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Resumo 

Historicamente, são conhecidos vários pontos de ligação entre a música e conceitos das áreas 

de estudo científico. Este projeto visa explorar e compreender o potencial destas relações, 

apostando na atividade musical como uma ponte de contacto para tópicos das ciências da 

computação. Surgindo através de uma parceria com o Serviço Educativo da Orquestra de Jazz de 

Matosinhos, foram desenvolvidas e implementadas atividades sob a forma de workshops práticos, 

com participantes da Escola Secundária João Gonçalves Zarco, do concelho de Matosinhos, tendo 

como objetivo desenvolver abordagens às ciências da computação e à programção baseadas na 

prática musical. A metodologia utilizada foi direcionada por uma revisão de literatura inicial, 

seguida de uma implementação prática de sessões com os participantes, terminando em dois 

momentos de apresentação pública dos trabalhos desenvolvidos, sendo suportada por uma fase 

final de recolha de testemunhos e comentários por parte dos envolvidos. Face aos resultados 

obtidos, acredita-se que o enquadramento de conteúdos das ciências da computação num fim 

prático de composição e performance musical, potenciou a aquisição e consolidação de 

conhecimentos por parte dos envolvidos, bem como a criação de conteúdo musical relevante.  
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Abstract 

Historically, several points of contact are known between music and concepts in the areas of 

scientific study. This project aims to explore and understand the potential of these relationships, 

focusing on musical activity as a bridge for topics related with computer science. Through a 

partnership with the Educational Service of the Orquestra de Jazz de Matosinhos, activities were 

developed and implemented in the form of practical workshops, with participants from Escola 

Secundária João Gonçalves Zarco, Matosinhos county, in order to develop computer science and 

programming approaches based on musical practice. The methodology used was guided by an 

initial literature review, followed by a practical implementation of sessions with the participants, 

ending in two moments of public presentation of the works developed, being supported by a final 

phase of gathering testimonies and comments by those involved. Considering the obtained results, 

it is believed that the application of computer science and programming topics within a practical 

context of musical composition and performance, increased the acquisition and consolidation of 

knowledge by those involved, as well as the creation of relevant musical content. 
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1.  Introdução 

Este projeto visa explorar, desenvolver e implementar abordagens baseadas na atividade 

musical que potenciem o contato com as disciplinas das STEM, acrónimo inglês para ciência 

(science), tecnologia (technology), engenharia (engineering) e matemática (mathematics), com 

particular enfoque na área das ciências da computação. Concretamente, a implementação do 

projeto surge através de uma parceria com o Serviço Educativo da Orquestra de Jazz de 

Matosinhos e passa pela realização de sessões e workshops com alunos do ensino básico e 

secundário. 

Nesta secção é apresentada uma contextualização sobre a temática do projeto, enquadrando 

devidamente os fatores que motivaram a sua realização. São também aqui apresentados os 

problemas e questões de investigação, bem com as respetivas hipóteses e objetivos do trabalho. 

Seguidamente é descrita a metodologia de investigação adotada, abordando a natureza do estudo 

bem como o desenvolvimento e validação de protótipos aplicados. Na última subsecção é exposta 

a estrutura deste documento incluindo um breve resumo de todos os capítulos que o constituem.  

1.1 Motivação 

A motivação para a realização desta dissertação surgiu através de uma solicitação, por parte 

do Serviço Educativo da Orquestra de Jazz Matosinhos, tendo em vista o desenvolvimento de 

estratégias para ligar a prática musical às competências digitais. Neste âmbito, considerou-se 

pertinente, ao longo do planeamento, desenvolvimento e implementação das sessões, estudar de 

que modo é que a atividade musical pode ser usada como ponte para promover o contacto com 

essas mesmas tecnologias, focando particularmente em conceitos relacionados com as ciências 

da computação.  

A Orquestra de Jazz de Matosinhos, criada em 1999 com o apoio da Câmara Municipal de 

Matosinhos, é uma instituição sem fins lucrativos cujo objetivo passa pela promoção, criação, 

divulgação, investigação e formação na área do jazz. De um modo pioneiro em Portugal, a 

atividade da OJM passa pelo desenvolvimento de projetos artísticos diferenciados, pela criação 

de abordagens formativas diversificadas e também pela edição discográfica de jazz português. A 
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OJM é igualmente responsável pelo desenvolvimento de um projeto destinado à criação de um 

Centro de Alto Rendimento Artístico (CARA), situado em Matosinhos. Com construção iniciada 

em 2010 e encontrando-se presentemente concluído, o espaço, a atual morada da Orquestra de 

Jazz de Matosinhos, convida à promoção do diálogo entre arte, ciência e tecnologia, 

concretamente através de projetos multidisciplinares tendo em vista a investigação e 

desenvolvimento de soluções para a criação, fruição e disseminação de conteúdos criativos.  

 

  

Figura 1: CARA, Centro de Alto Rendimento Artístico (imagem cedida pela OJM). 

 

No que toca ao Serviço Educativo da OJM, iniciado em 2014 e cujo responsável é, desde 

2018, Jorge Queijo, coorientador deste projeto, a instituição desenvolve ações sistemáticas de 

divulgação junto das escolas, estabelecendo e fomentando parcerias, e promove a Grande Pesca 

Sonora, um extenso programa que envolve oficinas de música, arte, multimédia e escrita criativa 

e que culmina numa apresentação pública conjunta. 

O interesse pela realização desta dissertação assenta principalmente numa motivação de 

cariz pessoal fomentada pela formação musical do autor, em concreto guitarra e teoria musical, e 

em engenharia eletrotécnica, acreditando-se que estes podem ser pontos positivos para o 

desenvolvimento do trabalho. Mais ainda, as competências adquiridas pelo autor enquanto 

professor de guitarra, em ambiente de aula individual ou de grupo, tendo lecionado alunos com 

faixas etárias bastantes distintas, consideram-se também importantes para a gestão e criação de 

relações interpessoais com os participantes das atividades desta dissertação, fatores que se crêm 

imprescindíveis num projeto deste tipo. Durante este percurso académico e profissional sempre 

se considerou de interesse explorar as sinergias entre ambos os campos de formação, revelando-

se esta dissertação como uma oportunidade perfeitamente adequada. Este trabalho pode ser 

catalogado de um modo abrangente nas áreas da música e ciências da computação, mais 

concretamente no estudo de abordagens STEAM com inclusão da música como ferramenta 

artística, focando na interdisciplinaridade. Relacionam-se temáticas de teoria musical, 

composição musical, improvisação musical, programação, algoritmia, matemática e educação. 
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1.2 Problema(s), hipótese(s) e objetivos de investigação 

O projeto de investigação tem como objetivo o desenvolvimento de abordagens e estratégias 

que permitam o estabelecimento de pontos de contacto entre a música e as ciências da 

computação, recorrendo a ferramentas de cariz digital ou não, assentes em atividades individuais 

ou de grupo. Em suma, este trabalho pautou-se pela procura de resposta à seguinte questão de 

investigação: 

 De que forma é possível utilizar atividades musicais para promover um contacto com 

conceitos das ciências da computação? 

Fundamentalmente foram estudados métodos que potenciem a interdisciplinaridade entre as 

duas áreas, partindo inicialmente de matéria relacionada com a música para focar em conceitos 

das ciências da computação, acreditando que, sendo alguns desses conceitos de difícil 

compreensão dado o seu cariz abstrato, recriá-los sob um paradigma prático, concreto, associado 

à atividade musical, e explicá-los inseridos nesse contexto, serviria de motivação à compreensão 

dos mesmos. Foram também analisadas várias ferramentas de apoio e projetos pedagógicos dentro 

deste âmbito, definindo-se que um dos fatores diferenciadores deste trabalho se pautaria pela 

tentativa de iniciar a explicação das temáticas e conteúdos programáticos recorrendo a exemplos 

musicais, ao invés de uma exposição teórica descontextualizada. 

A investigação que envolve esta dissertação levantou, paralelamente, outro tipo de 

problemas que se prendem com as caraterísticas do público alvo e que se traduzem em 

condicionantes relevantes no processo de criação das atividades, nomeadamente: 

 Os participantes do estudo têm alguma formação musical prévia? Em caso afirmativo, 

de que tipo? 

 Os participantes do estudo têm alguma formação prévia ao nível das STEM? Em caso 

afirmativo, de que tipo? 

Ciente destas particularidades, os resultados obtidos nesta dissertação foram devidamente 

enquadrados no historial pedagógico da amostra participante, considerando-se, no entanto, de 

interesse, a extrapolação das atividades desenvolvidas para outro tipo de público-alvo. 

1.3 Metodologia de investigação 

Objetivamente, pretendia-se que o resultado final desta dissertação passasse pela 

implementação de sessões pedagógicas tendo em vista a explanação de conceitos das ciências da 

computação através da atividade musical, bem como pela avaliação qualitativa da pertinência e 

capacidade dos métodos implementados. No que concerne à metodologia utilizada considera-se 

que este trabalho se traduz numa investigação conduzida pela prática, do inglês practice-led 

research, um método particular dentro do espectro da investigação-ação, do inglês action 

research, dado o seu foco primordial passar pela geração de conhecimento com significância 
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operacional para a prática (Candy, 2006). Segundo Coutinho et al. (2009), a investigação-ação é 

um grupo de metodologias de investigação que agregam simultaneamente ação (ou mudança) e 

investigação (ou compreensão), através de um processo cíclico que alterna entre implementação 

e reflexão crítica.  

Assente nos pressupostos enunciados, numa primeira fase foi realizada uma revisão 

bibliográfica abrangendo os tópicos relacionados com o âmbito do projeto, concretamente as 

relações entre música e as disciplinas STEM, implementações de metodologias STEAM 

recorrendo à atividade musical, tecnologias da música e conceitos específicos das ciências da 

computação. Assente nessa revisão bibliográfica foram identificados conceitos chave das ciências 

da computação a explorar e planificadas estratégias para a sua explanação através de processos 

musicais inseridas em contexto de sessões formativas. Posteriormente, realizaram-se as referidas 

sessões, pondo em prática a planificação desenvolvida. Tendo por base os conceitos e ferramentas 

utilizados e abordados ao longo da implementação do projeto, foram também realizadas 

apresentações públicas. Finalmente, realizou-se uma avaliação qualitativa da satisfação face aos 

conteúdos abordados, bem como aos modelos e princípios de exposição de conceitos. 

1.4 Estrutura da dissertação 

No capítulo introdutório desta dissertação, são referidos os fatores que motivaram a sua 

realização, as hipóteses e questões de investigação associadas, a metodologia seguida, bem como 

uma estrutura deste documento. No capítulo 2 apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o 

tema, descrevendo o estado da arte e elencando trabalhos relacionados considerados relevantes. 

Nela incluem-se os tópicos que abrangem a relação da música com as STEM, o seu 

enquadramento no ensino STEAM, particularizando acerca da relação entre atividade musical e 

ciências da computação. O capítulo 3 principia com uma contextualização sobre o processo 

seguido nesta investigação e agrega, seguidamente, uma descrição detalhada de toda a fase de 

implementação e desenvolvimento do projeto. No capítulo 4 são apresentados os resultados 

apurados ao longo da realização do trabalho, concretamente uma análise aos questionários e 

testemunhos e uma descrição dos momentos de apresentação pública. Finalmente, no capítulo 5 

são incluídas as conclusões retiradas, apontando possíveis direções de investigação e trabalho 

futuro.  
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2.  Revisão bibliográfica 

2.1 Atividade musical e STEM 

2.1.1 Resenha histórica 

Historicamente, é possível estabelecer uma ligação bem fundamentada entre a atividade 

musical e várias áreas de conhecimento das civilizações da Antiguidade Clássica. 

Etimologicamente, o termo música deriva da palavra grega musiké, literalmente a “arte das 

musas”, deusas inspiradoras da música, dança, astronomia e poesia. Durante o período que 

compreende as culturas greco-romanas, vigorava a dissociação entre as atividades manuais, 

instituídas como “artes menores”, e o conhecimento teórico, considerado como “disciplina 

superior”. Este último era constituído por dois grandes grupos: o trivium, no qual se contavam as 

áreas da gramática, dialéctica e retórica, e o quadrivium, compreendendo a aritmética, a 

geometria, a astronomia e a música (Arbonés & Milrud, 2017).  

Durante o século VI a.C., Pitágoras de Samos (c. 582 a.C. – c. 496 a.C.) notabilizou-se, entre 

outras atividades, pelo estudo conjunto das disciplinas da matemática e música, recebendo crédito 

por descobertas seminais em ambos os campos. Destaca-se a autoria de um dos teoremas 

fundamentais da geometria, apelidado de teorema de Pitágoras (pese embora este recorresse a 

princípios já utilizados por civilizações anteriores), e também a definição primordial do conceito 

de intervalo musical, proveniente dos estudos realizados pela escola pitagórica sobre as relações 

que existem entre os sons produzidos pelo dedilhar de uma corda cujo comprimento se faz variar 

(Arbonés & Milrud, 2017). 

Cronologicamente, e de um ponto de vista culturalmente europeu, a música conservou-se 

como um ramo da matemática até ao final da Idade Média, aproximadamente 1500 d.C., tendo 

posteriormente adquirido o estatuto de campo de estudo independente, mantendo, no entanto, 

fortes ligações às ciências dos números. Durante os séculos XVII e XVIII, vários dos mais 

proeminentes matemáticos dedicavam-se paralelamente ao estudo musical. René Descartes, 

criador do ramo de estudo da geometria analítica e geometria Cartesiana, principia a sua carreira 

académica com o tomo Compendium Musicale (1618), um tratado sobre teoria musical. O 
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matemático, filósofo e teórico musical, Marin Mersenne, apelidado de “pai da acústica”, foi 

responsável pela redação de vários compêndios sobre a atividade musical, incluindo 

Harmonicorum Libri (1635) e Traité de l’Harmonie Universelle (1636). Leonhard Euler, notável 

matemático com contribuições em vários ramos da ciência, desenvolveu também trabalho no 

âmbito da Música, publicando Tentamen Novae Theoriae Musicae Excertissimis Harmoniae 

Princiliis Dilucide Expositae, em 1731 (Pesic, 2014; Shah, 2010). 

De um modo análogo, é também histórico o interesse que vários compositores musicais 

demonstraram nas ciências relacionadas com a matemática. Creditado a ambos Joseph Haydn 

(1732-1809) e Mozart (1756-1791) estão os trabalhos Musikalisches Würfelspiel, literalmente 

“jogo de dados musicais”, e Gioco filarmonico o sia maniera facile per comporre un infinito 

numero de minuetti e trio anche senza sapere il contrappunto, do italiano “o jogo da harmonia ou 

a maneira fácil de compor um infinito número de minuetos e trios sem conhecimentos de 

contraponto”, ainda que a sua autoria não tenha ainda sido autenticada. Explorando uma tabela 

com relações probabilística entre um número obtido através do lançamento de dados (no caso de 

Musikalisches Würfelspiel) e trechos musicais, o utilizador conseguia tornar-se o compositor de 

uma pequena peça musical que nunca soava desadequada. Também o dodecafonismo, método de 

composição cunhado por Arnold Schoenberg (1874-1951) e propulsionado pelos compositores 

da chamada Segunda Escola de Viena, Alban Berg (1885-1935) e Anton Webern (1883-1945), 

utiliza o conceito de série e incorpora no seu processo várias transformações isométricas, 

modificações importadas da geometria em que as distâncias são preservadas, concretamente a 

translação, a reflexão e a rotação (Arbonés & Milrud, 2017). Elencando mais alguns exemplos, o 

compositor norte-americano Milton Babbitt mantinha simultaneamente atividades docentes de 

teoria musical e matemática na Universidade de Princeton, e figurava como um convicto defensor 

das relações entre ambos os ramos (Shah, 2010). Também Iannis Xenakis, reconhecido 

compositor e arquiteto grego, amíude utilizou os seus conhecimentos matemáticos nas suas 

produções musicais (Wannamaker, 2012).  

Músicos e matemáticos partilham áreas de conhecimento e interesse mútuo desde a 

Antiguidade Clássica, facto que pode ser justificado pelo elevado patamar de abstração em que 

os dois campos operam. Ambos se pautam, no caso da música de tradição escrita ocidental, pela 

existência e utilização de um sofisticado sistema de linguagem simbólica, bem como de um 

profícuo método de notação. A título de exemplo verifica-se uma similaridade entre os gráficos 

comummente associados à matemática, ditos cartesianos, e os diagramas utilizados em música, 

vulgo pauta ou pentagrama. É possível imaginar, neste último, um paralelismo com o grafismo 

cartesiano em que o eixo dos xx representa o tempo e o eixo dos yy a altura musical. Para além 

dos pontos referidos, também os conceitos matemáticos de simetria, periodicidade, proporção, 

discretização e continuidade, se enquadram com naturalidade no léxico musical (Shah, 2010). 

Também a utilização de números para representar harmonia (um termo que, ao contrário da 

norma, foi inicialmente associado à teoria musical e posteriormente apropriado para definições 

matemáticas como a série harmónica ou a distorção harmónica), a fração numérica que representa 

o tipo de compasso no início de cada pauta e a distância interválica definida através de algarismos, 



Revisão bibliográfica 

 

  7 

são marcas indeléveis do estudo paralelo e concomitante entre a atividade matemática e musical 

(Papadopoulos, 2002).  

 

2.1.2 Atividade musical e STEAM 

Tendo sido relatados, na secção anterior, os contornos da forte relação existente entre 

matemática e música, e partindo do pressuposto de que os campos da ciência, tecnologia, e 

engenharia também partilham o mesmo estreito relacionamento com a matemática, é, pois, 

pertinente apresentar exemplos de projetos criativos, vocacionados para a pedagogia ou não, que 

fomentem esse vínculo. A distinção entre o acrónimo STEM e STEAM prende-se com a inclusão 

do campo “arte” no último, abrindo a possibilidade da reinserção da música ao lado de áreas que, 

historicamente, sempre lhe foram tão próximas. No contexto STEAM é conveniente referir que a 

componente artística utilizada não é exclusivamente musical (An et al., 2016). Outros exemplos 

prendem-se com os trabalhos relacionados com o teatro e expressão dramática, por Duatepe-

Paksu e Ubuz (2009), em que os alunos interpretam o papel de escuteiros e desenvolvem 

atividades exteriores em grupo que lhes permitem a aprendizagem de formas geométricas através 

da sua disposição no espaço, com o trabalho de Rosenfeld (2013) voltado para as artes 

coreográficas, Math In Your Feet, onde o pensamento matemático e a compreensão de noções de 

geometria e matemática elementar são trabalhados através de sequências de dança,  e com o 

exemplo finlandês relacionando conceitos da programação, como ciclo (ou loop) em contexto de 

aulas de Educação Física, convidando os alunos a criar sequências de movimentos e a repeti-los 

mediante a introdução de pequenas variações (Pequenino, 2019). 

Segundo Boy (2013), a premissa que melhor sustenta esta abordagem pedagógica com 

inclusão da componente artística prende-se com fatores como a interconexão, a interação e a 

comunicação, e o papel preponderante que estes têm e terão no século XXI. Para o autor, o 

incremento da complexidade dos sistemas que nos rodeiam torna necessário que o seu estudo e 

investigação seja realizado de um modo holístico, tornando imprescindíveis as abordagens 

interdisciplinares e o estabelecimento de novos panoramas concetuais. Tais requisitos traduzem-

se num incentivo a que os conceitos disciplinares das STEM sejam integrados conjuntamente com 

as ferramentas e pensamento artístico. Para Fiske (1999), o ensino suportado pela componente 

artística apresenta vantagens face ao método convencional, concretamente a possibilidade de 

despertar interesse em alunos que não seriam, de outro modo, facilmente cativados para as 

temáticas, bem como a criação de pontes entre os conteúdos escolares e situações extrapoláveis e 

de aplicação real. Mais ainda, a interdisciplinaridade na educação, para além de funcionar como 

um incentivo às capacidades de pensamento abstrato dos alunos, cria oportunidades de 

assimilação profunda de conhecimento a partir de múltiplas perspetivas e possibilita uma melhor 

transferência desse conhecimento (An, Capraro, & Tillman, 2013). 
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Relativamente a implementações concretas de projetos em que a atividade musical é 

utilizada para o ensino das áreas STEM,  An, Capraro e Tillman (2013) desenvolveram trabalho 

sobre os efeitos que esta abordagem tem nas capacidades matemáticas de alunos do ensino 

primário do Sul da Califórnia, Estados Unidos da América. A amostra contituía-se por 46 alunos, 

de duas turmas diferentes, e as sessões foram leccionadas, durante cinco semanas, por dois 

docentes com formação prévia relativamente à integração da música na instrução da matemática, 

baseando-se no paralelismo entre as atividades de composição e performance musical e os 

conteúdos programáticos de matemática, incentivando os alunos a trabalhar notação gráfica 

através de cartões musicais coloridos, a manusear instrumentos musicais (bateria, teclado, sinos), 

a cantar e a contar figuras rítmicas. Os autores, confrontando os seus resultados com outros 

trabalhos relacionados, afirmam que a integração de atividades musicais no ensino da matemática 

tem efeitos positivos em múltiplos níveis de habilidade desta última. Após a implementação do 

projeto e realização das cinco semanas de intervenção, os alunos mostraram melhorias 

estatisticamente significativas em quase todos os testes de aferição. Ademais, constatou-se um 

incremento na capacidade de comunicação, por parte dos alunos, de tópicos relacionados com a 

matemática. Os autores apontam como limitações da investigação a curta duração do projeto, e 

não descartam a possibilidade de ocorrência do efeito de Hawthorne1 (An, Capraro & Tillman, 

2013). Relacionado com utilização da atividade musical para o ensino da matemática, o trabalho 

de Viladot et al. (2018) representa um levantamento exaustivo de projetos e abordagens 

implementados na Catalunha e em Inglaterra, apurando a situação destas práticas em ambas as 

localizações, concluindo-se que esta metodologia é, de momento, mais prolífera em Inglaterra.  

De um modo similar, o estudo proposto e realizado por Ramsey (2015) visa a utilização da 

música para estabelecimento de pontes que potenciem o ensino de conteúdos programáticos da 

área da física. Baseado num curso ministrado pelo autor sobre os princípios da física da música, 

fundamentado nas propriedades do som enquanto onda, são abordados conceitos que se prendem 

com a estrutura matemática da música (notas, escalas, acordes e harmonia); definições de força, 

energia, pressão; análise harmónica de timbres. Relativamente à componente musical, o curso 

proporciona uma discussão sobre a relação existente entre as notas musicais e as frequências 

correspondentes, aborda os rácios entre essas frequências como definição de intervalo musical e 

apresenta as classes de instrumentos musicais, aludindo às suas características físicas e 

relacionando-as com o seu timbre. O autor conclui aludindo ao cariz familiar e de fácil relação da 

atividade musical, e sustenta que a sua utilização é uma ferramenta eficaz para o ensino de 

conteúdos da física, particularmente as componentes relacionadas com o fenómeno de onda. 

Analogamente, é também feita alusão à eficácia do processo reverso, o ensino de música 

sustentado por uma introdução científica (Ramsey, 2015). 

Ainda no tópico da física, Goates et al. (2016) defendem a área da acústica como potencial 

criadora de pontes entre as artes, particularmente a atividade musical, e as disciplinas STEM, com 

foco essencialmente nos conteúdos programáticos da física, apresentando modelos de sessões 

                                                      
1 Alterações no comportamento de indivíduos como resposta ao facto de saberem que estão a ser alvo de observação. 
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pedagógicas a serem aplicadas por professores do ensino básico. Neste currículo incluem-se 

atividades didáticas e manuais tais como: 

 Demonstração das propriedades das ondas sonoras recorrendo a molas flexíveis; 

 Demonstração da criação de ondas sonoras recorrendo a objetos/corpos que vibram; 

 Demonstração da mudança de altura do som com alteração do tamanho do corpo que 

vibra; 

 Demonstração da relação entre intensidade sonora e energia utilizando copos e balões; 

 Demonstração do conceito de vibração por simpatia2, utilizando um Kazoo3. 

 

Os autores advogam a utilização de conceitos da acústica, seguida da criação de experiências 

musicais sobre os mesmos conceitos, no sentido de reforçar a compreensão (Goates et al., 2016). 

No que toca a projetos interdisciplinares entre música e engenharia é relevante referir o 

INFINITY Project, iniciativa pioneira que combina esforços no sentido de desenvolver um 

currículo de engenharia ao nível do ensino secundário, utilizando ferramentas assentes na música 

digital e síntese de áudio (Batula et al., 2012). Com início em 2000, o projeto envolveu 14 escolas 

de Houston, Dallas e San Antonio, Texas, Estados Unidos da América, tendo no ano seguinte 

alcançado cerca de 40 escolas, abrangendo 10 estados diferentes, envolvendo um total de cerca 

de 1500 estudantes (Douglas, 2002). Dentro deste trabalho, algumas atividades englobavam a 

criação, em ambiente digital, de sintetizadores, bem como o desenho e conceção de um altifalante. 

