válida para a prática pedagógica de cada um.  

Estando os participantes nesta acção de formação on-line geograficamente dispersos, 

serão propostas actividades que promovam a pesquisa na área da música tradicional 

portuguesa, nomeadamente naquela que é originária da própria região de cada professor, 

que serão objecto de discussão, reflexão e de partilha dentro da comunidade que se 

pretende criar. Espera-se que esta reflexão seja potenciada por um sentimento de 

comunidade emergente pois, para mobilizar este conceito de reflexão, é necessário 

fomentar o trabalho colaborativo e em equipa, independentemente de actuarmos num 

“contexto de formação presencial ou à distância”, (TAVARES, 2002).  

Durante a acção de formação será dada oportunidade para a aplicação prática do 

conhecimento construído, pondo em prática na sala de aula os planos ou projectos 

elaborados de forma colaborativa uma vez que, na linha do pensamento de MOORE 

(1993), num curso de formação à distância “(…) deve ser dada ao aluno a oportunidade 

de aplicação prática do conhecimento construído”. Como resultado desta aplicação 

prática, os professores junto com  os seus alunos, irão procurar encontrar pontes de 

contacto entre a música de tradição oral das suas regiões e a música tradicional 

portuguesa nas suas várias recriações. 
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Será proposto aos formandos que façam a recolha em diversos suportes do seu trabalho 

com os alunos. Este trabalho será enviado por correio para o formador. 

 
 
 

7.8 Organização  
 
A formação terá uma duração de 52 horas que serão distribuídas ao longo de dez 

semanas esperando-se que os alunos interajam no mínimo durante aproximadamente 

uma hora e trinta minutos por dia, quatro dias por semana.  

Como já foi anteriormente referido espera-se que estes números sejam largamente 

ultrapassados tendo em conta as estratégias moderação que irão ser desenvolvidas ao 

longo da acção de formação com a finalidade de envolver os participantes numa 

construção de conhecimento activa e encorajadora, SALMON(2001). 

Esta acção decorrerá em regime misto tendo uma sessão presencial no inicio da acção 

decorrendo a restante formação à distância com recurso às ferramentas de comunicação 

síncronas e assíncronas. A sessão presencial visa dotar os formandos de um conjunto de 

conhecimentos básicos que lhes permitam interagir no curso sem limitações de ordem 

tecnológica já que, de acordo com LOYOLLA & PRATES (2001), “não sendo o domínio 

tecnológico prioritário”, DIAS & GONÇALVES (2001, p. 311) referem que  “a 

familiarização com o ambiente, metodologias e estratégias de trabalho pode representar 

um factor decisivo para o processo de adesão dos formandos ao modelo de formação 

não presencial”. Assim, a sessão inicial terá a duração de seis horas divididas em duas 

partes: na primeira parte será distribuído “O Manual do Formando” e o “Guia da Acção de 

Formação”. O manual do formando irá conter uma série de instruções básicas de edição 

de som e será explorado por todos na sessão presencial. Abordará também algumas 

questões práticas em relação ao software que será disponibilizado nesta sessão . Este 

manual não deverá ser muito extenso, porque de acordo com PINTO (2002) devem ser 

reduzidas as necessidades de hardware e software. No decorrer desta primeira parte, 

serão propostas e desenvolvidas algumas actividades que serão úteis nas futuras 

interacções quer com os conteúdos quer ao nível da partilha de materiais com os 

restantes formandos, nomeadamente, copiar faixas de CDs para um formato que possa 

ser distribuído e partilhado na rede, criação de ficheiros MIDI, criação de pdfs. Na 

segunda parte da sessão serão constituídos grupos de trabalho e feita apresentação do 

interface da plataforma Fle3 e serão abordadas as formas de utilizar as ferramentas de 
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comunicação síncronas e assíncronas, nomeadamente o chat, fórum de discussão e 

correio electrónico. 

O manual e o guia da acção ficarão também disponíveis em local próprio na plataforma 

de e-learning de forma a que possam ser reutilizados sempre que o formando o entender.  

 
A acção decorrerá de acordo com o seguinte organigrama: 

 
 
A formação que decorrerá à distância  terá três componentes; uma componente social 

que decorrerá no espaço “Musicália”, uma teórica e uma prática. 

O espaço “Musicália” tem a finalidade de num clima informal desenvolver relações sociais 

entre os participantes, o que de acordo com RAGAN (1999), enriquece e fortalece a 

 Manhã 
 

Tarde 
 

1ª Semana 
 
Sessão presencial 

Manipulação do som com recurso ao 
computador 

Apresentação da 
plataforma e das 
ferramentas de 
comunicação 
síncronas e 
assíncronas 

Actividades Tarefa 

1ª Semana Actividade de socialização 
A Música Tradicional em Portugal conceitos 
chave, diversidade e origem geográfica 
 

2ª Semana 

Música Tradicional/ Popular Portuguesa 
Instrumentos 
Potencial pedagógico dos vários espécimes 
musical/literários 

Análise dos 
documentos 
disponibilizados e 
discussão sobre os 
tópicos que forem 
sendo propostos no 
Fórum de discussão 

3ª Semana 
 
Planificação de unidades didácticas 
 

Participação no 
Fórum de discussão e
trabalho de grupo  

4ª Semana 
5ª Semana 
6ª Semana 

Implementação 

Participação no 
Fórum de discussão e
trabalho com os 
alunos 

7ª Semana 
8ª Semana 
9ª Semana 

 
Reflexão sobre a acção 
Reformulação 
Re-implementação 
  

Partilha e discussão 
sobre o trabalho 
realizado com os 
alunos no Fórum de 
discussão 

 
 
 
 
 
O 
n 
- 
l 
i 
n 
e 

10ª Semana

 
Reflexão – Balanço 
Avaliação 

Participação no 
Fórum de discussão e 
elaboração do 
relatório final 
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coesão da comunidade de aprendizagem. Assim, terá disponível uma sala de chat onde 

os participantes se poderão encontrar e “dar dois dedos de conversa” de uma forma 

síncrona, e um espaço de partilha de interesses, com as mesmas características 

informais onde para além de “desabafarem” e “cavaquearem” um pouco,  poderão 

partilhar materiais que não tenham directamente a ver com a acção de formação. Será 

portanto um espaço de descontracção onde os formandos poderão descomprimir e aliviar 

o stress. 

 A componente teórica será eminentemente assíncrona e consistirá na análise e 

discussão no Fórum dos vários aspectos conceptuais que enformam esta temática. Será 

feita uma revisão de artigos que serão disponibilizados em formato doc.,  pdf. ou 

disponíveis na web, e serão feitas pesquisas individuais, ao mesmo tempo serão 

lançados temas de discussão e reflexão acerca dos mesmos. Espera-se que, da 

interacção com os conteúdos, com o formador e restantes participantes resulte novo 

conhecimento que será aplicado ao longo da acção.  

A componente prática será constituída por toda a actividade desenvolvida on-line e pela 

audição, análise e partilha de ficheiros musicais relevantes e com pertinência para a 

temática que está a ser tratada. Para além destes também poderão partilhar outro tipo de 

ficheiros que não estritamente musicais como sejam, letras de músicas ou até mesmo 

pequenas partituras. 

Será também alvo de trabalho prático a planificação de uma actividade que será 

implementada por cada formando na sala de aula. O trabalho de planificação será feito 

em grupos, constituídos durante a 1ª sessão, de no máximo, três elementos. Para a 

concretização desta actividade, cada grupo decidirá qual a ferramenta de comunicação 

mais adequada ao seu caso. Para este efeito a plataforma terá  também disponíveis 4 

salas de chat independentes do espaço “Musicália”  denominadas de “Salas de Trabalho 

de Grupo”. Esta actividade fundamenta-se na necessidade de , como refere SALMON 

(2000), criar actividades que mobilizem os formandos, gerando interesse e mantendo a 

sua participação on-line. A actividade planificada deverá adequar-se aos elementos do 

grupo de forma a que seja implementada na sala de aula. O resultado desta intervenção 

da sala de aula será posteriormente objecto de reflexão, análise e discussão por parte da 

comunidade sempre num espírito de abertura e trabalho colaborativo. Caso se verifique 

serem necessárias adaptações à planificação estas serão efectuadas e de novo 

implementadas. No final será feito um balanço do trabalho desenvolvido ao longo da 

acção de formação um relatório individual e serão enviados ao formador registos do 

trabalho realizado com os alunos. 
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7.9 Partilha de recursos 
 
 Tendo em conta a importância do acesso a todos materiais e recursos por parte dos 

formandos é necessário que haja uma normalização dos formatos, (RAMOS, 2002. 

p.148). Assim, as partituras terão que ser disponibilizadas em formato pdf, pois nem 

todos os participantes possuem softwares compatíveis ao nível dos programas de edição 

de texto musical. No que diz respeito aos ficheiros de som o formato MIDI pode ser 

considerado um standart, o mesmo não se passa como o wma que é um formato apenas 

compatível com o sistema operativo Windows, pelo que se algum dos participantes 

utilizar outro sistema operativo será indicado o formato aiff que é interpretado por todos 

os sistemas operativos e plataformas, CITIDEP (2002) . Os ficheiros de texto em formato 

doc. , não levantam problemas de maior, no entanto para documentos importantes que 

tenham que manter fielmente a sua aparência original recomenda-se também a utilização 

do formato pdf que é lido pelo Adobe Acrobat Reader 31 . Os registos recolhidos junto dos 

alunos, que os formandos enviarão ao formador pelo correio no final da acção de 

formação, poderão ter suportes diversos de acordo com as possibilidades de cada 

formando.  

 
 

7.10 Avaliação  
 
A avaliação em ambientes de formação on-line é uma questão que levanta algumas 

dificuldades devido à ausência  física dos formandos que impossibilita as interacções 

pessoais em direcção a um determinado objectivo, (RAGAN,1999). Assim, propomos 

como instrumentos de avaliação a análise da participação e do trabalho dos formandos 

on-line, assim como a elaboração por parte dos formandos de um relatório final que 

retrate todo o processo formativo, acompanhado de registos fotográficos, sonoros, vídeo 

ou digitais que ilustrem o trabalho realizado.  

A avaliação desta acção de formação será contínua e de carácter qualitativo, sendo 

expressa pelas menções de Aprovado e Não Aprovado. 

 Constituirá objecto de avaliação não só o produto final, expresso pela actividade 

realizada com os alunos, mas todo o processo de construção do conhecimento que inclui 

a participação on-line, a auto e hetero-avaliação.  

                                                 
31 Software gratuito disponível na  web 
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 Assim, a qualidade da participação on-line  e o trabalho colaborativo contribuem em 50% 

para o computo geral da avaliação, a elaboração de um relatório final acompanhado dos 

registos da actividade desenvolvida com os alunos contribui com os restantes 50%.  

Refira-se que, dada a natureza desta acção de formação não será feito qualquer tipo 

teste ou de prova escrita, pelo que os registos que ficarão para avaliação serão 

constituídos pelas várias participações e contribuições individuais (que serão 

posteriormente a analisadas através de ferramentas de tracking que fazem parte da 

plataforma), pelo trabalho realizado em grupo aquando da planificação, e por um relatório 

final individual que constituirá uma reflexão pessoal sobre o percurso que foi feito durante 

a acção. Será pedido aos formandos que enviem registos ilustrativos do trabalho prático 

com os alunos. A falta de entrega do Relatório Final ou de Registos da actividade 

desenvolvida com os alunos será motivo para a atribuição de Não Aprovado. Os 

formandos que, comulativamente com a não apresentação do Relatório Final e de 

Registos da actividade apresentem um nível de participação inferior a 50% da média 

observada nos restantes participantes, serão considerados “Desistentes”. 

 
Serão atribuídas as seguintes percentagens a cada parâmetro: 

 

50% Participação on-line – avaliada segundo os parâmetros que abaixo se discriminam: 

 - 25% - Contributos e participação na reflexão no grupo de discussão aferida pela 

    qualidade e pertinência das intervenções; 

 - 25% - Planificação da unidade didáctica;  

 - 25% - Partilha e reflexão on-line sobre o trabalho realizado com os alunos; 

 - 25% - Auto e hetero-avaliação (percentagem a ser dividida em partes iguais  

   entre a auto--avaliação e a hetero-avaliação realizada pelos elementos do 

    mesmo grupo);  

 

25 % Relatório final – este relatório consistirá na descrição da acção desenvolvida ao 

 longo da acção de formação. Deverá ser elaborado ao longo da acção de 

 formação com todas as referências que se acharem pertinentes respeitantes à 

 participação e conhecimento construído nos grupos de discussão; 

25% Registos fotográficos, sonoros, video ou digitais – estes registos dizem respeito ao 

 trabalho desenvolvido com os alunos e deverão ser enviados ao formador por 

 correio. 
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7.11 Exemplos de alguns materiais de apoio à acção de formação 
 
Neste capitulo iremos dar alguns exemplos do tipo de materiais que serão distribuídos 

aos formandos ou que servirão para lhes dar as boas vindas à plataforma. São exemplos 

meramente exemplificativos, que têm a finalidade de dar uma ideia do tipo de apoio que 

um “Guia da acção de formação” poderá fornecer aos formandos ou do “clima de 

trabalho” que se pretende transmitir aos formandos. Estes materiais serão distribuídos 

durante a sessão presencial. 

Assim, ao aceder pela 1ª vez à plataforma, os participantes na acção de formação serão 

recebidos com uma mensagem de boas vindas, dando-lhes algumas indicações sobre as 

tarefas que constituirão o inicio dos trabalhos. Será indicada a necessidade de consulta 

do Guias da Acção de Formação e do Manual do Formando e o local onde se encontram 

disponíveis para download. Será também apresentado o “Musicália” que será um espaço 

de socialização e descontracção uma vez que, de acordo com AZEVEDO, (2000), “para 

aqueles que trabalham com base na aprendizagem colaborativa em comunidades virtuais, 

dispor de espaços para interacção informal ajuda a fortalecer vínculos afectivos e a 

manter o espírito de apoio mútuo tão importante para a vida comunitária”. 

 

 

7.11.1 Guia da Acção de Formação - Introdução  
 
“ Música Tradicional Portuguesa, um património a descobrir ” 

 

Bem vindo(a) à acção de formação on-line “ Música Tradicional Portuguesa, um 

património a descobrir ”.  

 

A Música Tradicional tem constituído uma fonte inesgotável de inspiração para um 

grande número de pedagogos que, de uma ou outra forma nela encontraram matéria de 

qualidade estética e musical suficiente para desenvolver os seus trabalhos de 

investigação pedagógica e desenvolver as suas próprias metodologias. È o caso de 

pedagogos como Justine Ward, Zoltan Kodály, Edgar Willems , Carl Orff , Jos Wuytack 

entre outros. As canções tradicionais constituem um património multifacetado reunindo o 

que “de individual existe em cada cultura fazendo a ponte entre o passado e o presente” 

(TORRES, 1998, p.22), sendo “produto da actividade estética de um povo, pode prestar 

incalculáveis benefícios de ordem educativa”(LOPES-GRAÇA, 1991, p.18). 
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A música tradicional está enraizada em cada um de nós pela transmissão oral de pais e 

avós, pelas vivências do nosso quotidiano ou de todos os que, de uma forma ou de outra, 

contribuíram para a construção do nosso imaginário musical.  

