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Resumo 

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação é prática corrente no 

ensino da Educação Musical desde há longa data com resultados bastante 

promissores. No entanto, a evolução tecnológica recente coloca novos desafios ao 

ensino da música que importa explorar, nomeadamente a nova geração de aplicativos 

gratuitos da Web 2.0. 

Este trabalho teve como objectivo principal verificar o potencial e utilidade de uma 

das ferramentas da nova geração da Web – o podcast – relacionando-a com os 

conteúdos programáticos da disciplina de Educação Musical no 2º ciclo do Ensino 

Básico. 

Na componente teórica elaborámos uma reflexão sobre os dois pólos 

aglutinadores deste trabalho. Por um lado, as ferramentas trazidas pelo novo 

paradigma da internet (Web 2.0) e, por outro lado, a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação na aula de Educação Musical. 

No estudo empírico foi realizada uma investigação descritiva que envolveu uma 

turma de 6º ano de escolaridade na disciplina de Educação Musical. Para o efeito, foi 

criado um podcast na aplicação Podomatic e foram desenvolvidas, em contexto de 

sala de aula e ao longo dos 2º e 3º períodos do ano escolar 2008-2009, diversas 

actividades tirando partido do potencial educativo da ferramenta. Embora o podcast 

fosse gerido pelo professor, os conteúdos publicados foram maioritariamente 

desenvolvidos pelos alunos que se tornaram assim produtores da informação na Web, 

numa lógica que ultrapassa o patamar da observação e incentiva o aluno a dar um 

contributo num espaço que é cada vez mais de todos. 

Para a recolha de dados foram utilizados dois questionários (inicial e final) e um 

diário de bordo. O questionário inicial permitiu-nos caracterizar os intervenientes deste 

projecto, e o questionário final permitiu-nos aferir as percepções dos alunos 

relativamente à utilidade do podcast na Educação Musical, bem como as reacções à 

estratégia pedagógica implementada. 

Através dos resultados obtidos, podemos concluir que o podcast é uma ferramenta 

útil à disciplina de Educação Musical, nomeadamente a nível das competências 

auditivas e tecnológicas. Claro que, como todas as tecnologias, esta deverá ser 

integrada de forma efectiva e eficaz na sala de aula.  

É importante realçar que o nível de motivação dos alunos aumenta ao utilizar o 

podcast, devido ao facto de termos obtido bons resultados numa área temática à qual 

a maioria dos alunos não adere tão facilmente. 
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Abstract 

The use of Communication and Information Technologies is common practice in 

the teaching of Music. It has been so for a very long time and it has produced quite 

promising results. However the recent technological evolution places new challenges to 

the teaching of Music. It’s very important to explore these new challenges, especially 

the new generation of free Web 2.0 applications. 

This project’s main aim was checking the potential and usefulness of one of the 

new Web generation tools – the podcast – and its link to the contents of the school 

subject Music in the 2º Ciclo do Ensino Básico (5th and 6th grades). 

In the theoretical part we reflected on the two main aspects of this project which 

are on the one hand the tools brought by the new internet model (Web 2.0) and on the 

other hand the use of the Communication and Information Technologies in the Music 

classroom.  

In the empirical study a descriptive research was carried out in a 6th grade class 

and its Music lessons. For this purpose a podcast in the Podomatic application was 

created and several activities were developed in the classroom during the 2nd and 3rd 

terms of the 2008/2009 school year in order to use the educational potential of the tool. 

Although the podcast was run by the Teacher, the published contents were mainly 

developed by the students, who thus became producers of information in the Web. This 

allowed the students to go beyond the mere level of observation and encouraged them 

to give their own input in an area that is more and more of us all.  

Two questionnaires (an initial one and a final one) and a diary were used in order 

to gather data. The initial questionnaire allowed us to characterize the participants in 

this project. The final questionnaire allowed us to check the students’ perceptions 

regarding the usefulness of the podcast in Music as well as their reactions to the 

educational strategy used.  

The obtained results led us to the conclusion that the podcast is a useful tool for 

Music especially when it comes to the development of the students’ technological and 

listening skills. This technology should be integrated in an effective and efficient way in 

the classroom as should all technologies. 

It’s important to highlight the fact that the level of motivation of the students 

increases when they use the podcast. We reached this conclusion because we got 

good results in a theme that most students find unappealing. 
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1. Introdução 

“Num futuro muito próximo, todos os cidadãos europeus 
deverão dominar culturalmente as novas tecnologias da informação 
e da comunicação para desempenharem um papel activo numa 
sociedade que cada vez mais depende do conhecimento.” 

 

Comissão das Comunidades Europeias, 2000. 

 

A sociedade actual encontra-se numa constante evolução que tem repercussões 

tanto a nível social como na vida pessoal e profissional dos indivíduos. As Tecnologias 

de Informação e Comunicação assumem cada vez mais maior impacto na sociedade, 

trazendo novos desafios e paradigmas à Educação. 

A utilização das TIC e da Internet em contexto escolar implica criar novos espaços 

de construção do conhecimento, confrontando os alunos com “…abordagens 

multidisciplinares que os preparem para lidar com as incertezas de um mundo global 

em que aprendizagem e o conhecimento são os melhores instrumentos para a 

inserção na sociedade” (Coutinho & Junior, 2008, p.1-2). 

 

1.1 Contexto 

Actualmente, vivemos numa sociedade que consome cada vez mais tecnologia 

nas várias faixas etárias, com particular destaque para as crianças e os jovens. Assim, 

questionamo-nos sobre qual o papel das tecnologias na Educação Musical junto dos 

professores e dos alunos. 

Devido à globalização, a sociedade actual em que vivemos tem sofrido profundas 

e rápidas alterações nas últimas décadas. Por consequência dessas alterações, o 

ensino, e em particular o ensino da música, tem sentido o efeito da multiculturalidade 

nas escolas. 

As novas tecnologias têm uma presença socialmente activa nos alunos. A 

diversidade e variedade de músicas que as novas tecnologias tornaram acessíveis 

contribuíram para outra característica relevante da vida musical contemporânea: a 

consciência dessa diversidade (Palheiros, 2003). 

Com estas alterações, quer na sociedade, quer nas tecnologias, têm-se verificado 

algumas mudanças na música e nos estilos de vida da sociedade, tendo a publicidade, 

em especial através da televisão, um papel importante no quotidiano (Freitas, 2000). 



PODCASTING NA EDUCAÇÃO MUSICAL NO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

 2 

 

Este facto levou a alterações na avaliação da música e no modo como as pessoas a 

ouvem. 

Outros factores de grande importância no ensino da música, e na música em 

geral, foram a revolução digital e os desenvolvimentos na portabilidade dos 

equipamentos, quer de gravação quer de reprodução. Estes permitem que qualquer 

música seja escutada em qualquer lugar e em qualquer altura por vários ouvintes 

espalhados pelo mundo (Miell et al., 2005). 

Embora com estas alterações na sociedade, a música difundida pela televisão e 

pelo rádio não deixa de ter um papel activo e importante, pois as crianças e os jovens 

passam muito tempo a ouvir música, quando se deslocam de e para a escola, ou 

mesmo quando estão em casa, por exemplo.  

Com esta exposição à música, as crianças revelam uma vulnerabilidade quanto à 

escuta de certos géneros de música, seja por os colegas ouvirem apenas a música de 

determinado grupo/cantor, ou mesmo porque os alunos mais velhos gostam do 

mesmo grupo/cantor. Com isto, as crianças acabam por não desenvolver o espírito 

crítico sobre as músicas que ouvem, uma vez que a selecção musical é feita pelos 

colegas mais velhos e seguida pelos restantes, como forma de se sentirem inseridos 

no grupo. 