Suportado por um manual escrito e fortemente pautado por atividades em contexto de laboratório 

de engenharia, o projeto introduz conceitos de processamento de sinal e modelação física de um 

modo prático, ainda que se afaste da componente mais artística pretendida nesta dissertação. 

No mesmo contexto, o Biophilia Educational Project apresenta sinergias com o trabalho 

desenvolvido nesta dissertação, focando no fomento da criativade de crianças através da 

aprendizagem musical e conteúdos das ciências. Desenvolvido originalmente pela artista Björk, 

inserido no contexto do seu álbum Biophilia, de 2011, em colaboração com a Universidade da 

Islândia e a cidade de Reykjavik, o projeto expandiu-se a nível internacional, englobando um total 

de oitenta alunos, distribuídos por Dinamarca, Ilhas Faroe, Gronelândia, Finlândia, Noruega, 

Suécia e Ilhas Åland. Conclusões do relatório de avaliação associado apontam para um 

incremento de interesse, por parte dos alunos, nas temáticas abordadas quando confrontados com 

a sua explanação num contexto criativo (Elíasdóttir, Hreinsdóttir & Halldórsdóttir, 2016). 

O projeto iMuSciCa, inserido no programa de fundos europeus H2020 e iniciado a janeiro 

de 2017, foca-se na utilização da música como elemento potenciador da criatividade e 

aprendizagem aprofundada de conceitos aliados à física, matemática, tecnologia e engenharia, 

propondo novas abordagens e estratégias e implementando-as em sessões com alunos do ensino 

                                                      
2 Também denominado ressonância por simpatia, em inglês, sympathetic resonance ou sympathetic vibration, é um 

fenómeno harmónico em que um corpo responde a vibrações externas com comportamento similar. 
3 Instrumento de sopro, membranofone, que modifica a voz do cantor através de uma membrana vibrante, introduzindo 

características timbrais similares a zumbidos. 
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secundário. As suas motivações assentam na necessidade de dotar os futuros profissionais de 

capacidades de inovação, adaptabilidade e flexibilidade, no sentido de melhor responder aos 

requisitos da economia e indústria a nível global, fomentando o pensamento crítico (Bouillon et 

al., 2018), diferindo dos objetivos holísticos desta dissertação em que se procura o estímulo da 

componente musical, e a compreensão de conceitos das ciências da computação, como um fim 

em si mesmo. 

2.2 Atividade musical e ciências da computação 

2.2.1 Resenha histórica 

No que concerne à relação entre a atividade musical e a evolução tecnológica do século XX, 

em The Digital Computer as a Musical Instrument, Mathews (1963)  refere-se de uma forma 

pioneira à possibilidade de o computador funcionar como instrumento musical com capacidades 

ampliadas, relatando também a sua possível transformação em compositor. A sua publicação tem 

especial interesse ao considerarmos que o autor afirma repetidamente que o processo converte 

números em som, e que esses valores podem ser usados para controlar uma miríade de parâmetros 

musicais, gerando virtualmente todos os resultados analógicos, concluindo o artigo com intentos 

de experiências ao nível da composição e performance em simultâneo por parte do computador 

(Mathews, 1963), ciente da histórica utilização de algoritmos nos processos de criação musical 

(Guedes, 2008).  

No âmbito da composição algorítmica, completamente gerada por computador ao nível 

simbólico, destaca-se a ILLIAC Suite, composta por Lejaren Hiller e Leonard Isaacson entre 1955 

e 1956, para quarteto de cordas, dividida em quatro andamentos, recorrendo a conceitos como 

cadeias de Markov. Com o desenvolvimento de novas linguagens de programação de alto nível, 

surgem durante os inícios da década de 1990 novos ambientes afetos à componente musical, como 

Musicomp, GROOVE, Midi Lisp, Common Music, Symbolic Composer. Posteriormente, baseado 

na família de linguagens de Music-N de Mathews, emergem também outras ferramentas 

informáticas voltadas para a atividade musical desde Csound, de Barry Vercoe, Common Lisp 

Music, até aos ambientes mais recentes como PureData, Max/MSP e SuperCollider (Guedes, 

2008; Guedes, 2018; Nierhaus, 2009). 

2.2.2 Aplicações e ferramentas 

Nesta subsecção são elencados projetos e ferramentas que visam a utilização da atividade 

musical para fomento da relação com a tecnologia e as ciências da computação. 
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A linguagem de programação ChucK4, descrita como free, open source, on-the-fly 

programming language, providencia a capacidade de escrita, compilação e execução de código 

em tempo-real, e tem como foco a síntese de áudio e a performance (Wang & Cook, 2003). 

Assente nesta ferramenta, e justificando a sua utilização face a programas como MATLAB e 

Max/MSP/Jitter no facto de ser gratuita, foi formalmente desenvolvido um currículo introdutório 

para as ciências da computação especialmente voltado para artistas, focando na componente 

musical. O projeto importa ideias de outros trabalhos similares, criando uma analogia musical 

com CPATH CP Performantics, da University of Massachusetts, e os cursos baseados na 

ferramenta Processing5 de Bryn Mawr College e Southern Methodist University. Planificado para 

uma duração de 13 semanas, e com claras sinergias com os trabalhos PlorK e SlorK6, o curso 

abrange conceitos como ciclos, condicionais, bibliotecas e vetores, funções, objetos e classes, e 

culmina com o desenvolvimento de um projeto final, um concerto e um exame. A avaliação dos 

resultados do projeto foi realizada recorrendo a questionários (um inicial, e um final), anónimos 

e voluntários, aos alunos participantes, a classificações de trabalhos semanais de acordo com 

objetivos de aprendizagem específicos, a exames (a meio do curso e no seu término) e ao 

desenvolvimento de um projeto final englobando todos os conceitos apreendidos. Como seria 

expectável, os resultados do questionário inicial, prévio ao começo das atividades, apontam para 

um desconhecimento generalizado, por parte dos alunos, dos conceitos afetos às ciências da 

computação, contrastando com o apurado no questionário final, no qual a maioria dos 

participantes afirma que tem um domínio considerável sobre as temáticas. Os trabalhos semanais, 

composições de 30 segundos baseadas na temática estudada, foram categorizados por avaliadores 

externos, classificando-os consoante a inovação e exploração musical, observando-se uma relação 

entre a “qualidade” da composição e o domínio do conceito a utilizar (Kapur, Cook, & Bryant, 

2013). Mais recentemente, este projeto é ministrado sob a forma de MOOC na plataforma 

Kadenze7, estando as lições a cargo dos autores citados anteriormente (Kapur et al., 2018). 

Outro exemplo do estado da arte relativo à relação entre música e ensino das temáticas das 

STEM, é a ferramenta gratuita Sonic Pi8, com início do projeto datado de 2013. Desenvolvida por 

Samuel Aaron, investigador na University of Cambridge Computer Laboratory, e tendo por base 

os mecanismos de SuperCollider (Aaron et al., 2011), este software foca especialmente na 

abordagem de programação em tempo real, em inglês, live coding, um crescente fenómeno 

internacional que procura trazer um elemento performativo para a programação musical, através 

de várias estratégias de visualização, em concerto, do código ou pseudo-código que dá origem ao 

resultado musical em tempo real. Apesar de atualmente ser compatível com os sistemas operativos 

Windows e macOS, a motivação para a criação do projeto surgiu das atividades ao nível da 

                                                      
4 Disponível em: http://chuck.cs.princeton.edu/  
5 Disponível em: https://processing.org/  
6 Disponíveis em: https://puplork.github.io/ e http://slork.stanford.edu/ 
7 Disponível em: https://www.kadenze.com/courses/introduction-to-real-time-audio-programming-in-chuck/info. 
8 Disponível em: https://sonic-pi.net/  

http://chuck.cs.princeton.edu/
https://processing.org/
https://puplork.github.io/
http://slork.stanford.edu/
https://www.kadenze.com/courses/introduction-to-real-time-audio-programming-in-chuck/info
https://sonic-pi.net/


 

12 

educação no Reino Unido por parte da Raspberry Pi Foundation, sendo o software inicialmente 

projetado para esta plataforma. 

 

Figura 2: Apresentação gráfica do ambiente da ferramenta Sonic Pi. 

Inserido neste contexto, os autores argumentam sobre o desenvolvimento de um novo 

método de ensino de programação na sala de aula utilizando o Raspberry Pi Computer e o Sonic 

Pi. Através de colaborações com investigadores da área da educação, foi desenvolvido e 

implementado um programa curricular para alunos do ensino básico abrangendo os seguintes 

tópicos (Aaron, Blackwell, & Burnard, 2016): 

 Sequenciamento – A ideia do programa como uma sequência de declarações 

escritas numa linguagem de programação. Alterações à ordem das declarações 

modificam o comportamento do programana. 

 Depuração9 e iteração – Falhas sintáxicas originam erros que necessitam de 

depuração, aqui contextualizada como uma atividade de resolução de problemas. 

Iteração e repetição como uma estrtura de programação com várias aplicações. 

 Condições e aleatorização – Programas podem tomar decisões, sendo estas na sua 

forma mais básica, condições. Programas podem conter ações pseudo-aleatórias. 

 Estruturas de dados e algoritmos – Modelação de tempo e notas musicais através 

de números, criando estruturas de dados, como listas. Algoritmos como um 

conjunto de instruções para a resolução de problemas.  

 Concorrência10 - A capacidade de simultaneidade nas ações de um computador, 

através da ocorrência paralela de fluxos de controlo de vários programas distintos. 

                                                      
9 Do inglês, debugging. 
10 Do inglês, concurrency. 
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Cada uma das sessões do currículo tem como objetivo a explicação e aplicação de um dos 

conceitos específicos das ciências da computação acima elencados através de um fim musical 

bem definido. Os autores afirmam que as lições em que não existe uma definição concreta do 

objetivo musical a desenvolver, ficando-se exclusivamente pelo conceito das ciências da 

computação per se, conduzem a resultados menos eficazes (Aaron, Blackwell, & Burnard, 2016). 

Finalmente, os conteúdos abordados encontram-se publicados sob a forma de um compêndio 

englobando tutoriais explicativos da ferramenta, demonstrando as suas capacidades e 

exemplificando aplicações  (Aaron, 2016). 

Ainda no âmbito das ferramentas e aplicações que potenciam o contacto com as ciências da 

computação através da música, o EarSketch11, projeto iniciado na Georgia Institute of Technology 

em 2011, oferece algumas particularidades que o diferenciam das restantes opções, baseando-se 

amplamente em técnicas de remixing e sampling, não sendo obrigatória nenhuma formação em 

teoria musical prévia por parte dos participantes.  

Figura 3: Apresentação gráfica do ambiente da ferramenta EarSketch. 

Concretamente, esta aplicação gratuita foi desenvolvida para funcionar em ambiente de 

navegador web e pode ser sumariamente descrita como uma DAW controlável por linhas de 

código de linguagens de programação como Python e Javascript (Im et al., 2015). A ferramenta 

inclui também interligações com plataformas de redes sociais e assenta sobre um currículo 

programático bem definido (Mahadevan et al., 2015). Os autores advogam o incremento da 

participação nas áreas da computação através de uma abordagem STEAM, defendendo o 

EarSketch como meio potenciador (Moore et al., 2016). Como referido, o EarSketch mimetiza 

operações comummente praticadas em ambiente de DAW, como a colocação de fragmentos 

sonoros em múltiplas faixas, ordenando-os ao longo do tempo, a adição de efeitos e respetivos 

                                                      
11 Disponível em: https://earsketch.gatech.edu  

https://earsketch.gatech.edu/
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parâmetros de automação e também a sequenciação de padrões rítmicos. Contém uma biblioteca 

com mais de 4000 amostras musicais criadas por profissionais da indústria12, abrangendo estilos 

como rock, pop, hip hop, funk, rock e dub step. A aplicação garante também a possibilidade de 

gravação, inserção e tratamento de fragmentos sonoros por parte dos utilizadores. A título de 

exemplo, elencam-se algumas funções da API de EarSketch: 

 fitMedia() – Função que coloca um ficheiro de áudio numa posição específica (faixa 

e momento temporal) da composição. 

 setTempo() – Função que define o tempo da composição, em BPM.  

 setEffect() – Função que adiciona um efeito de áudio a um secção específica da 

composição, permitindo a criação de envolventes e automações. 

 makeBeat() – Função que permite a criação de padrões rítmicos por parte do 

utilizador, com caracteres especiais simbolizando ataque, pausa e prolongamento. 

Mais recentemente, os autores integraram a opção de composição em modo colaborativo, 

numa tentativa de aproximação da aplicação ao contexto do live coding (Sarwate, Tsuchiya, & 

Freeman, 2018). 

Relativamente ao currículo13 programático associado, este cobre conceitos das ciências da 

computação e orienta-se pelo método tradicional de introdução às linguagens de programção que 

engloba, Python e Javascript, passam pela definição de variáveis, introdução de ciclos iterativos 

(for e while), pseudo-aleatoriedade, condicionais, funções, debugging, cadeias de caracteres, entre 

outros. Todos estes conceitos são explicados inserindo-os a posteriori em contexto musical, como 

criação de padrões rítmicos, definição de secções musicais por intermédio de funções, ou 

repetição melódica com recurso a ciclos (Moore et al., 2016).    

Avaliando as três ferramentas14 previamente apresentadas sob o ponto de vista dos interesses 

desta dissertação é importante ressalvar que todas se pautam pela explanação dos conceitos das 

ciências da computação partindo desses mesmos conceitos e adaptando-os à atividade musical. 

Ainda que este trabalho se coadune com a utilização do método pedagógico utilizado pelas 

ferramentas analisadas, um dos seus aspetos diferenciadores passa pela realização do processo 

alternativo de principiar a explicação das temáticas programáticas recorrendo a exemplos 

associados à música. A justificação para esta abordagem sustenta-se no facto de, dado alguns 

conceitos das ciências da computação serem do foro abstrato, se considerar pertinente um 

primeiro contacto com esses conceitos através de experiências práticas e concretas do âmbito 

musical (Tampio, 2018). Não obstante, optou-se pela escolha do EarSketch como ferramenta 

inicial de suporte à realização desta dissertação pelas considerações acima tecidas, concretamente 

a particuldade de, ao contrário das restantes, ser mais fácil a sua utilização por parte de 

utilizadores não formados em teoria musical ou prática artística. Não obstante, dadas as 

                                                      
12 Concretamente, o sound designer e músico Richard Devine, e o engenheiro de áudio e produtor Gimel Androus 

Keaton, conhecido profissionalmente como Young Guru. 
13 Disponível em: https://earsketch.gatech.edu/earsketch2/pdf/EarSketchPY.pdf. 
14Outros exemplos de ferramentas relacionadas encontram-se disponíveis em: http://solfeg.io/, e 

https://www.commonsense.org/education/website/math-science-music. 

https://earsketch.gatech.edu/earsketch2/pdf/EarSketchPY.pdf
http://solfeg.io/
https://www.commonsense.org/education/website/math-science-music
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potencialidades do Sonic Pi no que toca à notação simbólica e utilização do protocolo MIDI, esta 

ferramenta foi também utilizada. 

Outro projeto que combina as disciplinas das ciências da computação e matemática com a 

componente musical, utilizando tecnologias como Web Audio API, WebMIDI e Tone.js, o Chrome 

Music Lab15, incorpora um website que facilita a aprendizagem e compreensão de conceitos 

musicais através de experiências com uma forte componente prática. Extensivamente usado em 

contexto de sala de aula16, ainda que com um cariz mais vocacionado para a explicação de 

conceitos acústicos e musicais, tocando inclusivamente em áreas como a dança e a criação de 

instrumentos para performance em tempo real, o Chrome Music Lab é uma aplicação gratuita, 

que, dada a sua utilização em browser, se apresenta como transversal para vários dispositivos e 

sistemas operativos. Para os objetivos desta dissertação, esta ferramenta é vista como um 

potencial complemento, mais focado na componente da teoria da música, à revisão e audição (e, 

também, à visualização), estimulando o processo criativo musical. 

 

Figura 4: Apresentação gráfica do ambiente da ferramenta Chrome Music Lab. 

                                                      
15 Disponível em: https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments. 
16 Alguns exemplos concretos, disponíveis em: https://twitter.com/i/moments/826075807915192320. 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://twitter.com/i/moments/826075807915192320
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Dentro das várias aplicações presentes na ferramenta, elencam-se o Song Maker, Melody 

Maker e Piano Roll, sob a forma de sequenciadores tradicionais, Sound Waves, para explanação 

dos conceitos de propagação de onda sonora, Spectrogram, possibilitando aos utilizadores um 

primeiro contacto visual e auditivo com as noções de frequência e densidade espectral de energia, 

Harmonics e Strings, úteis na explicação dos descobrimentos pitagóricos ao nível do 

comprimento de corda e altura musical, e Kandinsky, um ambiente que permite ao utilizador a 

“musificação” de figuras por si desenhadas, ao estilo do pintor com o mesmo nome. 

No panorama nacional, ainda que não estritamente relacionado com a atividade musical, o 

ensino da programação e ciências da computação tem assumido uma preponderância crescente, 

seguindo a definação proposta pela União Europeia da mesma como a “competência do século 

XXI”. Iniciativas como a parceira entre a Câmara do Fundão e a Academia de Código, para o 

ensino de programação a crianças dos seis aos doze anos, ou as sessões com robôs interativos, 

através do Kids Media Lab, laboratório móvel criado por uma investigadora da Univseridade do 

Minho, são alguns dos exemplos que sustentam o investimento pedagógico neste âmbito 

(Pequenino, 2019). 

No que concerne projetos com foco na aproximação entre a música e a tecnologia, destaca-

se a Digitópia, na Casa da Música. As atividades associadas ao serviço educativo da Casa da 

Música emergem em paralelo com a sua inauguração, em 2005, com forte ênfase na utilização do 

computador, e pautam-se numa primeira fase pela realização de workshops recorrendo à 

ferramenta HyperScore17, seguida do desenvolvimento de aplicações específicas, como 

Narrativas Sonoras, um sequenciador de áudio que usa técnicas de síntese granular, Políssonos, 

um sequenciador MIDI que estabelece relações entre formas de polígonos e divisões de tempo 

musical, e Digital Jam, uma aplicação para improvisação coletiva suportada por redes de 

computadores (Penha et al., 2008). É a partir deste cenário que nasce a Digitópia, iniciativa que 

tem como mote a implementação de uma plataforma para o desenvolvimento de comunidades 

inseridas no âmbito da criação musical em ambiente digital  (Penha et al., 2010). Com atividades 

educativas fortemente mediadas por tecnologia, Rodrigues et al. (2009) argumentam, no entanto, 

que os computadores devem ser considerados como uma ferramenta, alertando para a 

possibilidade de ocorrência de “facilitismo” no processo de criação musical, levando 

inevitavelmente a uma compreensão mais ténue de práticas e conhecimentos associados. Os 

autores concluem afirmando que a tecnologia deve ser encarada sob um ponto de vista pragmático 

e algo cuidadoso, que favoreça o enaltecimento da criatividade, do trabalho e da aquisição de 

conhecimentos práticos e teóricos, ao invés de fomentar a indolência, o ócio e a insensibilidade.  

Ainda no âmbito de projetos nacionais, no seguimento do trabalho desenvolvido por Dias 

et. al, (2012), GimmeDaBlues, a aplicação MyJazzBand (Dias, 2018) revela-se como uma 

ferramenta que faculta aos utilizadores a experiência de performance musical inserida num 

contexto de banda de jazz,  acessível também a utilizadores sem grande proficiência musical. 

                                                      
17 Ferramenta desenvolvida pelo trabalho de Farbood, Pasztor, e Jennings, (2004), disponível em: 

https://opera.media.mit.edu/projects/hyperscore.html.  

https://opera.media.mit.edu/projects/hyperscore.html
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Concretamente, a ferramenta permite que quatro utilizadores experimentem instrumentos como o 

piano, o saxofone alto, o saxofone tenor e trompete, tocando “sem notas erradas”, acompanhando 

um tema de jazz definido18. 

 

 

 

Figura 5: Apresentação gráfica do ambiente da ferramenta MyJazzBand. 

Explorando conceitos de criação musical mediada por computador, a aplicação apresenta 

vastas possibilidades de foro educacional e, ademais, enquadra-se perfeitamente no universo 

estético musical do Serviço Educativo da Orquestra de Jazz de Matosinhos, tendo sido, 

inclusivamente, desenvolvida uma versão do MyJazzBand a pedido da OJM para integração nas 

atividades da mesma, permitindo eventuais colaborações e projetos de interesse no âmbito desta 

dissertação. 

Mais recentemente, suportada pela nomeação, em 2017, da cidade de Braga como Cidade 

Criativa da UNESCO no domínio das Media Arts, foi implementado um programa de serviço 

educativo inserido no contexto da integração de novas tecnologias na prática artística e criativa 

(Serviço Educativo Braga Media Arts: Princípios e Filosofia, 2017). De entre os vários projetos 

do Serviço Educativo de Braga Media Arts, destacam-se 0+1=SOM, consistindo num ciclo de 

workshops realizados nas escolas básicas do Município de Braga que estabelece pontes entre o 

raciocínio lógico e a criação musical (Hespanhol et al., 2018), e Primeiros Bits, atividade que tem 

como objetivo expor crianças e jovens da cidade às novas tecnologias aplicadas à prática artística. 

Ambos os projetos referidos partem de colaborações com a Digitópia. 

Dada a sinergia existente entre o trabalho realizado na Digitópia, e consequentemente no 

Serviço Educativo de Braga Media Arts, e esta dissertação, optou-se pela realização de duas 

entrevistas a personalidades ligadas às atividades das mesmas, nomeadamente Óscar Rodrigues e 

José Alberto Gomes (transcrição na secção de anexos deste documento). 

 

                                                      
18 Mais informações e recursos disponíveis em: http://www.ruidias.pt/research/myjazzband/. 

http://www.ruidias.pt/research/myjazzband/
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2.2.3 Conceitos específicos 

Para a implementação dos workshops associados a esta dissertação optou-se pela escolha de 

três tópicos associados ao campo das ciências da computação, tendo em vista a sua explanação 

recorrendo a atividades musicais. Concretamente elencaram-se os conceitos de pensamento 

computacional, de recursividade e de cadeias de Markov. Assim, nesta subsecção é 

apresentada uma contextualização afeta a cada um dos três, bem como um levantamento de 

trabalhos anteriores relacionados com a atividade musical. 

2.2.3.1 Pensamento computacional 

 

O conceito de pensamento computacional, na sua definição mais atual, foi proposto por 

Wing (2006), sugerindo a sua transdisciplinaridade e argumentando sobre a importância da 

implementação deste tipo de abordagem em várias áreas distintas. Concretamente, o pensamento 

computacional pode ser definido em quatro componentes gerais: 

 Decomposição – Abordagem de problemas através da sua decomposição em 

subproblemas mais simples e de resolução mais imediata. 

 Reconhecimento de padrões – Identificação de semelhanças e pontos em comum 

entre problemas no sentido de facilitar a descoberta de soluções padronizadas.  

 Abstração – Foco na informação mais relevante, relegando os detalhes minuciosos 

para segundo plano. 

 Algoritmia – Desenvolvimento de soluções passo por passo. 

 

Relativamente à componente de decomposição, acrescenta-se que se procura seguir uma 

abordagem estruturada, assente na definição de diferentes módulos, sejam eles funções ou 

procedimentos, e que essa definição deve ser realizada de forma hierárquica19. Seguindo o 

processo de decomposição, o pilar do reconhecimento de padrões explora a frequente 

identificação de caraterísticas tipificadas entre problemas, podendo assim conectar diferentes 

pontos utilizando soluções padronizadas. No caso da abstração, o foco passa por encapsular 

diversos detalhes de implementação em funções ou procedimentos, reutilizáveis e de mais fácil 

manuseamento. Finalmente, a algoritmia, competência basilar para as ciências da computação, 

passa pela capacidade de, perante um problema, programar uma sequência detalhada de instruções 

que definam, sem ambiguidade, as operações a realizar para a sua solução (Wing, 2008). 

No que diz respeito a projetos que relacionam o tópico do pensamento computacional e a 

música, Bell e Bell (2018) apresentam alguns exemplos de trabalhos de integração das duas 

temáticas. Concretamente, ligações entre frases musicais e procedimentos em programas, através 

                                                      
19 Abordagem top-down. 
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do ambiente de programação Scratch20, representações binárias baseadas em som, teoria de 

harmonia musical através do posicionamento de robots, entre outros. Os autores concluem o 

artigo argumentando que os exemplos utilizados servem de base a ideias para futuras 

implementações de pontes entre a atividade musical e o pensamento computacional, reforçando 

o potencial que existe dado o cariz de novidade que envolve o conceito de pensamento 

computacional.  