Importa portanto que, junto daqueles com quem desempenhamos a nossa acção 

educativa, consigamos ajudar a distinguir de uma forma criteriosa o que é genuinamente 

nosso, do que é produto de uma massificação musical imposta pelos mass media, muitas 

vezes sem qualquer critério de rigor ou qualidade .   

 

Nesta acção de formação será abordada a Música Tradicional Portuguesa em duas das 

suas principais vertentes, a música popular portuguesa, de tradição urbana e a música 

tradicional de transmissão oral, de cariz mais rural. Irão ser discutidos os vários aspectos 

que giram à volta destas duas realidades tendo em conta o meio sócio-cultural dos 

nossos alunos e as formas de, junto destes , fazer uma abordagem o mais estimulante 

possível a este género musical. No decorrer desta acção de formação teremos 

oportunidade de  implementar junto dos nossos alunos as actividades que aqui forem 

planificadas e ao longo deste processo ir  reflectindo e partilhando as nossas 

experiências de forma a que, de uma forma colaborativa, construamos um conhecimento 

que para todos seja uma mais valia que se venha a reflectir num renovar da nossa acção 

pedagógica. 

 
 

7.11.2 Objectivos 
 

� Criar uma comunidade de aprendizagem em que através do trabalho colaborativo, 

da partilha, da reflexão sobre a acção, se promova o debate em torno de 

estratégias que visem o intercambio entre populações de meios rurais e de meios 

urbanos utilizando como catalizador a música tradicional portuguesa; 

� Aprofundar o conhecimento sobre a música tradicional portuguesa; 

� Utilizar a música tradicional portuguesa como recurso para as aulas de Educação 

Musical; 

� Reflectir sobre estratégias de implementação de actividades em torno da música 

tradicional portuguesa; 

� Promover pesquisas que envolvam a música tradicional portuguesa por 

transmissão oral e a música popular portuguesa de cariz urbano; 

�  Identificar e explorar como recurso pedagógico o potencial de cada espécime 

musical/ literário; 
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� Procurar pontes entre a música tradicional portuguesa por transmissão oral e a 

música popular portuguesa; 

� Reflectir sobre o resultado da implementação de actividades em torno da música 

tradicional portuguesa. 

 
 

7.11.3 Conteúdos  
 

� Conceitos - chave : música tradicional de transmissão oral , música pop, música 

folclórica, música urbana, música tradicional urbana , música ligeira, música 

tradicional revivalista;  

� As origens a diversidade e a evolução sócio-cultural de vários exemplos 

musical/literários;  

� Música tradicional portuguesa / Música popular portuguesa; 

� Instrumentos musicais;  

� Potencial pedagógico didáctico dos vários espécimes musical/literários; 

� Planificação e implementação de actividade relacionadas com esta temática. 

 
 

7.11.4. Organização 
 
Esta acção terá duas componentes uma teórica e uma prática: 

 

 A componente teórica consistirá na análise dos vários aspectos conceptuais que 

enformam esta temática. Serão feitas pesquisas individuais e lançados temas de 

discussão e reflexão que serão debatidos no Fórum de discussão. 

 

A componente prática será constituído pela :  

 

� Actividade a desenvolver on-line ( actividade de socialização, actividades de 

interacção entre os participantes, audição e partilha de ficheiros musicais, 

pesquisa bibliográfica ou na Internet, etc);  

� Trabalho nos grupos (formados na sessão presencial) que de uma forma 

colaborativa farão a planificação da actividade a desenvolver na escola;  

� Implementação da actividade planificada por cada formando na sua escola; 

� Reflexão conjunta sobre os resultados produzidos; 
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� Desenvolvimento de trabalho de implementação;  

� Recolha de registos da actividade desenvolvida em suporte áudio, vídeo, 

fotográfico ou digital. 

 

7.11.5 Calendarização 
 
 
  

Tarefa 
 

 
Instruções 
 

 
Sessão presencial 

 
Compareça no Centro de 
formação no horário 
indicado 

1ª Semana 

2ª Semana 

Discussão e reflexão sobre os conceitos que 
envolvem a Música Tradicional em Portugal e 
sobre o seu potencial pedagógico  

Faça a revisão dos artigos 
indicados pelo formador e 
participe no Fórum de 
discussão activa e 
construtivamente 

3ª Semana 

 
Inicio dos trabalhos práticos 
Planificação da unidade didáctica  
Reflexão prospectiva e sobre os pressupostos a 
que a justificam 
 

Participe activamente e 
construtivamente no Fórum 
de discussão e trabalho de 
grupo  

4ª Semana 
5ª Semana 
6ª Semana 

Implementação 
Recolha de registos da actividade desenvolvida 

Trabalho com os alunos. 
Participe activa e 
construtivamente no Fórum 
de discussão  
 

7ª Semana 
8ª Semana 
9ª Semana 

 
Reflexão sobre a acção 
Reformulação 
Re-implementação 
Recolha de registos da actividade  
  

Partilhe a sua experiência 
sobre o trabalho realizado 
Participe na reflexão 
conjunta. 
Dê contributos construtivos 
  

 
 
 
 
 
O 
n 
- 
l 
i 
n 
e 

10ª Semana 
Reflexão – Balanço 
Elaboração do relatório final 

Participe activa e 
construtivamente no Fórum 
de discussão 
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7.11.6 Comunicação em ambientes virtuais 
 
 
A componente não presencial desta acção de formação será maioritariamente realizada 

on-line. Para comunicar com os restantes participantes os formandos terão à sua 

disposição dois tipos de ferramentas de comunicação: ferramentas de comunicação 

síncrona (em tempo real) e assíncrona (diferida no tempo). 

As ferramentas que se baseiam em modelos de comunicação síncrona são aquilo a que 

normalmente se chama: salas de Chat, que serão quatro e estarão presentes no espaço 

denominado de “Salas de Trabalho de Grupo”, existirá uma quinta sala de Chat no 

“Musicália” onde poderão acontecer encontros em tempo real e podererá dar “dois dedos 

de conversa” com quem por lá passar. 

 

As ferramentas de comunicação que iremos utilizar de uma forma mais regular estão 

baseadas no modelo de comunicação assíncrona e são constituídas pelo “Fórum de 

Discussão”, que será o espaço onde serão lançados os temas para debate e reflexão e 

onde iremos interagir em torno das temáticas propostas, e o e-mail, que poderemos 

utilizar para envio mensagens de carácter pessoal. 

 

Caso seja a primeira vez que utiliza estes tipos de comunicação, e no caso de surgir 

qualquer dúvida sugerimos que consulte o Manual do Formando que foi explorado na 

sessão presencial. Voltamos a lembrar que este manual também se encontra disponível 

na plataforma na área de “Conteúdos”. No caso de persistirem dúvidas ou dificuldades, 

não hesite em contactar formador ou o centro de formação. 

 

Como já se deve ter dado conta, as palavras chave desta acção on-line são comunicação 

e interacção. Participe activamente e interaja on-line com os seus colegas e formador. 

Para tal, é desejável e fundamental que se familiarize desde já com o ambiente de 

trabalho e com as ferramentas de comunicação. Utilize-as para partilhar as suas ideias, 

pontos de vista e opiniões sobre os conteúdos da acção de formação. Tente desde logo 

tratar os seus colegas pelo nome, utilize palavras de reforço positivo e agradecimento, 

evitando mensagens demasiado longas. 
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7.11.7 Actividades de socialização  
 
Na plataforma existe um espaço denominado “Musicália” que será um espaço de 

confraternização e lazer, onde poderá fazer uma pausa no trabalho e encontrar-se de 

forma síncrona ou assíncrona. É o local onde no final dos trabalhos ou numa pequena 

“pausa para café” poderá conversar de assuntos interessantes, deixar mensagens, 

curiosidades, partilhar música, ou mesmo “dar dois dedos de conversa em tempo real” na 

sala de chat. Participe, pois embora a sua contribuição para a animação deste espaço 

seja voluntária, recomenda-se, pois é preciosa para toda a comunidade.  

 
 

7.11.8 Normas de funcionamento 
 
Este curso de formação terá algumas regras e normas de funcionamento. Deverá cumpri-

-las tendo em atenção a calendarização e os prazos estabelecidos para não prejudicar o 

normal desenrolar do curso .  

 

Assim, espera-se que cada formando: 

 

� Aceda diariamente à plataforma e às várias áreas de trabalho do curso; 

� Participe activamente e de forma construtiva no grupo ou grupos de discussão por 

iniciativa própria e sempre que interpelado;  

� Contribua para a discussão, dê opiniões, partilhe as suas experiências pessoais 

ou colectivas, dê achegas e comente as opiniões dos restantes elementos da 

comunidade;  

� Interaja com os restantes colegas do curso nas várias áreas de trabalho; 

� Colabore com o(s) seu(s) colega(s) de grupo no desenvolvimento das actividades 

propostas; 

� Partilhe as suas experiências e dê contributos construtivos em relação às dos 

colegas; 

� Faça registos da actividade desenvolvida com os alunos na escola;  

� Seja cordial na interacção com os colegas e procure dirigir-se aos seus 

interlocutores sempre pelo nome;  

� Cumpra a regras “Netiquette” (disponíveis em: 
http://www.educare.pt/DicioWeb/DicioWebGuiaNet_Cap3J.asp ); 
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� Informe o centro de formação de qualquer anomalia técnica que o impeça de 

participar nos trabalhos, a fim de se resolver o problema no mais curto espaço de 

tempo possível; 

� Cumpra os prazos definidos na calendarização, tanto no que respeito ao trabalho 

prático como no teórico. 

 

 

7.11.9 Avaliação 
 
A avaliação desta acção de formação será contínua e de carácter qualitativo, sendo 

expressa pelas menções de Aprovado e Não Aprovado. 

Constituirá objecto de avaliação não só o produto final, expresso pela actividade 

realizada com os alunos, mas todo o processo de construção do conhecimento que inclui 

a participação on-line, a auto e hetero-avaliação.  

 

 Assim temos como parâmetros de avaliação: 

a) A qualidade da participação on-line e trabalho colaborativo;  

b)  A elaboração do relatório final; 

c) Os registos da actividade desenvolvida com os alunos. 

 

Dada a natureza desta acção de formação não será feito qualquer tipo teste ou de prova 

escrita, pelo que os registos que ficarão para avaliação serão constituídos pelas várias 

participações e contribuições individuais, pelo trabalho realizado em grupo aquando da 

planificação, e pelo relatório final individual que constituirá uma reflexão pessoal sobre o 

percurso que foi feito durante a acção.  

Cada formando deverá também recolher e enviar registos ilustrativos do trabalho prático 

com os alunos. 

 A falta de entrega de qualquer um dos elementos referidos nas alíneas b) e c) 

inviabilizará a obtenção da menção de Aprovado 

 

Serão atribuídas as seguintes percentagens a cada parâmetro de avaliação: 

 

a) Participação on-line - 50%, distribuídos da seguinte forma: 

  25% - Contributos e participação na reflexão no grupo de discussão aferida 

   pela qualidade e pertinência das intervenções; 
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  25% - Planificação da unidade didáctica;  

  25% - Partilha e reflexão on-line sobre o trabalho realizado com os alunos; 

  25% - Auto e hetero-avaliação (percentagem a ser dividida em partes  

            iguais entre a auto-avaliação e a hetero-avaliação a realizada pelos 

            elementos do mesmo  grupo).  

 

b) Relatório final – 25 %,  

 Este relatório consistirá na descrição da acção desenvolvida ao longo da acção 

 de formação. Deverá ser elaborado ao longo da acção de formação com as todas 

 referências que se acharem pertinentes respeitantes à participação e 

 conhecimento construído nos grupos de discussão 

 

c) Registos da actividade desenvolvida - 25% 

 Estes registos podem ser fotográficos, sonoros, video ou digitais e dizem 

 respeito ao trabalho desenvolvido com os alunos. Deverão ser enviados ao 

 formador por correio 

 
 

7.11.10 Expectativas acerca do trabalho final 
 
No final desta acção de formação, espera-se que se tenha criado uma comunidade de 

aprendizagem que tenha sido capaz de dar contributos para a construção de um 

conhecimento que contribua para um posicionamento critico e reflexivo de cada um em 

relação à sua acção pedagógica. Também se espera que o conjunto de actividades 

planeadas em torno da Música Tradicional Portuguesa de cada região sejam 

estimulantes para professores e alunos e que venham a constituir uma mais valia para a 

acção pedagógica dos professores. Espera-se igualmente que a construção de 

conhecimento em torno da Música Tradicional Portuguesa contribua para despertar a 

consciência da necessidade de valorizar o património musical português de raiz 

tradicional.  

 
 

7.11.11. Apoio técnico e informações 
 
Quaisquer problemas de ordem técnica que possam surgir durante a utilização da 

plataforma deverão ser comunicados ao Centro de Formação através do e-mail  
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Cfvirtual@profmusica.pt  

ou  

telf. 222.222.222  

Bom Trabalho!! 

 
 

7.12 Mensagem de boas vindas e actividade de socialização 
 
Sejam bem vindos à acção de formação on-line “ A Música Tradicional Portuguesa, um 

património a descobrir ”.  

Esta é a plataforma de ensino à distância Fle3, onde ao longo das próximas semanas 

iremos interagir em torno da Música Tradicional Portuguesa. 

 

Leiam atentamente o “Guia da acção de formação” tendo em atenção as actividades e a 

respectiva calendarização.  

Em caso de dúvidas em relação à utilização de software ou questões técnicas deve 

consultar o “Manual do formando”. O Guia e o Manual estarão disponíveis para download 

na área de “Conteúdos”, onde também irão ser disponibilizados os materiais que devem 

ser consultados. 

 

Mas….como nem só de trabalho vive o professor de Educação Musical, convido-vos 

desde já a conhecer o “Musicália”.  

O Musicália será o nosso ponto de encontro sempre quisermos fazer uma pausa no 

trabalho, descontrair ou aliviar um pouco o stress. Neste espaço poderemos ouvir umas 

músicas (espero as vossas contribuições), deixar mensagens, curiosidades, partilhar 

interesses, enfim…..relaxar. ☺ 

E para que nos conheçamos melhor, será no Musicália, que decorrerá a nossa primeira 

actividade : 

- No Musicália encontra-se uma galeria de imagens onde está a foto que lhe foi solicitada 

ao confirmar a sua inscrição.  

Actividade: Seleccione a sua fotografia e no campo de texto que irá surgir escreva um     

     pequeno texto não superior a 15 linhas que lhe ficará associado. Este texto      

deverá conter alguns dados autobiográficos referindo alguns dos seus         

interesses a nível musical.  

Bom trabalho e saudações musicais  
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Ruimelo 

7.13 Mensagem com dados autobiográficos do formador 
 
No espaço “Musicália” estará disponível a primeira mensagem que será a do formador 

referente à actividade de socialização :  

 

 

Olá a todos. 

 

Já nos encontramos na passada semana mas não houve ainda o tempo 

suficiente para nos relacionarmos e conhecermos melhor. Este é um 

espaço onde de uma forma informal teremos essa oportunidade, e como 

anfitrião cabe-me o prazer de vos acolher aqui no Musicália. 