Devido ao aparecimento e desenvolvimento das Novas Tecnologias, os 

estudantes têm crescido num novo ambiente onde a tecnologia faz parte do seu 

quotidiano e, como os professores devem prepará-los para o futuro, não podem 

descurar as inovações e novos desenvolvimentos da tecnologia.  

As novas tecnologias da informação e da comunicação estão presentes nas 

escolas e constituem uma realidade com inúmeras potencialidades para o ensino das 

várias disciplinas e, particularmente da Educação Musical. Existem inúmeros 

argumentos que justificam a entrada do computador na escola e, nomeadamente, na 

sala de aula. Mas, é necessário realçar a importância de uma correcta utilização e 

integração no processo de ensino/aprendizagem no qual a função do professor ganha 

particular relevância. 

As TIC, em particular o computador e a internet, podem ser utilizadas na 

educação como máquina de ensinar ou como ferramentas cognitivas (Jonassen, 

2007). Papert (1986) denominou de construcionismo a construção do conhecimento 

através do computador. Nesta noção de construcionismo, Papert descreve duas ideias 

que diferem do construtivismo de Piaget. Em primeiro lugar, o aluno deve construir 

alguma coisa, isto é, aprende através do fazer. E em segundo lugar, o aluno ao 

construir algo que vai de encontro aos seus interesses, encontra-se bastante 

motivado, pois este envolvimento afectivo torna a aprendizagem mais significativa. O 
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aluno ao interagir com o computador, manipula os conceitos, contribuindo para o seu 

desenvolvimento mental. Ele encontra-se a adquirir os conceitos da mesma maneira 

que ele adquire os conceitos quando interage com os objectos no mundo (Valente, 

1998). 

A actual geração da internet (denominada de Web 2.0 por O’Rilley, 2005) veio 

trazer alterações no modo como a tecnologia se relaciona com a sociedade, em 

particular na educação. Com a Web 2.0, o conhecimento torna-se global e ao mesmo 

tempo dinâmico e problemático (Ferreira, 2007). Nestes novos cenários, deixamos de 

pensar na Internet como uma rede onde navegamos livremente mas sem interacção. 

Actualmente, esta rede assume a forma de plataforma global onde se partilha 

informação, emoções e experiências, atingindo um nível de interactividade bastante 

elevado. 

Esta geração de internet trouxe inúmeras tecnologias e ferramentas com imenso 

potencial para a sociedade em geral e para a educação em particular. Poucos são os 

jovens que não possuem um registo no Hi5 ou no MySpace (ferramentas de rede 

social). Estas ferramentas são capazes de desenvolver a criatividade, pois o utilizador 

tem de construir e gerir com enorme facilidade uma página pessoal, pode partilhar 

conteúdos online, pode discutir assuntos do seu interesse em blogs, chats ou listas de 

discussão, pode criar bases de conhecimento colaborativo ou integrar-se em 

comunidades de aprendizagem. 

Outra ferramenta com especial destaque na Web 2.0 é o blog. É uma forma de 

expressão pessoal no qual o utilizador informa, comunica e partilha informação. Os 

blogues permitem a criação de ideias, a colaboração e a socialização, sendo 

características únicas para o sucesso de qualquer situação de aprendizagem (Ferreira, 

2007).  

O Youtube é outra das ferramentas da Web 2.0 com grande sucesso. Este serviço 

de partilha de vídeos permite ao utilizador publicar, ver e partilhar vídeos da sua 

autoria, ou de outros utilizadores. Esta ferramenta fornece um espaço de partilha, 

informação e feedback aos seus utilizadores. 

E porque não aproveitar este potencial destas ferramentas, e aplicá-las no 

processo de ensino/aprendizagem? 

Mais concretamente na Educação Musical, e de acordo com a minha experiência 

profissional, a grande maioria dos professores já utiliza tecnologias nas suas aulas, 

nomeadamente o projector, o vídeo, o DVD, os pianos electrónicos e os leitores de 

música. Todos estes recursos tornaram-se fáceis de utilizar e são partilhados por 

muitos alunos e professores (Rudolph, et al. 1997). 
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Cada vez mais, é visível na disciplina de Educação Musical a utilidade que as 

novas tecnologias proporcionam: tecnologias baseadas nos sintetizadores, no próprio 

computador, nos leitores de CD, nos sequenciadores, e na amplificação sonora. Estas 

tecnologias apresentam um grande potencial para o ensino da Educação Musical. 

É de realçar que quase todos os dias são criados e construídos novos 

instrumentos musicais electrónicos, são desenvolvidos novos programas 

especializados e novos léxicos vão surgindo, no “mundo” da música. 

Actualmente começam a surgir os primeiros blogues, sites e podcasts 

relacionados com a Educação Musical. No entanto, trata-se ainda de experiências 

raras e pouco sistematizadas que importa incentivar e investigar à luz das teorias de 

aprendizagem para verificar se poderão (ou não) ter um papel importante a 

desempenhar no futuro da Educação Musical em todo o mundo.  

No processo de ensino/aprendizagem, o podcast surge como uma tecnologia 

alternativa extremamente poderosa com potencialidades imensas que urge explorar 

(Bottentuit Junior e Coutinho, 2007). O mesmo se poderá dizer do blogue e dos sites. 

No entanto, tanto quanto nos foi possível investigar, os (poucos) estudos 

empíricos desenvolvidos em Portugal envolvendo a utilização de podcast referem 

experiências realizadas no ensino superior (Carvalho et al., 2008a) e também no 

ensino das Línguas e do Português dos níveis básico e secundário (Moura e Carvalho, 

2006a, 2006b). Mais recentemente surgiram outros estudos: um realizado na disciplina 

de Matemática no Ensino Secundário (Lopes, 2009), outro no Ensino Básico na 

disciplina de Ciências Naturais (Carvalho, C; 2009), e outro no Ensino Secundário na 

disciplina de Geometria Descritiva (Rocha e Coutinho, 2009). 

No entanto, não encontrámos estudos realizados no nosso país que reportassem 

experiências pedagógicas de utilização desta tecnologia no contexto da disciplina de 

Educação Musical, o que constituiu um incentivo para o desenvolvimento do estudo 

empírico que vimos reportar nesta dissertação. De facto, acreditávamos que, por um 

lado, as características do podcast se ajustavam bem à especificidade do ensino e 

aprendizagem da Educação Musical e, por outro, sentíamos a nossa quota-parte de 

responsabilidade em preparar cidadãos do século XXI, ou seja, dotar os nossos alunos 

com as competências digitais, e, sobretudo, com a digital wisdom de que nos fala Marc 

Prensky num artigo publicado muito recentemente, requisito essencial para o sucesso 

na sociedade da aprendizagem (Prensky, 2009). 

Tendo em conta o contexto acima descrito, decidimos formular as seguintes 

questões orientadoras do estudo que vamos desenvolver: 
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• O podcast é uma tecnologia Web 2.0 com potencial para ser utilizada na 

disciplina de Educação Musical?  

• Os alunos ficam mais motivados para o ensino da música com a utilização de 

podcasts na disciplina de Educação Musical? 

• De que forma é que os alunos aprendem e em que medida esta 

aprendizagem difere da potenciada por outras metodologias de ensino da 

Educação Musical? 

 

1.2 Motivação 

Para este projecto existem, essencialmente, dois motivos que o movem. Por um 

lado, um percurso profissional relacionado com o ensino da música a crianças e 

jovens, e de uma forma subjacente, com a produção e divulgação musical. Por outro 

lado, um percurso académico mais direccionado para a utilização das novas 

tecnologias no ensino, em particular na Educação Musical. 

Outro factor de motivação para o desenvolvimento deste projecto, foi a vontade de 

construir e desenvolver actividades educativas diferentes das que são oferecidas pela 

escola, uma vez que as crianças estão despertas para tudo aquilo que é relacionado 

com as novas tecnologias, desde o computador ao ipod. 