2.2.3.2 Recursividade 

 

O tópico da recursividade, ainda que seja fundamental no âmbito das ciências da 

computação, é frequentemente alvo de dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos que 

iniciam o contacto com a programação (Dann, Cooper, & Pausch, 2001; Sooriamurthi, 2004). 

Comummente definido como uma “função que se chama a si própria” ou “algo que se define 

referindo-se a si mesmo”, o conceito é bastante generalizável e amiúde aproximável da noção de 

paradoxo. Na sua seminal obra Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, Douglas 

Hofstadter (1979) alerta para os perigos das definições apresentadas dada a proximidade face à 

circularidade e à regressão infinita, claramente dificultadoras no que toca ao processo de 

compreensão, e propõe um ligeira mas importante alteração, definindo recursividade como “algo 

que se define em termos de versões mais simples de si mesmo”. O autor reforça com um exemplo 

do quotidiano, referindo o cenário em que alguém adia uma tarefa em detrimento de outra de mais 

simples resolução, especificamente o executivo que recebe uma chamada de um cliente A, a 

atende, mas seguidamente é interrompido por nova chamada de um cliente B, a que dá primazia 

por este lhe apresentar um problema mais rápido de resolver do que A. Mais ainda, um novo 

cliente C surge com um problema ainda mais fácil de resolver do que o de B, sendo portanto C 

atendido e resolvido primeiro. Só após o problema de C estar resolvido é que o executivo retorna 

a B para a resolução do problema deste, e consequentemente a A, finalizando o ciclo, não 

esquecendo que tanto B como A estiveram em espera durante todo o processo. Este pequeno 

exemplo do dia-a-dia representa uma analogia clara para o conceito de recursividade e também o 

de pilha (em inglês, stack) nas ciências da computação (Hofstadter, 1979, pp. 135-137). Mais 

ainda, Hofstadter aborda as relações entre a música e o tópico da recursividade argumentando 

que, de certa forma, o ser humano ouve música tonal de uma forma recursiva, guardando na sua 

memória (ou pilha) a noção de tónica, ainda que ocorra uma modulação harmónica e uma nova 

pseudo-tónica (ou tónica local) surja (Hofstadter, 1979, pp. 137-138). No entanto, o autor refere 

também que a nossa capacidade de retenção de tónica (ou construção de pilha) é bastante limitada, 

dando como exemplo a composição de Bach intitulada Pequeno Labirinto Harmónico (BWV 

591), em que as suas rápidas mudanças de tonalidade rapidamente deixam o ouvinte desorientado 

                                                      
20 Linguagem de programação criada em 2007 pelo Media Lab do MIT, disponível em: https://scratch.mit.edu.  

https://scratch.mit.edu/
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relativamente à verdadeira tónica (salvo exceções envolvendo ouvido absoluto ou um treino 

formal profundo). 

Relativamente a projetos que implementam uma abordagem ao conceito de recursividade 

através de música Sharma e Chimalakonda (2018) exploram uma estratégia de retrogradação em 

termos de composição, definida em termos musicais como melodias que se tocam em ordem 

inversa. Os autores apresentam uma comparação entre este método e o método tradicional de 

explicação do conceito recursivo (fazendo alusão, por exemplo, à noção matemática de fatorial e 

à sequência de Fibonacci) e e concluem que uma elevada taxa de participantes prefere o método 

baseado na atividade musical. Também Ludwick (2015) explora as sinergias entre a música e a 

noção de recursividade, com ênfase na componente rítmica. No entanto, ambos os projetos 

pressupõem um conhecimento de teoria musical prévio por parte dos participantes, algo que não 

é patente na amostra considerada nesta dissertação. 

Face ao exposto, nesta dissertação procurou-se implementar uma representação musical 

relevante do exemplo quotidiano pragmático apresentado por Hofstadter, partindo desta para a 

explanação do conceito de recursividade. 

2.2.3.3 Cadeias de Markov 

 

As cadeias de Markov, inventadas pelo matemático russo Andrei Andreyevich Markov 

(1856-1922), compreendem um caso particular dentro dos processos estocásticos21 com estados 

discretos em que a probabilidade do estado seguinte depende apenas do estado atual (Nierhaus, 

2015). As suas aplicações são vastas, abrangendo campos distintos como física, química, 

medicina, música, teoria dos jogos e desporto. Concretamente, uma cadeia de Markov é 

comummente representada por gráficos ou tabelas de transição, em que se indicam os diversos 

estados que a compõem, bem como as probabilidades de transição entre estados. Para o cálculo 

da probabilidade de transição entre estados, se mais do que um evento passado for tomado em 

consideração, o processo é apelidado de cadeia de Markov de ordem n, em que n representa o 

número de eventos precentedentes que são relevantes para o cálculo dessa probabilidade. 

Tomando o exemplo musical, numa cadeia de Markov baseada numa série de notas de um dado 

corpus melódico, o resultado será tão mais idêntico ao material inicial quanto maior for n, sendo, 

em última instância, completamente igual (Nierhaus, 2009, pp. 67-69).  

No campo da composição algorítmica, os primeiros trabalhos envolvendo cadeias de Markov 

datam de 1955, da autoria de Harry Olson e Henry Belar, correspondendo à análise de onze 

melodias criadas por Stephen Foster e consequente criação de cadeias de Markov de primeira e 

segunda ordem relativamente aos parâmetros do ritmo e altura musical. Ademais, o mesmo 

processo é utilizado no quarto andamento da já referida ILLIAC Suite, empregando cadeias de 

Markov de ordem variável para o resultado generativo (Nierhaus, 2009, pp. 71-75). Mais 

                                                      
21 No campo da teoria das probabilidades, correspondem a variáveis aleatórias que representam a evolução no tempo 

de um sistema de valores. 
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recentemente, David Cope (1996) conseguiu, com o seu projeto Experiments in Musical 

Intelligence, sólidos resultados no que toca à imitação de estilo musical de vários compostiroes, 

recorrendo também a sistemas que englobam cadeias de Markov (Cope, 2000). 

Focando na improvisação musical, o Continuator, trabalho de Pachet (2003), assenta em 

conceitos de cadeias de Markov e resulta na criação de um sistema capaz de “aprender” e gerar 

música de qualquer proveniência estilística, de um modo completamente autónomo, produzindo 

conteúdo sozinho, ou de um modo mais interativo, respondendo ao material gerado em tempo 

real por um instrumentista humano. 
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3.  Implementação 

3.1 Contextualização 

Como anteriormente referido, o projeto desta dissertação surgiu através de uma parceria com 

o Serviço Educativo da Orquestra de Jazz de Matosinhos, com foco na criação de um grupo de 

trabalho que pontenciasse e fortalecesse as ligações entre música e tecnologia. Neste contexto foi 

criado o LEM, Laboratório de Experimentação Musical22, cujo objetivo primordial reflete as 

questões de investigação desta dissertação. De um modo geral, definiu-se que as atividades do 

LEM ocorreriam sobre a forma de workshops em que se abordariam, sob o ponto de vista da 

criação, performance e interação musical, componentes associadas à programação e às ciências 

da computação, ficando a planificação dessas atividades de certa forma dependente da sua 

adequabilidade face aos objetivos da tese.  

A título de sugestão por parte da OJM, a Escola Secundária João Gonçalvez Zarco, do 

concelho de Matosinhos, foi escolhida como parceiro. Nesse sentido, nos dias 25 de outubro e 12 

de novembro de 2018, foram feitas apresentações explicativas do conceito do projeto, para, 

respetivamente, uma turma de alunos do 12º ano e uma turma de alunos do 9º ano. Nos referidos 

momentos foram revelados alguns tópicos a cobrir nas atividades do LEM, possíveis resultados 

musicais e eventuais ferramentas a utilizar, numa tentativa de cativar e incentivar a participação 

de alunos. Dessas apresentações resultou a formação de dois grupos, um para cada uma das 

turmas, tendo ficado definida uma periodicidade semanal e quinzenal para a realização das 

sessões. Ainda que se tivesse estudado a possibilidade de ocorrência dos workshops nas 

instalações da ESJGZ, ficou definido que estes se desenvolveriam no CARA, dada a proximidade 

em termos de distância entre ambos, facilitando assim a deslocação dos alunos participantes, 

normalmente vindos diretamente da escola, e dado também as condições no que toca a material 

de suporte às sessões. 

                                                      
22 Numa primeira fase, Laboratório de Exploração Musical.  

    Peça jornalística sobre o Serviço Educativo da OJM disponível em: https://www.tsf.pt/cultura/interior/orquestra-

jazz-de-matosinhos-esta-a-pesca-de-talentos-nas-escolas-10553496.html (referência ao LEM aos 3:00). 

https://www.tsf.pt/cultura/interior/orquestra-jazz-de-matosinhos-esta-a-pesca-de-talentos-nas-escolas-10553496.html
https://www.tsf.pt/cultura/interior/orquestra-jazz-de-matosinhos-esta-a-pesca-de-talentos-nas-escolas-10553496.html
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3.2 Enquadramento 

As atividades do LEM iniciaram-se com o grupo da turma de 12º ano no dia 18 de novembro 

de 2018, englobando 13 sessões com a duração aproximada de 1h30m, tendo a última sido 

realizada no dia 6 de maio de 2019. Relativamente ao grupo da turma de 9º ano, os workshops 

iniciaram-se mais tarde, no dia 3 de dezembro de 2018, englobando 12 sessões, também com a 

duração aproximada de 1h30m, e com término no dia 20 de maio de 2019. A justificação para o 

início mais tardio das atividades deste último grupo prendeu-se com questões logísticas entre o 

Serviço Educativo da OJM e a ESJGZ, tendo sido necessário mais tempo para autorizações 

parentais dada a idade dos participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Local de implementação das atividades do LEM. 

No que toca ao material de suporte às sessões, foram utilizados regularmente os seguintes 

componentes: 

 Seis computadores iMac, 2017, com display de 21,5 polegadas, macOS High Sierra, 

2.3 GHz Intel Core, 8 Gb RAM, Intel Iris Graphics 640; 

 Seis interfaces de áudio, da marca Focusrite, modelo 2i2 de segunda geração; 

 Uma mixer, da marca Mackie, modelo 1202 Micro Series 1402-vlz; 

 Dois altifalantes, da marca Meyer, modelo UPM-1P.   

 

Adicionalmente, para facilitar a realização das atividades de um modo individualizado, 

foram também utilizados auscultadores, das marcas Audio-Technica e Sony. Dado o limite 

imposto pela existência de seis computadores, para a eventualidade de sessões com maior número 

de participantes foram também utilizados divisores de sinal áudio Jack 3.5 mm, permitindo que 

dois alunos colaborassem em conjunto, num mesmo computador, não perturbando o trabalho dos 

restantes. 

Relativamente a ferramentas e software, dado o exposto na secção de revisão bibliográfica 

deste documento, optou-se pela utilização do EarSketch, do Sonic Pi, e também, ainda que num 

momento mais concreto, a aplicação MyJazzBand e os recursos do Chrome Music Lab. 
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3.3 Planificação geral de workshops e sessões 

Inicialmente, foi elaborada uma planificação para a totalidade dos workshops a leccionar, 

guardando espaço para eventuais desvios e contratempos, tendo a versão final sofrido, como 

expectável, consideráveis alterações. Nas tabelas seguintes apresenta-se um sumário para cada 

uma das sessões desenvolvidas com o grupo de participantes de 12º ano e o de 9º ano, elencando 

tópicos abordados, a respetiva data, o número de participantes e o tipo de ferramenta/software de 

apoio utilizado. 

Tabela 1: Resumo geral dos workshops do grupo de participantes do 12º ano. 

 Data Tópico(s) Abordado Participantes Software de Apoio 

W12_1 19/11/18 
Introdução e apresentações 

Visita ao CARA 
8 - 

W12_2 26/11/18 
“O que é o som?” 

Introdução ao EarSketch 
7 

EarSketch 

Audacity 

W12_3 03/12/18 
Conceito de variável 

Efeitos de áudio 
6 EarSketch 

W12_4 17/12/18 Conceito de função como secção musical 5 EarSketch 

W12_5 07/01/19 Conceito de ciclo como repetição musical 5 EarSketch 

W12_6 21/01/19 
Conceito de pseudo-aleatoriedade 

Conceito de expressão condicional 
7 EarSketch 

W12_7 04/02/19 
Revisão de conceitos 

Conceitos musicais (timbre, ritmo, melodia) 
4 Chrome Music Lab 

W12_8 18/02/19 

Aplicação de conceitos 

Criação de material para a  

Grande Pesca Sonora 

7 
Freesound 

EarSketch 

W12_9 11/03/19 Introdução ao Sonic Pi 1 Sonic Pi 

W12_10 18/03/19 Aplicação de conceitos 5 Sonic Pi 

W12_11 01/04/19 Atividade “Nome Musical” 5 Sonic Pi 

W12_12 29/04/19 Conceito de recursividade 5 Sonic Pi 

W12_13 06/05/19 
Preparação da performance da 

Grande Pesca Sonora 
4 Sonic Pi 
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Tabela 2: Resumo geral dos workshops do grupo de participantes do 9º ano. 

 Data Tópico Abordado Participantes Software de Apoio 

W9_1 03/12/18 
Introdução e apresentações 

Visita ao CARA 
6 - 

W9_2 17/12/18 
“O que é o som?” 

Introdução ao EarSketch 
3 

EarSketch 

Audacity 

W9_3 07/01/19 
Conceito de variável 

Efeitos de áudio 
5 EarSketch 

W9_4 21/01/19 Conceito de função como secção musical 7 EarSketch 

W9_5 04/02/19 
Revisão de conceitos 

Conceitos musicais (timbre, ritmo, melodia) 
7 Chrome Music Lab 

W9_6 18/02/19 Conceito de ciclo como repetição musical 6 EarSketch 

W9_7 11/03/19 Conceito de pseudo-aleatoriedade 5 EarSketch 

W9_8 18/03/19 Conceito de expressão condicional 5 EarSketch 

W9_9 01/04/19 

Preparação da performance  

para o seminário  

“A Educação na Era Digital” 

4 MyJazzBand 

W9_10 29/04/19 Introdução ao Sonic Pi 6 Sonic Pi 

W9_11 06/05/19 Atividade “Nome Musical” 5 Sonic Pi 

W9_12 20/05/19 Conceito de recursividade 4 Sonic Pi 

 

 

A estrutura de cada sessão, idêntica para a maioria dos workshops, consistia em primeiro 

lugar numa breve apresentação dos tópicos por intermédio de escuta de excertos musicais, amiúde 

alvo de debate com os participantes, na implementação prática em computador dos conceitos, e, 

no final, na audição/experiência colectiva do trabalho individual de cada elemento do grupo. 

Regra geral, a sessão com o grupo do 12º ano ocorria primeiro, seguindo-se a sessão com o grupo 

do 9º ano, sem que os participantes de um tivessem qualquer tipo de contacto com os do outro. 

De um modo iterativo, cada sessão foi alvo de reflexão e preparação enquanto componente 

individual, não perdendo o foco do contributo de cada uma para o desfecho final, concretamente 
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a performance na Grande Pesca Sonora. Este tipo de abordagem advém fundamentalmente dos 

conselhos e comentários dos entrevistados José Alberto Gomes e Óscar Rodrigues, como por 

exemplo:   

“(…) ter objetivos pequenos para atingir um grande. Deves planear o tempo em que estás no projeto 

e qual é o foco, o objetivo final. Isso é muito importante. Se não tiveres este foco será tudo bastante 

mais difícil.” 

3.4 Justificação de escolhas e decisões 

Confrontando a estruturação das atividades face à pergunta de investigação deste trabalho, 

e baseando o método a adotar na pesquisa bibliográfica efetuada, bem como nas entrevistas 

realizadas, várias decisões foram tomadas numa fase inicial, que, não obstante modificações ao 

longo do percurso, se acreditou serem capazes de levar o projeto a resultados satisfatórios. 

Concretamente, optou-se pela escolha de vários software de apoio, ao invés de apenas um, 

temendo que o foco desta dissertação se aproximasse da “aprendizagem de uma ferramenta”, ao 

invés da aquisição de conhecimentos holísticos das ciências da computação através da atividade 

musical. Como tal, EarSketch e Sonic Pi, ambas ferramentas versáteis na aplicação de conceitos 

da programação tendo em vista a criação musical, foram escolhidos como base para as atividades 

do LEM. Para esta decisão contribuíram vários fatores, devidamente apresentados na secção 2.2.2 

deste documento, especificamente o facto de serem gratuitos, estarem disponíveis em várias 

plataformas e sistemas operativos, terem propósitos educacionais associados, serem recentes e 

com extensiva documentação de suporte. Adicionalmente, a particularidade de utilizarem 

linguagens de programação muito distintas23, ao nível das expressões de vocabulário e sintaxe, 

foi também um dos fatores decisivos, tentando mais uma vez garantir que os participantes 

estariam de facto a aprender conceitos holísticos da programação, em detrimento de componentes 

de uma linguagem específica.  

Figura 7: Excertos de código, com a mesma finalidade, em Ruby e Python. 

A opção de utilizar primeiro o EarSketch foi também conscienciosa, e justifica-se pelo facto 

de este, ao contrário do Sonic Pi, ser totalmente baseado em amostras de áudio, possuindo um 

extenso banco de material embutido, não permitindo notação simbólica, facilitando assim a 

entrada a utilizadores sem formação musical e enquandrando-se assim nas caraterísticas da 

amostra de participantes do LEM. Finalmente, o uso das ferramentas Chrome Music Lab e 

MyJazzBand surgiu aliado a um propósito mais experimental, convidando os participantes a 

explorar opções mais interativas, tendo, no entanto, sido apenas pontual a sua utilização. No caso 

                                                      
23 No caso do EarSketch a linguagem Python e no caso do Sonic Pi a linguagem Ruby. 
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do MyJazzBand, foi decidido em conjunto com o Serviço Educativo da OJM, que esta seria uma 

aplicação adequada para uma performance de apresentação no seminário “A Educação na Era 

Digital”, inserido no contexto projeto CHIC, Cooperative Holistic View on Internet and Content, 

que teve lugar nas instalações do CARA. Relativamente ao Chrome Music Lab, a sua componente 

visual, didática e apelativa, aliada ao facto de ser também uma ferramenta gratuita, permitiu que 

se realizasse um workshop ligeiramente diferente, aproveitando para rever alguns conteúdos já 

abordados em sessões prévias e, simultaneamente, explorar alguns conceitos aliados ao som e 

música. 

 De um modo geral, a escolha dos tópicos de pensamento computacional, recursividade e 

cadeias de Markov foi também sustentada pela pesquisa bibliográfica efetuada. Relativamente ao 

primeiro, acredita-se ser uma competência fundamental para qualquer aluno que principie o 

contacto com as ciências da computação e a programação, antevendo nos seus quatro pilares, 

elencados em 2.2.3.1, fortes possibilidades de aproximição à componente musical. A escolha dos 

tópicos da recursividade e das cadeias de Markov foi, para além de devidamente escrutinada na 

revisão de literatura, encorajada pelos depoimentos obtidos nas entrevistas a José Alberto Gomes 

e Óscar Rodrigues, reforçando a sua pertinência no âmbito e as pontes de contacto existentes com 

a atividade musical, considerando-os adequados para o contexto deste projeto, alertando, no 

entanto, para os perigos de uma explanação destes conceitos baseada numa exposição teórica 

profunda: 

 

“(…) o que eu teria cuidado era em não chegar lá e explicar o que é que é a recursividade e as cadeias 

de Markov, porque acho que isso é um dos grandes problemas com o ensino de matemática. (…) acho 

que tive sucesso, porque tive a sorte de, até mais em casa do que na escola, ter alguém que me fizesse 

uma ligação muito mais ao mundo real, ao meu mundo.” 

3.5 Atividades desenvolvidas 

Como referido anteriormente, apesar da inicial planificação geral da totalidade dos 

workshops, cada sessão foi devidamente avaliada, sob o ponto de vista do que se considerou serem 

os seus sucessos e dificuldades, partindo dessa avaliação para sustentar restruturações à 

planificação e ao modo de atuar em sessões futuras. Nesta secção são apresentadas 

particularidades e resultados de algumas sessões, descrevendo de que modo é que determinadas 

situações se traduziram em alterações importantes, especificamente ao nível da conduta por parte 

do parte do formador e à calendarização e sequenciação de conceitos e tópicos. Para suporte, nas 

secções 7.3.1 e 7.3.2, anexas a este documento, incluem-se sumários das atividades afetas a cada 

workshop, para os dois grupos envolvidos. Adicionalmente, para facilitar a audição de conteúdos 
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produzidos no âmbito do LEM, foi também criada uma conta na plataforma SoundCloud24 onde 

se encontram disponíveis excertos considerados relevantes. Por uma questão meramente 

estrutural, será feita uma apresentação das sessões seguindo a sequência de tópicos abordados no 

grupo de 12º ano, aludindo a diferenças entre os dois grupos sempre que conveniente. 

Na primeira sessão procurou-se explorar as relações dos participantes com a música, focando 

nos estilos musicais de preferência de cada um, nos artistas prediletos e na frequência com 

escutavam música. Desde logo ficaram patentes as enormes diferenças existentes entre os dois 

grupos, com o conjunto do 12º ano a apresentar uma preferência generalizada por estilos como o 

rock, o blues e o metal, em contraste com o trap, o hip-hop e house, destacamente os estilos 

preferidos do grupo do 9º ano. Numa tentativa de explorar possíveis pontes entre conceitos a 

abordar nas sessões e os estilos mencionados, seguindo os conselhos que derivam da entrevista a 

José Alberto Gomes, concretamente no que concerne à capacidade de pôr de parte algum tipo de 

“preconceito musical” por parte do formador, foram repensados alguns exemplos a utilizar nos 

workshops. A este fator concreto acrescem outros como a percepção da personalidade de cada 

participante, o seu funcionamento enquanto grupo, os seus interesses e opiniões. Ademais, 

apurou-se também que dois participantes do grupo do 12º ano estavam a aprender a tocar guitarra 

elétrica, num formato de aula livre, contribuindo esta descoberta para nova reflexão sobre 

possíveis integrações com o projeto. Todo o processo desta dissertação assentou e esteve 

dependente, de uma forte componente de relacionamento interpessoal entre formador e 

participantes, acreditando-se, por isso, que esta primeira sessão teve efeitos profundos 

relativamente à condução das atividades. Adicionalmente, também foi perguntado aos 

participantes se já tinham tido algum tipo de contacto com as ciências da computação ou 

programação, constatando-se que esse contacto era praticamente inexistente, não possuindo 

qualquer tipo de experiência relacionada. Na visita guiada às instalações do CARA, a grande 

maioria dos participantes mostrou-me muito entusiasmada com o trabalho em DAW realizado no 

estúdio, reforçando assim a escolha do EarSketch como primeira ferramenta a utilizar. 

Para a elaboração do segundo workshop foi essencial descobrir, através de conversa informal 

com os professores de cada grupo, bem como por consulta do programa curricular das disciplinas 

de Física e Química, que todos os participantes estavam cientes das particularidades físicas do 

som, enquanto onda mecânica longitudinal. Para além disso, apurou-se também que, no contexto 

das aulas de TIC, os alunos tinham já sido, ainda que brevemente, confrontados com a ferramenta 

Audacity, pelo que se optou por utilizá-la para apoiar a visualização do processo de digitalização 

do som. Na segunda parte do workshop os participantes foram introduzidos ao EarSketch e 

convidados a registarem-se na ferramenta. Este pequeno passo permitiu ter uma noção sobre a 

proficiência digital de cada participante. Como expectável dado a maior maturidade, o grupo do 

12º ano mostrou-se mais célere nas movimentações em ambiente digital, apresentando-se mais 

à-vontade no trabalho com computador. Este facto foi tomado em consideração, adaptando às 

capacidades de cada grupo o ritmo e velocidade com que se explicaram conceitos. 

                                                      
24 Disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical. 

https://soundcloud.com/labexpmusical
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A terceira sessão, efetivamente o primeiro contacto mais prático dos alunos com o EarSketch, 

apontou especificamente aos pilares de reconhecimento de padrões e decomposição patentes 

no pensamento computacional. Os participantes rapidamente se aperceberam, no caso da função 

setEffect(), alvo da segunda parte do workshop, das similaridades entre os modos de declarar 

distintos efeitos de áudio. Relativamente à decomposição, o processo de criação de variáveis, 

primeira parte da sessão, motivou os alunos a perceberem que este passo era útil e facilitador de 

construções mais elaboradas, partindo da criação de processos e parâmetros mais básicos. Ambos 

os grupos se mostraram à altura dos desafios, ainda que as explicações, no caso do grupo do 9º 

ano tenham sido dadas mais pausadamente, recalcando conceitos com mais frequência.  