 

Como já sabem, chamo-me Rui. O que talvez não saibam é que sou natural dos Açores, 

mais propriamente de S. Miguel e nasci em 62. 

As minhas primeiras manifestações musicais aconteceram de forma ruidosa…..à 

nascença ☺. A minha iniciação musical deu-se por volta dos quatro anos quando 

frequentei a Academia Musical Micaelense onde tive os meus primeiros contactos com o 

ritmo e o som. Por volta dos oito anos ingressei no Conservatório de Música do Porto 

onde acabei por tirar o curso Superior de Piano. Estou no Ensino desde 1987 e fiz a 

minha pós graduação na Universidade de Aveiro em Multimédia e Educação. 

As minhas preferências a nível musical são bastante alargadas e abrangem várias áreas 

da criação musical que vão desde a música erudita contemporânea até ao jazz, música 

tradicional e música portuguesa (Madredeus, Vitorino, Rui Veloso, Filipa Pais….) no 

entanto a maior parte dos CDs que tenho em casa são de música clássica, sendo Bach o 

compositor “mexe mais” comigo. 

È um prazer estar aqui convosco, e já sabem que sempre que quiserem ….apareçam! 

 

Ruimelo 
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8º Capítulo  
 
 
 

 Conclusão 
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8.1 Síntese e reflexões finais 
 
 
Esta dissertação foi realizada em torno da questão central: 

- Como fazer formação de professores de Educação Musical recorrendo ao e-learning?  

Em torno desta questão foram feitas algumas perguntas que tinham por finalidade 

delimitar a problemática em questão e dar um contributo para encontrar uma possível 

resposta à questão que foi inicialmente colocada. Procurámos uma fundamentação 

teórica ampla e dar informações o mais detalhadas possível dos vários contextos em que 

desenvolvemos esta investigação, mas temos a noção de que as conclusões a que 

chegámos nestas reflexões finais representam a visão dos factos na perspectiva do 

investigador estando aberto caminho para futuros estudos nesta matéria. 

Da análise dos dados respeitantes ao inquérito aplicado aos professores de Educação 

Musical podemos concluir que estamos perante uma população jovem, 

preponderantemente do sexo feminino em que cerca de metade da população tem 

menos de dez anos de serviço, este facto reflecte-se de forma positiva na sua relação 

com as Novas Tecnologias. Estes professores procuram formação específica na sua área 

de leccionação mas têm dificuldade em obtê-la junto dos Centros de Formação de 

Associações de Escolas da sua área. Esta falta de oferta está sobretudo relacionada com 

a sua dispersão geográfica. Modelos de formação mais flexíveis, nomeadamente com 

recurso ao e-learning, são já uma realidade, que é incentivada pelos organismos 

europeus ligados à educação, e que vêm assumindo uma crescente implementação a 

nível nacional. Estes modelos de formação com recurso ao e-learning podem constituir 

uma resposta válida a esta lacuna que actualmente se faz sentir na área da Educação 

Musical. No entanto é necessário ter em conta um conjunto de estratégias que promovam 

a sua eficácia, de forma a atingir os fins a que se propõem.  

Sintetizando as conclusões a que chegámos relativamente às perguntas formuladas no 

inicio deste trabalho, podemos referir que: 

 - Em resposta à pergunta, porque é que os professores de Educação Musical não 

    têm mais acções de formação contínua da sua área disciplinar? 

Os dados que recolhemos apontam principalmente para  a falta de solicitações em 

número suficiente por parte dos eventuais interessados o que advém da escassez de 

público na área de influência dos centros de formação. Esta escassez de público 

interessado, poderá estar por sua vez relacionada com a dispersão geográfica dos 

professores de Educação Musical, associada à imposição de um número mínimo de 

participantes para que a acção se realize.   
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 - Os professores de Educação Musical sentem necessidade de acções de    

    formação contínua da sua área disciplinar? 

As respostas que os professores respondentes deram aos questionários revelam que 

uma larga fatia dos professores procura formação complementar junto de Instituições 

ligadas à música e à Educação Musical para além daquela a que têm acesso nos Centros 

de Formação de professores e que, na sua maioria, a procura de formação complementar 

se deve a razões de ordem profissional. No que diz respeito à formação disponibilizada 

pelos Centros de Formação, é de referir um certo desencanto uma vez que, 20% dos 

professores afirma que nunca ou raramente vem de encontro às necessidades da sua 

prática pedagógica, enquanto que 61% afirma que algumas vezes vem de encontro a 

essa necessidade. O principal reparo que os professores fazem às acções de formação 

frequentadas, parece ser o  facto de serem demasiado teóricas e pouco práticas ou não 

terem dado resposta às necessidades da sua área disciplinar. No entanto, quando 

questionados directamente sobre quais as áreas em que sentiam maiores necessidades 

de formação verificámos que a resposta  foi , “Novas tecnologias educativas”.  

Assim, a resposta a esta pergunta parece ser: Sim, sentem necessidade de formação na 

sua área disciplinar, mas não a procuram nos Centros de formação de professores, 

revelando até algum desencanto com a formação frequentada nestes Centros.  

 - Existe formação contínua à distância para professores? 

Sim, existem estruturas com meios e experiência na formação contínua de professores à 

distância. 

 - Como se desenvolve a formação à distância em Portugal? 

No meio empresarial e nas instituições ligadas à educação e Ensino Superior existe uma 

forte aposta nesta área, pelo que são várias as acções desenvolvidas neste âmbito.  

No que diz respeito à formação contínua de professores à distância, esta desenvolve-se 

no âmbito do programa Prof2000, ou das acções desenvolvidas pelo CEDES, que têm 

disponibilizado de forma regular acções de formação à distância para professores. O 

programa Prof2000, com a sua rede de escolas e Centros de formação associados, é a 

maior estrutura neste âmbito em Portugal.  

 - A formação baseada em soluções de e-learning é viável? 

As acções já desenvolvidas neste âmbito revelam que não só viável como tem recolhido 

uma forte adesão por parte dos professores32 

 

 

                                                 
32 Ver anexo 4, “Entrevista  ao Dr. Lacerda coordenador do centro de treino do programa Prof2000” 
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 - Quais as estratégias pedagógicas a implementar? 

A nossa investigação não nos dá dados objectivos sobre esta questão, no entanto, a 

revisão bibliográfica efectuada dá-nos conta que estratégias interactivas de 

aprendizagem colaborativa, baseadas nas teorias construtivistas e sócio-construtivistas 

são as mais apropriadas para estes ambientes de aprendizagem. 

 - Qual o regime mais apropriado: totalmente on-line, ou misto? 

A nossa investigação não nos dá dados objectivos para esta matéria, no entanto a 

revisão bibliográfica aponta para as duas hipóteses. A nossa proposta de modelo de 

formação com recurso ao e-learning aponta para um regime misto, maioritariamente on-

-line apenas com uma sessão presencial no inicio da formação. 

 - Existem formadores com formação específica para dar formação em sistemas de 

   formação mais flexíveis nomeadamente com recurso ao e-learning? 

A nossa investigação, não se debruçou sobre esta questão de forma a dar uma resposta 

cabal, no entanto a revisão bibliográfica efectuada e a entrevista realizada ao 

Coordenador do centro de treino Prof2000 33  indica-nos ser uma área em que é 

necessário intervir.  

 - O quadro de formação de professores instituído está aberto a estes sistemas de 

    formação mais flexíveis nomeadamente com recurso ao e-learning? 

No quadro de formação de professores parece-nos que a legislação é vaga, 

nomeadamente ao nível do Regime Jurídico da Formação Contínua, Decreto Lei 207/96.  

Pelos dados que recolhemos, parece-nos que estes sistemas de formação mais flexíveis 

ainda se revestem de um carácter de excepção. 

 

Ao longo deste trabalho, foram também abordados diversos aspectos relevantes para a 

temática em questão, nomeadamente no que diz respeito ao seu enquadramento legal e 

aos aspectos relacionados com a própria dinâmica da acção de formação.  

Assim, depois de analisadas as principais linhas orientadoras na área do e-learning ao 

nível da União Europeia, consideramos que existe abertura na legislação que vigora em 

Portugal, para um enquadramento legal da formação contínua de professores com 

recurso ao e-learning. No entanto, existe a necessidade de clarificar posições 

relativamente a esta matéria. Assim, para além de assumir o ensino à distância com 

recurso ao e-learning como uma metodologia válida para diversas modalidades de 

formação importa assumi-lo em si mesmo como uma modalidade de formação e, então, 

depois de a caracterizar na sua especificidade, discutir qual o modelo pedagógico mais 

                                                 
33 Loc. Cit. 
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adequado e quais as estratégias a adoptar para que funcione. Nesta perspectiva 

concluímos ser necessário rever um conjunto de situações que vão desde a 

contabilização horária para modalidades de formação com recurso ao e-learning, 

manifestamente desadequada a este modelo de formação, pois deverá ter em conta a 

carga de trabalho total e não apenas o número de horas de trabalho síncrono realizado, 

até às estratégias de supervisão e formação de formadores. Estamos convictos  que 

nada impede que estratégias de supervisão na formação de professores sejam utilizadas 

em contextos de e-learning, no entanto, não devemos esquecer que a formação de 

comunidades de aprendizagem são um importante factor de sucesso nos cursos 

realizados on-line. Para a criação e sustentação destas comunidades de aprendizagem 

será necessário capacitar formadores dotados competências não só a nível tecnológico 

mas sobretudo pedagógico, que lhes permitam actuar eficazmente neste novo ambiente 

de formação.  

  

 

 

8.2 Linhas de desenvolvimento posterior do estudo 
 
 
A investigação realizada teve como finalidade apresentar um modelo de e-learning válido 

para formação de professores de Educação Musical. Do nosso ponto de vista, estamos 

convictos de que é um modelo válido, no entanto, só após uma validação no terreno 

poderemos obter dados mais concretos nesta matéria. 

 Ao longo desta investigação deparámo-nos com várias questões que, por estarem para 

além do âmbito deste trabalho, não foram devidamente aprofundadas, não obstante 

serem elementos relevantes e a ter em conta em futuros trabalhos de investigação. 

Assim, a questão da motivação para frequentar acções de formação, sendo um aspecto 

que não é novo, é neste âmbito bastante relevante. Nos resultados do nosso inquérito 

verificámos que as razões que levam os professores que leccionam em meio urbano a 

frequentar acções de formação são de ordem diferente daqueles que leccionam em meio 

rural. Se em modelos de formação presencial as razões que motivam para a frequência 

de acções de formação influenciam o grau de satisfação com que se participa na acção, 

em modelos de formação on-line esta questão é ainda mais sensível, pelo que futuros 

estudos nesta matéria se revestem de especial interesse.  
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A formação de professores on-line é uma realidade que já tem alguns anos e é provável 

que exista um número significativo de professores que já frequentou acções de formação 

em regime presencial e à distância. Seria também matéria de estudo interessante, fazer 

um estudo incidindo sobre a satisfação dos professores em relação à formação 

frequentada on-line e à frequentada em regime presencial. 

As estratégias pedagógicas a implementar na formação de professores em e-learning, 

afigura-se-nos como uma matéria rica e vasta que, estamos seguros, daria elementos 

para uma investigação e estudo autónomos de especial relevância. 
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Anexo 1 

Questionário aos professores de Educação Musical 
 

Questionário aos professores de Educação Musical 
 

Chamo-me Rui Melo, sou professor de Educação Musical e encontro-me neste momento a 
realizar o mestrado em Multimédia em Educação na Universidade de Aveiro. 
Este questionário faz parte do trabalho de investigação que estou a realizar com vista à 
elaboração da minha dissertação de mestrado e a sua finalidade é aferir qual o tipo de 
formação contínua oferecido aos professores de Educação Musical, qual a sua relação com 
a novas tecnologias, detectar quais as lacunas do actual modelo de formação e em que 
áreas é sentida maior necessidade de formação. O objectivo final será propor um conjunto 
de estratégias a implementar em cursos de formação contínua para professores de 
Educação Musical com recurso às novas tecnologias nomeadamente ao e-learning.  
Assim , gostaria de agradecer desde já a sua colaboração, salientando a extrema 
importância de que se reveste. O questionário é inteiramente anónimo pelo que não deverá 
escrever o seu nome. 
 

1. Em que distrito se localiza a sua escola? (assinale com ⌧ o que corresponde ao seu 
caso) 

 
Braga   � 
Bragança  � 
Porto   � 
Viana do Castelo � 
Vila Real  � 
Castelo Branco       � 
Aveiro              � 
Outro   � 
 Qual? _________________ 

 
2. A sua escola situa-se em meio : (assinale com ⌧ o que corresponde ao seu caso) 

 
Urbano � 
Rural � 
Não responderam � 
 

3. Sexo   (assinale com ⌧ o que corresponde à sua situação) 
 

Masculino � 
Feminino � 

  



4. Tempo de serviço _________ anos 
5. Habilitações académicas  (assinale com ⌧ o que corresponde à sua situação) 

 
Curso superior ou complementar de instrumento, canto ou composição � 
Curso completo não designado Superior     � 

Curso de professores do ensino básico variante de Educação Musical � 
Curso de licenciatura das Escolas Superiores de Música   � 
Curso de bacharelato das Escolas Superiores de Música   � 
Curso Superior de órgão do Instituto Gregoriano de Lisboa  � 
Curso Geral ministrado nas escolas de música oficiais ou oficializadas �  
CESE em Educação Musical                                    �  
Mestrado                                                    � 
Outro curso de formação inicial      � 

  Qual? _______________________________ 
 
 
 

 
6. Para além da formação oferecida pelos Centros de Formação de Associações de 

Escolas (CFAEs), obrigatória para progressão na carreira, frequentou outro 
tipo de formação? (assinale com ⌧ o que corresponde à sua situação) 
 

Sim     �  
Não     � 
Não responderam �  

 
7. No caso de resposta afirmativa à questão anterior quem foi a entidade 

formadora? 
(assinale com ⌧ uma e uma só das propostas seguintes) 
 

Organismos ligados à Musica e à Ed. Musical       � 
Instituições de ensino Superior    � 
Ambas as hipóteses anteriores    � 
Outras        � 

 
 
 
 
 

8. 1ª Razão para a procura de Formação Complementar (assinale um máximo de duas 
razões entre as propostas, atribuindo 1 à razão mais forte ou frequente e 2 à seguinte) 
 

Progressão na carreira � 

Necessidade de actualização das práticas pedagógicas � 



Complemento da Formação Inicial � 

Necessidade de dar resposta às novas orientações curriculares � 

Necessidade de desenvolver conhecimento e métodos de ensino � 

Necessidade de partilha e confronto de metodologias � 

Necessidade de avaliação das suas práticas � 

Vontade de melhorar o seu ensino � 

Aceder a informação actualizada 

Busca de resolução de problemas sentidos na sua prática pedagógica    

 

    

� 

� 

 

 
 
9. As acções de formação disponibilizadas pelos Centros de Formação de 

Associações de Escola (CFAEs) vêm de encontro às necessidades da sua prática 
pedagógica? (assinale com ⌧ o que corresponde à sua opinião) 

 
Sempre  ���� 

  Frequentemente ���� 
  Algumas vezes ���� 

Raramente  ���� 
Nunca   ���� 
Não responderam    ���� 

 
10. As acções de formação que frequentou nos Centros de Formação de 

Associações de Escola (CFAEs) têm dado resposta às necessidades da sua 
prática pedagógica?(assinale com ⌧ o que corresponde à sua opinião) 