 

1.3 Objectivos 

O objectivo principal deste projecto é verificar o potencial e utilidade do podcast 

relacionando-o com alguns dos conteúdos programáticos da disciplina de Educação 

Musical no 2º ciclo do Ensino Básico. 

Para além do objectivo principal, este projecto comporta outros objectivos, 

nomeadamente: contribuir para uma sociedade do conhecimento e desenvolver 

competências de literacia digital em crianças em idade escolar, com forte motivação 

para a utilização das novas tecnologias. 

Também pretendemos desenvolver a aprendizagem colaborativa, potenciar a 

motivação dos alunos e promover aprendizagens significativas relativas aos conteúdos 

da Educação Musical. 
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1.4 Estrutura do Relatório Final 

De modo a abordar logicamente e de forma sequencial o trabalho 

desenvolvido, estruturámos a dissertação da forma que se segue. 

No primeiro capítulo contextualizámos esta dissertação em dois pólos 

aglutinadores. Por um lado, o novo paradigma da internet e as suas ferramentas 

características, e por outro lado, a Educação Musical e a utilização das tecnologias 

na mesma. 

No capítulo seguinte, fazemos um enquadramento da temática desta 

dissertação, o qual é dividido em três partes: as Tecnologias no Ensino da 

Educação Musical, a evolução da Web 1.0 até à Web 2.0, e finalmente uma secção 

sobre o podcast. Neste capítulo fazemos referências à análise e interpretação de 

vários autores que nos legaram algumas teorias como referencial de reflexão. 

Também são referidos alguns estudos sobre a utilização do pocast, que foram 

desenvolvidos em Portugal. 

No terceiro capítulo abordamos o estudo em questão: justificação da opção 

metodológica, a descrição dos participantes no estudo e os instrumentos de 

recolha de dados. 

O quarto capítulo é relativo ao projecto “Música na Web”. Neste capítulo são 

referidas as diferentes actividades desenvolvidas para esta dissertação. 

No quinto capítulo é realizada a apresentação e análise dos resultados dos 

questionários inicial e final. Também foi desenvolvido um Diário de Bordo, cujos 

resultados são apresentados neste mesmo capítulo. 

Finalmente no capítulo 6 são apresentadas as principais conclusões, uma 

breve retrospectiva do trabalho desenvolvido, a opinião do professor sobre as 

actividades, e são discutidas algumas propostas para trabalhos futuros. 
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2. Estado da Arte 

Esta dissertação está assente em duas grandes temáticas: por um lado, a 

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação e, por outro 

lado, a Web 2.0, mais concretamente as ferramentas características deste novo 

paradigma da Internet. Por isso, achámos pertinente apresentar uma reflexão sobre as 

referências bibliográficas com maior importância nestas duas temáticas.  

No início deste capítulo será feita uma abordagem relativa à utilização das 

tecnologias no ensino da Educação Musical, bem como a presença das tecnologias 

nos Currículos do Ensino Básico e na formação de Professores. De seguida será 

apresentada uma breve evolução da internet até aos nossos dias. Para finalizar, será 

feita uma breve abordagem sobre uma das ferramentas características da Web 2.0 

utilizada neste estudo – o podcast. 
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2.1 As Tecnologias no Ensino da Educação Musical 

Na última década temos assistido a um aumento significativo na utilização das 

novas tecnologias em toda a sociedade. A escola não ficou indiferente à introdução 

das novas tecnologias, em particular o computador, que veio ganhando crescente 

importância no processo de ensino/aprendizagem. 

Nas escolas, desde a introdução das novas tecnologias, tem-se verificado uma 

divisão entre os professores, havendo, por um lado, os que acreditam no potencial das 

mesmas, e, por outro lado, aqueles que vêem nas tecnologias um alvo a evitar, pois tal 

como diz Bossuet (1985: 28): “O computador é uma máquina que amedronta e 

apaixona”. No entanto, actualmente, é cada vez maior o número de professores que 

utilizam as novas tecnologias na sala de aula e acreditam no seu potencial para 

renovar as práticas educativas (Alves, 2002). 

Em Portugal foram criados diversos projectos educativos a desenvolver nas 

escolas e universidades com o objectivo de familiarizar a comunidade educativa com 

as novas tecnologias da informação e da comunicação.  

Em 1984 surge o Despacho 68/SEAM/84 (conhecido por “Relatório Carmona”) 

que pretendia “iniciar um processo lento mas inelutável de proceder à alfabetização 

tecnológica da sociedade por via do sistema escolar” (Carmona, 1985, citado em 

Afonso, 1993). Seguiu-se o projecto Minerva (Meios Informáticos No Ensino, 

Racionalização, Valorização e Actualização) em 1985, pelo Despacho 206/ME/85, 

visando “a inclusão do ensino das tecnologias da informação nos planos curriculares 

do ensino superior, a introdução das tecnologias da informação como meios auxiliares 

do ensino não superior e a formação de orientadores, formadores e professores para o 

ensino das tecnologias da informação e para a sua utilização como meios auxiliares do 

ensino” (Afonso, 1993: 72). 

A introdução dos meios informáticos no sistema educativo permitiu aos 

professores criar novas estratégias e metodologias, bem como aumentar a motivação 

nos alunos (Paiva, 2002). 

O projecto Nónio – Século XXI em 1996, criado pelo Despacho Nº 232/ME/96 

(Ministério da Educação, 1996), teve como objectivo principal a utilização generalizada 

das tecnologias da informação e comunicação no sistema educativo, através do 

apetrechamento das escolas do ensino básico e secundário com equipamento 

multimédia (Martins e Oliveira, 2006). 

Mais recentemente, o projecto CRIE (Equipa de Missão Computadores, Rede e 

Internet na Escola) criado em 2005 pelo Despacho nº 16 793/2005 (2ª série) 

(Ministério da Educação, 2005), desenvolveu equipas de trabalho distribuídas por 
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vários centros de competência no país, cuja missão era a concepção, 

desenvolvimento, concretização e avaliação de iniciativas integradoras no domínio do 

uso dos computadores, redes e Internet nas escolas e nos processos de 

ensino/aprendizagem (Martins e Oliveira, 2006). 

Actualmente com o projecto e-escolas, todos os alunos desde o 1º ano ao 12º ano 

de escolaridade podem adquirir computadores portáteis com acesso à internet a baixo 

custo, permitindo uma maior aproximação da tecnologia aos alunos. 

Verificamos que a introdução das tecnologias no nosso país, nomeadamente ao 

nível do sistema educativo, foi feita de forma progressiva e gradual, tornando-se, 

actualmente, numa realidade presente em todas as escolas, mesmo nas do 1º ciclo. 

Devido às inúmeras vantagens das tecnologias, em particular do computador, são 

indiscutíveis as potencialidades deste na educação. Segundo Bossuet (1985) a 

introdução do computador no processo ensino/aprendizagem trouxe várias vantagens, 

das quais destacamos: permite um ensino individual e/ou individualizado; permite 

melhorar a comunicação e, portanto, a qualidade da aprendizagem; o aluno progride 

ao seu próprio ritmo, é autónomo e conseguirá assimilar melhor os conteúdos da 

aprendizagem. 