 

  

  

Figura 8: Excertos da primeira25 (à esquerda) e segunda26 parte (à direita) do W12_3 das 

atividades do LEM. 

 

                                                      
25 Audição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w3_excerto1/s-tk2le. 
26 Audição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w3_excerto2/s-puNm7. 

https://soundcloud.com/labexpmusical/w3_excerto1/s-tk2le
https://soundcloud.com/labexpmusical/w3_excerto2/s-puNm7
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No que toca ao quarto workshop, em que se explorou o conceito de função sob o ponto de vista 

das ciências da computação, pretendia-se explicar e reforçar o pilar da abstração descrito em 

2.2.3.1. Assim, na primeira parte da sessão foram debatidas algumas experiências do quotidiano 

que reforçam este conceito, concretamente exemplos como o facto de não ser necessário conhecer 

todos os detalhes de um motor de automóvel para se conseguir conduzir o automóvel. 

Seguidamente discutiu-se a estrutura verso-refrão de grande parte da música popular (no caso do 

grupo do 12º ano foram mencionados exemplos de estilos musicais como o rock e o metal e, no 

caso do grupo do 9º ano, estilos como o hip-hop). Depois, fazendo referência à componente de 

decomposição trabalhada na sessão anterior, os participantes dividiram a sua composição em 

secções, criando uma função para cada uma dessas secções, sendo-lhes depois possível invocá-la 

e dar forma à criação final. 

 

Figura 9: Exemplo de resultado27 do W12_4. 

 

No final das sessões com os dois grupos, fazendo uma reflexão sobre as atividades e o 

progresso dos participantes, aferiu-se que os conceitos mencionados neste workshop específico 

foram claramente de mais difícil entendimento para o grupo do 9º ano. Assim, optou-se por 

planear uma próxima sessão mais lúdica e de reforço de conteúdos para o grupo em questão, 

apostando na ferramenta Chrome Music Lab, justificando a sua utilização pelas razões elencadas 

em 2.2.2. 

                                                      
27 Audição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w4-1/s-6dfh7. 

https://soundcloud.com/labexpmusical/w4-1/s-6dfh7
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O workshop afeto ao conceito de ciclo (while e for) procurou explorar o pilar da algoritmia 

no contexto do pensamento computacional, inteirando os participantes de que cada iteração do 

ciclo respondia à resolução/ação de um parâmetro ou problema específico. Nesta sessão, a quinta 

relativamente ao grupo do 12º ano e sexta no caso do grupo do 9º ano, as atividades começaram 

por uma discussão sobre eventos quotidianos como a repetição dos dias da semana, dos meses e 

das estações do ano, como sugerido na entrevista a Óscar Rodrigues. Daí partiu-se para uma 

exploração dos conceitos abordados no workshop relativos a funções. Os alunos alteraram as suas 

composições, repetindo padrões e secções, usando ciclos for e a função makeBeat(). Esta sessão 

permitiu a criação de composições mais extensas, sendo notório um aumento de entusiasmo por 

parte dos participantes, fazendo questão de exportar os ficheiros áudio criados e frisando que os 

partilhariam com outros colegas que não participavam nas atividades do LEM, bem como com 

familiares. Novamente ficaram patentes as diferenças entre preferências de estilos musicais dos 

dois grupos, reforçando o EarSketch como uma boa aposta inicial dada a capacidade de responder 

a ambos, possuindo uma biblioteca de amostras sonoras rica e composta por exemplos de vários 

âmbitos musicais. Chegado a este ponto, foi muito gratificante observar que os participantes já se 

sentiam à-vontade para utilizar os conceitos adquiridos nas sessões anteriores, incomporando-os 

frequentemente nas suas novas composições. 

Figura 10: Exemplo de resultado28 do W12_5. 

 

No que concerne à sexta atividade, explorando a pseudo-aleatoriedade e as expressões 

condicionais, foi dado enfoque novamente ao pilar da algoritmia. Para o caso do grupo do 9º ano, 

                                                      
28 Audição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w5-1/s-FlbDi. 

https://soundcloud.com/labexpmusical/w5-1/s-FlbDi
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dado o elevado volume de conceitos deste workshop, optou-se por dividi-lo em duas partes, 

concretamente o W9_7 e o W9_8. Para o primeiro tópico, principiou-se a sessão com um debate 

sobre os eventos relacionados com o lançar de uma moeda ao ar, ou lançamento de dados, tendo 

os alunos de cada grupo tomado a iniciativa de responder que a “probabilidade de sair qualquer 

número era igual”, no caso do dado, indo de encontro ao prefixo “pseudo”, propositamente 

acrescentado. Também a escuta de excertos das composições Music of Changes29 e Structures 

Ia30, respetivamente de John Cage e Pierre Boulez,  seguida de uma reflexão sobre os 

diametralmente opostos métodos de criação31 de cada uma e as similaridades sonoras entre elas, 

suscitou curiosidade nos alunos, despendendo algum tempo a refletir no que era o completo acaso 

e o completo determinismo, ou “todas as escolhas”, como apelidado pelo grupo de participantes 

mais novos. Foi curioso observar que a composição utilizando parâmetros pseudo-aleatórios foi 

muito mais bem aceite no grupo de 12º ano. Alguns elementos do grupo de 9º ano demonstraram 

algum desagrado, alegando que preferiam ter controlo sobre o que estava a acontecer. Este facto 

serviu, de certa forma, para apontar o grupo dos mais novos para a performance no seminário “A 

Educação na Era do Digital”, no contexto do projeto CHIC, dado já se ter pensado em utilizar a 

ferramenta MyJazzBand, ao invés da performance na Grande Pesca Sonora, onde se pensou ser 

possível apostar no EarSketch ou Sonic Pi e explorar composições mais indeterminísticas.  

Figura 11: Exemplo de resultado32 do W9_7. 

                                                      
29 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NJsk_tcuS04. 
30 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FIo15gWMheA. 
31 No caso de Music of Change, de John Cage, um processo completamente indeterminístico, e no de Structures Ia, de 

Pierre Boulze, um processo completamente determinístico. 
32 Audição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w6_excerto1. 

https://www.youtube.com/watch?v=NJsk_tcuS04
https://www.youtube.com/watch?v=FIo15gWMheA
https://soundcloud.com/labexpmusical/w6_excerto1
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Na segunda parte do workshop, relativa às expressões condicionais (ou o W9_8, no caso dos 

participantes do grupo do 9º ano), após uma breve exposição sobre expressões condicionais if, 

elif e else, em que se deu ênfase ao passos do algoritmo que permite navegar nas condições, cada 

participante foi convidado a escolher dois estilos e a fazer uma pequena composição para cada 

um deles. No final, todos trocaram de lugar e experimentaram os trabalhos dos restantes colegas, 

sendo confrontados com uma escolha entre os dois estilos elencados pelo autor, reproduzindo-se 

de seguida o excerto musical referente ao estilo escolhido. Esta atividade, fortemente influenciada 

pelo currículo adjunto à ferramenta EarSketch, foi claramente mais apelativa para os alunos do 

grupo do 9º ano, ficando estes bastante entusiasmados em tentar surpreender os colegas com as 

suas escolhas e composições. 

Figura 12: Exemplo de resultado33 do W9_8 (no caso do grupo do 12º ano, correspondente 

à segunda parte do W12_6). 

                                                      
33 Audição da primeira condição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w7_exemplo1/s-PkSe9. 

    Audição da segunda condição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w7_exemplo2/s-cfEPy. 

https://soundcloud.com/labexpmusical/w7_exemplo1/s-PkSe9
https://soundcloud.com/labexpmusical/w7_exemplo2/s-cfEPy
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Até este ponto, as atividades de ambos os grupos, ainda que realizadas com intensidades 

diferentes, tinham sido as mesmas, sendo normalmente realizada a sessão com os participantes 

do 12º ano e seguidamente com os participantes mais novos. Os workshops seguintes, 

concretamente o W12_8 e o W9_9, dado tratarem-se de sessões de preparação para eventos 

distintos, foram também compostos por dinâmicas muito diferentes. Começando pelo W12_8, 

nesta sessão, a última utilizando o EarSketch, foram primeiro debatidos todos os conceitos que já 

tinham sido explorados, elencando novamente os quatro pilares do pensamento computacional. 

A partir daí, aos participantes foi mostrado um possível resultado de uma paisagem sonora 

marítima, previamente criada pelo formador, sendo convidados a compor algo nos mesmos 

trâmites para enquadrar na estética da apresentação final da Grande Pesca Sonora.  

Figura 13: Exemplo de resultado34 do W12_8.  

                                                      
34 Audição de excertos disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w8_exemplo1/s-jKRvh, 

https://soundcloud.com/labexpmusical/w8_exemplo2/s-2SilW, 

https://soundcloud.com/labexpmusical/w8_exemplo4/s-ioLtS, 

https://soundcloud.com/labexpmusical/w8_exemplo5/s-rs9vc. 

https://soundcloud.com/labexpmusical/w8_exemplo1/s-jKRvh
https://soundcloud.com/labexpmusical/w8_exemplo2/s-2SilW
https://soundcloud.com/labexpmusical/w8_exemplo4/s-ioLtS
https://soundcloud.com/labexpmusical/w8_exemplo5/s-rs9vc
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Utilizando amostras musicais provenientes do Freesound e tratando-as recorrendo a todas as 

ferramentas e conceitos abordados, todos os participantes se mostraram entusiasmados com a 

criação, amíude referindo que se sentiam como “compositores de cinema”. Foi igualmente 

satisfatório ver que a generalidade dos participantes já dominava os conceitos previamente 

abordados, tentando inclusivamente explorar modificações e caminhos alternativos.  

 Relativamente ao W9_9, referente ao grupo de participantes do 9º ano, é conveniente 

frisar que esta sessão contou com o apoio do coorientador desta dissertação, Jorge Queijo. 

Inicialmente, foi feita uma contextualização sobre a ferramenta MyJazzBand explicando o seu 

modo de utilização e, de um modo breve, alguns processos que permitem o seu funcionamento. 

Seguidamente, a cada um dos quatro participantes foi proposto que escolhessem um instrumento, 

entre saxofone alto e saxofone tenor, trompete e piano, passando primeiro pela escuta individual 

de cada um. Seguiu-se uma explicação sobre a estrutura da sequência de blues, harmonia que 

seriviria de base à performance, e principiaram-se alguns exercícios rítmicos, primeiro utilizando 

palmas e depois os instrumentos dentro do MyJazzBand. Definiu-se uma sequência de atuação 

para cada um dos participantes, permitindo que explorassem responder em uníssono às indicações 

rítmicas de quem dirigia, e guardando espaço para que improvisassem através de solos 

individuais. Nesta componente, mais voltada para a improvisação livre, sugeriu-se aos alunos que 

tentassem “escrever” no teclado palavras, nomes ou expressões do seu agrado, atentando no 

resultado musical que essa ação produzia. Os participantes mostraram-se satisfeitos com o facto 

de produzirem “música” através de palavras, tendo este sido um momento importante para 

reforçar que o workshop seguinte, intitulado “Nome Musical”, à data já leccionado ao grupo dos 

mais velhos, seria também de interesse para os participantes do grupo do 9º ano. 

Seguindo a sequência de eventos face às sessões do grupo de 12º ano, o W12_9 é um perfeito 

exemplo de um dos contratempos que levam a novo planeamento das atividades. A esta sessão, 

por coincidir com uma semana especialmente sobrecarregada em termos de testes e exames do 

grupo do 12º ano, apenas um participante compareceu. Os conceitos aí abordados tiveram, 

inevitavelmente, que ser replicados no W12_10, eliminando uma sessão final que se apontava 

para explanação do tópico de cadeias de Markov. Concretamente, W12_9 e W12_10 pautaram-

se pela introdução à ferramenta Sonic Pi, partindo de uma breve contextualização sobre os autores 

e sobre o cenário que levou à sua criação, explorando funções, bibliotecas de amostras sonoras e 

potencialidades35. Foi também aqui que se apresentou aos participantes o protocolo MIDI, 

considerando-se ser valioso para as duas sessões finais. Foi gratificante notar que a primeira 

utilização do Sonic Pi foi mais célere face ao primeiro contacto com o EarSketch, com os 

participantes a fazerem várias alusões a processos com que já tinham trabalhado, mostrando, de 

certa forma, que tinham, mais do que entendido uma linguagem ou ambiente de programação, 

percebido e retido conceitos holísticos das ciências da computação e do pensamento 

                                                      
35 No grupo do 9º ano, os mesmos conceitos foram abordados no W10 e W11. Aqui, apesar de não haver falta de 

participantes em nenhuma das sessões, optou-se por seguir a mesma sequência que a do grupo de 12º ano, 

aproveitando para reforçar conceitos já abordados e para explorar a ferramenta Sonic Pi com mais espaço. 
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computacional. No final do W12_10, já com alguma destreza dentro do Sonic Pi, os participantes 

foram convidados a iniciarem um momento intimista de live-coding, sendo dado a cada 

participante cerca de dois minutos para fazerem uma performance escutada por todos, passando 

de seguida a vez ao próximo colega. Os alunos demonstraram satisfação com o facto de sentirem 

que, mesmo com pouco tempo de trabalho, já dominavam certos aspetos da ferramenta, o que 

lhes permitia expressarem-se  musicalmente de maneira diferente do que tinham feito até então.  

As sessões seguintes, especificamente o W12_11 e o W12_12, consideraram-se especialmente 

importantes dado abrangerem a totalidade dos conceitos dos pilares do pensamento 

computacional, no caso do W12_11, e o conceito de recursividade, no W12_12. Relativamente 

ao primeiro, o workshop iniciou-se com um debate sobre codificação e transmissão de 

informação, com os alunos a referirem espontaneamente exemplos como o Morse e outro tipo de 

códigos, por eles criados, para transmitirem bilhetes e notas entre eles, em contexto de sala de 

aula, sem que os professores percebessem o seu significado. Daí partiu-se para uma apresentação 

dos eventos que comporiam o W12_11. Em primeiro lugar, cada participante escolheria uma 

palavra (a grande maioria optou por escolher o seu nome) e, mediante a consulta de uma tabela 

do alfabeto português, fariam corresponder, a cada letra do nome, o número respetivo dentro do 

alfabeto. Inserindo o processo no contexto do protocolo MIDI, foi-lhes explicado que estes 

números seriam a melodia, e que a segunda parte da sessão seria direccionada ao ritmo. Para tal, 

foram apresentadas as tabelas ASCII, e cada letra foi novamente mapeada para o número 

correspondente na dita tabela. Seguiu-se uma breve explicação sobre o processo de conversão do 

sistema decimal em sistema binário, e convidou-se os alunos a transformarem os números obtidos 

nesta segunda fase em binário, obtendo cadeias de zero e um com sete bits. Foi interessante 

reparar no entusiasmo dos participantes, ávidos em tomar notas, mesmo estando a sessão a 

decorrer ainda em formato de “lápis e papel”, sem qualquer contacto com o Sonic Pi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Exemplo do processo da primeira36 (à esquerda) e segunda parte (à direita) do 

W12_11 (W9_12 no caso do grupo do 9º ano). 

 

O passo seguinte consistiu em transpor tudo para a ferramenta Sonic Pi e utilizar a função 

play_pattern_timed(), utilizando cada uma das notas no ritmo correspondente ao resultado em 

binário da mesma letra. Neste processo, os “1” funcionaram como ataques e os “0” como pausas.  

                                                      
36 A título de exemplo, à letra “P”, correspondente à decima quinta posição no alfabeto português, somou-se o valor de 

60 (para tornar mais agudo o registo, evitando notas que ao serem representadas no protocolo MIDI se tornassem 

mais graves ou mesmo inaudíveis), obtendo o valor 75 (seguindo o protocolo MIDI, seria um Ré# na quinta oitava). 
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Figura 15: Exemplo de resultado37 do W12_11. 

 

No caso do grupo de 12º ano, o andamento da atividade porporcionou tempo para se 

implementar e experimentar um novo passo. Concretamente, os valores correspondentes a cada 

letra foram mapeados para o contexto de uma escala musical, fazendo uso da expressão %38.  

Figura 16: Exemplo de resultado39 da atividade adicional do W12_11. 

                                                      
37 Audição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w11_exemplo1/s-UW3rH. 
38 Em algumas linguagens de programação, equivalente ao resto da divisão inteira por um dado número. Do inglês, 

modulo operation. 
39 Audição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w11_exemplo2/s-HHoQ3. 

https://soundcloud.com/labexpmusical/w11_exemplo1/s-UW3rH
https://soundcloud.com/labexpmusical/w11_exemplo2/s-HHoQ3
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Não foi possível realizar esta atividade extra no grupo de participantes do 9º ano, apostando-

se numa explicação mais pausada e dispendiosa em termos de tempo dos processos anteriores. 

No final da sessão, cada participante teve oportunidade de mostrar aos restantes o resultado sonoro 

da atividade. Verificou-se um entusiasmo consideravelmente maior por parte dos alunos do grupo 

do 9º ano em mostrar aos colegas “a que soava o seu nome”. No que toca ao grupo de 12º ano, o 

interesse foi maior relativamente ao processo de conversão de decimal para binário e ao 

mapeamento dos resultados para o contexto de escala. 

A décima segunda sessão (décima terceira e última, no que toca ao grupo de 9º ano), também 

considerada particularmente importante para os objetivos desta dissertação, começou com um 

mais longo debate sobre os conceitos de paradoxo, infinito, repetição e ciclo, suportado por 

algumas referências visuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Referências visuais utilizadas na introdução ao conceito de recursividade40. 

 

Os participantes assimilaram rapidamente que aqui se retratavam processos “sem fim”, 

elencando eles mesmos outros exemplos, como “reflexos em salas de espelhos”. De seguida, foi 

introduzido o exemplo descrito em 2.2.3.2, englobando o cenário de atender chamadas e resolver 

problemas de A, B e C, referindo que se tratava do mesmo ciclo de repetições que figuravam nas 

imagens, com a diferença de que cada repetição seria mais “simples” do que a anterior, até um 

término, escapando assim ao processo infinito. Aquando da preparação desta sessão, decidiu-se 

que o termo “recursividade” seria omitido até ao final, desviando os participantes de uma 

aprendizagem focada no decorar de definições, seguindo os conselhos de Óscar Rodrigues, 

quando na entrevista realizada versa sobre o “conhecimento vertido em gavetas”. Para 

complemento musical foi também apresentado um exemplo, o Prelúdio da Suite no. 1 para 

Violoncelo, de Bach41, dando ênfase ao facto de a tensão, ou resolução, não ser patente no final 

da secção A (quando a peça se dirige para uma modulação uma quinta acima), mas apenas no 

final da secção B, quando retorna à tónica original. O facto de explicar aos participantes que, 

instintivamente, “guardarmos” mentalmente a tónica, mantendo-a na nossa memória até ao final 

da peça, pareceu um exemplo eficaz quando aliado à explicação de até então. Finalmente, 

                                                      
40 Concretamente, imagens alusivas a Ouroboros, à obra Drawing Hands, do artista M. C. Escher, e ao efeito de Droste. 
41 Concretamente, excertos do seguinte vídeo: https://youtu.be/tA0gAdPYVEE. 

https://youtu.be/tA0gAdPYVEE
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apresentou-se aos participantes a função criada propositadamente para esta atividade, apelidada 

de “Torre de Hanói Musical”42, cuja finalidade se prendia com uma tentativa de sonificação do 

exemplo descrito em 2.2.3.2. Especificamente, esta função recebe um conjunto de notas (ou, 

numa segunda versão, uma amostra musical) e reprodu-las segundo o esquema apresentado na 

figura seguinte. Este processo permite que a primeira nota fique a soar durante todo o processo, 

sendo as notas sucessivas reproduzidas, terminando primeiro, ficando a soar, no final, apenas a 

nota que iniciou toda a sequência. 

 

 

 

Figura 18: Representação esquemática do problema “Torre de Hanói” (à esquerda); 

representação esquemática do resultado visual da função “Torre de Hanói Musical” (à direita). 

 

Relativamente à função “Torre de Hanói Musical” é conveniente referir que recebe, no caso 

da versão para notas, dois parâmetros: a sequência de notas a tocar e a duração, em segundos, de 

todo o excerto. Em cada iteração da mesma existe uma chamada à própria, como é usual nos 

procedimentos envolvendo recursividade, sendo que cada nota tem uma duração sucessivamente 

mais curta43. Para evitar mau funcionamento, especificamente repetições infinitas da mesma 

sequência de notas, foram impostas condições como uma duração mínima de 0,125 segundos. 

 

 

  

Figura 19: Código da função “Torre de Hanói Musical” para notas44 (à esquerda) e para 

samples45 (à direita), na ferramenta Sonic Pi. 

                                                      
42 A inspiração para esta designação relaciona-se com o facto de a “Torre de Hanói” ser um problema lúdico e didático 

frequentemente empregue na introdução ao conceito de recursividade, na área da matemática. 
43 A nota n + 1 terá uma duração de metade da nota n, e assim sucessivamente, até uma duração limite de 0,125 

segundos. 
44 Audição de excerto exemplificativo em: https://soundcloud.com/labexpmusical/torrehanoimusical_notas/s-qngNV. 
45 Audição de excerto exemplificativo: https://soundcloud.com/labexpmusical/torrehanoimusical_samples/s-yDk75. 

https://soundcloud.com/labexpmusical/torrehanoimusical_notas/s-qngNV
https://soundcloud.com/labexpmusical/torrehanoimusical_samples/s-yDk75
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O caso da versão envolvendo samples é em tudo similar, mas explora a funcionalidade 

beat_stretch() do Sonic Pi, transpondo as frequências da sample para atingir a duração pretendida. 

Após toda esta contextualização, mais extensa do que a realizada nas demais sessões, os 

participantes foram convidados a experimentar e modificar ambas as versões da função “Torre de 

Hanói Musical”. Foi interessante constatar uma preferência pelo trabalho com a função afeta às 

notas, no caso do grupo do 12º ano, constrastante com a preferência por samples, no caso do outro 

grupo. No final da sessão, numa conversa informal, foi por fim mencionado o termo 

recursividade, explicando aos participantes que se tratava do processo que tinham estado a utilizar 

nas suas composições. Foi também dado um último exemplo, envolvendo acrónimos recursivos46, 

apresentando, jocosamente, LEM com o significado de “LEM É Música”, retratando mais uma 

vez os processos circulares e de autorreferenciação presentes no conceito de recursividade.  

Relativamente aos resultados musicais produzidos, importa frisar que estes foram bastante 

distintos entre os participantes. Um aluno em específico, um dos que se encontrava a aprender 

guitarra, como mencionado anteriormente, afirmou que o conteúdo produzido pela função lhe 

lembrava o dedilhar de cordas, tendo, assim, utilizado a mesma numa tentativa de recriar, na sua 

composição47, o tema de 1964, House of the Rising Sun, do grupo The Animals. Adicionalmente, 

alguns participantes também optaram por utilizar os resultados da atividade “Nome Musical” 

(W12_11 e W9_12)48, bem como conceitos absorvidos na sessão sobre pseudo-aleatoriedade (W6 

no grupo de 12º ano e W7 no grupo de 9º ano).49 Outro participante mencionou que, motivado 

pelos conteúdos cobertos no LEM, tinha desenvolvido um interesse por ilusões sonoras, 

especificamente o Shepard Tone50, acrescentando que, dado o tópico da recursividade lhe parecer 

de alguma forma análogo, se decidiu a tentar compor algo nesse âmbito, utilizando a função 

“Torre de Hanói Musical”.51 

Por último, o W12_13 consistiu na aplicação de todos os conceitos apreendidos até então, 

apontando-se para a preparação da performance na Grande Pesca Sonora. Dado as suas 

potencialidades no que toca ao live-coding, novamente se refere que foi o Sonic Pi a ferramenta 

escolhida. Não obstante, os resultados de paisagens sonoras criados no W12_8, em ambiente de 

EarSketch, foram também aí utilizados, promovendo a simbiose entre as duas ferramentas. 