 
Sempre   ���� 

 Frequentemente  ���� 
 Algumas vezes  ���� 

Raramente   ���� 
Nunca    ���� 

 
11. Quais os principais reparos que faz às acções de formação que frequentou nos 

CFAEs 
(assinale com ⌧ uma e uma só das hipóteses propostas, a que se aproximar mais da sua 

opinião 
 

Não deu resposta às necessidades da sua área disciplinar ���� 



Não deu resposta às suas necessidades pessoais  ���� 
São demasiado teóricas e pouco práticas   ���� 
Está desfasada das necessidades da escola   ���� 
A formação não tem aplicação prática no terreno  ����  
Não tem reparos a fazer     ���� 
Não responderam                                  ���� 

 
12. Considera o horário em que decorre a formação (assinale com ⌧ o que 
corresponde à sua opinião) 

 
Apropriado       ����   
Nem sempre favorável     ���� 
Difícil de conjugar com a sua vida profissional e familiar ���� 
Não responderam                                  ���� 

 
13. Em que áreas sente necessidade de formação? (assinale com ⌧ a coluna 

correspondente à necessidade que sente relativamente a cada aspecto proposto) 
 

 Muita Alguma Pouca 

Estratégias e métodos de ensino    

Psicologia da educação    

Programação de actividades didácticas    

Novas tecnologias educativas    

Relação da escola com o meio    

Sociologia da educação    

A escola e o meio sócio-cultural    

Desenvolvimento de projectos de investigação/acção    

Métodos e técnicas de avaliação    

 
 

14. Relação com as novas tecnologias 
(assinale com ⌧ em cada situação proposta o que corresponde ao seu caso) 
 
 Sim Não 

Tem à vontade com as várias ferramentas e aplicações 
informáticas 

  

Utiliza apenas o Processador de texto (Word) como principal 
ferramenta informática 

  



Utiliza o correio electrónico   

 
 

15. Acede à Internet (assinale com ⌧ o que corresponde à sua situação) 
 

Sim ���� 
Não ���� 
 

16. Em caso de resposta afirmativa à questão anterior utiliza a Internet (assinale 
com ⌧ o que corresponde à sua situação) 
 

Menos de 5 horas por semana ���� 
De 5 a 10 horas por semana  ���� 
Mais de 10 horas por semana  ���� 

 
 

17. Utiliza o correio electrónico (assinale com ⌧ o que corresponde à sua situação) 
 

Frequentemente   ���� 
Algumas vezes   ���� 
Raramente ou nunca   ���� 

 
18. Qual a sua relação com as novas tecnologias no âmbito da música 

(para cada proposta assinale com ⌧ a coluna correspondente) 
 Frequentemente Algumas 

vezes 
Raramente 
ou nunca 

Utiliza a Internet para ouvir ou gravar ficheiros musicais             

Utiliza processadores de som Áudio/midi como ferramenta 
de trabalho 

            

Utiliza editor de texto musical             

Utiliza o computador no âmbito da música             

 
 

OBRIGADO PELA COLABORAÇÂO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2               

Distribuição Geográfica dos professores de  
Educação Musical no Norte do país 

 

 Fonte: Estatísticas da Educação 2001 
GIASE – Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo 
 

Amares 5 Arcos de Valdevez 6 
Barcelos 27  Caminha 4 
Braga 51  Melgaço 1 
Cabeceiras de Basto 5  Monção 4 
Celorico de Basto 4  Paredes de Coura  
Esposende 11  Ponte da Barca 2 
Fafe 12  Ponte de Lima 11 
Guimarães 36  Valença 3 
Póvoa de Lanhoso 5  Viana do Castelo 27 
Terras de Bouro 2  

V
ia

na
 d

o 
C

as
te

lo
 

Vila Nova de Cerveira 5 
Vieira do Minho 3   
Vila Nova de Famalicão 24  Alijó 3 
Vila Verde 12  Boticas 1 

B
ra

ga
 

Vizela 3  Chaves 8 
  Mesão Frio 1 

Alfândega da Fé 2  Mondim de Basto 2 
Bragança 7  Montalegre 2 
Carrazeda de Ansiães 2  Murça 1 
Freixo de Espada à Cinta 2  Peso da Régua 4 
Macedo de Cavaleiros 3  Ribeira de Pena 3 
Miranda do Douro 2  Sabrosa 1 
Mirandela 4  Santa Marta de Penaguião 2 
Mogadouro 1  Valpaços 5 
Torre de Moncorvo 1  Vila Pouca de Aguiar 3 
Vila Flor 1  

V
ila

 R
ea

l 

Vila Real 12 
Vimioso 3  

B
ra

ga
nç

a 

Vinhais 4  
      

Amarante 10  
Baião 6  
Felgueiras 11  
Gondomar 30  
Lousada 13  
Maia 19  
Marco de Canaveses 10  
Matosinhos 44  
Paços de Ferreira 11  
Paredes 22  
Penafiel 19  
Porto 82  
Póvoa de Varzim 17  
Santo Tirso 14  
Valongo 21  
Vila do Conde 16  
Vila Nova de Gaia 59  

Po
rto

 

Trofa 8  

 

Total 755 professores



Anexo 3 

Questionário aos Centros de Formação de   
Professores 

Questionário 

Chamo-me Rui Melo, sou professor de Educação Musical e encontro-me neste momento a 

realizar o mestrado em Multimédia em Educação na Universidade de Aveiro. 

Este questionário faz parte do trabalho de investigação que estou a realizar com vista à 

elaboração da minha dissertação de mestrado que irá incidir sobre a formação contínua de 

professores de Educação Musical. Pretende-se no final vir a propor um modelo de 

formação válida e complementar ao existente recorrendo às novas tecnologias 

nomeadamente ao e-learning. Neste momento o meu objectivo é aferir qual a oferta de 

formação disponibilizada pelos CFAEs e restantes entidades formadoras na área da 

Educação Musical na região norte do país. 

Assim, gostaria de salientar a extrema importância da vossa contribuição e, desde já 

agradecer a preciosa ajuda que me possa dar .O questionário é anónimo pelo que o campo 

referente à Entidade Formadora não é de resposta obrigatória, poderá ser uma indicação 

meramente indicativa a nível concelhio ou distrital. 

Entidade Formadora 

 
Quantas acções tem este Centro de Formação acreditadas no 
Conselho Cientifico Pedagógico da Formação Contínua? 
Quantas acções na área da Educação Musical tem este centro de 
formação acreditadas no Conselho Cientifico Pedagógico da 
Formação Contínua? 

Professores do 1º ciclo  
Professores do 2º e 3º ciclos  

Qual o público-alvo das 
acções na área da Ed. 
Musical? 

Professores do 1º, 2º e 3º ciclos  

Quais as possíveis razões 
para a inexistência de um

Falta de formadores  



Não houve solicitações para acções nesta 
área  
Não houve inscrições em número suficiente 
para a turma ser financiada  

nesta área? 

Outras 

 

 

Professores do 1º ciclo 

Professores do 2º e 3º ciclos 

No ultimo ano (em 
2002),quantas acções de 
formação na área da 
Educação Musical se 
realizaram no vosso Centro 
de Formação? 

Professores do 1º, 2º e 3º ciclos 

Professores do 1º ciclo 

Professores do 2º e 3º ciclos 

Nos últimos três 
anos(2000,01,02) quantas 
acções de formação na área 
da Educação Musical se 
realizaram no vosso Centro 
de Formação? 

Professores do 1º, 2º e 3º ciclos 

Professores do 1º ciclo 

Professores do 2º e 3º ciclos 
Quantas foram 
disponibilizadas no triénio 
2000/01/02 nesta área e 
não se vieram a realizar? Professores do 1º, 2º e 3º ciclos 

Qual a razão da não 
realização das acções 
referidas no ponto anterior? 

 
A(s) acção(ões) realizou-se pelo menos 
uma vez e esgotou o público alvo  
Reduzido público alvo nas escolas 
associadas ao centro de formação  
Especificidade da área de formação e 
opção por áreas mais gerais e transversais 
ao currículo  

Ausência de interesse manifestado por 
parte das escolas associadas  

No caso de, apesar terem 
sido acreditadas acções de 
formação nesta área, estas 
não terem sido incluídas no 
plano de formação do 
centro em qualquer um dos 
anos referidos, qual a 
principal razão para este 
facto? 

Prevendo limitações no financiamento foi 
dada prioridade a outras acções  

Muito boa  
Boa  
Razoável  
Fraca  

Quando se realizaram 
acções de formação na área 
da Educação Musical qual 
foi a reacção dos 
formandos? 

Muito fraca   

Muito obrigado pela sua colaboração! 



Anexo 4 
 

Transcrição das entrevistas efectuadas 
 
 
 
 
 Nota introdutória 

 

As transcrições que se apresentam em anexos não foram alvo de revisão ao nível da 

redacção. Tiveram apenas a preocupação de traduzir fielmente o teor das entrevistas 

realizadas. Assim, o texto reflecte as características de um discurso oral, alguns vezes por 

tópicos e com uma estrutura pouco linear.  

A utilização das entrevistas com a referência expressa ao nome dos entrevistados foi 

devidamente autorizada pelos próprios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevista com o professor Artur Fernandes, músico profissional e 
professor de Concertina 
 
 
P: Quais os principais aspectos a ter em conta em relação à Música Tradicional 
Portuguesa? 
 
Há uma grande diferença entre música folclórica e música tradicional por transmissão oral. 

A música de raiz popular como seja a de um pastor que toca a sua flauta no monte porque 

o seu pai já a tocava constitui um património que passou por várias gerações por 

transmissão oral e é musica tradicional por transmissão oral, tem a ver com uma tradição 

das gentes desse local. Por outro lado pode existir uma música tradicional de tradição 

urbana ou rural. Por exemplo, o fado é uma música tradicional urbana enquanto que um 

Malhão ou um Vira é uma música tradicional rural. 

 Esta situação é comum a outros países, pelo que temos o Flamenco em Espanha como 

uma música tradicional urbana ou a Morna em Cabo Verde os Blues em algumas zonas dos 

Estados Unidos ou o Samba no Rio de Janeiro. Estas músicas muitas das vezes têm autor 

conhecido, no entanto têm a ver com a tradição local. Muitas destas músicas tradicionais 

urbanas chegam a algum grau de erudição como por exemplo a Bossa Nova ou as Ragas na 

música indiana, que chegaram a um elevado grau de erudição adquirindo a denominação 

de música clássica indiana. Podemos ter um exemplo aproximado na música para guitarra 

de Carlos Paredes. Em contraposição a música folclórica pressupõe já uma estilização ou 

seja, é uma representação de um passado que já não existe. Constitui-se normalmente por 

uma comunidade de um determinado local que se junta para preservar uns trajes, umas 

danças e uma músicas que corriam o risco de se perder e que são perfomatizados. Em 

algumas localidades mais fechadas é difícil distinguir se se trata de música tradicional por 

transmissão oral se de folclore porque é natural que algumas pessoas mais antigas ainda 

mantenham algum tipo de trajes ou que eventualmente ainda cantem aquelas canções em 

determinadas situações do seu dia a dia , mas na maior parte dos casos o grupo folclórico é 

criado para fazer uma apresentação, mediante um espectáculo que muitas vezes encerra 

alguma competitividade e alguma disputa regional entre os próprios grupos folclóricos. 

Muitas das vezes as próprias comunidades aperceberam-se que o facto de terem um grupo 

folclórico lhes dá uma maior visibilidade em termos regionais, nacionais e até 

internacionais.  



O movimento folclórico remonta ao séc. XIX e tem a ver com o movimento romântico e 

com grandes alterações que se deram ao nível da definição de fronteiras havendo alguns 

compositores deste período como sejam Bèla Bartók ou Dvorák que começaram a dar 

grande importância às canções tradicionais e a inclui-las como temas nas suas composições. 

Este foi um movimento transversal a toda a Europa e daí terá nascido o movimento 

folclórico. Em Portugal os primeiros grupos folclóricos surgem na década de 20 existindo 

registo de um grupo em Carreço, Viana do Castelo se bem que já antes existiam aquilo a 

que hoje se chamam ranchos em que todos vestem de igual e que integram cortejos em 

festividades, daí para a frente a vida dos grupos folclóricos está dependente dos 

movimentos migratórios das populações , nos anos 50 com o regresso de muitos 

emigrantes do Brasil há um grande boom nos grupos folclóricos, nos anos 60 com a saída 

de populações para a Europa Central  os grupos folclóricos começam a definhar, não só 

estes mas também os instrumentos que utilizavam como sejam o Cavaquinho, a Braguesa a 

Gaita de foles, etc, Nos anos 80 quando os emigrantes começam a regressar e a ficar nas 

suas terras de origem volta a haver outro recrudescimento no movimento folclórico. Neste 

momento embora estejamos num momento de grande quantidade de grupos folclóricos e 

de tocadores, dada a massificação a que se assistiu, houve um nivelamento da qualidade 

por baixo . 

O conceito de música folclórica não é igual de pais para país, por exemplo, para um 

tocador de concertina em Portugal é eticamente incorrecto tocar música de sua autoria. O 

que ele deve fazer é tocar as músicas da sua terra como os seus antepassados tocavam e 

sem grandes improvisos. No caso de um tocador de concertina em Cabo Verde é 

eticamente incorrecto tocar uma música que já tocou antes, ele deve, sempre que toca num 

baile ou grava um disco, apresentar sempre reportório novo ou uma nova versão da música , 

obviamente dentro da sua tradição musical. No caso dos países do leste Europeu em que as 

pessoas são bastante conhecedoras e têm bastante formação, os músicos integrados nos 

grupos folclóricos têm bastantes conhecimentos musicais e são grandes virtuosos o que 

permite a essa música ter um acesso mais alargado a outros públicos. No caso do tocador 

de música folclórica em Portugal que é tecnicamente limitado, tocando de ouvido e com 

algumas imperfeições está por isso longe de um público de massas. 

A Música Popular como o próprio nome indica permite o acesso a um maior número de 

pessoas . Sobre a sua própria essência temos por exemplo o caso de um país onde se ouve 



falar mais neste tema, o Brasil . Neste país a música popular brasileira é representada por 

músicos como Ney Matogrosso, Elis Regina , Chico Buarque , Gilberto Gil, etc., trata-se 

portanto de uma música de autor baseada em elementos do país ou de uma determinada 

área geográfica, com ritmos e harmonias de clara influência da sua região de origem. Em 

Portugal podemos citar nomes como José Mário Branco, Vitorino, Janita Salomé ou Fausto 

como sendo representativos da Música Popular Portuguesa .  

O caso da música Pop é completamente distinto da música popular, se bem que persistem 

por vezes algumas confusões entre Pop Music e Popular Music. No caso da música Pop, 

trata-se de um tipo de música de características mais massificadas muitas vezes 

denominada de música ligeira ou cançonetismo que busca parâmetros mais internacionais e 

por isso desenraizados das tradições locais não sendo por essa razão geograficamente 

identificável. Quando estes músicos abordam a música tradicional fazem-no de uma forma 

muito aligeirada não tendo em conta as suas essências musicais como sejam o ritmo, a 

melodia, a harmonia e até a métrica e a letra. 