No entanto, a introdução destas tecnologias na escola não deve ser feita 

aleatoriamente, sem qualquer regra, mas incluída e utilizada em contexto pedagógico 

de forma coerente. Ponte (1986) referia que o simples facto do professor levar um 

computador para a sala de aula tende a suscitar uma reacção favorável por parte dos 

alunos. No entanto, para a sua utilização com sucesso é necessário inseri-lo num 

plano de actividades bem estruturado. Marques (1998) refere que uma utilização 

inteligente e cuidadosa das novas tecnologias pode determinar a diferença, mas essas 

tecnologias sozinhas são insuficientes, necessitando de ser integradas em estratégias 

educativas mais globalizantes. Em relação ao aspecto pedagógico, o computador é 

mais um recurso à disposição do professor, podendo criar novas dimensões de 

trabalho na sala de aula, mas que só dará fruto se a sua utilização for bem planeada e 

conduzida (Ponte, 1986). Para o mesmo autor, o uso dos computadores pode ser de 

grande valor como ferramenta de trabalho entre as diversas áreas disciplinares. Tafoi 

et al. (1991) realçam a importância da utilização de metodologias e estratégias com 

projectos colectivos e, actividades estruturadas e planificadas que englobem todas as 

áreas disciplinares em trabalhos relacionados com as novas tecnologias. 

Em relação à educação artística, Tafoi et al. (1991: 37-39) referem que: 
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“actividades como o desenho, a pintura, a modelagem, a composição e a 
audição contribuem para o desenvolvimento dos aspectos estéticos e 
criativos das crianças. A utilização das Novas Tecnologias pode constituir 
um contributo importante neste domínio, nomeadamente na exploração 
de ideias numa variedade de formas e efeitos visuais e auditivos”. 

 

 

 

 

 

No caso da Educação Musical, referem ainda que “as novas tecnologias podem 

ser usadas para investigar uma série de sons e combinação de ritmos mais amplas do 

que aquilo que era possível anteriormente. Estes sons podem ser utilizados lado a 

lado com outros instrumentos tradicionais para construir e explorar um universo 

musical mais amplo”. Além disso, o mesmo autor acrescenta que os programas e 

dispositivos como o teclado e o sintetizador podem ser usados em grupo ou 

individualmente, proporcionando o desenvolvimento das capacidades como a 

improvisação, a execução e experimentação de ideias musicais. Estas capacidades 

podem ser executadas ou alteradas permitindo às crianças a exploração de vários 

ritmos, estruturas e modos. 

Miletto et al. (2004) defendem que a utilização de computadores na educação, e 

em particular na Educação Musical, deve obedecer a duas premissas importantes: os 

programas devem ser vistos como um meio de auxiliar o professor na prática do 

ensino e não como substitutos do professor; e é o professor quem decide as formas 

mais adequadas de utilizar esses programas para enriquecer o ambiente de 

aprendizagem. Relativamente a esta perspectiva, Swanwick (1979) refere que, em 

Educação Musical, deve-se promover experiências musicais específicas de diferentes 

tipos, possibilitando que os alunos assumam diversos papéis numa variedade de 

ambientes musicais. 

O uso dos computadores na Educação Musical teve início em finais dos anos 50. 

As primeiras investigações relacionadas com a Educação Musical e a tecnologia foram 

realizadas por Kuhn e Allvin (1967, citado em Higgins, 1992) que desenvolveram o 

primeiro programa musical para o ensino: o sistema IBM 1620. Esta novidade 

discriminava a altura dos sons, possibilitando a realização de testes de discriminação 

auditiva. Em 1972, Placek desenvolveu um sistema informático de percepção rítmica. 

Hofstetter (1978-81, citado em Higgins, 1992) aperfeiçoou o sistema de treino auditivo 

GUIDO para um programa musical. Em 1980 outros autores (Newcomb, Spencer, c.f. 

Higgins, 1992) criaram programas de computador centrados nas áreas da teoria 

musical e audição. Arenson (1982, citado em Higgins, 1992) investigou o 

desenvolvimento do estudo harmónico na teoria musical através do computador e 

Dalby (1989, citado em Higgins, 1992) experimentou a educação auditiva e rítmica em 

aplicações informáticas no processo ensino/aprendizagem da música. 
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As monografias de Berz e Bowman (Webster, 2002) apresentam uma revisão de 

estudos realizados antes de 1994, no campo da reacção dos alunos às tecnologias. 

Estes autores apontam para uma investigação que assinala as atitudes positivas dos 

alunos relativamente às tecnologias da música e o suporte tecnológico para melhorar 

as competências no seu desempenho, como a detecção de erros nas notas e o 

cuidado com o ritmo. Higgins & Ross (2000) desenvolveram um projecto intitulado 

ConCussion que consistiu em juntar ensembles de percussão e tecnologias baseadas 

no MIDI (Musical Instruments Digital Interface). Sobre esta última tecnologia, Airy & 

Parr (citados em Webster, 2002) apresentam um estudo que demonstra a efectividade 

da sequenciação da tecnologia MIDI na aplicação educacional. 

No âmbito da conceptualização das tecnologias da música no ensino, alguns 

autores sugerem que a tecnologia pode simular experiências de forma a levar a arte a 

um número alargado de pessoas, oferecendo um novo meio de desempenho 

(Webster, 2002). Este autor acredita que o meio digital pode tornar-se um instrumento 

de expressão musical e um meio de pensamento musical. Defende que a concepção 

de tecnologia requer a aceitação de que ser tecnológico é um traço humano, e não 

uma força independente.  

Para Hargreaves (1999), o desenvolvimento tecnológico obrigou a redefinir o 

significado de musicalidade, competência interpretativa e literacia musical. É cada vez 

mais importante, para este autor, compreender a linguagem dos computadores, 

engenharia e produção de som, técnicas de marketing e de promoção, de modo a 

“ser-se considerado globalmente no mundo moderno”. 

Existem outros autores que defendem o uso das tecnologias no processo de 

ensino/aprendizagem da música. Entre eles, Moore (1989, citado em Webster, 2002), 

Webster (1990, citado em Webster, 2002) e Upitis (citado em Webster, 2002) 

apresentaram experiências do uso das tecnologias no sentido de estimular as 

capacidades de pensamento musical e motivar os alunos a pensar criativamente o 

som. 

Webster (2002) enumera três factores que estimulam o ambiente tecnológico no 

processo ensino/aprendizagem da música na última década: i) o desenvolvimento 

tecnológico permite a qualquer utilizador adquirir um computador que possua 

funcionalidades importantes como gravação, edição e composição da música; ii) a 

crescente disponibilidade e consequente integração da tecnologia nas actividades 

realizadas por alunos e professores; iii) e a filosofia de ensino baseado no 

construtivismo em que o aluno é construtor no processo de aprendizagem. Nord 

(2005) reforça o pensamento de Webster, defendendo que o construtivismo enfatiza a 

aprendizagem “situada”, no caso da música, sugerindo que os alunos são activos, pois 
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criam música original, e são críticos e executantes da sua música e da música dos 

outros. Colocar os recursos tecnológicos nas mãos dos alunos leva-os à produção 

activa de música (Rudolph, 1997). A tecnologia permite aos alunos tornarem-se 

activamente envolvidos no estudo da música, enquanto têm o prazer de criar 

composições originais. 

A integração da tecnologia, segundo a perspectiva construtivista, enfatiza a 

tecnologia como modelo de ferramenta (Nord, 2005), isto é, o computador é visto 

como uma ferramenta para criar música. Como em qualquer tipo de ensino, um 

equilíbrio entre a integração da tecnologia é o melhor modo de maximizar as 

oportunidades dos estudantes (Nord, 2005). Segundo Rudolph (1997) os alunos 

ganham confiança, aprendem melhor e estão mais receptivos a outros estudos, 

quando se tornam participantes activos na aprendizagem. 

Devido à utilização das tecnologias na Educação Musical, têm surgido duas 

visões opostas acerca desta utilização: por um lado, existe uma visão mais céptica em 

relação à adopção das tecnologias, e por outro, uma perspectiva de músicos e de 

docentes que as aceitam e aplicam. 

Têm surgido diversos termos para designar os adeptos e os críticos das 

tecnologias da música. Moore (1992) identifica um grupo de “tradicionalistas” e outro 

de “revisionistas”. Este primeiro grupo é caracterizado pelo desejo de absorverem as 

novas tecnologias dentro dos seus objectivos artísticos tradicionais. O segundo grupo 

é caracterizado pelo desejo em redefinir os objectivos artísticos em relação às novas 

possibilidades abertas com o desenvolvimento tecnológico.  