Adicionalmente, utilizaram-se também gravações provenientes de trabalho de campo de outro 

grupo do Serviço Educativo da OJM52, bem como samples já existentes no Sonic Pi. Nesta sessão 

apurou-se quantos alunos teriam possibilidade de participar na performance, disponibilizando-se 

os quatro elementos aí presentes. Seguidamente, e de um modo autónomo, os participantes 

compuseram, em conjunto, o conteúdo musical para o evento, definindo de seguida a sequência 

                                                      
46 Por definição, um acrónimo que se autorreferencia. 
47 Audição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w12_exemplo1/s-92sDf. 
48 Audição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w12_exemplo2/s-3EwYs. 
49 Audição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w12_exemplo3/s-shcz8. 
50 Assim nomeado devido a Roger Shepard, consiste num som composto por sobreposição de onda sinusoidais 

separadas por oitavas que produzem um efeito ilusório de movimento musical, em altura, contínuo e ininterrupto, 

podendo este ser ascendente ou descendente. 
51 Audição disponível em: https://soundcloud.com/labexpmusical/w12_exemplo4/s-u4ZCf. 
52 Especificamente gravações de discursos, frases e palavras sobre a temática da Grande Pesca Sonora de 2019, 

“Memória de Peixe”. 

https://soundcloud.com/labexpmusical/w12_exemplo1/s-92sDf
https://soundcloud.com/labexpmusical/w12_exemplo2/s-3EwYs
https://soundcloud.com/labexpmusical/w12_exemplo3/s-shcz8
https://soundcloud.com/labexpmusical/w12_exemplo4/s-u4ZCf
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e o modo como se iriam apresentar. No final da sessão tiveram oportunidade de ensaiar a 

performance em tempo real, corrigindo alguns pontos de que gostaram menos. Os resultados desta 

sessão, bem como da sessão W9_9, por se tratarem de apresentações públicas, serão descritos em 

maior detalhe nas secções 4.3 e 4.2, respetivamente. 
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4.  Resultados 

Nesta secção apresentam-se os resultados do projeto, dando enfoque à avaliação dos 

comentários obtidos, por parte de parte de participantes e professores dos participantes, face ao 

desenrolar das atividades do LEM, e aos testemunhos dos responsáveis da OJM relativamente à 

implementação das mesmas. Descrevem-se também os dois momentos de apresentação pública, 

respetivamente a performance no seminário “A Educação na Era Digital” e na Grande Pesca 

Sonora, sendo tecidas considerações e comentários. 

4.1 Avaliação global 

Neste projeto considerou-se, desde uma fase preliminar, essencial atentar nos comentários e 

pareceres de todos os envolvidos, bem como em sustentar o seu desenvolvimento nos testemunhos 

de profissionais com experiência na área, como atestam as entrevistas realizadas a José Alberto 

Gomes e Óscar Rodrigues. Concretamente, esta dissertação procura explorar e enquadrar 

abordagens que, através da atividade musical, potenciem o contacto com as ciências da 

computação. Refletindo em retrospetiva, acredita-se que o sucesso, ou insucesso, de um projeto 

deste tipo, depende não apenas das abordagens e ferramentas usadas, ou dos tópicos e conceitos 

a cobrir, mas também, e com grande ênfase, do contexto em que estas foram aplicadas, 

especificamente o ambiente nas sessões das atividades do LEM e as relações entre formador e 

participantes. Ademais, dado as caraterísticas da amostra envolvida, do tempo de contacto 

implicado neste projeto e dos limites de duração do mesmo, procurou-se realizar uma avaliação 

qualitativa do processo, sob a forma de questões abertas, pedindo aos envolvidos comentários 

anónimos sobre a experiência de participarem neste projeto, aos professores dos envolvidos 

pareceres sobre eventuais referências destes ao LEM em contexto de aula, e aos responsáveis da 

OJM testemunhos sobre todo o processo e o modo como foi conduzido. Todos estes registos são 

apresentados na secção de anexos deste documento, nos pontos 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1 e 7.4.2. 

Relativamente aos questionários aos participantes, estes basearam-se em três perguntas 

abertas, tentando obter comentários relativamente à componente musical, à componente das 
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ciências da computação e ao cômputo geral do projeto. Tal como apresentado em 7.3.1, 

especificamente: 

  “Sob o ponto de vista musical, o que retirou dos workshops em que esteve 

envolvido?   Quais as atividades que lhe agradaram mais?” 

 “Sob o ponto de vista da programação (e das ciências da computação), o que retirou 

dos workshops em que esteve envolvido? Quais as atividades que lhe agradaram 

mais?” 

 “Alguns comentários finais gerais sobre a satisfação face aos workshops e ao modo 

como foram conduzidos.” 

 

De um modo geral, todos os comentários apontam para satisfação e agrado face às atividades 

desenvolvidas, bem como para o aumento de curiosidade e interesse (R1.11, R2.6). Alguns relatos 

destacam um desconhecimento face às relações existentes entre as ciências da computação e a 

música (R1.2 e R1.6, R3.4) e consideram também a atividade musical como um bom meio para 

uma aprendizagem dos conceitos da programação (R1.11, R2.2, R2.5, R2.9, R2.10). Um 

comentário específico refere que a utilização da música foi preponderante para que se sentisse 

compelido a compreender conceitos das ciências da computação, comparando esta metodologia 

com o processo de aprendizagem em ambiente escolar: 

 

“A nível da programação, onde não tinha tanta experiência, fiquei a ter muitos conhecimentos que 

com as bases que temos na escola nunca ia poder ter, e o facto de estar a trabalhar com música, algo 

que gosto muito, fez-me ter muita mais vontade de trabalhar…” 

 

No que toca às preferências dos participantes relativamente às sessões realizadas, a atividade 

“Nome Musical”, compilando todos os conceitos dos quatro pilares do pensamento 

computacional, destaca-se como a mais mencionada (R2.1, R2.3, R2.4). Comentários relativos ao 

global do projeto permitem elencar que as atividades foram consideras apelativas, lúdicas, não 

caindo num espectro de exposição entediante, e, fundamentalmente, uma experiência positiva 

para os participantes (R3.1, R3.2, R3.3, R3.4, R3.8). Alguns alunos referem também que 

recomendariam o projeto a outros colegas (R3.4), outros destacam-no como uma das melhores 

atividades extracurriculares em que estiveram envolvidos (R3.10, R3.11), frisando que recordarão 

a experiência como enriquecedora (R3.5) e que, inclusivamente, gostavam de ter oportunidade de 

a repetir (R3.10). Relativamente às ferramentas utilizadas, são várias as referências a EarSketch 

e SonicPi como adequadas para os propósitos do LEM (R2.4, R2.10), verificando-se uma ligeira 

preferência por esta última (R1.4, R2.3, R2.6) o que é concordante com o facto de a atividade 

“Nome Musical” ter sido aí desenvolvida. Finalmente, três dos quatros participantes na 

performance da Grande Pesca Sonora fazem uma clara alusão à mesma, frisando o seu agrado em 

terem feito parte do projeto (R3.1, R3.2 e R3.3). 
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No que concerne aos relatos por parte dos professores dos participantes, presentes na secção 

7.3.2 deste documento, um pequeno questionário, com perguntas de resposta aberta, foi elaborado 

no sentido de apurar os seguintes pontos: 

 “Foi notória alguma evolução/alteração por parte de algum aluno, em alguma 

matéria/conceito específico, ou em algum tipo de comportamento em contexto de 

aula?” 

 “Presenciou algum comentário/referência sobre os workshops desenvolvidos? Foi-lhe 

possível inferir algum tipo de entusiasmo, por parte dos participantes, relativamente 

aos workshops?”  

 “Alguns comentários gerais finais sobre a pertinência e sucesso do projeto.” 

 

Dado os objetivos do projeto, e os pontos de contacto estabelecidos com os docentes, para 

este inquérito foram abordados essencialmente professores do ramo científico-tecnológico, 

considerando-se, no entanto, também relevante apurar, eventualmente em trabalho futuro, o 

contributo das atividades do LEM noutras áreas. Relativamente à primeira questão, dois 

professores destacaram, curiosamente, alterações comportamentais e ao nível da concentração 

dos alunos participantes no projeto LEM: 

 

“Pelo menos um aluno melhorou a concentração nas tarefas propostas em ambiente de sala de aula.” 

“Sim, os alunos que participaram no projeto mostraram-se mais calmos, mais recetivos a ouvir outras 

opiniões e mais pacientes em esperar pela sua vez para intervir.” 

No que toca à segunda questão, os professores referem que os participantes mencionaram, 

em contexto escolar ou de aula, agrado e entusiasmo face ao projeto. É também frisado que:  

“Muitas vezes tentavam entusiasmar os, poucos, que não participaram.” 

Outro comentário revela que alguns alunos do projeto participaram inclusivamente em 

atividades musicais na escola. É também referida a pontualidade e assiduidade dos participantes 

nas atividades do LEM como um fator que demonstra motivação. Finalmente, a última questão 

revelou incentivos e elogios ao projeto:  

“Penso que lhes foi muito útil, dado que desenvolveram capacidades noutras áreas e também lhes 

permitiu adquirir conhecimentos na área da música.” 

“Sem dúvida, um projeto inovador e pertinente na escola e que, na minha opinião, deve continuar.” 

“Na minha opinião, este projeto contribuiu positivamente para fomentar a criatividade, a interação e 

o trabalho de grupo de modo não impositivo.” 

Destaque para um comentário em específico em que é ressalvada a vontade dos participantes 

em permanecerem no projeto, mesmo em épocas mais intensivas no que toca ao trabalho ou 

estudo. 
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Por último, de Pedro Guedes, Presidente da Direcção da OJM, e Jorge Coelho, Responsável 

de Gestão da OJM, aqui assumindo a figura de representantes da entidade de acolhimento, achou-

se também pertinente obter alguns testemunhos. Dos seus comentários, apresentados na secção 

7.4.1 e 7.4.2, destaca-se em ambos a referência à intenção da OJM em ver o projeto crescer nos 

próximos anos, ampliando o número de escolas e participantes envolvidos, atestando, de certa 

forma, o sucesso das atividades do LEM no contexto do Serviço Educativo da Orquestra de Jazz 

de Matosinhos. 

4.2 Performance no seminário “A Educação na Era Digital” 

O convite para a participação no seminário53 “A Educação na Era Digital”, organizado no 

âmbito do projeto CHIC e do NEM Portugal, ao contrário do que sucedeu com a Grande Pesca 

Sonora, surgiu durante uma fase mais avançada das atividades do LEM, tendo sido, portanto, feita 

uma adaptação aos conteúdos das sessões para enquadrar e preparar devidamente esta 

apresentação. Realizado no dia 12 de abril de 2019, no CARA, o programa do evento versou sobre 

o uso de tecnologias digitais em sistemas de educação, literacia digital e integração curricular das 

TIC54. Após reunião com o coorientador Jorge Queijo, foi proposto ao LEM que preparasse uma 

pequena demonstração com participantes do projeto, especificamente com os do grupo do 9º ano, 

tendo sido sugerida a utilização da ferramenta MyJazzBand, recentemente adquirida pela OJM. 

Assim, mediante consulta da disponibilidade dos participantes dado o evento ocorrer durante o 

período de férias da páscoa, quatro alunos mostraram interesse em participar, sendo este número 

de elementos considerado ideal, dado ser esse o número de instrumentos disponibilizados pelo 

MyJazzBand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Registo fotográfico da performance do LEM no seminário “A Educação na Era 

Digital”. 

                                                      
53 Para mais informações, consultar: http://www.erte.dge.mec.pt/noticias/educacao-na-era-digital. 
54 Para uma descrição mais detalhada do eventos do programa, consultar: https://chic.mog-technologies.com/wp-

content/uploads/2019/03/SeminarioEducacaoDigital.pdf. 

http://www.erte.dge.mec.pt/noticias/educacao-na-era-digital
https://chic.mog-technologies.com/wp-content/uploads/2019/03/SeminarioEducacaoDigital.pdf
https://chic.mog-technologies.com/wp-content/uploads/2019/03/SeminarioEducacaoDigital.pdf
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Nesse sentido, elaborou-se a planificação do W9_955, contando este, como já referido, com 

a participação e orientação de Jorge Queijo, e procedeu-se à sua implementação junto dos quatro 

alunos associados.  

A performance teve uma duração aproximada de quatro minutos e realizou-se no mesmo 

local, e utilizando os mesmos equipamentos, das sessões do LEM. Sustentada numa sequência de 

blues, a composição passou por momentos de performance conjunta e um solo para cada um dos 

quatro participantes. No final da performance, vários presentes mostraram interesse em perceber 

o funcionamento da ferramenta MyJazzBand, fazendo perguntas aos alunos participantes. 

Foi muito satisfatório observar que se mostravam à-vontade para explicar em que consistia 

a ferramenta e para a interligar com os conteúdos abordados ao longo das sessões do LEM. Da 

assistência, uma espectadora apresentou-se como professora do ensino básico de uma escola do 

concelho de Matosinhos, querendo saber mais sobre o LEM e sobre possíveis próximas edições 

que englobassem alunos seus. Finalmente, em conversa informal após o término do seminário, os 

quatro alunos participantes, visivelmente entusiasmados, frisaram que esta tinha sido uma 

experiência que recordariam como muito positiva e que ansiavam por nova oportunidade de se 

apresentarem ao vivo. 

4.3 Performance na Grande Pesca Sonora 

Como contextualizado em 1.1, a Grande Pesca Sonora é uma iniciativa que data desde o 

início do Serviço Educativo da OJM, tendo a primeira versão sido realizada em 2014. A edição 

de 201956, sob a temática “Memória de Peixe”, contou com mais de 100 participantes, com idades 

compreendidas entre os 1 e os 80 anos, cuja preparação se extendeu por cerca de seis meses, em 

parceria com escolas do concelho de Matosinhos, e realizou-se no dia 11 de maio de 2019, na 

Tanoaria, junto ao CARA. Após o evento, foi produzido pela OJM um extenso documentário 

sobre todo o processo criativo de preparação desta edição da Grande Pesca Sonora57. Ao LEM 

coube a preparação de uma performance com a duração aproximada de quatro minutos. O tópico 

“Memória de Peixe” evocou nos participantes, aquando do momento da composição, ideias de 

repetição, ciclo e infinito, dada a efemeridade comummente associada ao processo mental destes 

seres marítimos, considerando portanto adequada a utilização dos trabalhos envolvendo 

recursividade, aliada às criações de paisagens sonoras em ambiente de mar e aos registos gravados 

por outro grupo do Serviço Educativo da OJM (ver secção respetiva em 3.5). Do ponto de vista 

logístico, optou-se por utilizar um computador onde os quatro participantes fariam, em temp real 

                                                      
55 Para mais informações, consultar secção 3.5 e 7.2.2. 
56 Para mais informações, consultar: http://www.cm-matosinhos.pt/pages/1464?event_id=4976. 
57 Disponível em: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=4MGMCL5RYcE (parte afeta ao LEM inicia aos 

2:15).  

http://www.cm-matosinhos.pt/pages/1464?event_id=4976
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=4MGMCL5RYcE
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e um após o outro, a sua performance, deslocando o equipamento do palco para um 

posicionamento lateral, no sentido de possibilitar a projeção do conteúdo do ecrã58.  

 

  

Figura 21: Cartaz da GPS (à esquerda) e registo fotográfico da performance do LEM (à 

direita). 

 

Perante uma audiência de cerca de 350 pessoas, o grupo de participantes do LEM demonstrou 

capacidade de utilizar os conceitos de recursividade (e, inevitavelmente, os de pensamento 

computacional) em contexto de performance artística musical, sendo ainda capaz de integrar este 

momento, com naturalidade, no meio de outras apresentações musicais de cariz mais 

convencional. 

No final do evento, como atestam os testemunhos elencados na secção 4.1 deste documento, 

os alunos mostraram-se muito satisfeitos com a prestação, frisando também que gostariam de a 

repetir na próxima edição. Comentários como a “sensação de ser músico” ou “artista”, bem como 

“aumento de auto-estima e confiança”, foram amiúde proferidos, com orgulho, pelos alunos. 

De resto, os responsáveis pelos demais grupos do Serviço Educativo da OJM, bem como 

membros da audiência, saudaram pessoalmente o trabalho do LEM e frisaram que se enquadrou 

perfeitamente no contexto desta edição da Grande Pesca Sonora, destacando o profissionalismo 

e o à-vontade com que os participantes se mostraram em público. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
58 Excerto disponível em: https://youtu.be/lThHUvrNmQ8.  

https://youtu.be/lThHUvrNmQ8
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5.  Conclusão e trabalho futuro 

5.1 Conclusão 

O principal objetivo deste projeto consistia na criação de estratégias e abordagens que 

potenciassem a explanação de conceitos das ciências da computação através da atividade musical. 

Com o exposto neste documento, acredita-se que esse fim foi atingido, tendo sido implementadas 

com sucesso as referidas práticas, conducentes a um resultado que os próprios participantes 

consideraram satisfatório. 

No que concerne à metodologia utilizada é importante referir que o processo cíclico de 

implementação e posterior reflexão crítica, produzindo os devidos ajustes e alterações, foi 

essencial para levar o trabalho a resultados sólidos.  

O sucesso das apresentações públicas, no seminário “A Era na Educação Digital” e, 

principalmente, na Grande Pesca Sonora, mostra que os participantes foram capazes de utilizar 

os princípios apreendidos nas sessões do LEM em contexto de performance artística musical, 

atestando de certa forma a sua compreensão e interiorização, bem como a sua utilidade sob o 

ponto de vista criativo.  

Considera-se também extremamente importante a realização das entrevistas iniciais, a José 

Alberto Gomes e Óscar Rodrigues, e os conselhos e boas práticas que daí advieram. Sobre este 

ponto, carece refletir sobre alguns desses comentários nesta etapa do projeto. De um modo 

concreto, José Alberto Gomes toca especificamente num ponto que também aqui, volvido todo o 

período de implementação, se considera premente. Quando refere que, após a sua graduação, 

possuía conhecimento sobre a temática musical, mas que isso não bastava para conduzir com 

sucesso workshops e sessões pedagógicas, dando clara ênfase à importância da comunicação entre 

formador e participantes, aproxima-se muito daquilo que foi sentido pelo autor neste projeto de 

dissertação. Não se acredita ser apenas suficiente a capacidade de entender ou implementar na 

prática conceitos musicais ou das ciências da computação com mestria, mas sim que o sucesso de 

um projeto deste tipo está invariavelmente dependendente de outros fatores como o contexto em 

que se realizam as sessões, a amostra que nelas participa, as relações entre participantes e 
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formador, e, em última instância, a capacidade relacional e comunicativa do mesmo. Mais ainda, 

foi precisamente nestes pontos que mais dificuldades foram sentidas, mas foi também aqui que 

mais competências e capacidades se desenvolveram, não sendo possível ter percorrido este 

percurso sem uma implementação de facto das sessões do projeto.  

Os testemunhos finais, de participantes, de professores de participantes, e de responsáveis 

da OJM, permitiriam concluir uma satisfação generalizada face ao trabalho no contexto do LEM, 

apontando para pontos específicos a que se deverá dar ênfase em próximas edições deste projeto. 

5.2 Trabalho futuro 

No que respeita ao trabalho futuro, uma das primeiras considerações a tecer é que seria 

importante a realização de mais sessões, possibilitando assim a inclusão do tópico das cadeias de 

Markov. Este conceito foi impossível de cobrir durante as atividades do LEM, tendo-se optado 

por dar primazia a uma explicação sustentada e criteriosa de menos conceitos, ao invés de uma 

menos consciente e completa, mas abrangendo mais tópicos.  

Adicionalmente, considera-se também relevante o estudo de potenciais novos conceitos a 

incluir em sessões deste âmbito. A título de exemplo, tópicos como a função logística, dado o seu 

vasto leque de aplicações e a preponderância que tem atualmente na área das ciências da 

computação, sustentado pelo enquadramento musical dado por Guedes (2008), destacam-se como 

aposta sólida para inclusão em próximas edições do projeto. Mais ainda, os conceitos subjacentes 

a algoritmos de pesquisa e ordenação apresentam condições favoráveis à sua escolha para criação 

de conteúdo artístico de interesse (T. Bell, Rosamond, & Casey, 2012) e, simultaneamente, a sua 

explanação. 

Relativamente a futuras iterações do projeto, existem vários pontos e alternativas 

merecedoras de reflexão e nota. Principiando pela amostra de participantes, e dando voz às 

inquietações apresentadas na secção 1.2 deste documento, considera-se pertinente explorar uma 

abordagem similar à utilizada nesta dissertação, mas direcionada para um público alvo com 

formação musical. Seria interessante tentar enquadrar elementos da teoria aliada à composição 

musical, como por exemplo o contraponto ou noções ao nível da notação rítmica, com conceitos 

das ciências da computação, fazendo eventualmente a ponte para a composição algorítmica. 

Ademais, mediante algumas adaptações, considera-se relevante pensar em diferentes faixas 

etárias relativamente aos participantes. Em específico, dado a disciplina de Educação Musical 

fazer parte do 2º ciclo da matriz curricular em Portugal, seria interessante trabalhar com alunos 

que estivessem nessa fase do seu processo académico, estabelecendo eventualmente algumas 

pontes com a matéria aí lecionada.  

Finalmente, seguindo uma abordagem análoga à apresentada na secção de comentários do 

trabalho de Gehlhaar, Rodrigues, Girão e Penha (2014), pensa-se ser de interesse a obtenção de 

testemunhos dos participantes volvido algum tempo desde o término do projeto, numa tentativa 
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de apurar eventuais contributos e mais-valias que as atividades do LEM tenham deixado nos 

alunos envolvidos, e ainda averiguar também se estiveram de algum modo envolvidos em 

atividades continuadas relacionadas com o tópico.  
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7. Anexos 

7.1 Entrevistas preliminares 

Nesta secção apresentam-se as transcrições das entrevistas realizadas a Óscar Rodrigues e 

José Alberto Gomes. 

7.1.1 Entrevista a Óscar Rodrigues 

Transcrição da entrevista a Óscar Rodrigues, realizada a 18 de fevereiro de 2019, nas 

instalações da Casa da Música, no Porto. 

 

Pedia-lhe que fizesse uma breve apresentação e que me falasse um pouco do seu 

percurso e formação de um modo geral. 

No início da minha carreira andei perdido e tirei uma licenciatura em Economia, na FEP. 

Uma licenciatura pré-Bolonha. Quando entrei eram cinco anos. Essa fase felizmente passou-se 

enquanto eu estava a estudar no Conservatório de Música do Porto, guitarra clássica, e foi aí que 

percebi que a minha vida teria que passar pela música. Eu não vejo uma fronteira muito clara 

entre economia e o lado mais matemático, e a música. Não sei muito bem onde definir as 

fronteiras. Isso também foi uma coisa que me ajudou. Houve um mês completamente louco em 

que eu acabei a Faculdade de Economia, acabei o Conservatório, em guitarra, e entrei para a 

ESMAE, em composição. Acho que foi julho de 2009. Apesar de as provas para composição 

terem sido um bocadinho antes, foi nesse mês que eu fiquei a saber que tinha entrado. Foi uma 

mudança radical. A partir daí tenho estado quase sempre na música. As pessoas perguntam-me 

muitas vezes se eu nunca trabalhei como economista. Não sei responder muito bem a isso porque, 

formalmente, não. Nunca tive uma secretária. Mas acho que isso me ajudou em muita coisa. A 

partir do momento em que eu comecei a estudar música, tenho dedicado muito mais tempo a isso. 
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Fiz a licenciatura em composição, na ESMAE, e foi nessa altura que comecei a dar aulas mais a 

sério. Logo nesse ano fiquei a dar aulas no Conservatório de Música do Porto, em guitarra 

clássica. Comecei também a dar aulas no Curso de Música Silva Monteiro, onde já estou há dez 

anos, também em guitarra clássica, se bem que lá dei aulas de quase tudo: guitarra, orquestra, hoje 

em dia quase só composição. Técnicas de composição. Quando terminei, passei para o mestrado 

em composição e teoria musical. Quando acabei esse mestrado, sabia que ia ser obrigatório um 

segundo mestrado para quem quisesse continuar a dar aulas, algo que eu gosto bastante de fazer, 

às vezes contra a minha sanidade mental, e decidi fazer esse investimento. Na prática é quase um 

terceiro mestrado, porque a licenciatura em economia hoje em dia conta como mestrado. Fui tirar 

um mestrado em ensino de música, vertente de composição, na Universidade Católica, no Porto. 

Portanto, eu terminei, no passado mês de setembro de 2018, 14 anos seguidos ensino superior. E 

estou muito feliz. 

 

Há perspetivas de voltar? 

Tenho que sentir saudades, porque o ensino superior tem muitas coisas muito boas, mas 

também tem uma rotina e uma abordagem que eu senti necessidade de me desvincular um 

bocadinho durante algum tempo. Acho que todo este lado da teoria, que é fascinante, tem que ser 

suportada por experiências. Temos que ter ideias para depois as podermos concetualizar de forma 

diferente. E sinto que, às vezes, no ensino superior, se ganham muitos vícios pelo lado contrário. 

Sentir que não é o teu corpo que se está a adaptar ao fato, mas o fato que se está a adaptar ao 

corpo. Às vezes temos que tirar o fato. Portanto, está nos planos voltar, agora quando, não sei 

bem. 

 

Em que área? 

Acho que terei de ir para um doutoramento que envolva composição, teoria musical e 

tecnologia. Para onde e como, não sei muito bem ao certo. 

 

Relativamente ao seu trabalho em contexto de Serviço Educativo voltado para a 

atividade musical e tecnologia, qual foi o percurso? Há quanto tempo o faz? Que projetos 

específicos considera que foram mais interessantes e bem-sucedidos? 