A música tradicional pode dividir-se em urbana ou rural, sendo que a maior parte das vezes 

a música tradicional urbana é um pouco mais erudizada e a rural mais de tradição oral se 

bem que muitas das vezes a música tradicional urbana também se pode transmitir 

oralmente , é o caso da Morna, do Fado etc. Para além desta forma de transmissão também 

teremos que ter em conta outras como sejam o espectáculo e a gravação. Neste caso 

podemos dizer que a música tradicional urbana vai muito mais a reboque da industria do 

disco e do espectáculo do que música tradicional rural que vai muito mais por iniciativa do 

próprio trabalho ou da vivência em sociedade. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Entrevista com a Drª.  Cristina Faria coordenadora do Curso de 
Professores de Educação Musical da ESE de Coimbra 
 
 P: Em que moldes de processa a formação inicial dos professores de Educação Musical 

na ESEC?  

 

- A Escola Superior de Educação de Coimbra, ESEC, dá formação inicial a professores de 

Educação Musical do 1º 2º e 3º ciclos do Ensino Básico . 

Existe legislação que permite que os professores do primeiro ciclo tenham professores 

coadjuvantes de áreas de especialidade. Assim os alunos da ESE de Coimbra fazem logo 

no 2º ano um estágio anual em escolas do primeiro ciclo durante o qual, em colaboração 

com os professores da classe, desenvolvem a sua actividade uma vez por semana. 

No terceiro ano fazem um estágio anual no segundo ciclo e no quarto ano fazem um 

estágio anual no terceiro ciclo. 

Neste momento, o modo de proceder da DGAE não está condizente como que se faz ao 

nível do ensino superior uma vez que, embora os alunos tenham habilitação suficiente para 

leccionar no 3º ciclo, são raras as vagas que são abertas para este grupo de docência. Além 

disso, a licenciatura com que  os alunos ficam habilitados não lhes dá habilitação própria 

para concorrer ao grupo 40 (Musica no 3º ciclo) porque o Curso é tirado numa ESE, caso o 

mesmo curso tivesse sido tirado numa Escola Superior de Música ou numa Universidade já 

daria acesso ao Grupo 40 com habilitação própria. 

Por outro lado o que se verifica na prática é que os alunos estão a concorrer ao grupo 6 (Ed. 

Musical 2º ciclo) e estão a dar aulas no grupo 40 (3º Ciclo). 

Esta situação gera incongruências do tipo de os alunos poderem concorrer ao grupo 40 

quando ainda só são detentores de habilitação de grau não superior, por exemplo com o 

Curso Geral do Conservatório, estando impedidos de o fazer a partir do momento em que 

terminam a sua licenciatura em Educação Musical. Daqui se depreende que, nesta área, a 

legislação não é compatível com a actual formação existente. 



Para concorrer a este curso, embora não seja exigida para além do 12º ano nenhuma 

habilitação especifica no âmbito da música, os alunos têm que realizar um conjunto de 

provas na área da música que constituem as provas de acesso a este curso. 

 

Assim, a prova escrita para acesso ao curso é constituída por: () 

Ouvir um excerto musical e escrever a linha superior 

Ouvir um excerto musical polifónico (normalmente um quarteto de cordas) e escrever as 

quatro vozes duas nos primeiros oito compasso e depois as outras duas  

Ouvir uma melodia com acompanhamento harmónico e identificar as funções tonais 

Uma prova de cultura musical em que se ouvem oito excertos e tem que se responder de 

forma correcta a três perguntas que podem ser de foro organológico, historia da música, ou 

sobre compositores 

Por ultimo, os candidatos têm uma melodia para harmonizar 

 

Na prova oral fazem uma: 

Execução instrumental 

Harmonização directa de uma melodia 

Leitura melódico-ritmica 

 

O currículo tem uma componente na área das novas tecnologias que, devido a diversas 

solicitações e à necessidade sentida pelos alunos, numa próxima revisão será reforçada. 

 

Ao nível dos pré requisitos, nota-se que os alunos que procuram este curso possuem 

competências muito diferentes reflectindo alguma heterogeneidade no ensino ao nível do 

complementar e secundário. De qualquer forma, é de referir que embora ao nível da 

Educação Musical já exista uma maior homogeneidade, ao nível da cultura musical isto 

está longe de se verificar sendo os conhecimentos a este nível quase nulos ou muito 

deficientes. 

No terceiro ano, os alunos têm uma cadeira de Etnomusiclogia em que o primeiro semestre 

é dedicado aos aspectos mais gerais da Etnomusicologia sendo o segundo semestre 

dedicado à Música Tradicional Portuguesa. Nesta cadeira os alunos fazem diversos 

trabalhos de investigação e pesquisa inseridos numa proposta de aplicação pedagógica de 



determinado aspecto da Etnomusicologia na sala de aula, independentemente do nível de 

ensino. 

 

Os alunos do curso de professores da Educação Musical da ESE de Coimbra já fazem 

algum uso das ferramentas de comunicação assíncronas disponíveis na Internet. Assim 

cada aluno é atribuída uma conta de correio electrónico e um Login e password que lhes 

permitem ter acesso a uma área do seu curso onde para além do currículo do próprio curso, 

podem consultar o seu próprio processo, as suas médias e classificações nas várias 

disciplinas, aceder aos materiais de apoio da disciplina, colocar dúvidas, entregar trabalhos, 

etc. A gestão das páginas da cadeiras é feita pelos próprios professores que aí inserem os 

sumários e os matérias que consideram relevantes para os alunos.  

Este é considerado um primeiro passo da ESE de Coimbra para iniciar um programa de e-

learning, mercê de uma reestruturação que está a ser levada a cabo ao nível do Instituto 

Politécnico de Coimbra. Este programa tem a colaboração de alguns alunos do 4º ano do 

Curso de Comunicação e Design em Multimédia que estão a trabalhar nesta área, e em 

breve deverão ser definidas as principais linhas orientadoras nesta área.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entrevista com Drª Graça Mota, coordenadora do Curso de 
Professores do Ensino Básico na variante de Educação Musical da 
ESE do Instituto Politécnico do Porto  
 
P: Como se processa a formação inicial dos professores de Educação Musical? 

 

 - Aos alunos do Curso de Professores do 1º ciclo variante de Educação Musical da ESE do 

Porto é dada uma formação bivalente com uma vertente generalista que permite que os 

futuros docentes dêem aulas no 1º ciclo, ao mesmo tempo têm uma área de especialidade 

que lhes permite leccionar também no 2º ciclo. 

 

A especialização em Educação Musical determina que para se poderem candidatar ao curso 

os alunos têm que ter determinados pré requisitos na área da música. 

Assim, para além do 12º ano, é necessário fazer uma prova de acesso na área da música. 

Esta prova consta de uma prova oral com uma componente prática em que o candidato tem 

que tocar o seu instrumento, cantar, ler à primeira vista uma prova que lhe é dada e fazer 

ao teclado uma harmonização de uma canção. Também terá que realizar uma prova escrita 

em que se procura determinar quais as capacidades auditivas dos alunos, o 

desenvolvimento ao nível da formação musical e os conhecimentos de cultura musical. 

Nesta prova os alunos ficam aptos ou não aptos. No caso de ficarem aptos é-lhes atribuída 

uma nota que concorre com uma determinada percentagem para a média de acesso ao 

curso. 

 



 Refira-se que, ao longo dos anos a formação musical dos alunos que se propõem à prova 

de acesso tem vindo a melhorar significativamente, fruto da acção desenvolvida nas 

escolas profissionais, academias e conservatórios notando-se que o ensino da música está 

mais dinâmico, o que tem tido uma influência decisiva na melhoria da formação de base 

dos alunos 

 

No que diz respeito aos conhecimentos musicais que os alunos têm aquando do seu 

ingresso neste curso, embora não hajam estudos específicos nesta área, nota-se que, alunos 

que têm uma boa formação musical nomeadamente no que concerne à sua prática 

instrumental, ao longo do curso demonstram uma maior desenvoltura com reflexo na 

actividades com os próprios alunos. 

No que diz respeito à prática pedagógica e ao desenvolvimento da capacidade de interagir 

com as crianças, a escola procura dotar os alunos dos conhecimentos que lhes permitam vir 

a ser bons pedagogos, comunicadores e facilitadores da aprendizagem. Neste caso o 

desempenho de cada um depende em grande medida das suas capacidades individuais.  

 

O curso tem uma duração de quatro anos, e é composto por uma parte generalista e uma 

parte da especialidade de Educação Musical. 

A componente especifica de Educação Musical vai tendo um peso crescente ao longo dos 

quatro anos. No inicio do curso a fatia de Ciências da Educação e ensino de outras áreas é 

maior e a de música menor, no decorrer do curso esta situação vai-se invertendo, até que 

no 4º ano, os alunos fazem só cadeiras da especialidade de música para além da prática 

pedagógica no 2º ciclo do ensino básico. Neste ano os alunos têm a responsabilidade de dar 

aulas uma turma durante um ano, estando inseridos numa escola onde dão as aulas e 

tomam contacto com todo o sistema organizativo da escola, desde os Órgãos de Gestão e 

Conselhos de turma, até à Direcção de turma, área em que têm um Seminário sobre esta 

matéria específica. Durante este ano os alunos estão sob a orientação de um professor de 

Educação Musical da escola onde leccionam , com quem têm sessões de planificação de 

aulas. Simultaneamente existe um  professor da ESE que também exerce uma acção de 

acompanhamento indo assistir regularmente a aulas que os alunos fazem. O professor 

cooperante e o da ESE têm entre si também sessões conjuntas em que ao longo do ano 

definem linhas de orientação comuns. 



A prática pedagógica no primeiro ciclo é feita nos mesmos moldes, durante o terceiro ano 

do curso. 

 

Em termos de formação procura-se fazer a ligação entre o ensino e a prática musical 

partindo do principio de que não se é um bom professor de música se não se é um bom 

músico. Não se trata aqui de estar a formar músicos em detrimento das restantes áreas da 

educação, até porque os objectivos são completamente diferentes dos de uma Escola 

Superior de Música por exemplo, mas trata-se de formar docentes que na sua actividade 

lectiva desenvolvam um ensino com rigor cientifico e qualidade musical para além do seu 

próprio desenvolvimento artístico. Assim, os alunos logo desde o primeiro ano estudam 

dois instrumentos, a Guitarra e a Flauta de bisel para além de cadeiras mais gerais como 

educação auditiva. Nesta formação procura-se ao longo do curso conjugar de forma 

harmoniosa a parte teórica com a parte da prática musical. Os alunos têm disciplinas como 

Coro, Música de conjunto, Prática de harmonização ao teclado, Técnica vocal, Direcção 

coral, que contribuem para sua formação como músicos, a par destas têm um conjunto de 

disciplinas na área da pedagogia e das ciências da educação que contribuem para  sua 

formação como professores e os preparam para trabalhar com os seu futuros alunos. 

Por outro lado os futuros professores têm toda a formação necessária para leccionarem 

todas as áreas do primeiro ciclo, nomeadamente as artísticas como sejam, a Expressão 

plástica, Dramática e Educação Física.  

 

De uma forma geral os professores quando terminam o curso vão na sua maioria leccionar 

no 2º ciclo, mas devido à organização em agrupamentos verticais muitas vezes 

complementam o seu horário com horas nas escolas do 1º ciclo dando aulas de expressão 

musical. 

 

Em termos de pré requisitos dos alunos, notam-se algumas lacunas com uma especial 

incidência nos aspectos relacionados com a cultura musical. Nota-se que os alunos 

frequentam pouco concertos, conhecem pouco a música do seu tempo e o que se faz hoje, 

conhecem pouco a música popular portuguesa, conhecem muito pouco a musica 

portuguesa erudita . 



Não existindo uma cadeira especifica de musica popular portuguesa, quer esta quer a 

musica erudita é utilizada frequentemente no trabalho com os alunos ao longo do curso ao 

nível do canto, instrumento, da prática pedagógica e incentivando a pesquisa da música 

popular . 

 

A ESE tem contactos internacionais com outras instituições de ensino superior de países 

como a Áustria Espanha, Inglaterra, Bélgica e Noruega em que através do programa 

Erasmus, é feito o intercâmbio de estudantes entre várias universidades em cursos com 

currículos semelhantes ao seu com a duração de 3 a 6 meses.  

 

Na vertente de investigação, existe um centro de investigação na área de música no qual os 

alunos têm um módulo de Introdução à Investigação em Educação Musical. 

  

Em colaboração com a Universidade do Porto Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação o Instituto Politécnico do Porto no qual está integrada a ESE também tem 

Mestrados em Educação Musical e em Psicologia da Música 

 

Entrevista com o Dr Alexandre Andrade Coordenador da área da 
música do Curso de Professores do Ensino Básico variante de 
Educação Musical do Instituto Piaget 
 
 
P: Como se processa a formação inicial dos professores de Educação Musical no Instituto 

Piaget? 

  

- O curso de Curso de Professores do Ensino Básico variante de Educação Musical do 

Instituto Piaget foi recentemente reformulado com o objectivo de conferir um maior 

equilíbrio entre um conjunto de disciplinas de carácter eminentemente prático e as de 

carácter mais teórico-prático. Nalguns casos as designações de algumas disciplinas não 

proporcionam uma leitura muito precisa dos seus conteúdos pelo que existe uma espécie de 

currículo oculto que não está exposto… 

A grande preocupação aquando da reformulação deste curso residiu na apresentação de um 

conjunto de disciplinas na área das didácticas relacionadas com a música.  



Tendo em conta que, um significativo número de professores formados estão a desenvolver 

a sua actividade leccionando no primeiro ciclo, houve a preocupação de desenvolver com 

estes um trabalho não só ao nível do segundo ciclo mas também do primeiro ciclo na área 

da expressão musical. 

A par deste trabalho foi também fortalecido o trabalho relacionado com a didáctica 

especifica dos instrumentos nomeadamente a flauta de bisel, que aprendem nos dois 

primeiros anos, a guitarra e as práticas ao teclado, com um trabalho especifico 

direccionado não só ao segundo ciclo mas também ao primeiro ciclo. Para além destas 

didácticas também se desenvolve um trabalho ao nível do instrumental Orff, grupos corais 

e instrumentais. O curso tem uma articulação ao nível das práticas pedagógicas com as 

escolas onde os alunos vão fazer estágio e, pontualmente, os professores cooperantes 

responsáveis pela orientação do estágio deslocam-se ao Instituto Piaget para estabelecerem 

uma certa a articulação com os professores da ESE.  

Assim os dois primeiros anos do curso são dedicados às práticas pedagógicas do primeiro 

ciclo e no terceiro e quarto ano as práticas pedagógicas estão direccionadas para o segundo 

ciclo de Educação Musical.  