Outros autores têm apresentado diferentes termos de acordo com os seus 

pensamentos e estudos. Uns autores levantam considerações no campo da ética 

musical (Agersinger, citado em Webster, 2002), outros centrados no género dentro da 

sala de aula (Caputo, citado em Webster, 2002), outros relacionados com o medo no 

uso das novas tecnologias (Folkestad, citado em Webster, 2002), e também através 

de uma perspectiva filosófica (Mansfield, citado em Cunha & Palheiros, 2006). 

Para finalizar, Webster (2002) aponta três razões para o uso ainda pouco influente 

das tecnologias pelos professores de música: i) os professores são lentos a adoptar as 

novas tecnologias; ii) os professores ainda não se sentem à vontade no domínio 

básico do computador e da internet; iii) e a quantidade de equipamento disponível para 

levar avante este tipo de trabalho não ser ainda suficiente. 
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As Tecnologias da Música nos Currículos do Ensino Básico 
 

A temática das tecnologias da música nos currículos do ensino em Portugal foi 

abordada por Palheiros (1993) quando, propondo mais investigação em educação 

musical, levantou algumas questões de ordem pedagógica. 

Analisando o Currículo Nacional do Ensino Básico (Departamento de Educação 

Básica, 2001), constatamos que as tecnologias estão presentes desde o 1º Ciclo. A 

sua utilização como instrumento e como recurso musical é progressivamente 

acentuado à medida que se avança até ao 12º ano de escolaridade. A presença das 

tecnologias em duas das quatro competências específicas reforça o peso das 

tecnologias no currículo. Em relação à Educação Musical, constatámos a presença 

das novas tecnologias nos conteúdos musicais em quase todos os organizadores.  

No nível de ensino superior, o aluno de música escolhe, geralmente, um de dois 

percursos académicos: ou frequenta um curso de professor generalista de Educação 

Musical numa Escola Superior de Educação onde o diploma confere habilitação para 

leccionar no 1º ciclo, ou no 2º ciclo; ou frequenta um curso de música numa 

determinada especialidade numa Universidade ou Escola Superior de Música, cujos 

cursos conferem habilitação para o ensino vocacional e para o 2º e 3º ciclo do Ensino 

Básico. Na maioria das instituições de ensino as tecnologias são contempladas nos 

seus currículos, reservando um semestre para as disciplinas relacionadas com as 

tecnologias (Cunha e Palheiros, 2006). 

Em todos os níveis de ensino em Portugal na área da música, é no ensino 

superior que se nota uma maior presença das disciplinas relacionadas com as novas 

tecnologias, existindo uma convergência acentuada quanto à referência e utilização 

das tecnologias da música no currículo do Ensino Básico, nos cursos de ensino da 

música e na formação de professores.  
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2.2 Da Web 1.0 à Web 2.0 

No nosso dia-a-dia, a Web é uma presença constante, quer ao nível pessoal quer 

ao nível profissional. Cada vez mais somos solicitados para a utilização das 

tecnologias, principalmente aquelas que promovem a comunicação e partilha de 

informação. Porém a Web, tal como a conhecemos nos nossos dias, sofreu inúmeras 

alterações. 

Em 1969, a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), lançou um 

projecto cujo objectivo era o de desenvolver uma rede experimental robusta e fiável – 

qualidades indispensáveis para aplicações informáticas em ambiente militar. Na fase 

inicial, essa rede, chamada ARPANET, era constituída por quatro computadores. Esta 

fase experimental estendeu-se até 1975, e foi usada com sucesso crescente pelas 

organizações interligadas, tendo obtido um crescimento elevado: em 1971 tinha 13 

computadores, em 1972 tinha 35 e em 1975 interligava já 63 computadores (Monteiro, 

2000). 

No final da fase experimental, a administração da rede passou para uma agência 

do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América.  

Em 1983 a ARPANET foi separada em duas componentes: uma rede com fins 

militares – a MILNET – e a restante ARPANET. Esta separação foi um dos factores 

fundamentais para o crescimento e globalização da Internet. À medida que a rede 

crescia, inúmeras organizações ligavam-se à internet. É de realçar o crescimento 

rápido, nomeadamente entre 1986 e 1995. Nesse período o número de computadores 

ligados à internet passou de cerca de 5 mil (1986) para cerca de 5 milhões de 

computadores (1995). Em 2000 o número estimado de computadores ligados à 

internet era de 80 milhões, mas com a evolução das tecnologias bem como com o fácil 

acesso à internet, estima-se que este valor já tenha sido largamento ultrapassado 

(Monteiro, 2000). 

Esta primeira geração da internet (Web 1.0) teve como principal atributo a enorme 

quantidade de informação disponível a que todos a podíamos aceder (Coutinho, 

2007). Porém o utilizador era um mero espectador da página que visitava, não 

podendo alterar nem adicionar informação ao seu conteúdo. Outro problema desta 

primeira geração era o facto de grande parte dos serviços oferecidos pela internet 

serem pagos e controlados através de licenças, ou seja, os sistemas eram restritos a 

quem detinha o poder de compra para custear as transacções online e adquirir o 

software para a criação de sites, bem como a sua manutenção (Coutinho, 2007). 

A Web 1.0 também trouxe inúmeros avanços relativamente ao acesso à 

informação e ao conhecimento, porém a filosofia que estava por detrás do conceito de 
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“Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by 

the move to the internet as platform, and an attempt to understand the 

rules for success on that new platform. Chief among these rules is this: 

build applications that harness network effects to get better the more 

people use them.” (O´Reilly, 2005, online) 

rede global foi a de um local aberto a todos, sem que existisse um único proprietário 

que tivesse o controlo sobre o acesso e conteúdo presente. A evolução tecnológica 

permitiu o aumento do número de utilizadores, devido a uma maior largura de banda, 

existindo uma preocupação em tornar este “processo” mais democrático, para que 

todos os utilizadores pudessem alterar e/ou colocar novas informações de forma mais 

rápida, fácil e independente de software específico, linguagem de programação ou 

custos adicionais. 

Estas alterações ao paradigma inicial da internet vieram trazer uma mudança no 

papel do utilizador da internet, passando este de consumidor para produtor. Esta 

mudança do papel do utilizador na rede é uma das características mais significativas 

da Web 2.0. 

O termo propriamente dito surgiu durante uma sessão de brainstorming no 

MediaLive International em Outubro de 2004, por Tim O’Reilly que o definiu da 

seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

A Web que hoje conhecemos e usamos não é apenas uma rede de páginas que 

se relacionam através de hiperligações, não é apenas um repositório de vídeos, 

imagens, sons acessíveis através do browser, e não se trata de um mero canal 

informativo apenas acessível a utilizadores avançados. Trata-se de uma plataforma 

amigável, socialmente aceite e receptiva. Qualquer indivíduo pode aceder à rede e 

usufruir dos seus serviços, envolvendo-se no seu crescimento (Ferreira, 2007). 

Para Alexander (2006: 33), “social software has emerged as a major component of 

the Web 2.0 movement”, ou seja, esta nova geração de Web social preocupa-se com a 

participação dos utilizadores, tratando-se de um meio utilizado de forma colaborativa, 

e nela as informações e o conhecimento são partilhados, permitindo a reedição sem a 

existência de um proprietário, como acontecia na primeira geração da internet. 