Eu sempre gostei muito da parte tecnológica e sempre a usei bastante desde que comecei a 

estudar música. Tudo isto se tornou um bocadinho mais sério quando entrei aqui para a Casa da 

Música em 2010, para a Digitópia. Na altura, o curador era o Filipe Lopes, e nós tínhamos ali um 

grupo de trabalho que começou a questionar e a criar um laboratório de ideias e de coisas que nós 

poderíamos desenvolver. Sempre muito virada para a tal questão prática. Portanto, a Digitópia na 
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altura já tinha aqueles projetos com orquestra de iPhones, tinha workshops específicos para 

públicos diferentes, para escolas, para especialistas. Tinha formações avançadas, como continua 

a ter. Um ano depois de ter entrado comecei a fazer parte dessas equipas e comecei a estar no 

terreno e a ver, não só do lado de conceção, mas também do lado da implementação, sobre como 

é que se pode usar a tecnologia em contextos muito diferentes na área educativa. Como é que a 

tecnologia te pode ajudar a fazer uma criação musical com pessoas com necessidades especiais, 

por exemplo. Como é que a tecnologia pode ajudar crianças do ensino do primeiro ciclo do ensino 

básico a descobrir alguma nova realidade sonora. E nós, cá na Digitópia, temos muito essa atitude, 

que é usar a tecnologia como veículo para criar essas experiências. Ou seja, eu não vejo isto como 

algo alternativo ao ensino tradicional de música e às experiências mais académicas sobre música, 

mas sim como algo complementar. Nós não queremos que a tecnologia substitua uma guitarra, 

porque a guitarra faz algumas coisas de uma forma incrível, e mesmo que construamos um 

instrumento virtual nunca teremos o domínio que se tem sobre o instrumento que é a guitarra. 

Mas a tecnologia pode sim, criar um conjunto de experiências, que por um lado são muito mais 

imediatas, e que por outro abrem muito mais possibilidades do a guitarra sozinha conseguiria. 

Sempre vimos a tecnologia dessa forma. Uma forma de eliminar as barreiras enormes à entrada 

que os instrumentos clássicos têm. Temos que investir muitas horas, tem uma curva de 

aprendizagem muito inclinada. Mas também todo o lado interativo, regenerativo e de trabalho de 

som que a tecnologia permite e que os próprios instrumentos não fazem. É quase uma 

instrumentalização da tecnologia. Não sendo nós só engenheiros, é muito difícil arranjar pessoas 

com perfil para esta área porque geralmente acontece teres pessoas com uma visão muito mais 

tecnológica e científica, ou pessoas com uma abordagem muito mais artística. Nós tentamos estar 

no meio termo entre as duas. E pensar sempre no resultado musical. Sempre. Mas também com 

uma grande ajuda da tecnologia. 

 

Portanto, a tecnologia nunca é um fim em si mesma? 

Eu diria que nunca é um fim em si mesma. Isto às vezes é difícil de articular com a parte de 

investigação e desenvolvimento que nós temos, e que às vezes passa por ter projetos em que 

batemos com a cabeça na parede e é necessário estudar as coisas por si, ainda sem saber muito 

bem em que é que elas vão dar, mas quando nós nos direcionamos para um projeto, tentamos 

mesmo saber onde é que as coisas vão ter. Qual é o resultado musical que nós queremos. Sempre. 

Desse lado da experiência, o lado artístico vem em primeiro lugar e a tecnologia vem ao seu 

serviço. 
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Gostaria agora que me falasse um pouco sobre o projeto 0+1=SOM. Onde é que se 

realiza normalmente? Que entidade é que está responsável? Qual é a faixa etária alvo? 

Quantas participantes por workshop? Com que frequência? Que tipo de 

tecnologias/software utilizam? É normal direcionar os workshops para um resultado final 

ou cada workshop existe por si e é relativamente independente do anterior/próximo?  

O 0+1=SOM é um projeto que resulta de uma encomenda de uma empresa, que se chama 

Braga Media Arts, uma empresa municipal do concelho de Braga, à Digitópia. Tem como objetivo 

potenciar a criação musical através de princípios lógicos, em crianças do primeiro ciclo do ensino 

básico, dos 6 aos 10 anos. Explicando de uma forma diferente, desenvolvemos algumas 

ferramentas. Essas ferramentas são todas open source e web-based e pode-se aceder, 

teoricamente, a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador, desde que relativamente 

recente. Por causa da Web Audio API, tem que ter as versões que permitam correr isso. Essas 

ferramentas servem para nós montarmos um conjunto de quatro workshops em cada uma das 

escolas, com cada uma das turmas, que resultem numa música, numa criação musical no fim. 

Portanto, nós criamos as ferramentas online e vamos à escola fazer um projeto musical com os 

miúdos, na sala de aula. Essas ferramentas são coisas extremamente simples, mas que nós temos 

visto que podem ter um alcance interessante, porque apesar de serem coisas intuitivas, e que 

envolvem os tais princípios lógicos num nível muito básico como contar, relacionar uma cor com 

um som, , potenciam um ambiente criativo e permitem compor com base neste tema, nesta ideia 

de lógica, e de sequência e de ciclo. Às vezes, os miúdos estão envolvidos e nem sequer sabem 

que estão a usar este lado. Ou seja, nós não vamos à escola explicar o que é um loop no contexto 

de ciência informática e partir daí. Fazemos o contrário. Criamos uma música com eles, 

experimentamos, explicamos que por trás está um conceito, que até existe por exemplo nas 

estações do ano, nos dias da semana, nos meses do ano, e que é alguma coisa que está sempre a 

repetir da mesma forma, que está sempre a dar a volta, para eles poderem interiorizar esse lado. 

Tentamos que esteja sempre relacionado com os programas que estão eles estão a dar na escola. 

Temos que nos adaptar a cada um dos anos de escolaridade. Tentamos que seja sobretudo prático. 

Nós também usamos a tecnologia como referência. Todos os miúdos vão ao site explorar, mas, 

por exemplo, partindo do exemplo da primeira sessão, que é rítmica, com sons de percussão 

corporal, cada um cria o seu ritmo, no site, mas depois é convidado a tocá-lo. Têm que 

experimentar tocar eles próprios. Têm que copiar para uma folha que nós lhes damos, onde pintam 

com as cores correspondentes, e têm que saber memorizar. Ou seja, nós não queremos que vão 

apenas ao site e que criem. Queremos que isso seja o ponto de partida para depois irem 

experimentar e por as coisas mesmo no corpo. Mais uma vez, aquela ideia de tecnologia como 

um veículo para aprender o que está em questão. Não é só ter a experiência de um jogo musical, 
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que acaba por ser um bocadinho efémero, como passar cinco minutos no site, ter diversão, mas 

depois a coisa fica por ali. O que nós queremos é que eles copiem aquilo para o mundo real e que, 

por exemplo, na aula de expressões plásticas, façam um desenho sobre o que fizeram e copiem 

aquilo. Para que estas coisas em que estão a trabalhar sejam muito mais robustas do que 

simplesmente um tipo que vá a um site brincar. Isso é um lado muito importante. Muito em breve 

vamos chegar aos 2 mil alunos com que trabalhamos, de escolas de todo o município de Braga. 

Desde o centro da cidade até aos limites do concelho, como Barcelos e Famalicão. Estamos a falar 

de meios urbanos de centro da cidade, dos bairros privilegiados e dos menos privilegiados, e 

também de meios muito mais rurais. Em cada uma dessas escolas nós trabalhamos com quatro 

turmas, quase sempre uma do primeiro ano, outra do segundo, outra do terceiro e outra do quarto. 

E com cada uma dessas turmas, nós trabalhamos em quatro sessões distintas. Vamos quatro vezes 

a cada escola e de cada vez que vamos, trabalhamos uma vez com cada uma das turmas durante 

uma hora. A lógica de construção destas sessões é progressiva. O início é quase uma apresentação 

e uma exploração e vamos cada vez construindo uma composição que no fim possa até ser 

gravada. Na última sessão costumamos levar montes de instrumentos, sintetizadores analógicos, 

iPads, controladores MIDI, para darem apoio a toda aquela criação dos miúdos. Depois, cada 

caso é um caso. Tentamos sempre que a construção do processo esteja muito relacionada com as 

necessidades de cada turma. A turma ou a escola vai ter uma festa de Natal, adoraram a música e 

querem apresentar. Então nós trabalhamos de forma a que eles possam ser autónomos e fazê-lo. 

Ou a festa de final de ano. Já tivemos duas apresentações no open day do GNRation, abertas ao 

público, em que a comunidade pode ver o que estamos a fazer. Eu diria que todas as apresentações 

são diferentes umas das outras. Trabalhámos em 16 escolas, 64 turmas. E em todas estas os 

resultados são radicalmente diferentes. A equipa no terreno sou eu e o Tiago Oliveira, e ele é um 

grande especialista nesta relação com os miúdos, nesta adaptabilidade ao mundo real. Acho que 

nos complementamos muito bem nesse sentido. Tentamos sempre pensar neles e não em nós. Nós 

estamos a fazer isto para eles. Em vez de termos um plano muito fixo e pré-definido, o que nós 

queremos é ver o que é que aqueles miúdos fazem e o resultado que podemos obter. Numa turma 

muito inquieta, por exemplo, podemos usar o projeto como uma introdução à escuta ativa. Numa 

turma mais criativa, podemos criar uma música que seja o hino da escola, como já aconteceu. 

Portanto, a primeira sessão serve para nós os conhecermos e vermos para onde é que podemos 

direcionar. Falando um bocadinho mais do lado tecnológico é importante que as ferramentas 

sejam web-based porque algumas das escolas podem não ter a tecnologia necessária. Já nos 

aconteceu, num projeto aqui na Câmara do Porto, chegar a uma escola em que tinham o Windows 

98. Assim, partimos do princípio de que qualquer miúdo vai ter em casa um tablet, ou que a escola 

vai ter pelo menos um computador que possa correr essas coisas todas. Antigamente, na Digitópia, 
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o processo era outro. Por exemplo, nós tínhamos um ciclo de desenvolvimento para iOS, para 

Android ou um ciclo para Mac outro para o Windows. Isso era muito complicado porque o 

investimento que se tem que fazer é muito grande, às vezes para chegarmos a um público muito 

reduzido. Tendo as coisas na web fica tudo muito mais acessível e para nós que não somos uma 

equipa de developers, o processo fica bem mais fácil. 

 

Consegue identificar algum paralelismo entre aquilo que estou a tentar desenvolver na 

minha dissertação e algum projeto que já tenha desenvolvido ao nível do Serviço 

Educativo?   

Para além do que já falámos, talvez o Caça-Sons. É um projeto para alunos do primeiro ciclo 

em parceria com a Câmara do Porto que vai agora no seu sétimo ano de funcionamento. Todos os 

anos chegamos a trabalhar com 10 ou 12 turmas do centro do Porto. Este ano é o primeiro ano em 

que estou fora da equipa que vai ao terreno, mas trabalhei lá muito tempo. Os objetivos são 

relativamente parecidos, mas o Caça-Sons é muito mais virado para a escuta ativa. Ou seja, no 

início, volta-se muito para a questão da gravação e captação de som. Esses sons são trabalhados 

para fazer uma música final. Quase sempre envolvendo uma história que eles criaram a partir da 

audição do som, desde a coisa mais concreta até a coisa mais abstrata. Por exemplo, a história de 

um cavaleiro que ia salvar uma princesa, que eles criavam, e em que depois reproduziam os sons, 

quase como uma sonoplastia, um foley, ou uma história completamente abstrata como uma aldeia 

de miúdos que ia ser invadida pela realidade, e em que eles lutavam por tudo para deixar a 

realidade fora. 

 

Há exemplos de trabalhos com alunos mais velhos? 

Sim, mas não com tanta regularidade. Temos os Primeiros Bits, em Braga, por exemplo. 

Depende bastante, mas alguns são para escolas do ensino artístico, outros para os cursos 

profissionais. O grande clássico é o É Agora… que é para um público mais sénior, sem nenhum 

contacto com a tecnologia. Temos também a formação avançada na Digitópia, que é formação 

mais no sentido clássico, em que temos um tema como música para cinema, que ocorreu no 

passado fim de semana, e em que as pessoas percebem como é que como é que se pode fazer 

música para filmes. Tudo o que nós fazemos é sobretudo prático. Pensamos mais na experiência. 

Às vezes pode ser um bocado caótico e neurótico. Música para cinema foi uma formação de seis 

horas em que passámos quase por toda a história e em que vimos como é que se pode fazer um 

filmscore usando um editor de partituras, ou como é que se pode usar uma DAW para sincronizar 

o áudio e o filme. No entanto, cada um dos participantes experimentou alguma coisa em concreto. 

Tínhamos alunos de composição que estavam a usar o Sibelius ou o Dorico para sincronizar com 



 

62 

o filme, porque era o que eles queriam. Tínhamos pessoas com interesse geral que abriram o 

R.E.A.P.E.R. e importaram um filme, e tiveram a experiência de ir ao Freesound buscar alguns 

sons. Apesar de passarmos assim muita coisa à frente, damos a experiência às pessoas e fazemos 

com que elas tenham esse contacto. Depois, no final, se quiserem saber mais, apontamos na 

direção certa. Outra coisa interessante da parte tecnológica é que não é difícil arranjarmos 

informação. Muito pelo contrário, às vezes até arranjamos é ruído. O que é difícil é experimentar 

essas coisas. Por exemplo, estas novas realidades do Youtube em que há comunidades que passam 

horas a ver pessoas escalar montanhas ou a construir uma casa sem ferramentas. Eu duvido que 

sequer um por cento das pessoas vai experimentar construir uma casa com as próprias mãos, mas 

as pessoas ficam quase a viver aquele mundo. Ou, se por exemplo, quisermos aprender a tocar 

piano ou guitarra, não falta material. Mas sinto que às vezes, só vemos aqueles vídeos por ver. 

Nós não queremos isso, nós queremos que as pessoas experimentem e é isso que comanda as 

nossas convicções. Ponham a mão na massa. Depois, se quiserem saber mais, não faltam 

exemplos. 

 

A escolha da recursividade e das cadeias de Markov como tópicos concretos parecem-

lhe interessantes para serem utilizados neste contexto?  

Eu acho que fazem todo o sentido. Quer um, quer outro. Quer a recursividade, quer as 

Cadeias de Markov. Tanto um como outro abrem muitos campos interessantes para explorar. Está 

tudo relacionado. Durante a idade média e a antiguidade clássica, a música era vista como uma 

ciência exata. Esse lado continua muito presente em tudo aquilo que nós fazemos. E eu gosto 

muito desta forma de sistematizar as coisas. Por exemplo, com as cadeias de Markov, podemos 

gerar uma melodia ou um ritmo e controlar os parâmetros das tabelas de transição. E na 

recursividade também há tanta coisa que se pode fazer que ajuda a sistematizar o pensamento. 

Pela minha experiência, a ideia de ciclo, que se calhar é uma coisa muito mais básica do que isso, 

e digo isto por causa do 0+1=SOM, é um conceito tão importante nas ciências da computação 

que às vezes até nos esquecemos. É daquelas coisas estruturais. Eu acho isso. Acho que estás a ir 

por caminhos muito interessantes. Correndo o risco de me repetir, o que eu teria cuidado era em 

não chegar lá e explicar o que é que é a recursividade e as cadeias de Markov, porque acho que 

isso é um dos grandes problemas com o ensino de matemática. Eu sempre adorei matemática e 

ainda hoje gosto muito de ler sobre isso e de conhecer coisas novas. Mas acho que tive sucesso, 

porque tive a sorte de, até mais em casa do que na escola, ter alguém que me fizesse uma ligação 

muito mais ao mundo real, ao meu mundo. Se falarmos de, por exemplo, integrais, só pelo lado 

formal, é difícil. Eu vejo este lado teórico assim: imagina que temos várias gavetas que podes 

abrir e temos a teoria e o conhecimento que depois vai ser despejada em cima dessas gavetas. O 
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que vai abrir essas gavetas é a prática. Experimentar. Quando despejamos alguma coisa nas 

gavetas as que ficaram abertas, vamos reter aquele conhecimento. Não é só uma coisa que entra 

e que cai, que entra por um ouvido e sai pelo outro. A mim interessa-me muito a forma como nós 

ajudamos os alunos a abrir essas gavetas. Eu acho que isso se faz pela experiência. Primeiro a 

prática nas coisas, a experimentação, para que depois esse lado faça sentido. Dando o exemplo 

das cadeias de Markov, existem aqueles trabalhos de gerar obras ao estilo de Bach, que fazem 

uma análise estatística da obra de Bach. Eu acho que as pessoas percebem isso de forma 

completamente diferente, se tiverem algo como um knob em que possamos ir controlando a 

probabilidade de saltar para outra nota, e que tenhamos consciência do impacto que isso tem 

auditivamente, ao invés de simplesmente decorar a matéria. Resumindo, acho que os dois 

conceitos são muito interessantes e são fundamentais. 

 

Concorda que tem havido recentemente um investimento nas STEAM? Quais os 

trabalhos que considera mais inspiradores ou quais são, na sua opinião, as melhores 

referências? 

Estou num projeto Erasmus+, no Curso de Música da Silva Monteiro, onde dou aulas, que 

se chama SPACE. É um acrónimo para Strategic Partnership Agents of Change in Education. 

Vamos ter uma conferência no dia 30 de março em que vamos mostrar vários projetos de toda a 

Europa. Os nossos parceiros que são o Dundalk Institute of Technology, na Irlanda, Artesis 

Plantjin na Antuérpia, a Universidade da Noruega Ocidental, uma empresa holandesa de 

mindfulness na sala de aula, … vamos organizar agora esta conferência e mostrar como é que se 

podem criar projetos STEAM em várias áreas diferentes. O objetivo passa por criar uma rede 

europeia de contactos que permita a criação de projetos STEAM. Muitos dos nossos parceiros são 

estudantes em teacher training, como costumam chamar, ou seja, estudam pedagogia e serão 

professores. Nós estamos a ajudá-los a criar atividades STEAM e a desenvolver duas aplicações 

que servirão para usarem no seu dia-a-dia como professores. Eu acho que o interessante do 

STEAM nem é tanto usar as artes como forma de aprender as ciências, mas mais usar o ponto em 

comum entre essas coisas todas que é a criatividade. Não basta dizeres como é que estudar a série 

dos harmónicos te pode ajudar a perceber música, ou como é que estudar música te pode ajudar a 

perceber a série dos harmónicos, que são duas coisas diferentes. É importante que haja uma 

abordagem criativa às coisas. Eu acho que é isso que o STEAM pode trazer de novo para as 

escolas. E sobretudo para as disciplinas STEM que precisam deste processo de questionamento e 

de espírito crítico. Para mim, essa é a grande influência que as STEAM podem ter no ensino a 

longo prazo. Trazer a criatividade de volta. 
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Finalmente, tem algum conselho que me possa dar relativamente ao meu projeto? 

Além do que já fomos falando, acho que o importante é que, em cada sessão em que estás 

com os alunos, tentes que eles saiam de lá com alguma coisa. Com alguma música, por exemplo. 

Às vezes só precisamos de um som para fazer uma música. Outra coisa de que nós não falámos 

muito hoje é o lado colaborativo. Eu acho que é muito interessante. Quando trabalhamos com um 

grupo abrem-se muitas possibilidades de colaboração entre pessoas diferentes do mesmo grupo. 

É importante explorar isso ao máximo e fazer com que estejamos a construir uma comunidade. 

Isso é o que faz com que o projeto seja eficiente e seja um sucesso. Ao contrário do que a 

tecnologia faz noutras áreas, como as redes sociais, temos que fazer com que ela sirva para 

construir comunidades e pontos de encontro, um sítio onde as pessoas possam partilhar algo, neste 

caso a música. Eu acho que é uma resposta muito interessante e eu vejo qualquer música, qualquer 

manifestação musical, como sendo comunitária, nem que seja entre o solista e o seu público. Acho 

que este lado de pôr as pessoas a interagirem umas com as outras é importante. Mesmo. 

 

7.1.2 Entrevista a José Alberto Gomes 

Transcrição da entrevista a José Alberto Gomes, realizada a 19 de fevereiro de 2019, nas 

instalações da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. 

 

Pedia-lhe que fizesse uma breve apresentação e que me falasse um pouco do seu 

percurso e formação de um modo geral. 

Eu comecei com uma formação muito clássica. Fiz piano clássico no Conservatório de 

Música do Porto, e, até ao fim da adolescência, até ao 12º ano, foi mais ou menos por aí. Mais 

tarde acabei por não seguir piano e fui para composição na ESMAE. Apanhei um curso 

reformulado, muito bom, e comecei a trabalhar mais com a tecnologia. Desde aí nunca mais deixei 

de estar ligado à parte tecnológica, sempre com o intuito da criação e nunca propriamente do 

processo. Sempre foi uma coisa que me preocupou, quando às vezes ficamos encantados com a 

ferramenta e esquecemos o resultado. Eu não sou um engenheiro, não sou um developer. Uso 

tecnologia quando tenho necessidade, ou quando percebo que há alguma coisa que não consigo 

fazer de outra forma, ou que aquilo faz com que a música seja melhor. Nessa altura também 

comecei a trabalhar com atividades artísticas para além da música. Comecei a trabalhar com 

teatro, com arte sonora, instalações, vídeo, e depois, um pouco mais tarde, também com jogos. 

Isso moldou a minha vida profissional. Neste momento, aquilo com que me identifico é mais ou 

menos dentro desse registo. Sou músico, sou compositor, usando com grande força as tecnologias 

no meu trabalho, numa área multidisciplinar tanto de música e performance, mas também com 
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teatro, com cinema, com vídeo, com jogos mais pontualmente, e por aí fora. Durante este 

processo, fiz o doutoramento em computer music, informática musical, na Universidade Católica 

Portuguesa. Foi um doutoramento metade técnico metade de curadoria, ou seja, a primeira parte 

teve a ver com o desenvolvimento de um sistema técnico de análise e de gravação de material, 

em que propunha uma possibilidade de usar esse material do ponto de vista artístico, e na segunda 

parte convidei uma série de artistas para criar à volta daquilo e fazer uma análise sobre o processo. 

E, academicamente, fica por aí. Fui dando sempre aulas dentro deste registo: arte sonora, música 

e tecnologia. Pela ESMAE, pela ESART, no IPCA para jogos, na Universidade do Minho, na 

Universidade Aberta e aqui na Universidade Católica. 

 

Relativamente ao seu trabalho em contexto de serviço educativo voltado para a 

atividade musical e tecnologia, qual foi o percurso? Há quanto tempo o faz? Que projetos 

específicos considera que foram mais interessantes e bem-sucedidos? 

Estive ligado ao serviço educativo da Casa da Música durante dez anos, de 2008 a 2018. 

Estive mesmo no arranque da Digitópia. Nos últimos seis anos em que estive lá fiquei na curadoria 

do projeto. Desde maio de 2018 comecei o projeto de coordenação do serviço educativo da Braga 

Media Arts, ou seja, a gestão da candidatura e do título que a cidade tem enquanto cidade criativa 

da UNESCO para as Media Arts. Receberam esse prémio em 2017. O meu trabalho passou pela 

criação, desenho, e depois implementação do serviço educativo para a cidade, para o município. 

Neste momento continuo ligado à programação do serviço educativo, mas já numa fase em que 

me dedico mais à docência. Relativamente a projetos concretos, estive sempre envolvido de duas 

maneiras: na parte prática, no fazer, e mais tarde na parte de curadoria e programação. Para além 

do 0+1=SOM, temos um ciclo chamado Primeiros Bits, que agora vai mudar de nome, e que é 

uma série de atividades ligadas à música e tecnologia, sendo que algumas passam por conceitos 

mais musicais e outras mais por um contacto mais estético e mais intuitivo com algumas questões 

musicais. Envolvem coisas interessantes, como trabalhar com uma escola de música, como o 

Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, em Braga, e com os alunos tentar sonorizar vídeo 

em tempo real, mas com um processo de direção e criação musical que não são aqueles com que 

costumam ter contacto, aplicados a uma prática diferente, mais real. Temos outro que é muito 

divertido que chamamos Som das Coisas, que na verdade passa um bocadinho pela lógica do 

objeto sonoro e pela ideia de que tudo que está ao nosso redor pode ser um objeto sonoro e pode 

ser processado. O que tem sido divertido é que nós aplicamos muito esse workshop, não a 

comunidades do ensino secundário, porque para eles isso não é assim tão novo, mas mais a 

infantários e alunos da primeira classe, a lares de terceira idade e a comunidades mais seniores. 