Este trabalho é sempre feito em articulação com as escolas da seguinte forma, os alunos do 

terceiro ano têm a disciplina de Práticas Pedagógicas (micro ensino), que numa primeira 

fase se desenrola no Instituto. Em seguida e numa segunda fase o professor da disciplina 

leva-os às escolas para que os alunos façam uma primeira observação, no quarto ano então 

ser-lhe-ão atribuídas turmas de 5º e 6º ano que leccionam sensivelmente no período entre 

Janeiro e Maio. Durante este período de tempo o aluno estagiário para além de preparar e 

leccionar  as suas próprias aulas assiste a aulas do professor orientador e dos colegas de 

estágio. Os professores das escolas do 2º ciclo que estão cooperar com o Instituto 

pontualmente deslocam-se ao Instituto e conjuntamente com o professor de Práticas 

Pedagógicas fazem a articulação entre a acção pedagógica e as práticas pedagógicas 

simuladas (micro ensino). Esta foi a forma encontrada de fortalecer a formação dos 

professores rentabilizando a parceria entre o Instituto e as escolas que funcionam como 

Centros de Estágio.  

 

Ao nível do primeiro ciclo os alunos do primeiro ano têm um trabalho de campo ao nível 

antropológico em que tomam conhecimento com todas as dinâmicas e realidades ao nível 



do primeiro ciclo a par do desenvolvimento do próprio plano de estudos contempla uma 

formação global de tipo generalista. No segundo ano têm um trabalho no âmbito da prática 

pedagógica direccionada para o primeiro ciclo, onde aplicam os conhecimentos adquiridos 

no primeiro ano e sob a orientação de um professor cooperante dão aulas onde 

desenvolvem todas as competências no âmbito da língua materna, estudo do meio, 

matemática e a área das expressões nomeadamente a expressão musical.  

 

Para a candidatura ao Curso de Professores do Ensino Básico variante de Educação 

Musical não são exigidos por parte do Instituto Piaget quaisquer tipo de pré requisitos em 

termos de formação musical, pelo que não existe qualquer prova específica neste âmbito. 

No entanto o que se verifica é que , na sua grande maioria todos os alunos que se 

inscrevem têm conhecimentos musicais.  

Naqueles casos em que à entrada os conhecimentos na área da música de alguns alunos são 

pouco consistentes o que se verifica é que à saída , em termos de formação global a 

competência cientifico-pedagógica adquirida é por vezes superior à de alunos que fizeram 

o oitavo grau de instrumento. 

 As possíveis dificuldades que a discrepância existente ao nível da formação inicial dos 

alunos normalmente só se fazem sentir nos dois primeiros anos, até que estes adquiram um 

determinado nível de domínio da linguagem musical que lhes permita o desenvolvimento 

de actividades em termos didáctico pedagógicos. Isto pressupõe um esforço extra destes 

alunos no sentido de, num curto espaço de tempo, adquirir e consolidar os seus 

conhecimentos musicais, esta situação deixa de ser preocupante quando se aborda as 

disciplinas de carácter mais didáctico sendo que no terceiro e quarto ano já se assiste a um 

nivelamento geral da formação de todos os alunos. 

 

Em termos de formação geral dos alunos o currículo actual procura integrar para além de 

disciplinas na área cientifica da Educação Musical um rol de disciplinas dentro do ramo 

das Ciências da Educação fundamentais para a formação integral do aluno. No caso do 

Instituto Piaget em concreto existem determinadas áreas como a Filosofia, a Antropologia, 

entre outras que incidem inevitavelmente em pensamentos e princípios Piagetianos.  

 



No que diz respeito às disciplinas da área da Música, não existindo em concreto uma 

disciplina de Musica Tradicional Portuguesa, a abordagem que é feita praticamente em 

todas as disciplinas desde a Flauta de bisel até à Prática de Teclado ou Coro, vai ao 

encontro da musica tradicional portuguesa sendo por isso um elemento comum e 

transversal a todas elas. Outra das vertente desta formação é a informática nomeadamente a 

informática musical.  

 

Este modelo de formação é idêntico em todos os pólos do Instituto Piaget espalhados pelo 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5               

Instituições prestadoras de serviços de e-learning 
 

Fonte - http://ead.no.sapo.pt/mundo/portugal.html consultado em 16/09/2004 
 

 
 
 
 
 
 
       Ensino Superior 

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO  
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE VISEU 
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E DE GESTÃO  
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM 
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL 
UNIVERSIDADE ABERTA 
UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
UNIVERSIDADE CATÓLICA 
UNIVERSIDADE DO MINHO  
UNIVERSIDADE DO PORTO 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA  
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação e Meio  
Empresarial 

ACADEMIA GLOBAL  
AGESFAL 
APRENDER ONLINE 
ARGUS 
CAMPUS ESINE 
CEAC 
CENTRO NAVAL DE ENSINO À DISTÂNCIA 
CLCC  
COMPANHIA NACIONAL DE SERVIÇOS 
DIDÁCTICO  
DÍGITO 
E-CESAE 
E-CURSOS  
EICOM 
ESCOLA TÉCNICA DE ESTUDOS SUPERIORES 
ESTUDAR NA NET 
EVOLUI.COM 
FLAG/TV CABO 
FORMAÇÃO ONINET 
FORMARE-PT INOVAÇÃO 
FORMEDIA  
IFEA  
GECTI   
INSTITUTO BENTO DE JESUS CARAÇA 
INSTITUTO ELECTRÓNICO PORTUGUÊS  
INSITUTO EUROPEU 
INSTITUTO DE FORMAÇÂO BANCÁRIA 
INSTITUTO PARA A INOVAÇÃO NA FORMAÇÃO 
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÂO 
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMAÇÃO BANCÁRIA 
INSTITUTO VIRTUAL 
ISD  
METAFORMAÇÃO  
PROF 2000 
PT INOVAÇÂO 
RUMOS  
SABER EM PT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 

Entrevista ao Dr. Lacerda coordenador do centro de 
treino do programa Prof2000 

 
 
P: Qual foi a génese do projecto Prof 2000? 

 

O projecto nasceu em 1996 de um projecto europeu de educação à distância que é o 

projecto TRENDS (TRaining Educators Networks and Distributed Systems), dele fazem 

parte alguns parceiros institucionais, nomeadamente a Universidade de Aveiro, a 

Universidade do Minho, a Direcção Regional de Educação do Centro, DREC, em 

representação do Ministério da Educação e 20 escolas da região centro. Dada a forte 

adesão que o projecto teve logo desde o seu inicio rapidamente passaram a ser 40 as 

escolas que integraram o projecto, e um Centro de Formação da Associação de Escolas do 

Concelho de Aveiro, CFAECA, que funcionou como elo de ligação com o Conselho 

Cientifico Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC).  Dado o carácter inovador que 

este  modelo de formação representava, este Centro de formação desenvolveu uma 

importante acção junto do CCPFC no sentido de acreditar acções para formação à distância. 

No sentido de esclarecer as entidades institucionais acerca da validade deste modelo de 

formação e dadas as diferenças existentes entre este modelo e a formação presencial houve 

necessidade de fazer todo um trabalho de base que foi realizado no âmbito do projecto 

TRENDS que no seu inicio teve uma duração de três anos, de 1996 a 98. 

O sucesso deste projecto reflectiu-se através de um conjunto de sinais nomeadamente no 

número de escolas cuja adesão estava inicialmente prevista, que em apenas dois anos 

triplicou, e no de Centros de Formação aderentes que sendo apenas um à partida no final 

do projecto eram dezassete. Estes indicadores levaram a que extinto o programa em si, não 

seria desejável a cessação da sua actividade até pela importância do saber fazer adquirido, 

e dos meios e recursos que entretanto foram criados . Esta situação levou a que o ano de 

1999 se tenha constituído como um ano de transição, em que no sentido de dar 

continuidade ao projecto cessante, se criaram as bases necessárias para aquilo que se veio a 

transformar no Prof2000. Nesta fase dá-se uma mudança nos parceiros que integram este 

programa saindo as Universidades de Aveiro e do Minho e entrando a Portugal Telecom 



como uma Instituição cuja parceria poderia trazer uma mais valia em termos técnicos e 

algum reconhecimento ao próprio projecto uma vez que a esta entidade interessa também a 

formação à distância. (Actualmente a PT inovação possui uma plataforma própria de 

ensino à distância que é assente naquilo que foi desenvolvido no âmbito deste programa) 

Esta parceria manteve-se de 1999 até 2003 e durante este percurso a dimensão do projecto 

vai aumentando em número de escolas que das quarenta passa a sessenta . Actualmente, 

embora tenham vindo a ocorrer algumas alterações na orgânica do programa o número de 

escolas tem continuado a crescer e está na ordem das noventa, e não obstante a saída de 

algumas escolas , assiste-se à adesão cerca de vinte escolas por ano .  

 

P: Qual o papel do líder de escola Prof2000? 

 

Uma vez que as escolas não têm uma figura oficialmente reconhecida que seja responsável 

pelos seus sistemas informáticos foi necessária a criação de um líder das escolas Prof2000 

como condição para a sua participação neste programa. Este líder, era inicialmente um 

professor da escola com um determinado perfil ao nível da utilização das tecnologias e da 

sua implementação na escola no que diz respeito não só à utilização das novas tecnologias 

mas também na manutenção dos sistemas informáticos e das redes de comunicação. Este 

líder era acompanhado à distância pelo centro de treino do programa Prof2000 assim como 

todos os outros que estavam nas mesmas funções , e propunha dentro da escola um 

conjunto de actividades, devendo acompanhar e dar apoio à formação dos professores da 

escola. Isto porque inicialmente o projecto TRENDS previa que o formando estivesse em 

contexto de formação à distância mas que fosse acompanhado presencialmente pelo Líder 

de escola. Hoje, dada a dimensão que o programa tem isto já não acontece. Por um lado a 

procura desta formação é cada vez maior tendo-se registado no ano de 2003 cerca de 1300 

inscrições em acções de formação sendo que a resposta que o Prof2000 dá é de cerca de 

50% do número de inscrições, pelo que ficam todos os anos muitos formandos de fora. 

Também se tem vindo a registar que muitos dos formandos, depois de frequentarem uma 

primeira acção, nos anos seguintes voltam a inscrever-se noutras acções e frequentemente 

em mais do que uma acção o que tem contribuído para o aumento exponencial da procura 

de formação. 



Devido a este crescimento na formação o papel que o líder de escola tinha inicialmente 

alterou-se . Deixou de haver o espírito de apoio dos formandos que estavam a dar os 

primeiros passos na utilização das tecnologias acompanhando a sua formação, até porque 

hoje , em teoria, o professor já tem outra autonomia ao nível da utilização das tecnologias, 

já consegue por si só aceder ao ambiente de formação e perceber o contexto em que esta se 

desenrola. O professor chega, por si, a uma acção de formação e consegue resolver sozinho 

a generalidade dos problemas iniciais com que se depare. Por outro lado os professores já 

não fazem a sua formação na escola mas sim em casa. 

 

Não havendo computadores em casa, a escola tinha que encontrar os meios para que os 

professores das escolas conseguissem aceder à formação, daí que fosse condição de acesso 

das escolas à rede de formação de professores Prof2000 terem uma rede mínima de 10 

computadores ligados em rede e ligados à Internet e a identificação de um professor que 

recebendo uma formação prévia pudesse dar apoio aos professores em formação, e lhes 

desse esclarecimentos sobre a forma como se processaria a sua formação, até porque no 

final dos anos noventa o conceito de formação à distância para os professores era uma 

ideia um pouco estranha chegando mesmo a duvidar da eficácia dessa formação, 

actualmente este conceito já não é tão estranho e os professores já vão tendo uma ideia do 

que é formação à distância.  

 

Actualmente o papel de líder de escola está um pouco modificado. A escola identifica 

dentro do seu quadro aquele professor com mais potencial para ser líder de escola como 

sendo o que tem mais iniciativa, um certo gosto pelas tecnologias da comunicação e se 

envolve. Inicialmente o Prof2000 pôde contar com a atribuição de um crédito horário para 

atribuir aos professores que desempenhavam destas funções, o que constituía um incentivo 

uma forma de compensação da escola pelo esforço que estava fazer. 

Actualmente este crédito horário foi completamente retirado e a presença num 

estabelecimento de ensino de um líder de escola Prof2000 deve-se a uma priorização desta 

área por parte da escola, ciente de que tem a ganhar com isso, e atribuindo por isso uma 

parte do seu crédito horário ao professor responsável por esta área. 

 



(Nos dias de hoje tem-se assistido a uma enorme vontade por parte do discurso politico no 

desenvolvimento desta área o que leva a que por parte dos conselhos executivos seja 

sentida a necessidade de tomar uma atitude , qualquer que ela seja. No entanto, daí até que 

seja atribuído a um professor este tipo de funções e de atribuições é um processo complexo 

até porque não está definido no quadro de escola nenhum professor com atribuições a este 

nível e terá que ser a escola a assumir as suas opções correndo riscos por conta própria. Ao 

escolher um professor do quadro da escola com este tipo de perfil muito especifico, são-lhe 

atribuídas algumas horas para o desenvolvimento de projectos e normalmente é um 

professor que trabalha muito mais do que as horas que o crédito horário lhe dá ) 

 

Assim o papel deste professor deixou de ser o de apoio à formação para passar a ser o de 

um professor que na escola tem um papel de disseminador das novas tecnologias e de 

facilitador da utilização das novas tecnologias junto dos seus colegas dinamizando 

projectos na própria escola e com uma ligação ao Prof2000 no âmbito de uma rede 

solidária que lhe presta os apoios que considera de vez em quando necessário requerer e 

que este lhe pode prestar.  

Caso o programa conseguisse alguma capacidade de influência junto do ME, a grande 

atitude de descriminação positiva que o ME poderia fazer seria atribuir um credito horário 

ou algo semelhante ao professor que fosse nomeado para estas funções, na ausência deste 

tipo de orientação tem que ser a escola que, ao ganhar consciência desta necessidade, a 

assume como prioridade e toma as medidas necessárias para lhe fazer face. 

 

- Qual é a plataforma de ensino à distância do Prof2000? 

 

A plataforma que dá suporte a esta formação, é uma plataforma que foi concebida de base 

tendo em conta as modalidades de formação que já existiam, curso, oficina, seminário e 

desenvolveu-se partindo da necessidade de pegar nos conteúdos existentes e passá-los para 

um formato digital de forma a que a comunicação se pudesse estabelecer e a formação 

fosse exequível com os meios de formação à distância. Daí o aparecimento de um conjunto 

de menus concebidos no centro de treino que foram sendo adaptados e adequados em 

função das necessidades que formandos e formadores foram identificando, de forma a que, 

este serviço que actualmente assenta na plataforma de ensino à distância do Prof2000 se 



constitua como uma ferramenta eficaz para a formação de professores. Isto porque quando 

se fala em e-learning fala-se logo de normas e conteúdos passíveis de utilizar em vários 

contextos, no entanto, para quem conheça a realidade da formação de professores e a da 

formação à distância, percebe facilmente que não se trata de arranjar simplesmente uma 

ferramenta de e-learning para um determinado curso com um objectivo determinado, pois a 

formação de professores abrange áreas muito diversificadas e a normalização de conteúdos 

torna-se por isso problemática. Assim, a concepção da plataforma de e-learning tem que 

permitir alguma flexibilidade e determinadas nuances que dêem resposta às diversas 

solicitações decorrentes da formação de professores. 

 

P: Qual o papel do centro de treino do Prof2000 na formação de formadores? 