Alexander (2006), inspirado nas ideias de O’Reilly, descreveu algumas 

características identificadoras da Web 2.0:  

• Interfaces fáceis de usar; 

• O sucesso da aplicação depende do número de utilizadores; 

• A maioria dos sistemas disponibilizados é gratuita; 
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• Maior facilidade de armazenamento de dados e criação de páginas online; 

• Permite o acesso e a edição simultânea por vários utilizadores; 

• Mudanças quase instantâneas das informações; 

• A associação entre diferentes aplicativos e os sites, tornando-os mais ricos e 

produtivos; 

• Grande parte dos softwares funciona online e podem utilizar sistemas offline 

para exportar informações de forma rápida e fácil; 

• Os sistemas passam a ser actualizados e corrigidos a qualquer altura, 

trazendo benefícios para os utilizadores; 

• Criação de comunidades de pessoas interessadas em determinado assunto; 

• A informação é actualizada colaborativamente, tornando-se mais fiável com 

o aumento de pessoas que acedem, validam e actualizam as mesmas; 

• A utilização de tags em quase todos os aplicativos, constituindo um dos 

primeiros passos para a criação da Web semântica. 

  

Blog, Wikipédia, Podcast, Hi5, Del.icio.us são alguns exemplos de ferramentas 

disponíveis na nova geração da Internet. 

Algumas das diferenças entre a Web 1.0 e a Web 2.0 podem ser observadas na 

figura 1. 

 

Para Bottentuit Junior e Coutinho (2007) as ferramentas da Web 2.0 podem ser 

classificadas em duas categorias: aplicações online – incluem-se as aplicações que só 

podem existir na internet e cuja eficácia aumenta com o número de utilizadores 

registados, como por exemplo: Google Docs, Wikipedia, YouTube, etc.; e as 

aplicações offline – nesta categoria incluem-se as aplicações que podem funcionar 

Figura 1 – Diferenças entre a Web 1.0 e a Web 2.0 (In Coutinho e Bottentuit Junior, 
2007: 200) 
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offline, mas que também podem trazer vantagens se estiverem online, por exemplo: 

Picasa Fotos, Google Maps, iTunes, etc. 

Para os mesmos autores, existem cinco tipos de ferramentas que utilizam o 

paradigma da Web 2.0: ferramentas de social bookmarking (por exemplo Del.icio.us); 

ferramentas de acesso a vídeos (por exemplo Youtube); ferramentas de comunicação 

online (como exemplo Windows Live Messenger); ferramentas de escrita colaborativa 

(por exemplo Google Docs, Podcast); e software que permitem a criação de redes 

sociais (por exemplo Hi5). 

A Web 2.0 constitui-se uma nova geração de Web, pois termina com a 

dependência dos media físicos de armazenamento de dados, permitindo que o 

utilizador possa manter tudo online de forma pública ou privada. 

A filosofia da Web 2.0 prima pela facilidade na publicação e rapidez no 

armazenamento de textos e ficheiros, isto é, tem como principal objectivo tornar a Web 

num ambiente social e acessível a qualquer utilizador, onde cada um selecciona e 

controla a informação de acordo com as suas necessidades e interesses (Bottentuit 

Junior e Coutinho, 2007). 

A Web tem evoluído através de diferentes versões, com características diferentes 

e relativamente bem distintas (figura 2).  

 

 

   

 A primeira geração, denominada de Web 1.0, tinha como principal preocupação 

tornar a Web acessível e comercializável, em particular no desenvolvimento de 

Websites. A segunda geração é caracterizada pela partilha e colaboração on-line entre 

os utilizadores. A terceira geração (Web 3.0) já começa a surgir nos “bastidores” como 

Figura 2 - Evolução da Web (In Radar Networks & Nova Spivack, 2007) 
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a Web semântica ou inteligente. Esta geração permitirá que as pessoas e 

computadores trabalhem em cooperação na exploração do conhecimento, pois 

pressupõe a atribuição de significado aos conteúdos publicados na internet, colocando 

esse significado ao alcance das máquinas, permitindo ambientes de maior 

interoperabilidade entre serviços (Sabino, 2007). 

 

  



PODCASTING NA EDUCAÇÃO MUSICAL NO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

 20 

 

“Entende-se por podcast uma página, site ou local onde os ficheiros 

áudio estão disponibilizados para download; podcasting é o acto de 

gravar ou divulgar os ficheiros na Web; e por fim, designa-se por 

podcaster o indivíduo que produz, ou seja, o autor que grava e 

desenvolve os ficheiros em formato áudio.” 

2.3 O Podcast 

As tecnologias da Web 2.0 representam uma revolução na maneira de gerar e dar 

sentido à informação online e aos repositórios de conhecimento. Uma nova forma de 

usar e estar online, mais descentralizada e na qual o sujeito assume um papel activo e 

participante sobre a criação, seleção e troca de conteúdo colocado num determinado 

site por meio de plataformas abertas. Nestes novos ambientes, os arquivos ficam 

disponíveis online, e podem ser acedidos em qualquer lugar e momento, ou seja, não 

existe a necessidade de gravar  num determinado computador os registos de uma 

produção ou alteração na estrutura de um qualquer documento multimedia. Uma das 

ferramentas mais característica da geração Web 2.0 com potencial para usar nas 

aulas de Educação Musical é o podcast. 

O desenvolvimento desta tecnologia iniciou-se em 2004, quando Adam Curry (DJ 

da MTV) e Dave Winer (criador de software) criaram uma aplicação que permitia 

descarregar automaticamente transmissões de rádio na internet directamente para os 

seus iPods. 

O termo podcast surgiu pela combinação das palavras Ipod (dispositivo reprodutor 

de media portátil, projectado e comercializado pela Apple Inc.) e broadcasting 

(emissão ou transmissão de informação de um emissor para vários receptores, através 

de um determinado media).Também é possível ao utilizador subscrever apenas os 

podcasts que lhe interessam, usando um agregador RSS (Real Simple Syndication) 

que lhe garante automaticamente a actualização dos podcasts para o computador ou 

para o leitor portátil (Moura e Carvalho, 2006a). 

Associado ao conceito de Podcast estão alguns termos específicos que convém 

precisar. Para Bottentuit Junior e Coutinho (2007: 839):  

Outros autores têm apresentado definições para o conceito de podcast. Primo 

(2005) por exemplo, define podcast como “um processo mediático que emerge a partir 

da publicação de arquivos áudio na internet”. Para Moura e Carvalho (2006a) o termo 

podcast refere genericamente a possibilidade de se poder descarregar conteúdos 

áudios da internet. 
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No podcast um ficheiro áudio é chamado episódio e tem um tempo médio de 30 

segundos (Bottentuit Junior e Coutinho, 2007), sendo actualmente possível um tempo 

médio mais alargado. Convém realçar que o tamanho ideal de um episódio seja o mais 

curto possível, pois o objectivo de cada episódio é conter informação curta e directa 

sobre determinado assunto ou conceito. Para Bottentuit Junior e Coutinho (2007) o 

tamanho curto também favorece a concentração, pois a audição de textos longos não 

produz bons resultados.  

Esta tecnologia está a ser utilizada em vários contextos: no âmbito dos negócios 

como forma de disponibilizar o conteúdo de reuniões; programas de telejornais e 

entretenimento, programas de carácter científico; e também na educação, onde esta 

ferramenta começar a ser utilizada para a transmissão e disponibilização de aulas 

(Bottentuit Junior e Coutinho, 2007), muito especialmente para apoio à aprendizagem 

na formação em regime misto ou b-learning (Carvalho, 2008). 

 

Diversidade de Podcasts 

Desde o aparecimento dos podcasts em 2004 que a sua utilização tem vindo a 

aumentar no ensino e na sociedade em geral. A facilidade de gravação, e posterior 

publicação e disponibilização de podcasts áudio online fez com que professores 

começassem a gravar as suas aulas e a disponibilizar esses ficheiros para os seus 

alunos, de modo a ajudá-los a relembrarem as aulas, bem como aqueles que, de 

alguma forma, não podiam frequentar essas mesmas aulas. Este tipo de podcast é 

mais utilizado a nível do ensino superior. (Evans, 2007, Lane, 2006, citados em 

Carvalho, 2009). Também se começa a utilizar o podcast para gravação de reuniões, 

programas de rádio e televisão, entre outras funcionalidades. 