Os resultados são surreais, como por exemplo, tentar cantar um fado enquanto, ao lado tens uma 



 

66 

senhora de 80 anos a fazer simultaneamente processamento de pitch e de delay. Às vezes são 

coisas um bocadinho gratuitas, outras vezes temos bastante resistência, mas funciona. E dentro 

desse ciclo, todas as atividades são desse género. Têm um objetivo artístico e usamos algum 

conteúdo pelo meio que vamos apresentando para chegar a um fim. Enquanto estava na Digitópia 

havia um workshop de que eu gostava especialmente sobre música concreta. Basicamente era 

ensinar música concreta a miúdos do quinto ao nono ano. Era muito divertido. Partíamos de coisas 

mesmo profundas, que às vezes se trabalham em mestrados em arte sonora, em estética, mas ali 

tínhamos crianças a refletir sobre, por exemplo, se sons de carros, num contexto de Pierre 

Schaeffer, são música ou não. Porque é que é música para uns? Porque é que não é música para 

outros? As coisas trabalhadas neste contexto surgem com pureza e são genuínas. Havia outro 

workshop que tinha muito sucesso. Embora fosse, do ponto de vista do conteúdo, mais simples, 

que se chamava Som a Som. Partia de uma coisa muito simples que era fazer uma canção numa 

hora e um quarto. Mesmo. Só que com muito apoio da tecnologia. Fazíamos a letra. Depois era 

tudo gravado na lógica dos loops. Gravávamos o baixo, arranjávamos alguma coisa para a bateria, 

compúnhamos um refrão... partia muito da noção de canção. Todos falamos em canção, mas o 

que é que é? Tem uma estrutura. De que é que precisamos? De um baixo, de ritmo. Usávamos um 

computador, microfones, gravávamos, repetíamos, fazíamos loops, depois mais camadas, depois 

um refrão, e com o auxílio de uma DAW até conseguimos perceber quase visualmente onde é que 

estão as coisas. Lembro-me que logo quando entrei neste universo, participei em dois espetáculos, 

que creio que se chamavam Música e Matemática, do Paulo Rodrigues, e que revolviam em torno 

de conceitos matemáticos, as músicas em torno de múltiplos. Era um espetáculo altamente 

didático, pedagógico, musical e com alguma componente teatral, mas tudo à volta de passar 

conceitos matemáticos para os participantes. 

 

Tem conhecimento de outros exemplos, a nível nacional, de projetos ou instituições 

relacionados com o serviço educativo de música e tecnologia? 

Tens algumas coisas a acontecer. Se calhar não como serviços educativos, mas como 

laboratórios abertos as pessoas. Alguns coletivos. A Sonoscopia faz um trabalho interessante, um 

pouco diferente da Digitópia. Sinto que o audiovisual e a música eletrónica ligada às artes, teve 

um boom um bocadinho mais forte aqui no Porto, aqui no Norte, do que em Lisboa. Pelo menos 

é essa a minha perceção, posso sempre estar enganado. Acho que agora as coisas estão mais 

equilibradas. Mas se pensares em instituições que tenham serviços educativos, não tens nada 

assim muito parecido no sul do país. A Gulbenkian tem um serviço educativo muito interessante, 

muito bom, mas tem outras preocupações e objetivos. Não tens assim mais nenhuma instituição 

que esteja só focada na parte da tecnologia. Mas, por exemplo, um artista que trabalha muito bem 
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neste registo, Simão Costa, tem uma associação que se chama Maosimmao, e é de Lisboa. Estava 

ligado à música erudita e música eletrónica mais formal. Vai agora apresentar em Braga um 

espetáculo com uma bailarina de contemporâneo, relacionado com os princípios físicos do som. 

Faz este trabalho há muitos anos, talvez há mais tempo do que a Digitópia. O Rodolfo Quintas 

também é outro exemplo de trabalhos interessantes ligados às artes digitais e arte comunitária, 

apesar de não estar tanto relacionado com conceitos matemáticos ou algoritmia como estás a 

trabalhar.  

 

 Qual a predominância da tecnologia nas atividades de serviço educativo em que 

participou? A tecnologia é utilizada como um fim em si mesma, ou, por outro lado, funciona 

como um veículo para explicar ou implementar algo? 

Na verdade, não acho que existam fórmulas fechadas. As coisas não têm que ser taxativas. 

Naturalmente, em alguns casos, alguns workshops, a tecnologia tem uma predominância maior 

do que noutros. Mas somos serviços educativos artísticos. Claro que ligados à tecnologia, mas a 

tecnologia apenas entra aqui como uma forma de desenvolvimento pessoal e artístico. É um meio 

e não é o fim. Muito raramente, a não ser quando já estamos a falar de workshops avançados, 

como por exemplo um de SuperCollider e Unity que vamos ter, é muito raro que a tecnologia seja 

o fim do workshop. Por outro lado, para o nosso público alvo e com o tempo que temos para isto, 

é mais fácil, faz mais sentido. Mas não há uma lei, ou seja, não tem que ser só assim. Se, por 

exemplo, só tenho um fim de semana, ou só tenho uma tarde, para passar um conhecimento num 

contexto em que eu tenha necessidade de uma tecnologia para construir alguma coisa, é preferível 

abordar a tecnologia concretamente em vez de passar a tecnologia de uma forma abstrata. Para 

um aluno universitário, se calhar asas coisas não são assim. As suas aplicações vão acontecendo 

e o aluno já está contextualizado. Quando o tempo para a transferência de conhecimento é 

reduzido, se eu passo conceitos de algoritmos e fórmulas muito abstratos de, por exemplo, análise 

FFT, sem aplicação, o conhecimento vai-se perder. Uma das coisas em que eu insisto sempre 

muito quando estou a trabalhar em workshops e com pessoal que não está muito habituado a este 

registo, é não podermos cair na tentação de que vamos ensinar conceitos tão complicados numa 

hora, ou num dia, ou num fim de semana. Isso era descredibilizar os alunos de mestrados e 

licenciaturas. O que nos interessa aqui é abrir uma porta. E abrir uma porta que seja interessante, 

divertida e sustentável, com qualidade, e que nessa porta existam ferramentas e envolvimento. Se 

em vinte pessoas, algumas se divertirem e conseguirem mais tarde reconhecer, por exemplo, num 

espetáculo, alguns dos conceitos abordados, é ótimo. Se calhar para outras pessoas, o 

conhecimento vai cair em saco roto e esquecem-se completamente. Para outras, que se 

interessaram, sabem que podem pesquisar mais sobre o assunto aqui ou ali, este artista faz isto, 
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há este investigador nesta área... Portanto a ideia é um bocado essa: abrir uma porta. Quando essa 

porta é num contexto mais prático, acho que tem mais sucesso. Mas talvez se esta entrevista fosse 

feita a um Museu de Ciência, a resposta seria diferente. Isto para dizer que eu não acho que essas 

coisas sejam caixas fechadas. 

 

A escolha da recursividade e das cadeias de Markov como tópicos concretos parecem-

lhe interessantes para serem utilizados neste contexto?  

Parecem-me bem e acima de tudo atuais. Mas são dois conceitos bastante complexos. Na 

verdade, estou um bocado mais à-vontade nas cadeias de Markov. Na recursividade, menos. 

Deves ponderar sobre quem é o teu público alvo, sobre quando tempo estás a trabalhar com eles, 

sobre se existe continuidade entre as sessões, porque tudo isso pode mudar completamente a 

abordagem das atividades de que falámos. Uma das coisas em que eu sentia alguns problemas, na 

Digitópia e em Braga, é que era difícil ter projetos de continuidade. Estes conceitos são mais 

fáceis de explicar quando as sessões são feitas a longo prazo. Mas todos eles têm aplicação 

musical muito real e eu acho que o primeiro desafio é brincar com a magia destas coisas aplicadas 

à prática. Utilizar um Disklavier é normalmente uma ideia que resulta muito bem, mas pode-se 

fazer a coisa com um piano e um computador que de repente começa a improvisar em conjunto. 

Às vezes, só o facto de pores alguém a experimentar isso e a perceber a resposta torna-se mágico. 

E depois é ter objetivos pequenos para atingir um grande. Deves planear o tempo em que estás no 

projeto e qual é o foco, o objetivo final. Isso é muito importante. Se não tiveres este foco será 

tudo bastante mais difícil. Depois também há a dificuldade de algum destes conceitos que estamos 

a falar poderem ser pertinentes no processo de criação e composição, mas menos em questões 

performativas. Isso também poderá ser um problema. Um dos segredos quando estás a trabalhar 

com pré-adolescentes é conseguir fazê-los perceber que eles estão a fazer aquilo porque querem 

e não porque estás a impor. Tens que arranjar sempre esquemas de simulação de possibilidades 

de escolha. Mas na verdade estás a condicionar para que eles escolham aquilo que queres. Isto 

dito assim parece manipulador, mas não é. A principal coisa que acho que deves fazer com esse 

público alvo é criar uma necessidade. Se, por exemplo eles gostam de hip-hop, se gostam mais 

das questões líricas, ou de funk brasileiro, tens que às vezes limpar um bocadinho a questão dos 

preconceitos musicais e pegares naquilo para eles aplicarem ao seu universo musical. Depois de 

estares nesse universo podes começar a puxar para as coisas que te interessam mais. Mas terás 

sempre que ter aplicações muito práticas, mesmo que assentes nos conceitos que queres passar, e 

inseri-las na linguagem deles, porque já estão cheios de matemática e de matérias que os obrigam 

a estudar. Obviamente que há exceções, mas a experiência que eu tenho é que essas faixas etárias 

são as mais difíceis de trabalhar. Os adolescentes, porque sentem que está tudo errado ou porque 
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têm muitas motivações, e os mais novos, pré-adolescentes, porque se estão a começar a conhecer 

enquanto pessoas em grupo. Às vezes até tens um bom grupo, mas tens um desestabilizador que 

é dominante e é mesmo complicado. Na maior parte das vezes, as pessoas que comunicam com 

eles, não os tratam como iguais. Há ali um distanciamento. Claro que estou a criticar do meu 

ponto de vista e sei que é diferente a nossa situação, em que estamos com eles de vez em quando, 

e a de alguém que está com eles todos os dias. Têm outras obrigações. Mas uma das coisas que 

eu sempre fiz e faço é a não infantilização. Falo com eles de igual para igual. Lembro-me 

perfeitamente, de exemplos de músicas mais techno, ou drum and bass, ou funk, em que os alunos 

começavam a brincar, à espera de que eu não soubesse o que era aquela realidade, e só o facto de 

eu lhes responder sobre aquele artista, ou até ter um teclado com um loop parecido e tocar, … De 

repente eu deixo de ser um tipo qualquer, um alien que está completamente distante. De outra 

coisa que eu também me lembro quando era adolescente era que odiava que alguém me 

infantilizasse, que falasse comigo como se eu tivesse necessidades especiais profundas. A partir 

daí é ir construindo, apesar de existirem sempre grupos difíceis de trabalhar, faças o que fizeres. 

Aconteceu-me trabalhar com algumas escolas profissionais com alunos que se convenceram de 

que não são capazes de fazer nada. Se tu conseguires quebrar essa barreira, já é um enorme 

sucesso. Muitos deles ficam admirados quando eu lhes abro a porta a, por exemplo, uma carreira 

de DJ, e pergunto se conhecem este ou aquele software. Só o facto de lhes transparecer a ideia de 

que acho que podem fazer alguma coisa e ter sucesso, abre logo muitas portas. Se no processo, 

conseguires ensinar alguns conceitos, melhor. Também acho que deves refletir sobre o porquê de 

teres escolhido os dois conceitos de que me falaste. Eu concordo contigo, acho que são conceitos 

muito interessantes, mas o sucesso depende do grupo com que estás a trabalhar. Talvez trabalhar 

com grupos artísticos que estão em contextos muito mais conservadores e não estão a acompanhar 

o que é a tecnologia, e o que ela lhes pode trazer do ponto de vista artístico. Acho que é sempre 

complicado partires do princípio técnico, sem perceber o porquê. Porque é que isto vai servir a 

este público-alvo. Por outro lado, se o teu objetivo for pegar nestes conceitos, que no programa 

nacional de matemática são abstratos, e dar-lhes uma dimensão real, aí já tens uma solidez de 

conceito que te vai ajudar depois na prática. Não quer dizer que vamos usar todas essas técnicas 

no futuro, mas se conseguirmos que isto seja abrangente, melhor. Nem que seja pelos princípios 

da lógica. Pôr os alunos a pensar melhor é sempre uma coisa boa, mas acho que é um bom 

princípio perguntares-te porque é que estás a fazer isto e em que é que isso é útil para os alunos, 

apesar de o conhecimento, por si só, ser sempre útil. 
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Concorda que tem havido recentemente um investimento nas STEAM? Qual é a sua 

opinião relativamente a estas novas abordagens? 

STEAM é o tópico do momento. Sente-se um salto muito, muito grande, cada vez maior. 

Acho que isto parte muito do ponto que tocaste inicialmente. Em Portugal, tínhamos uma boa 

formação em engenharia, e do ponto de vista artístico, as coisas estavam um bocadinho mais 

atrasadas. Tive reuniões na Faculdade de Engenharia em que ficava chocado com o valor que 

davam a certo conhecimento que eu tinha, que era do ponto de vista da aplicação prática. Enquanto 

eu ficava espantado com as capacidades técnicas que os engenheiros tinham. As STEAM têm 

surgido pela união destes dois pontos, cruzar um lado em que se é muito bom na criatividade e na 

aplicação, com um lado mais de domínio científico e tecnológico, mais desprovido de contexto e 

de realidade. É claro que os dois mundos isolados vão continuar a existir, mas quando se tocam 

são muito interessantes. Isto também passa por fenómenos como a democratização da tecnologia, 

e com o peso que o entretenimento ganhou na vida das pessoas. Tudo isso potencia estes projetos. 

Quanto a projetos interessantes que estão neste momento a acontecer, se reparares, o boom de 

todos os mestrados, licenciaturas e doutoramentos em media digitais é um reflexo disso. Se 

formos olhar lá para fora já tens bastante gente de investigação dentro dessa área. Na Holanda, na 

Suécia, na Alemanha, especificamente na área das STEAM. 

 

Tem algum conselho que me possa dar relativamente ao meu projeto? 

Talvez acrescentar algo que penso ser útil e que aconteceu comigo. Acho que há coisas que 

são óbvias e que não preciso dizer, mas uma das coisas que eu senti e que comecei a fazer muito 

com a Digitópia, e agora com Braga, foi fazer equipas mistas dentro do possível. Estes projetos 

têm sempre uma dimensão técnica e artística. Se calhar tu dás conta dos dois lados, mas quando 

saí da ESMAE, eu e outros colegas de composição, se me pusesses num workshop com uma 

comunidade mais difícil, não sabia o que havia de fazer. Sabia muito de música, mas... E depois 

há toda uma dimensão do ponto de vista de técnicas de pedagogia e de trabalho social, e até de 

saber falar em público, de gestão de comunidade, que são importantes e que muitas vezes na nossa 

área esquecemos. Há pessoas que naturalmente têm esse à-vontade para estar com um grupo 

complicado, ou com um grupo que não se conhece, e dar essas voltas, mas é tão importante teres 

o domínio artístico e científico como teres um domínio de comunicação, um domínio comunitário. 

Não te adianta seres um génio informático que não sabe falar com uma plateia, que não consegue 

lidar com isso. Portanto, se puderes ir recolhendo algumas referências e algumas técnicas do 

pessoal que está habituado a trabalhar e a fazer arte em comunidade, só tens vantagens. Há um 

curso de animação da Casa da Música que é exatamente isso. É um curso muito prático que te 

leva a passar por essa experiência. Tivemos alguns casos espetaculares. Trabalhámos com 

comunidades de reclusas que têm filhos recém-nascidos, por exemplo. Entrei duas vezes em 

prisões graças a estes projetos. Isso mudou bastante a minha maneira de ver a vida e o modo como 
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comunicas com certas pessoas. Pessoas que não querem saber de cadeias de Markov para nada. 

Mesmo. Não quer dizer que não faças um trabalho interessante lá com eles e que não descubram 

outras coisas. Essa dimensão humana e social é importante. Fiz outros projetos com a pediatria 

do IPO e, apesar de terem sido duríssimos, ainda bem que os fiz. Fiz também com comunidades 

de invisuais e foi muito interessante. Uma das coisas que teve um impacto brutal em mim, foi o 

facto de quase todos os cegos com quem trabalhámos terem ficado cegos mais velhos do que eu 

era na altura. Faz-te sentir que é algo que te pode acontecer. Fiz também um projeto com a 

comunidade de uma ala psiquiátrica do hospital de Gaia e também foi muito violento, mais para 

mim do que para eles. Conhecer essas realidades, é algo muito complexo. No fim do dia, as 

cadeias de Markov acabam por ser apenas um meio para chegares a algo mais interessante. 

Portanto, se puderes ter algumas referências de pessoas que trabalham bem essa dimensão, podes 

complementar com um apoio mais técnico e artístico, e fazerem um trabalho importante. Isso 

sempre foi o meu molde, o meu princípio, tanto para a Digitópia, como para Braga Media Arts. 
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7.2 Workshops, sessões e atividades do LEM 

Esta secção engloba descrições detalhadas das atividades desenvolvidas nos workshops do 

LEM, complementando as tabelas genéricas expostas no subcapítulo 3.3 deste documento.   

7.2.1 Grupo dos participantes do 12º ano 

 Tópico(s) Abordado Descrição 

W12_1 

Introdução e 

apresentações 

Visita ao CARA 

Nesta primeira sessão introdutória procurou-se conhecer os interesses dos 

participantes, dando ênfase às componentes ligadas à música e formação na 

área da programação/ciências da computação. Foi também feita, por parte 

do formador, uma breve apresentação pessoal, bem como dos objetivos do 

projeto, enquadrando o LEM no âmbito desta dissertação. 

Seguidamente, os participantes foram convidados a participar numa visita 

guiada às instalações do CARA, nomeadamente aos espaços de 

ensaio/espetáculo da OJM, ao armazém, onde foi possível mostrar material 

técnico e alguns instrumentos, e aos estúdios, tendo aí sido feita a ponte para 

o futuro contacto com a ferramenta EarSketch, mostrando aos participantes 

aspetos de trabalho em ambiente de DAW. 

W12_2 

“O que é o som?” 

Introdução ao 

EarSketch 

Este workshop principiou com uma exposição teórica sobre as 

particularidades físicas da onda sonora59 e a sua representação enquanto 

componente sinusoidal. Daí foi feita a ponte com o processo de digitalização 

do som, abordando-se os conceitos de amostragem e quantização, tendo sido 

utilizada a ferramenta Audacity para mostrar aos participantes o processo de 

discretização, ampliando a representação gráfica de uma onda sonora 

(sinusoidal pura) até ser possível observar os vários pontos que caraterizam 

a amostragem. 

Seguidamente, foi feita uma introdução ao EarSketch, estabelecendo 

paralelismos com a visita aos estúdios realizada no workshop anterior. Foi 

explorado o ambiente da ferramenta, abordando os seus recursos e 

funcionalidades, especificamente a sua biblioteca de amostras sonoras, a 

área de visualização estilo DAW, a área de código, a área de gestão de 

ficheiros e trabalhos, e também a documentação de apoio. Cada participante 

foi convidado a criar uma conta e registar-se na ferramenta.   

W12_3 

 

Conceito de variável 

Efeitos de áudio 

Nesta atividade foi feita a introdução ao conceito de variável, em contexto 

de programação. Para variáveis do tipo int, os participantes foram 

encorajados a experimentar criar uma variável “tempo” que controlasse o 

número de BPM de uma produção musical. Seguidamente, para variáveis do 

tipo float, os participantes criaram um parâmetro que lhes permitiu controlar 

a amplitude de um dado segmento sonoro. Utilizando as funções60 

insertMedia() e fitMedia(), os participantes recorreram a variáveis do tipos 

list, contendo várias amostras sonoras para iniciarem uma pequena 

composição musical. Finalmente, com a função makeBeat(), os participantes 

criaram ritmos musicais, utilizando variáveis do tipo string (neste contexto, 

o caracter “0” simboliza um ataque, “-” simboliza uma pausa/silêncio e “+” 

simboliza prolongamento/ligadura). 

A segunda parte da sessão iniciou-se com uma breve contextualização sobre 

efeitos de áudio61. Em seguida foi explorada a função setEffect(), tendo sido 

                                                      
59 Para suporte ilustrativo, foi utilizado o seguinte vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=XLfQpv2ZRPU. 
60 Abordadas na secção 2.2.2 deste documento. 
61 Para suporte foram utilizados alguns vídeo da seguinte série, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-

jPPJEHMepA&list=RDNJ2WzLg5rDc&index=3. 

https://www.youtube.com/watch?v=XLfQpv2ZRPU
https://www.youtube.com/watch?v=-jPPJEHMepA&list=RDNJ2WzLg5rDc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-jPPJEHMepA&list=RDNJ2WzLg5rDc&index=3
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visitados efeitos sonoros como delay, reverb, distortion, phaser, flanger, pan 

e pitch shift, embutidos de raiz no EarSketch. Aos participantes foi proposto 

que modificassem as suas composições iniciais utilizando alguns dos efeitos 

abordados. 

W12_4 
Conceito de função 

como secção musical 

Partindo da noção de estrutura musical de grande parte do repertório popular, 

nomeadamente a divisão em verso-refrão, verso-refrão, os participantes 

foram confrontados com o conceito de função, tendo sido desafiados a 

construírem exemplos que imitassem a estrutura referida. Para tal, foi-lhes 

mostrado um exemplo, ao nível de vocabulário, sintaxe e semântica da 

linguagem, de uma função cujo resultado seria similar. Assim, os 

participantes criaram duas funções, uma afeta à secção A e outra à secção B 

da sua composição, utilizando-as no final para dar forma e estrutura à sua 

criação musical. A encerrar, a título de exposição teórica, os participantes 

refletiram sobre os pontos em comum entre as funções que criaram e as já 

existentes de raiz no EarSketch, tendo-lhes sido introduzido o conceito de 

abstração, interiorizando que lhes bastava perceber “o que faz” a função, e 

não tanto “como o faz”.  

W12_5 

Conceito de ciclo 

como repetição 

musical 

Esta sessão iniciou-se com uma discussão informal sobre eventos que se 

repetem no quoitidiano, elencando pontos como os dias da semana, os meses, 

os anos e as estações do ano. Depois, fazendo referência ao workshop 

anterior e à estrutura verso-refrão, verso-refrão, apontou-se para a repetição 

muitas vezes existente entre secções/frases do verso e do refrão. Foram assim 

introduzidos os conceitos de ciclo contado (for) e ciclo condicional (while). 

Relativamente ao primeiro, foi mostrado aos participantes um exemplo de 

código sendo-lhes seguidamente pedido que recriassem parte das 

composições da anterior sessão explorando esse conceito, criando repetições 

e camadas de vozes/instrumentos adicionais. Recorrendo novamente à 

função makeBeat(), os alunos criaram novas secções rítmicas, mais extensas, 

introduzindo-lhes variações proporcionadas pelo conceito de ciclo 

aprendido. 

W12_6 

Conceito de pseudo-

aleatoriedade 

Conceito de expressão 

condicional 

Neste workshop foram abordados os conceitos de pseudo-aleatoriedade, 

debatendo-se alguns eventos do quotidiano como o lançar de uma moeda ao 

ar ou o lançamento de um dado. O prefixo “pseudo” foi aqui justificado pelo 

facto de, para cada um desses eventos, já sabermos qual a distribuição 

probabilística dos acontecimentos. A título musical, um excerto da 

composição Music of Changes, de John Cage, foi utilizado, bem como um 

excerto de Structures Ia, de Pierre Boulez, confrontando inicialmente os 

participantes com as similaridades entre as composições. Na ferramenta 

EarSketch foram apresentadas as funções random(), randint() e choice(), 

sendo proposto aos participantes que as utilizassem numa nova composição 

em que explorassem a pseudo-aleatoriedade, concretamente em efeitos de 

áudio e disposição de amostras musicais ao longo do tempo. 

Na segunda parte da sessão foi apresentado ao grupo o conceito de expressão 

condicional, if, elif e else. Para esta atividade, cada um dos participantes 

escolheu dois estilos musicais e compôs um excerto para cada um deles. 

Seguidamente programou uma estrutura de código em que era feita ao 

utilizador a pergunta de qual dos dois estilos preferia, tocando seguidamente 

a composição respetiva. No final da sessão cada participante experimentou 

as criações dos colegas. 
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W12_7 

Revisão de conceitos 

Conceitos musicais 

(timbre, ritmo, 

melodia) 

Nesta sessão foram debatidos os conceitos de timbre, ritmo e melodia. No 

caso do primeiro, e recorrendo à ferramenta Chrome Music Lab, foi utilizada 

a aplicação Spectrogram, para demonstrar diferentes espetros de frequência 

para diferentes instrumentos. Relativamente ao ritmo, a aplicação Rhythm 

foi utilizada estabelecendo pontes com o funcionamento da função 

makeBeat() do EarSketch. Finalmente, abordando a temática da melodia, as 

aplicações Song Maker e Melody Maker serviram como apoio para explicar 

o conceito de sequenciador, interligando com o tópico de ciclo, abordado em 

sessões anteriores. Por último, recorrendo à aplicação Kandinsky, os 

participantes foram convidados a interarigem em conjunto, criando 

“desenhos musicais” e compondo todos em simultâneo. Para esta atividade 

foram sugeridas algumas regras e condições (como por exemplo a ordem de 

“desenho” e o tipo de “desenho”), no sentido de gerar uma sequência de 

reprodução de eventos. 