 

Neste processo existem diversos intervenientes com papeis muito específicos. O centro de 

treino constitui o núcleo duro ao nível tecnológico, tem uma linha dedicada e mantém os 

servidores que dão acesso aos programas e às páginas http. O centro de treino tem também 

um papel pedagógico no sentido de coordenar e se interligar com os seus parceiros, 

nomeadamente com as escolas através dos lideres de escola, e com os centros de formação 

que neste momento são vinte e oito. Os centros de formação que têm como suporte as 

escolas associadas vão percebendo quais são as necessidades daquelas escolas e vão 

fazendo propostas de formação tendo como horizonte as suas escolas. Havendo a 

possibilidade de dar formação à distância os centros já podem contar com um publico alvo 

acrescido uma vez que uma determinada acção que não tenha na área de influencia do 

centro de formação um número suficiente de professores interessados, poderá ser 

viabilizada se for realizada à distância dada a abrangência dos destinatários ser 

completamente diferente. 

Este ano o Prof2000 começou a dar formação a formadores do Prof2000 para que estes se 

sintam habilitados para fazer formação à distância e de forma a que os centros de formação 

consigam fazer face a uma oferta de formação alargada. Neste sentido o centro de treino 

Prof2000 solicitou aos centros de formação que lhe indicasse quais os professores que 

teriam o perfil adequado e que estariam interessados em dar este tipo de formação e é a 

esses professores que está neste momento a ser mostrado o que é uma plataforma e qual é a 

forma de trabalhar ”por dentro” da mesma tendo em conta todo o trabalho de base que é 



necessário empreender para ministrar este tipo de formação, que vai desde o domínio dos 

meios para a produção de materiais em formato digital até à previsão das interacções entre 

os formandos. Este é o grande entrave que os centros de formação têm sentido e que o 

centro de treino tenta ultrapassar com esta formação. No sentido de dar resposta às 

expectativas e à procura desta formação houve a necessidade de desdobrar a turma da 

acção de formação de formadores em três uma vez que esta teve uma tal procura que, para 

um total de quinze formandos por turma, houve cerca de cinquenta e cinco inscrições. Esta 

tendência tem-se vindo a verificar na generalidade das acções que são disponibilizadas 

pelo Prof2000.  

 

- Qual a oferta de formação? 

 

Embora o leque de oferta de acções de formação à distância seja bastante alargado ainda 

não abrange todas as áreas disciplinares . 

Numa primeira fase, procurou-se que a formação fosse em áreas que não das tecnologias, 

isto para evitar uma associação imediata da formação à distância com a formação na área 

das tecnologias. Com a dificuldade em identificar formadores para estas áreas disciplinares 

acabou por se encontrar mais facilmente formadores para as áreas das tecnologias pelo que 

neste momento existe uma grande percentagem de formação em áreas relacionadas com as 

tecnologias. A ideia será tentar inverter este ciclo e neste sentido a formação de formadores 

em curso é dirigida a formadores de outras áreas que não as das tecnologias uma vez que 

embora o discurso oficial seja muito dirigido às tecnologias o que se pretende é que a 

tecnologia seja um meio e não um fim em si mesmo.  

 

P: Como aderir à rede de escolas Prof2000? 

 

Uma escola entra na rede ou através do centro de formação a que está associada e a 

identifica, por proposta da própria escola que tendo conhecimento do Prof2000 envia uma 

comunicação a solicitar a sua integração na rede sendo posteriormente feito o estudo da 

situação e a formação do líder de escola, ou por solicitação dos Centros de Área Educativa, 

CAEs, ou Direcções Regionais que identificam a escola.  



Ao centro de formação que se propõe fazer parte da rede de escolas Prof2000 como 

participante enquanto centro de formação é posta a condição de trazer uma das suas escolas 

associadas uma vez que a finalidade do Prof2000 é chegar às escolas. 

Este ano, o critério de selecção passa por solicitar às escolas que enviem candidaturas de 

projectos que serão alvo do acompanhamento do Prof2000. Pretende-se com esta acção 

que a escola comece a dinamizar-se internamente e ao pretender associar-se à rede 

Prof2000 espera que esta possa retribuir com algum apoio, que passará por um estimulo, 

disponibilização de correio electrónico aos professores, contas de área pessoal para 

poderem ter os seus materiais, além da formação que é destinada a todos os professores. 

Basicamente o que se pretende é que a escola identifique internamente as suas prioridades 

e caso estas incluam um envolvimento nas novas tecnologias, a partir daí, integrar uma 

rede para que se sinta mais apoiada nas suas iniciativas. O papel do centro de treino será o 

de fornecer um suporte de retaguarda e de, com os meios de que dispõe, ser um facilitador 

desse tipo de iniciativas. Torna-se mais fácil para um professor numa escola saber que por 

detrás dele tem um conjunto de professores que passam pelas mesmas dificuldades e com 

quem pode dialogar permanentemente através de uma lista de distribuição e colocar as suas 

dúvidas num ambiente confortável e solidário, sentindo-se mais apoiado.  

 

- Formação presencial vs Formação à distância, contabilização de horas de formação e 

ferramentas de comunicação. 

 

Na formação à distância a contabilização das horas de formação faz-se exactamente da 

mesma forma que na formação presencial sendo as sessões presencias realizadas on- 

-line com recurso a ferramentas de comunicação síncronas e realizadas num horário pré 

estabelecido.  

A flexibilidade do horário e a autonomia na regulação das suas horas de formação que é 

um dos factores decisivos para uma opção pela formação à distância é uma questão que, 

embora pertinente, não é contemplada , isto porque a formação de professores surge 

vinculada à formação presencial e às suas modalidades. Sendo necessário acreditá-la junto 

do CCPFC houve a necessidade de fazer coincidir as modalidades de formação à distância 

com as da formação presencial. Por outro lado quando acontece um tipo de formação 

completamente autónoma em que o formando usa os meios por si só o que acontece é que 



o formador já não tem o mesmo perfil do formador do Prof2000 mas sim o de um tutor. 

Daí que em face do regulamento jurídico de formação à distância, que identifica 

determinados modelos de formação e de formadores, tenha sido uma opção consciente 

manter este tipo de condicionamento em que a comunicação síncrona é um factor 

determinante. Assim, neste modelo de formação existe um determinado horário de 

formação presencial conjunta on line , em que todos os formandos entram numa sala de 

formação onde estão determinadas tarefas que o formando deve desenvolver e que é 

realizada normalmente uma vez por semana recorrendo a ferramentas de comunicação 

síncronas. Neste modelo de formação as presenças do aluno são determinantes sendo 

controladas através de diversos processos de monitorização . O compromisso que se 

procurou neste modelo dá resposta a uma flexibilidade em termos geográficos mas mantém 

a rigidez em termos de horários de formação. O que se tem constatado através de várias 

monitorizações é que, em termos de envolvimento do formando a formação à distância, 

existe uma vitalidade que a formação presencial não tem. Isto porque o formando acede à 

plataforma muitas mais vezes do que aquelas a que está obrigado em termos de 

comunicação síncrona para aceder quer aos materiais de formação que pode ver e rever 

uma vez que estão sempre disponíveis, quer ao registo das conversas do fórum de 

discussão ou para interagir através de ferramentas de comunicação assíncronas com o 

formador ou colegas de formação.  

 

P: Qual o número de formandos por turma e como se faz a avaliação das acções? 

 

Estando este tipo de formação de certa forma indexado à formação presencial no que diz 

respeito ao número de formandos por turma torna-se bastante mais difícil gerir turmas de 

formação à distância com o mesmo número de formandos pelo que se tem procurado 

organizar as turmas pelos limites inferiores do que está estabelecido por lei.  

Esta situação dá-se não só pela dificuldade de gestão de turmas numerosas por parte do 

formador mas porque muitas das vezes os formandos julgam-se estar na posse das 

competências mínimas para frequentar um curso de formação à distância e depois vem- 

-se a verificar que tal não acontece, ou seja , embora exista muita boa vontade, depois 

verifica-se que o formando não sabe como utilizar o correio electrónico ou uma sala de 

conversação. Esta situação que num ambiente presencial não levanta qualquer tipo de 



problema, num ambiente de formação on-line dificulta muito a comunicação e a interacção 

dos formandos numa primeira fase se bem que depois de ultrapassada esta primeira fase 

tudo se normaliza. 

Dado o elevado grau de satisfação dos formandos tem-se vindo a registar um enorme 

acréscimo da procura da formação à distância que se reflecte não só na procura de 

formação mas também na quantidade de acessos que diariamente se registam na plataforma 

o que tem vindo a contribuir para uma sobre utilização e saturação dos meios existentes. 

A avaliação das acções é enviada via e-mail pelos formandos para o centro de formação, e 

a proposta de acções de formação está totalmente dependente dos centros de formação 

 

- Análise dos materiais produzidos 

 

Importa agora realçar o manancial de documentos que são anualmente produzidos e que 

não são rentabilizados porque se confinam à plataforma e não são devidamente avaliados 

catalogados e disponibilizados para utilização futura. Esta catalogação exigiria um equipa a 

trabalhar a tempo inteiro para identificar, catalogar e fazer uma selecção criteriosa dos 

materiais produzidos mediante um conjunto de critérios que teriam que ser definidos. A 

catalogação dos recursos existentes é uma prioridade uma vez que este é a nível nacional o 

único local onde estão disponíveis. 

 

- Outras instituições que dão formação contínua a professores 

 

Existem outras instituições que também disponibilizam formação à distância para 

professores, nomeadamente a ESE de Santarém que tem na sua maior parte cursos 

tecnológicos, ESE de Setúbal tem formação à distância na área das tecnologias e da 

produção de materiais mas não são financiadas pelo que o formando tem que as pagar. 

 A Malha Atlântica também faz formação mas noutros moldes  

 

 

 
 
 





Anexo 7 

Entrevista com Eng. Nuno Pacheco coordenador do 
Núcleo de Tecnologia Educativa e do Centro de 

Informática do CEDES 
 
P: Que tipo de formação é dada pela vossa instituição.? 

 

- Da nossa experiência (ESES) os cursos que têm sido disponibilizados têm sido na área 

tecnológica, contudo , na minha opinião são dos piores cursos para se fazer à distância…..e 

isto porque por exemplo, um curso de Filosofia ou Pedagogia são cursos de lápis e papel, 

se bem que o ritmo possa ser diferente no fundo o que existe é o paradigma já conhecido 

em que o professor sem que tenha que dar uma aula expositiva à moda antiga faz uma 

introdução aos assuntos, dá umas indicações, dá uma visão global das coisas, indica 

caminhos….o alunos por sua vez faz as suas investigações, vai ao computador… consulta 

uma série de sites onde pode recolher informação a propósito do assunto que lhe interessa , 

consulta alguns apontamentos que o professor escreveu….portanto, um curso de Filosofia 

ou de Pedagogia é, óptimo para ser feito on- 

-line. 

Por outro lado , um curso por exemplo de Frontpage, sendo eminentemente técnico se o 

aluno não tiver uma boa preparação em termos informáticos terá muitas dificuldades para o 

acompanhar. É necessário haver alguém que o ajude , é claro que essa ajuda , e aqui é que 

está a grande vantagem do ensino à distância, pode ser efectuada à distância e é intemporal. 

O aluno ao sentir dificuldades pede ajuda e mais tarde no dia seguinte o monitor dá-lhe as 

indicações necessárias para que possa continuar o seu trabalho. Na minha opinião, haveria 

vantagens se estas indicações fossem dadas de um forma presencial, porque a interacção 

seria muito mais directa e imediata, ora esta necessidade de fedback imediato não existe 

num curso de Filosofia ou Pedagogia. 

Assim, aqui na ESES e se calhar mesmo em Portugal, os cursos têm sido essencialmente 

das áreas tecnológicas e sobretudo na área da informática porque as pessoas que 

desenvolveram os métodos e os processos do curso à distância são informáticos ou têm 

alguma ligação à informática.  



 

 

 

P: Pode fazer um historial da formação à distância que é dada a professores ? 

 

- Desde o primeiro ano que a ESES dá formação contínua a professores, formação esta que 

está acreditada no Conselho Cientifico e Pedagógico da Formação Contínua e que releva 

para a progressão na carreira dos professores. Esta formação iniciou-se à cerca de dez anos 

e os cursos têm tido bastante adesão. Neste momento temos 5 acções acreditadas no 

CCPFC e que estão funcionar. Normalmente as acções têm cerca de 25 alunos se bem que 

esta população normalmente varia de curso para curso. Os cursos de formação obedecem 

rigorosamente ao que está estabelecido pelo Regime Jurídico da Formação Contínua. 

Como não existe em Portugal um normativo que regulamente a formação de professores à 

distância nós tivemos que nos adaptar ao modelo existente para os cursos presenciais 

(pedindo desculpa por esta se efectuar à distância). O facto da formação se efectuar à 

distância levanta por vezes questões e é motivo de algumas dificuldades que normalmente 

têm sido resolvidas depois de estabelecidos os devidos contactos com o CCPFC e dadas 

todas as explicações solicitadas. No fundo como já referi muitas vezes o que se passa é que 

a realidade tecnológica avança muito mais rapidamente do que a realidade social e a 

realidade social avança muito mais rapidamente do que a realidade jurídica ( por isso ainda 

temos muitas leis do séc. XIX). Resumindo as nossas acções estão perfeitamente sujeitas 

ao modelo dos cursos presenciais porque tem mesmo que ser, inclusivamente os alunos 

vêm uma vez à ESE para assinar as folhas de presença. Neste aspecto poderíamos optar por 

um ou vários encontros presenciais, optámos por apenas por um para dar resposta a esta 

questão formal e manter o conceito de ensino à distância, pois caso houvesse vários 

encontros estaríamos mais em face de um ensino misto e não à distância como 

pretendemos. Este primeiro encontro também tem a vantagem de as pessoas se poderem 

conhecer minimamente, tomar contacto com a plataforma e com o seu modo de 

funcionamento fazendo exercícios e participando no fórum de discussão , que é muitíssimo 

importante, pois são procedimentos com que se têm que familiarizar porque se irão repetir 

no futuro. Em termos de funcionamento, nos primeiros cursos que foram feitos, ainda 

houve algumas sessões à distância mas funcionando de forma síncrona (chats), actualmente 



essas sessões síncronas têm um carácter facultativo. Com a experiência apercebemo- 

-nos que para além de alguma dificuldade que havia na gestão destes chats, as pessoas 

quando se inscreviam num curso à distância era porque já tinham algumas restrições em 

termos de espaço e de tempo, e foi sempre muito difícil juntar mais do que cerca de um 

terço dos participantes em sessões síncronas. Nos últimos dois anos, não se têm feito chats 

e inclusivamente existem já na nossa plataforma, ainda que a título experimental, outros 

mecanismos síncronos como por exemplo a videoconferência e difusão.  

 

O ensino à distância levou ao desenvolvimento de uma plataforma individualizada , à 

nossa medida, que está em uso há quatro anos e que neste momento é a plataforma de 

ensino do CEDES (Centro de Ensino à Distância da Escola Superior de Santarém) . 