Outros autores têm constatado diferentes vantagens na utilização do podcast do 

tipo áudio destacando os seguintes argumentos: i) os alunos gostam de ouvir a voz 

dos seus professores (Carvalho et al. 2008b, 2009b; Durbridge, 1984; Richardson, 

2006; Salmon et al., 2007, citados em Carvalho, 2009); ii) vantagens pedagógicas do 

áudio sobre o texto escrito (Durbridge, 1984, citado em Carvalho, 2009); iii) o áudio é 

um meio poderoso para transmitir atitudes, emoções e recriar atmosferas (Scottish 

Council for Educational Techonology, 1994, citado em Carvalho, 2009). Como 

desvantagem principal, o podcast do tipo áudio é menos adequado para transmitir 

pormenores e factos quando a sua duração é demasiado longa (Carvalho, 2009). 

Salmon & Edirisingha (2008, citados em Carvalho, 2009) apresentam o conceito 

de “enhanced podcast”. Este tipo de podcast combina imagem, esquema ou sequência 
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de imagens com um podcast do tipo áudio, de modo a complementar o que está a ser 

apresentado. 

Outros tipos de podcast têm vindo a ser criados, dos quais destacamos: 

• o vodcast ou vidcast – podcasts do tipo vídeo; 

• screencast – captura do que se passa no ecrã ao qual se pode adicionar 

locução (Rocha e Coutinho, 2009). 

 

Taxonomia de Podcasts 

A questão da variedade de denominações associadas ao conceito de podcast deu 

origem a que se inventariassem tipologias para os podcasts. Uma dessas propostas 

taxonómicas nasceu no âmbito de um projecto que se encontra em desenvolvimento 

na Universidade do Minho, e está esquematizada na figura abaixo representada. 

 

Figura 3 – Taxonomia de Podcast (In Carvalho et al., 2008b) 
 

Esta taxonomia apresenta seis dimensões para catalogar os podcasts: tipo, 

formato, duração, autor, estilo e finalidade (Carvalho, 2009). 

Relativamente ao tipo, consideram-se quatro tipos de podcast: 

• Expositivo / Informativo – este podcast é caracterizado pela apresentação 

de um determinado conteúdo; síntese/resumo de matéria; resumo de uma 

obra, artigo, teoria; excerto de obras e poemas; explicações de conceitos; 

descrição do funcionamento de ferramentas, equipamentos ou softwares, 

entre outros; 
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• Feedback / Comentário – incide sobre o comentário dado pelo professor 

aos trabalhos desenvolvidos pelos alunos ou pelos colegas aos seus 

pares; 

• Instruções / Orientações – este podcast disponibiliza procedimentos e/ou 

instruções para a realização de trabalhos; orientações de estudo; 

recomendações, etc.; 

• Materiais Autênticos – neste tipo de podcast incluem-se os produtos 

criados para o público em geral, não especificamente para estudantes, 

como, por exemplo, entrevistas de rádio, telejornal, emissões de rádio e 

televisão, entre outros (Carvalho, 2009). 

 

Quanto ao formato do podcast, este pode ser: áudio, vídeo e “enhanced podcast”. 

O podcast em vídeo também pode ser designado por vodcast (Salmon & Edirisingha, 

2008), ou ainda por screencast (Rocha & Coutinho, 2009). 

Relativamente à duração do podcast, este pode apresentar: duração curta (entre 1 

minuto e 5 minutos); duração moderada (entre 6 e 15 minutos); e uma duração longa 

(mais de 15 minutos). Nos vários estudos reportados na literatura tem-se verificado 

uma preferência dos alunos por podcasts curtos (Carvalho, 2009). Por exemplo, 

Cebeci e Tekdal (2006, citados em Carvalho, 2009) e ainda Bottentuit e Coutinho 

(2008b) sugerem que os podcasts não devem ultrapassar os 15 minutos, dado haver 

uma diminuição na atenção, audição e compreensão por parte dos ouvintes quando os 

podcast são demasiado longos. 

O autor do podcast pode ser o professor, o aluno e outras entidades. A maioria 

dos podcasts utilizados no ensino são criados pelo professor para os seus alunos. Por 

outro lado, a criação e apresentação de trabalhos em áudio, desenvolvidos pelos 

alunos, pode trazer vantagens para aqueles alunos que têm dificuldades na escrita 

mas facilidade na expressão oral (Kaplan-Leiserson, 2005, citado em Carvalho, 2009). 

Também se pode utilizar e até “reciclar” podcasts criados por terceiros, por exemplo, 

os podcasts de colegas, professores, alunos, cientistas, escritores, etc. 

O estilo do podcast pode ser formal ou informal. Esta diferença depende da 

relação que o professor mantém com os alunos, e da sua maneira de ser. O estilo do 

podcast também está relacionado com o tipo do mesmo, isto é, um podcast do tipo 

feedback/comentário será, provavelmente, mais do estilo informal do que um podcast 

do tipo expositivo/informativo criado pelo professor para apresentar conteúdos da sua 

disciplina (Carvalho, 2009). 
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Relativamente à finalidade do podcast, esta pode ser também muito diversificada. 

Por exemplo, pode ser para informar, motivar, divulgar, orientar, etc. 

 

Características e Modos de Utilização 

Em termos de formatação o podcast assemelha-se a um blog, mantendo algumas 

características do blog. Este é uma página na Web onde se colocam mensagens 

(designadas por post), podendo conter texto, imagens, links para outros sites, e 

comentários apresentados de forma cronológica, sendo as mensagens mais recentes 

apresentadas em primeiro lugar. 

Bottentuit Junior e Coutinho (2007) descrevem várias características do podcast, 

das quais destacamos: 

• Permite a utilização de textos, imagens, áudio, vídeo e hipertexto; 

• Fácil utilização, com a possibilidade de actualização sem a necessidade de 

grandes conhecimentos informáticos; 

• A informação é organizada por meio de posts, que podem ser produzidos 

individual ou colectivamente; 

• Permite o acesso de forma livre, ou mediante registo, ao conteúdo publicado; 

• Permite que os utilizadores recebam as actualizações por meio de feeds 

RSS. 

A utilização do podcast pode ser feita de duas formas: em interacção directa 

através da internet, ou seja, o utilizador pode escutar os episódios directamente do 

podcast, ou através do download dos ficheiros áudios para o computador ou para os 

dispositivos portáteis, como por exemplo: o ipod, leitores de mp3, etc. 

Outra vantagem que provém do uso de dispositivos portáteis é a possibilidade de 

escutar os ficheiros áudio em qualquer lugar, e em qualquer momento, sem a 

necessidade de ligação à internet, após o seu download para os respectivos 

dispositivos, indo de encontro ao que muitos autores referem ser características da 

aprendizagem no futuro: anywhere and anytime (Bottentuit Junior e Coutinho, 2008a). 

 

Potencial Educativo 

A utilização do podcast na educação pode trazer várias vantagens. Coutinho e 

Junior (2007) destacam algumas: i) o podcast traz um maior interesse na 

aprendizagem dos conteúdos devido a uma nova modalidade de ensino introduzida na 

sala de aula; ii) é um recurso óptimo para os diferentes ritmos de aprendizagem dos 
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alunos; iii) permite aprendizagem dentro e fora da sala de aula; iv) ao estimular os 

alunos a gravar episódios, estes terão maior preocupação na preparação de um bom 

texto para os colegas; v) a interacção entre o acto de falar e o de ouvir permite uma 

aprendizagem mais significativa do que o simples acto de ler; vi) e a possibilidade de 

os trabalhos no podcast serem realizados em grupo, permitem uma aprendizagem 

colaborativa, trazendo vantagens sobre a individualizada, como demonstram inúmeros 

estudos realizados no nosso país. 