W12_8 

Aplicação de 

conceitos 

Criação de material 

para a  

Grande Pesca Sonora 

Esta sessão, a última a recorrer à ferramenta EarSketch, introduziu aos 

participantes o contexto de paisagem sonora, sendo-lhes proposto que 

criassem a sua própria composição, fazendo uso de amostras do Freesound. 

O objetivo principal desta atividade relaciona-se, em primeira instância, com 

a aplicação da totalidade dos conceitos de programação até aqui abordados 

e, concretamente os quatro pilares do pensamento computacional, e, em 

segundo lugar, a criação de material que servisse de base à performance da 

Grande Pesca Sonora. 

W12_9 
Introdução ao Sonic 

Pi 

A primeira parte da sessão pautou-se por uma breve explicação 

introdutória62 da ferramenta Sonic Pi, versando sobre o conceito de live 

coding e performance em tempo real. Dada a utilização de protocolo MIDI 

por parte da ferramenta, foi também feita uma breve contextualização de 

como funciona e quais as suas potencialidades. Inserido nexte contexto, 

foram exploradas algumas funcionalidades do ambiente, recorrendo a 

comandos básicos como play (toca nota MIDI), sleep (pausa por tempo 

definido), play_pattern_timed (toca sequência de notas espaçadas 

temporalmente por um valor definido), chord (toca acorde) e scale (toca 

escala). Foi também explorado o comando sample (toca sample, seja ela 

proveniente do banco de amostras da ferramenta ou gravada pelo utilizador).  

W12_10 
Aplicação de 

conceitos 

Nesta atividade foram novamente revistos os comandos básicos do Sonic Pi, 

e, posteriormente, foram implementados conceitos abordados nas sessões 

anteriores, em ambiente de EarSketch, consciencializando os participantes 

de que os tópicos visados são transversais a todas as linguagens de 

programação. No final da sessão foi proposto aos participantes que se 

envolvessem em contexto de live coding, modificando em simultâneo, e em 

tempo-real, as composições que tinham produzido durante a sessão. 

Analogamente ao realizado no W12_7, também aqui foram criadas regras 

similares para que cada um tivesse oportunidade de escutar o seu trabalho e 

o dos restantes colegas. 

W12_11 
Atividade “Nome 

Musical” 

Este workshop pautou-se pela aplicação conjunta dos quatro pilares do 

pensamento computacional. Os participantes foram encorajados a “musicar” 

o seu nome, convertendo, numa primeira fase, cada uma das letras respetivas 

em notas musicais. De seguida, após uma explanação sobre como passar do 

sistema decimal para o sistema binário, aliada a uma contextualização sobre 

tabelas ASCII, os alunos identificaram qual o valor de cada uma das letras 

do nome na referida tabela, convertendo-o para binário. Com esse resultado, 

e explorando a função play_pattern_timed, os alunos sonificaram o seu 

nome, sendo a componente melódica o valor que determinaram na primeira 

parte, e a rítmica o resultado da segunda, em binário, com “1” a estabelecer 

os ataques e “0” os silêncios. Cada nota correspondente à letra do nome era, 

portanto, tocada num padrão rítmico de 7 momentos (7 bits, segundo a 

conversão para binário). Finalmente, os participantes foram convidados a 

                                                      
62 Para suporte foram utilizados excertos do seguinte vídeo: https://youtu.be/OLLwG_SN8oo. 

https://youtu.be/OLLwG_SN8oo
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explorar a expressão %, nas ciências da computação muitas vezes associada 

ao resto da divisão inteira por x, mapeando os valores de nota MIDI que 

tinham obtido para cada letra do nome, em notas inseridas num contexto de 

escala à sua escolha. 

W12_12 
Conceito de 

recursividade 

Esta atividade iniciou-se com um debate sobre algumas imagens 

representativas de conceitos como a repetição, o infinito e os paradoxos. 

Seguiu-se uma exposição sobre o exemplo da atividade quotidiana, referida 

em 2.2.3.2, introduzindo a ideia de que existe uma repetição mas sempre de 

versões mais simples face à repetição anterior. Os participantes foram 

também convidados a escutar o Prelúdio da Suite no. 1 para Violoncelo, de 

Bach, dando ênfase ao facto de a tensão, ou resolução, não ser patente no 

final da secção A, mas apenas no final da secção B. Já no ambiente Sonic Pi, 

os alunos foram confrontados com uma função criada especificamente para 

recriar musicalmente o conceito de 2.2.3.2, apelidada de “Torre de Hanói 

Musical”. Concretamente, a função “empilha” notas que vão surgindo ao 

longo tempo, mantendo a soar as que surgem primeiro e reduzindo a duração 

às que surgem depois, até que no final soa somente a nota inicial, numa 

tentativa de explicar o conceito de dar prioridade à resolução dos “problemas 

mais simples”. Para além desta, uma função similiar em termos de resultado 

foi também criada, utilizando, no entanto, samples ao invés de notas. Na 

última parte da sessão, os participantes experimentaram utilizar e modificar 

as funções, criando composições em que exploraram as suas potencialidades. 

W12_13 

Preparação da 

performance 

Grande Pesca Sonora 

Nesta sessão final foi feita uma recapitulação de todos os conceitos 

abordados ao longo do projeto. Em seguida foram apresentados os requisitos 

para a participação do LEM na Grande Pesca Sonora e foram debatidas 

possíveis abordagens à performance. Em conjunto estabeleceu-se que seria 

utilizada a ferramenta Sonic Pi, dado o seu cariz de utilização em tempo real, 

e que se explorariam os conceitos de recursividade bem como outras 

funções. Musicalmente foram utilizadas as composições elaboradas no 

W12_8, algumas amostras de gravações realizadas por outro grupo do 

Serviço Educativo da OJM e também amostras sonoras já embutidas no 

Sonic Pi. Após todo o processo de composição, os participantes foram 

convidados a ensaiar a performance, alterando o que achassem conveniente. 
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7.2.2 Grupo dos participantes do 9º ano 

 Tópico(s) Abordado Descrição 

W9_1 
Introdução e apresentações 

Visita ao CARA 
Idêntico ao W12_1 da subsecção anterior. 

W9_2 
“O que é o som?” 

Introdução ao EarSketch 
 Idêntico ao W12_2 da subsecção anterior. 

W9_3 
Conceito de variável 

Efeitos de áudio 
Idêntico ao W12_3 da subsecção anterior. 

W9_4 
Conceito de função como 

secção musical 
Idêntico ao W12_4 da subsecção anterior. 

W9_5 

Revisão de conceitos 

Conceitos musicais (timbre, 

ritmo, melodia) 

Idêntico ao W12_7 da subsecção anterior. 

W9_6 
Conceito de ciclo como 

repetição musical 
Idêntico ao W12_5 da subsecção anterior. 

W9_7 

 

Conceito de pseudo-

aleatoriedade 

 

Idêntico à primeira parte do W12_6 da subsecção anterior. 

W9_8 
Conceito de expressão 

condicional 
Idêntico à segunda parte do W12_6 da subsecção anterior. 

W9_9 

Preparação da performance para 

o seminário “A Educação na 

Era Digital” 

Esta sessão, com cariz de apoio à performance no seminário “A 

Educação na Era Digital”, inserido no projeto CHIC, principiou 

com uma explicação introdutória sobre o funcionamento da 

ferramenta MyJazzBand, e uma contextualização sobre a 

sequência de Blues, escolhida como tema de apoio. Os 

participantes foram encorajados a escolher um dos quatro 

instrumentos, e seguir algumas indicações rítmicas. Foi também 

explicada e praticada a componente de acompanhamento e de solo, 

dando oportunidade a que cada aluno experimentasse tocar em 

conjunto e individualmente. Antevendo os conceitos do W9_12, 

ao grupo foi sugerido que tentassem “escrever” o seu nome 

enquanto tocavam, atentando na sonoridade. Finalmente, foram 

definidas sequências de atuação de cada participação (no que diz 

respeito ao solo), ritmos a utilizar e duração da performance. Esta 

sessão contou com o apoio e supervisão de Jorge Queijo.  

W9_10 Introdução ao Sonic Pi Idêntico ao W12_10 da subsecção anterior. 

W9_11 Atividade “Nome Musical” Idêntico ao W12_11 da subsecção anterior. 

W9_12 Conceito de recursividade Idêntico ao W12_12 da subsecção anterior. 
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7.3 Questionários  

Nesta secção apresentam-se os resultados dos questionários realizados aos participantes das 

atividades do LEM, bem como aos professores de ensino básico (no caso do grupo do 9º ano) e 

secundário (no caso do grupo do 12º ano) dos participantes, tendo para o efeito sido utilizada a 

ferramenta Google Forms. As respostas foram obtidas após a realização da totalidade de 

atividades, especificamente em finais do mês de maio de 2019.  

7.3.1 Questionários a participantes 

Quesitonários realizados a todos os participantes das atividades do LEM, aquando do 

término das mesmas, no final do mês de maio de 2019. 

 

 Q1: “Sob o ponto de vista musical, o que retirou dos workshops em que esteve envolvido?   

Quais as atividades que lhe agradaram mais?” 

R1.1 

"Sob ponto de vista musical, aprendi a utilizar vários exemplos de música e conjugá-los numa 

melodia que até ficasse minimamente boa, bem como criar uma própria música do zero através de 

programação. 

Bastante satisfeito com a informação adquirida." 

R1.2 
“Descobri maneiras novas de fazer música e uma ligação entra a música e programação que não 

sabia que existia. Além disso também aprendi alguns conceitos musicais” 

R1.3 

“Ao longo da atividade tive o imenso prazer de sentir o meu lado musical a crescer e a ser cada vez 

mais capaz. Aprendi vários conceitos que nunca tinha ouvido falar e que me incentivaram sempre 

a experimentar algo de novo nas músicas que fazia. Das atividades, a que me deve ter dado maior 

diversão deve ter sido quando fizemos uma música em conjunto, com o código partilhado nos vários 

computadores.” 

R1.4 

"De um ponto de vista musical, sendo que não tinha grande conhecimento prévio sobre esta 

temática, achei elucidativo o facto de termos a possibilidade de misturar amostras bastante 

experimentais (como sons naturais) com notas musicais e ferramentas teóricas da músia (como a 

escala de Sheperd). Aprendi, ainda, algumas teorias musicais que foram aplicados nos nossos 

projetos, assim como vários efeitos que são constantemente aplicados em várias composições 

musicais, como o PAN (sons panorâmicos). 

Gostei, sobretudo, de ter tido a possibilidade de alterar aquilo que ouvia em tempo real e de ter 

disponível uma grande variedade de amostras, notas, e ajudas explícitas. Para além disso, adorei 

aplicar os sintetizadores à música que tinhamos craido em SonicPy." 

R1.5 

“Apesar de não ter estado presente em todas as sessões, considero que a experiência foi muito 

vantajosa, sob o ponto de vista musical, permitindo-nos explorar uma plataforma que pode ser 

utilizada para produção musical, algo que creio que é fundamental na nossa idade.” 
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R1.6 

"Do ponto de vista musical, acho que o mais se destacou foi a maneira como pude aplicar alguns 

dos meus conhecimentos musicais de maneiras que não conhecia, nomeadamente na programação. 

Embora conhecesse o conceito de DAW (Digital Audio Workstsation), nunca tinha trabalhado em 

nenhuma, muito menos numa em que utilizasse a programação para produzir e editar música. 

Fiquei, por isso, a ter uma visão completamente diferente da música e da programação e da sua 

relação e fiquei a saber muito mais sobre a produção e edição de audio digital, área que nunca tinha 

tido conseguido explorar. 

De salientar também a oportunidade que tivemos de gravar algumas faixas com os nossos próprios 

instrumentos para depois as utilizar no Ear Sketch, algo que gostei imenso de fazer e que me fez 

ver a produção e edição digital de música de outra maneira." 

R1.7 “Aprendi a criar e gostei muito de todos os workshops.” 

R1.8 
“Gostei muito, a nível musical ajudou me muito a compreender certas coisas. 

E gostei muito de aprender em todos os programas que utilizámos” 

R1.9 
“Gostei muito, aprendi imenso também e contribuiu muito para o meu conhecimento em relação a 

área.” 

R1.10 
“Este projeto tem sido uma experiência incrível, esta atividade mostrou-se muito enriquecedora a 

todos os níveis. Aprendi muito a nível musical.” 

R1.11 

“Estes << workshops>> contribuíram para a expansão do meu conhecimento, não só matemático, 

mas também de linguagem de programação e de música. Todas as atividades fomentaram a minha 

crescente curiosidade e interesse pelos temas abordados.” 

R1.12 
“Adorei, ajudou me a perceber noções de música que não sabia, descobri que até gostava de fazer 

música e os workshops têm uma boa dinâmica para perceber isso” 

 

 

 Q2: “Sob o ponto de vista da programação (e das ciências da computação), o que retirou dos 

workshops em que esteve envolvido? Quais as atividades que lhe agradaram mais?” 

R2.1 

“Sob ponto de vista da programação, gostei de aprofundar o conhecimento sobre algumas 

linguagens de programação, e aprender também a escrita em código binário do alfabeto português 

Considero o que aprendi neste workshop muito útil no futuro e estou bastante agradado em ter 

aprendido isto. " 

R2.2 

“Fiquei mais familiarizado com as linguagens de programação usadas e achei que a música é uma 

maneira excelente de introduzir pessoas a este tópico. Além disso achei os programas usados muito 

divertidos e intuitivos.” 

R2.3 

“Eu entrei neste workshop sem saber nem nunca ter tentado nada a ver com computação e código, 

e saí com uma boa capacidade básica que me faz sentir muito mais preparado para o meu futuro, 

tanto académico como profissional. A atividade que mais apreciei nesse sentido foi, já no sonicpi, 

a conversão do nosso nome para binário para assim conseguirmos fazer uma melodia através do 

programa.” 
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R2.4 

“Usar o Earsketch e o SonicPy foram realmente experiências novas e completamente diferentes de 

tudo o que já tinha usado em programação. Achei curiosa a forma como os comandos podiam ser 

explorados para criar música, e o verdadeiro mundo sonoro que ainda havia por explorar com estes 

programas deixou-me boquiaberto. Principalmente, em termos de programação, gostei de criar 

""bancos"" de notas que seguidamente seriam sujeitas a uma diversidade de efeitos, e ver isso 

acontecer automaticamente foi espetacular, especialmente no workshop em que ""tocámos"" o 

nosso nome em binário." 

R2.5 
“O workshop permitiu a aquisição de conhecimentos que nos permitem "pegar" em técnicas 

básicas, aprendidas anteriormente, e desenvolvê-las, com o objetivo de criar música.” 

R2.6 

“A nível da programação, onde não tinha tanta experiência, fiquei a ter muitos conhecimentos que 

com as bases que temos na escola nunca ia poder ter, e o facto de estar a trabalhar com música, algo 

que gosto muito, fez-me ter muita mais vontade de trabalhar com programação e ficar a saber que 

a programação faz muito mais do que pode parecer quando a abordamos pela primeira vez. Em 

relação aos programas utilizados, embora gostasse de trabalhar em Ear Sketch, fiquei a preferir o 

Sonic Pi pela facilidade com que se conseguia produzir música de raíz sem ter de utilizar gravações 

já feitas.” 

R2.7 
“Aprendemos a usar varias ferramentas que acredito que nos possam ser muito úteis e aprendemos 

tudo isso de uma forma divertida e que gostamos “ 

R2.8 
"Ajudou me muito a perceber como utilizar certas funções de programação. E gostei da ideia de 

fazer música com programação" 

R2.9 
“Deu-me imensas bases a nível de programação, o que comecei a achar interessante e gostar muito 

também.” 

R2.10 

“Aprendi muito de programação embora não seja algo que goste ao ponto de explorar desta 

maneira. Porém a música juntamente com a programação é algo que agrada profundamente. Gostei 

de diversas atividades como a experiência que fizemos no Earsketch e no Sonic Pi.” 

R2.11 

“Todas as atividades foram agradabilíssimas, não obstante a minha ausência de conhecimento sobre 

o tema de programação e de linguagem das mesmas. Aprendi uma nova maneira de fazer música, 

e aprendi-o de maneira didática e divertida, pois pensei que poderia ser um bocado maçador, no 

início, mas mal conheci o Pedro, apercebi-me de imediato que iria ser uma experiência memorável.” 

R2.12 
“Adorei o conceito de criar música com programação, adorei todas as atividades que fizemos e 

acho que foram muito bem direcionadas” 

 

 

 Q3: “Alguns comentários finais gerais sobre a satisfação face aos workshops e ao modo como 

foram conduzidos.” 

R3.1 

“Uma palavra de agradecimento enorme para o Pedro Sarmento, fez um trabalho incrível, sempre 

me conseguiu cativar para os workshops, cujos frutos desse trabalho serão muito úteis no futuro. 

Adorei a participação na ""Grande Pesca Sonora"" e o trabalho que se desenvolveu para este 

projeto. Muito Obrigado, Pedro!” 

R3.2 
“Gostei muito da maneira como o Pedro dava os workshops e  o projeto da Grande Pesca Sonora 

foi uma experiência nova para mim e algo que achei muito interessante e divertido.” 
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R3.3 

“Fiquei imensamente satisfeito com o workshop, tanto ao nível musical como ao da computação 

evolui e aprendi muito, e acho que a nossa participação no evento "grande pesca sonora" comprova 

a eficácia do mesmo. Foi tudo conduzido de uma maneira excelente, nunca sendo entediante e 

injetando a cada dia uma boa dose de variedade.” 

R3.4 

“Sem dúvida alguma, sinto-me orgulhoso por ter participado neste projeto. Foi algo completamente 

único e eu não tinha alguma ideia da existência deste tema até mo terem apresentado. O Pedro 

sempre esteve disponível para nos auxiliar e foi uma ajuda imprescindível. Era claro nas 

explicações, metódico e eficaz na condução do workshop e preparava-o previamente. Não se perdeu 

tempo algum e houve sempre uma gestão eficiente do tempo. Todas as aulas eram diferentes e estes 

meses culminaram com uma demonstração muito interessante do nosso trabalho. Gostei imenso de 

ter participado neste projeto e recomendaria a qualquer um.” 

R3.5 

“No geral, considero que o trabalho do Pedro foi muito bem conseguido, sempre se mostrou 

prestável e com boa disposição, tentando explicar sempre da melhor maneira possível. Foi uma 

experiência que recordarei com satisfação.” 

R3.6 

“No geral adorei a experiência desde o primeiro momento, desde os conceitos e actividades de cada 

workshop, às incríveis instalações em que trabalhamos, e à maneira descontraída e muito eficaz 

que funcionavam os workshops, sempre muito práticos e com a teoria muito bem abordada e 

explicada, sempre com toda a ajuda disponível para ser dada pelo Pedro. Não mudava nada na 

maneira como todo este trabalho foi feito!” 

R3.7 
“O nosso “mentor” nisto tudo foi sempre espetacular connosco, nota-se a sua dedicação e gosto no 

que faz, o que nos motivou sempre.” 

R3.8 “Adorei os workshops, gostei muito da forma como o Pedro ensina.” 

R3.9 
“O nosso mentor durante a atividade foi sempre incrível connosco e sempre fez com que 

chegássemos onde queríamos e ensinou-nos imenso.” 

R3.10 
“Gostei muito deste projeto, é capaz de ser a melhor atividade extracurricular em que participei. 

Gostava de voltar a repetir, visto que aprendi alguns conceitos e ideias num ambiente magnífico.” 

R3.11 

“Adorei pessoalmente esta atividade, e foi possivelmente das melhores atividades extracurriculares 

que já outrora presenciei. O Pedro Sarmento mostrou-se dotado de uma sabedoria e conhecimento 

estonteantes. Revelou-se preocupado com o bem-estar e com a aprendizagem dos seus discípulos, 

e conseguiu trabalhar os temas com (na minha opinião) com enorme sucesso.” 

R3.12 
“Foi deveras fixe, muito bem conduzidos e acho que tiveram muito boa dinâmica. 

O Pedro teve uma prestação maravilhosa e adorei.” 
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7.3.2 Questionários a professores dos participantes 

Quesitonários realizados a professores de ensino básico e secundário dos participantes das 

atividades do LEM, aquando do término das mesmas, no final do mês de maio de 2019. 

 

 Q1: “Foi notória alguma evolução/alteração por parte de algum aluno, em alguma 

matéria/conceito específico, ou em algum tipo de comportamento em contexto de aula? 

R1.1 “Pelo menos um aluno melhorou a concentração nas tarefas propostas em ambiente de sala de aula.” 

R1.2 
“Os alunos que participaram no projeto são, já por si, alunos muito interessados e empenhados em 

todas as matérias. Assim sendo, não se verificaram alterações significativas.” 

R1.3 
“Sim, os alunos que participaram no projeto mostraram-se mais calmos, mais recetivos a ouvir 

outras opiniões e mais pacientes em esperar pela sua vez para intervir.” 

 
Q2: “Presenciou algum comentário/referência sobre os workshops desenvolvidos? Foi-lhe 

possível inferir algum tipo de entusiasmo, por parte dos participantes, relativamente aos 

workshops?” 

R2.1 
“Sim, os alunos mostraram que estavam muito agradados com o que aprenderam nos Workshops. 

Posteriormente participaram em algumas atividades musicais na escola.” 

R2.2 

“Era comum conversarmos na aula sobre os workshops, mesmo que não fosse todas as aulas. Os 

alunos manifestavam grande interesse e entusiamo sobre os mesmos. A forma como falavam entre 

eles era, sem dúvida, de quem estava a gostar e a tirar partido dos mesmos. Muitas vezes tentavam 

entusiasmar os, poucos, que não participaram.” 

R2.3 

“Um dos primeiros comentários foi que estavam a gostar muito e que até era bom serem poucos, 

pois assim podiam ter uma participação mais ativa e próxima do formador. Ao longo do período, 

mostraram a preocupação de não faltarem ou de chegarem atrasados às sessões, o que denota não 

só responsabilidade mas também motivação na participação.” 

 

 

 

Q3: “Alguns comentários gerais finais sobre a pertinência e sucesso do projeto.” 

R3.1 
“Penso que lhes foi muito útil, dado que desenvolveram capacidades noutras áreas e também lhes 

permitiu adquirir conhecimentos na área da música.” 

R3.2 

“Sem dúvida, um projeto inovador e pertinente na escola e que, na minha opinião, deve continuar. 

Os alunos, desde o inicio, que mostraram entusiasmo e vontade de se manter no projeto, mesmo 

em alturas de mais trabalho/estudo.” 

R3.3 

“O projeto é interessante uma vez que faz a ponte entre a utilização de conhecimentos e 

equipamento de modo lúdico e os alia ao conhecimento formal retirando-lhe carga negativa.  

A escola é enriquecida com projetos que, descentralizados do espaço físico, mobiliza 

conhecimentos de modo global e faz a avaliação informal na apresentação do produto final.  

Na minha opinião  este projeto contribuiu positivamente para fomentar a criatividade, a interação 

e o trabalho de grupo de modo não impositivo.” 
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7.4 Testemunhos 

São aqui apresentados dois testemunhos relativos ao trabalho desenvolvido no âmbito do 

LEM, por parte de Pedro Guedes, Presidente da Direcção da OJM, e Jorge Coelho, Responsável 

de Gestão da OJM. 

7.4.1 Testemunho de Pedro Guedes 

  



Anexos 
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7.4.2 Testemunho de Jorge Coelho 

“Acompanhei o trabalho realizado pelo Pedro Sarmento desde 2018 no Serviço Educativo 

da Orquestra Jazz de Matosinhos. O projecto LEM, que nasceu de conversas com o Jorge Queijo 

e o Rui Penha, foi uma primeira resposta à vontade que sentíamos existir em escolas do concelho 

de Matosinhos para integrarmos nas nossas actividades alunos das áreas de ciências. A ideia de 

relacionar a composição e a improvisação com a introdução a ferramentas de programação, 

implicando conceitos de matemática que aparecem também no programa curricular, criou um 

contexto em que os alunos puderam evoluir rapidamente e com um entusiasmo crescente. 

O Pedro organizou e promoveu essas sessões com uma enorme facilidade e com grande 

dedicação, o que trouxe resultados claros e imediatos, e, fazendo do LEM um projecto que a 

Orquestra espera ver crescer bastante nos próximos anos.” 
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