As necessidades do ensino à distância induziram à necessidade de criação de uma 

plataforma , se bem que seja controverso que uma pequena instituição desenvolva a sua 

própria plataforma. Uma vez que tínhamos as condições necessárias, desenvolvemos essa 

plataforma , ou melhor ainda está em desenvolvimento, e essa plataforma tem-nos vindo a 

servir para outras coisas para além do ensino à distância. A ESE tem cursos de 

complemento de formação para professores do 1º ciclo e educadores de infância e para 

alguns professores dos 2º e 3º ciclos. Este ano inscreveu-se um professor dos Açores. O 

que se passou é que esta pessoa combinou com cada um dos professores quando é que 

havia de vir ou não vir, pois não podia reprovar por faltas. No caso das TIC não houve 

problema nenhum porque utilizando as nossas possibilidades de videoconferência essa 

pessoa estava nos Açores a trabalhar de forma síncrona com o professor e colegas 

chegando a fazer trabalho de grupo com os colegas. Portanto , o ensino e a formação à 

distância levou ao desenvolvimento de uma plataforma que não é exclusiva para essa 

finalidade. Outro exemplo é o projecto da utilização educativa da Internet nas escolas do 

primeiro ciclo, que é um projecto nacional, tendo a ESE 485 escolas do 1º ciclo a seu cargo, 

com cerca de 50 formadores que dão apoio a essas escolas. O trabalho de organizar os 

formadores e o contacto diário que com eles é mantido é realizado também através desta 

mesma plataforma porque nos possibilita mecanismos de comunicação assíncrona , como 

sejam o fórum e o correio interno. Esse contacto é mantido entre a coordenação e os 

formadores mas também entre os formadores entre si até para se inter ajudarem, colocarem 

problemas que vão surgindo no dia a dia, etc. Esta mesma plataforma está a funcionar a 



nível mais ou menos concelhio, (não coincide exactamente com o concelho), como meio 

de comunicação entre os professores que estão em formação e os formadores , ou seja , 

cada formador reúne as suas escolas num centro virtual de apoio que é onde os professores 

se encontram e tiram dúvidas. Este modelo de organização, tecnicamente, está a funcionar 

bem, funcionalmente também no entanto devido à ileteracia informática existente não tem 

tido o impacto e a adesão que nós gostaríamos. 

 

P: A génese da plataforma foi a formação contínua de professores? 

 

- Não. A formação contínua de professores já existia na ESE de Santarém desde 1993, e a 

determinada altura quisemos experimentar o ensino à distância, embora essa não fosse uma 

necessidade sentida pela instituição, ou pelos professores. Foi uma necessidade sentida por 

mim e alguns colaboradores por volta de 1997/98 que depois de ler umas noticias e ver 

umas experiências sentimos que o ensino à distância tinha um grande potencial até pelas 

experiências que nos chegavam de outros países , o que nos levou a “experimentar também 

fazer alguma coisa”. O que fizemos então foi o seguinte: como tínhamos verificado que os 

principais mecanismos do ensino à distância eram assíncronos criámos um grupo de 

discussão naquilo que na altura era o Excite , actualmente corresponde mais ou menos ao 

yahoo, na altura esse serviço disponibilizava um fórum, um calendário colectivo, um local 

para mensagens, um local onde se podiam colocar ficheiros. Portando, servimo-nos de um 

serviço gratuito, que não implicava grandes necessidades tecnológicas da nossa parte e aí 

as pessoas inscreviam-se e utilizavam as funcionalidades de comunicação que estavam 

disponíveis. Fizemos um site onde tínhamos os manuais e o plano do curso que na altura 

foi um curso de Frontpage. Portanto, fizemos tudo isto “artesanalmente”, criámos um site 

onde pusemos os materiais, o plano de curso, etc, e a comunicação era feita no grupo de 

discussão, recorrendo àquilo a que os teóricos chamam ferramenta de “groupware”. Esta 

primeira experiência, como se vê, foi feita “à revelia” da direcção da ESE, foi uma 

iniciativa de dois ou três entusiastas…. 

A publicitação do curso foi realizada sem qualquer tipo de apoios. Nesta altura o mail, 

como ferramenta de comunicação ainda tinha bastante impacto, não havia o spam que 

agora existe, e as pessoas ainda davam crédito às mensagens que recebiam , então, 

arranjámos a listagem de todas as escolas do pais e mandámos uma mensagem por correio 



electrónico para todas as escolas que já tinham mail. Ficámos impressionados, tivemos 

logo cerca de cem pessoas inscritas, das quais finalizaram o curso cerca de metade. Os 

primeiros diplomas que foram passados não davam créditos, eram cursos de Frontpage, 

portanto já destinados a um determinado púbico com elevada motivação para a realização 

do curso. Em resumo, foi esta a história do nosso primeiro curso, o segundo curso também 

foi em Frontpage, e teve os mesmos níveis de adesão elevados.  

Ao longo desde percurso fomo-nos entretanto apercebendo que existia software especifico 

para ensino à distância, nomeadamente o Webct, e então nessa altura já tínhamos o Nónio 

Séc. XXI aqui na escola e fizemos umas experiências com o Webct, ou seja , ainda 

tentámos traduzir o Webct, o que deu um certo trabalho, mas acabámos por chegar à 

conclusão de que aquilo não nos servia. Chegámos à conclusão que a interface era muito 

fraquinha, o facto de estar em Inglês também não nos agradava. Por esta altura, integrámos 

um projecto internacional para o ensino à distância, o PICTTE, cuja plataforma utilizada 

foi o Webct cuja usabilidade ficou aquém do esperado. Entretanto veio requisitado para a 

escola um professor que é muito bom programador, que decidiu então fazer uma 

plataforma. Ao cabo de seis meses já tínhamos uma versão experimental da plataforma e 

depois de algumas experiências começámos a disponibilizar os nossos cursos nesta 

plataforma. Desde essa altura que a plataforma tem vindo a ser desenvolvida e adaptada às 

nossas necessidades, não só para o ensino à distância mas também para as finalidades já 

anteriormente referidas, aulas à distância, centros virtuais de apoio, etc. 

O CEDES, Centro de Ensino à Distância da ESES, é uma estrutura informal que surgiu à 

quatro anos em resposta a uma necessidade não funcional, ou seja em resposta a um 

concurso. Houve um concurso promovido pelo DAP e nós resolvemos apresentar um 

projecto que era o CEDES. O nosso projecto foi contemplado e recebeu um financiamento, 

o que levou a um incremento da nossa acção enquanto instituição vocacionada para o 

ensino à distância. Um dos grandes problemas que temos sentido é a impotência e a 

incapacidade que temos tido em passar das TIC para as outras áreas de formação, que 

como já referi, e esta é a minha tese, são muito mais interessantes para dar à distância.  

No ensino à distância tem havido, até aqui, uma sobrevalorização na relação com a 

máquina em detrimento do processo que está por detrás desse mesmo ensino, na 

sensibilidade em relação ao papel do tutor, na rapidez de resposta, no lançar desafios, e 



essa parte é que é a parte gira e importante, constituindo a principal causa do êxito ou do 

fracasso de uma acção de formação 

 

P: A plataforma está ao serviço do Instituto Politécnico? 

 

- Devia estar….mas as coisas só estão ao serviço se as pessoa as quiserem, isto é, se o 

Instituto tem necessidades ainda não as sentiu , apesar de já termos tido oportunidade de 

apresentar as funcionalidades da plataforma ao Instituto Politécnico. Assim quem faz 

maior uso da plataforma é a Escola Superior de Educação e alguns cursos sobretudo nos 

percursos mais ligados às tecnologias e sem um carácter sistemático. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8 

Plano de Estudos do Curso de Professores de 
Educação Musical do Ensino Básico da 

 Escola Superior de Educação de Coimbra 
 
 
 
1º ANO  T/P/TP A/S H ECTS 

Introdução à Investigação em Educação  TP  S  45  3  

Teoria da Educação  TP  S  45  3  

Desenvolvimento Pessoal e Social  TP  A  60  4  

Prátical Vocal e Instrumental I  TP  A  120  8  

Formação Musical I  TP  A  120  8  

História da Musica I  TP  A  120  8  

Prática de Teclado I  TP  A  90  6  

Acústica Física e Musical  TP  A  90  6  

Expressão Dramática  TP  A  120  8  

Prática Pedagógica  TP  A  90  6  

2º ANO  T/P/TP A/S H ECTS 

Teoria e Desenvolvimento do Curriculo  TP  A  90  6.5  

Sociologia da Educação  TP  A  60  4  

Psicologia do Desenvolvimento  TP  A  60  4  

Prática Vocal e Instrumental II  TP  A  120  8.5  

Formação Musical II  TP  A  60  4  

História da Música II  TP  A  90  6.5  

Organologia  TP  A  60  4  

Análise e Técnicas de Composição I  TP  A  90  6.5  

Práticas de Teclado II  TP  A  60  4  

Prática Pedagógica II  TP  A  150  12  

3º ANO  T/P/TP A/S H ECTS 

Prática Vocal e Instrumental III  TP  A  90  7  

Análise e Técnicas de Composição II  TP  A  90  7  

Etnomusicologia  TP  A  90  7  

História da Música Portuguesa  TP  A  60  4  

Práticas de Teclado III  TP  A  60  4  



Psicologia do Ensino e Aprendizagem  TP  A  60  4  

Comunicação e Expressão Artística  TP  A  60  4  

Didáctica Musical I  TP  A  60  4  

Prática Pedagógica III  TP  A  240  19  

4º ANO  T/P/TP A/S H ECTS 

Direcção Coral e Instrumental  TP  A  120  8.5  

Novas Tecnologias na Música  TP  A  90  7  

A Música e as Necessidades Educativas Especiais  TP  A  60  5  

Didáctica Musical II  TP  A  60  5  

Investigação em Educação Musical  TP  A  60  5  

Opção - Seminário Interdisciplinar de Expressões  TP  A  60  8.5  

Opção - Seminário Produção de Espectáculos  TP  A  60  8.5  

Prática Pedagógica IV  TP  A  270  21  

   

T: teórica P: prática TP: teórico/prática A: anual S: semestral H: horas  

 
 
 
 
Fonte: http://www.esec.pt/esecweb1st.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 9 

Plano de Estudos do Curso de Professores do Ensino 
Básico - 1º ciclo, variante de Educação Musical da  

Escola Superior de Educação Jean Piaget 
 
 
 
 
  
1.º ANO 
 
 
 [A] Ciências do Cosmos, da Terra e da Vida 

 [A] Pedagogia Geral e Especial 

 [A] Evolução das Estruturas Lógico -Matemáticas e Didáctica da Matemática 

 [A] Atelier de Prática Instrumental I 

 [A] Atelier de Coro e Música de Conjunto I 

 [A] Prática Pedagógica: Trabalho de Campo Antropológico 

 [S] Filosofia das Ciências e Epistemologia Genética I 

 [S] Comunicação Educacional Multimédia I 

 [S] História e Geografia de Portugal 

 [S] Evolução da Comunicação Linguística e Didáctica da Língua Materna I 

 [S] Filo-Ontogénese da Motricidade e da Sensibilidade 

 [S] Atelier de Formação Musical I 

 [S] Evolução da Percepção e Execução Sonora e Didáctica da Música I 

 
2.º ANO 

 

[A] Língua Estrangeira 

[A] Psicossociologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem I 

[A] Atelier de Prática Instrumental II 

[A] Atelier de Coro e Música de Conjunto II 

[A] Prática Pedagógica/Laboratório de Micro-Ensino 

[S] Filosofia das Ciências e Epistemologia Genética II 

[S] Antropossociologia e Sociologia da Educação 

[S] Comunicação Educacional Multimédia II 

[S] Evolução da Comunicação Linguística e Didáctica da Língua Materna II 

[S] Noções Básicas de Saúde e Primeiros Socorros 

[S] Evolução das Actividades Instrumentais e Didáctica das Ciências 

[S] Atelier de Formação Musical II 

[S] Evolução da Percepção e Execução Sonora e Didáctica da Música II 

 



 
3.º ANO 

 

[A] Psicossociologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem II 

[A] Comunicação Educacional Multimédia III 

[A] Organização do Sistema Educativo e Desenvolvimento Curricular 

[A] História da Música 

[A] Atelier de Prática Instrumental III 

[A] Atelier de Fo rmação Musical III 

[A] Atelier de Prática Musical III 

[A] Atelier de Coro e Música de Conjunto III 

[A] Prática Pedagógica e Práticas Laboratoriais 

[S] Filosofia das Ciências e Epistemologia Genética III 

[S] História e Cultura I (Povos Europeus) 

[S] Métodos e Técnicas de Investigação em Educação I 

[S] Expressões Integradas e Didáctica da Expressão Corporal e Artística I 

[S] Evolução da Percepção e Execução Sonora e Didáctica da Música III 

 
4.º ANO 

 

[A] Música Portuguesa 

[A] Seminários e Memória Final 

[A] Prática Pedagógica 

[S] Filosofia das Ciências e Epistemologia Genética IV 

[S] História e Cultura II (CPLP) 

[S] Antropologia Genética do Imaginário 

[S] Direito Educativo, Cooperativismo e Ética Profissional 

[S] Métodos e Técnicas de Investigação em Educação II 

[S] Ecologia e Educação Ambiental 

[S] Expressões Integradas e Didáctica da Expressão Corporal e Artística II 

[S] Atelier de Prática Instrumental IV 

[S] Atelier de Formação Musical IV 

 
 
 
 
Legenda: [A] Anual • [S] Semestral 
 
 
Fonte: http://www.ipiaget.org/cursos.asp 
 
 
 
 
 



Anexo 10 

Plano de Estudos do Curso de Professores do Ensino 
Básico, variante de Educação Musical da  

Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico Porto 

 
 
 
  1º ano 

DISCIPLINAS A/S   T/P    

Ciências da Educação I  A      168      

Matemática - Ensino da Matemática I  A      70      

Meio Físico e Social I  A      112      

Expressões e Motricidade Humana I (para a variante de Educação 

Musical)  
A      266      

Prática Pedagógica I  A      71      

Língua Estrangeira  A      56      

Português - Ensino do Português I  A      84      

Informática Educativa I  S      28      

 

  2º ano 

DISCIPLINAS A/S   T/P    

Ciências da Educação II  A      169      

Português - Ensino do Português II  A      123      

Matemática - Ensino da Matemática II  A      85      

Meio Físico e Social II  A      104      

Expressões e Motricidade Humana II (para a variante de Educação 

Musical)  
A      247      

Prática Pedagógica II  A      140      

 

 

 

 

 

 

 



  3º ano 

DISCIPLINAS A/S   T/P   

Ciências da Educação III  A      107     

Expressões e Motricidade Humana III (para a variante de Educação 

Musical)  
A      387     

Prática Pedagógica III  A      258     

Português - Ensino do Português III  S      22     

Informática Educativa II  S      28     

 

 
      

 

  4º ano 

DISCIPLINAS      A/S   T/P   

Seminário da Pedagogia Musical       A      120     

Seminário da Música Contemporânea       A      60     

Música de Conjunto       A      140     

Direcção Coral      A      60     

Estética, Forma e Análise      A      120     

Prática Pedagógica IV       A      275     

A/S/1ºS/2ºS - Anual/Semestral 

T - Aulas Teóricas 

P - Aulas Práticas 

T/P - Aulas Teórico-Práticas 

S/E - Seminário/Estágio 

 
 
 
 
 
Fonte:http://www.ese.ipp.pt/cursos/planoestudos/plano_turmas_1.php?cod_turma=EM&total_anos
_curso=4 
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