Outras potencialidades educativas dos podcasts são o RSS e a facilidade de 

criação e gravação de episódios directamente na internet. Através da subscrição do 

serviço RSS, o utilizador é notificado via e-mail sempre que surjam alterações no 

podcast, permitindo que não precise de consultar os podcasts diariamente, estando 

sempre a par das novidades colocadas pelo autor do podcast. 

Não sendo a ferramenta que vem resolver todos os problemas de 

ensino/aprendizagem, o podcast deve ser entendido como mais uma ferramenta que 

pode ser utilizada em contexto pedagógico, possuindo atributos específicos que 

podem ser combinados com outras estratégias e métodos de ensino/aprendizagem 

(Bottentuit Junior e Coutinho, 2007). Para Moura e Carvalho (2006a) o podcast 

funciona perfeitamente com diferentes alunos, que detenham algumas competências a 

nível tecnológico, e quando vai de encontro às necessidades dos mesmos. 

 

Criação de um Podcast 

Antes da criação de um episódio, o utilizador deve criar o seu próprio podcast, 

através do registo num dos muitos aplicativos disponíveis. Para a criação do ficheiro 

áudio, o utilizador deve gravar os seus episódios, com o auxílio de um dispositivo de 

gravação e microfone. Actualmente este processo já é bastante simples, uma vez que 

os computadores portáteis já trazem microfone incorporado e uma aplicação de 

gravação de áudio incluída no sistema operativo. A gravação para o podcast pode ser 

efectuada de duas maneiras: 

• Directamente na aplicação disponibilizada pelo podcast; 

• Ou através de um dispositivo externo de gravação. 

Em alguns sites de podcasts, como por exemplo o Podomatic (figura 4) é possível 

gravar directamente o episódio, porém esta aplicação nem sempre funciona da melhor 

maneira e apresenta uma qualidade sonora fraca. Para melhorar a qualidade sonora, é 

aconselhável a utilização de programas externos de gravação e edição de som, como 

por exemplo o Audacity (figura 5). 
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Figura 4 – Logótipo do Podomatic (In http://www.podomatic.com) 

 

 

 

 

Figura 5 – Logótipo do Audacity (In http://audacity.sourceforge.net) 

 

Outro cuidado a ter ao gravar um episódio é a quantidade de ruído presente na 

gravação, pois este pode tornar-se numa barreira à audição do conteúdo que 

queremos disponibilizar. 

Os episódios também podem ser combinados com música de fundo, o que poderá 

agregar mais valor aos mesmos, tornando-os mais atractivos e/ou contextualizados 

(Bottentuit Junior e Coutinho, 2007). Esta combinação terá de ser elaborado num 

programa externo de edição, uma vez que os aplicativos disponíveis online ainda não 

permitem esta adição. 

 

Ferramentas para a Edição e Gravação de Episódios 

Bottentuit Junior e Coutinho (2007) apresentam três categorias de ferramentas 

para a gravação e edição de episódios de um podcast: 

• Ferramentas de gravação e edição de áudio, por exemplo o Audacity ou o 

Adobe Audition; 

• Ferramentas de gravação e edição de vídeo com áudio, por exemplo o Adobe 

Premiere e o Quicktime Pro; 

• Ferramentas que permitem a gravação de áudio online e a disponibilização 

gratuita de podcasts na Web, como por exemplo o Podomatic, o Odeo e o 

Podzinger. 

 

Estes são apenas alguns exemplos, pois a cada dia que passa, outros aplicativos 

são desenvolvidos e disponibilizados. A escolha do software e/ou aplicativo a utilizar 

fica ao critério do utilizador, podendo optar pelas ferramentas gratuitas, geralmente 

eficientes, ou pelas pagas com mais recursos adicionais (Bottentuit Junior e Coutinho, 

2007). 
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Recomendações na Elaboração de Podcasts 

O primeiro cuidado na criação de podcast é a sua duração. Como anteriormente 

referido, o podcast não deve ser de longa duração, pois pode trazer uma diminuição 

na atenção, concentração, e na compreensão da sua mensagem. Bottentuit e 

Coutinho (2008b) referem que é importante evitar os ruídos de fundo e daí a 

importância de se criar um ambiente propício a uma gravação de qualidade. 

O podcast deve ter um início, meio e fim. Bottentuit e Coutinho (2008b) 

recomendam ser melhor que o podcast seja breve, simples, claro e conciso, de modo 

a que os ouvintes percebam a informação transmitida pelo podcast.  

Antes de criar um podcast, devemos escrever o texto, evitando, deste modo, as 

falhas e erros. Também é necessário treinar a leitura em voz alta e a entoação para, 

quando formos gravar, a locução sair fluida (Carvalho, 2009). 

Outra questão é a utilização de fundo musical. Certos autores defendem a sua 

utilização, pois a música de fundo pode enriquecer a mensagem que está a ser 

transmitida, reforçando-a. Por outro lado, outros autores defendem que devemos dar 

mais importância à mensagem propriamente dita. Ao optar pelo uso de um fundo 

musical, devemos evitar as músicas com letra, pois podem confundir o ouvinte, e optar 

pelas versões ou músicas instrumentais. Williams (2007, citado em Carvalho, 2009) 

recomenda que, se utilizarmos música de fundo, esta deve estar de acordo com o 

estilo e mensagem do podcast. 

 

Estudos Realizados com Podcasts 

Uma vez que se trata de uma aplicação recente, à época da realização da 

presente dissertação existiam muito poucos estudos realizados no nosso país sobre a 

utilização de podcasts na educação. Porém, desde 2006, começaram a surgir os 

primeiros trabalhos realizados com a ferramenta, como é o caso do “Correspondance 

Scolaire”, e o “Discurso Directo I e II”. No entanto foram surgindo outros estudos, dos 

quais destacamos um estudo realizado na disciplina de Matemática (Lopes, 2009), 

outro na disciplina de Ciências Naturais (Carvalho, 2009), e um estudo, que se 

encontra em desenvolvimento, no Ensino Secundário na disciplina de Geometria 

Descritiva (Rocha e Coutinho, 2009). 

O primeiro estudo foi realizado por Moura e Carvalho (2006a) para apoio ao 

processo de ensino e aprendizagem da língua francesa entre uma escola portuguesa 
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e uma escola belga. O objectivo deste estudo consistiu na criação conjunta de 

episódios para o podcast comum, permitindo um conjunto variado de actividades 

integrando texto e imagens, para além do áudio, levando os alunos a desenvolverem 

competências linguísticas e comunicativas a nível da compreensão e da expressão 

escrita e oral. As actividades foram realizadas de forma colaborativa entre todos os 

intervenientes: alunos e professores de ambas as escolas. 

Na avaliação final do estudo foi possível verificar que os alunos deram mais valor 

à aprendizagem, pois sentiram-se produtores da informação e produziram algo que 

teve utilidade para a aprendizagem colectiva e individual dos participantes do projecto. 

Este estudo veio realçar a excelência do podcast para o ensino de línguas 

estrangeiras. 

O outro estudo a realçar – Em Discurso Directo I e II – foi realizado, também por 

Moura e Carvalho (2006a), e teve como objectivo utilizar o podcast na disciplina de 

Literatura Portuguesa. Este podcast constituiu uma forma de ajudar alunos com 

dificuldades de aprendizagem, em particular os alunos de cursos nocturnos e outros 

alunos que não conseguiam acompanhar as aulas presencialmente, sendo uma forma 

de promover o sucesso educativo. 

Com este estudo, para além de motivar os alunos, foi possível anular alguns 

problemas relativamente ao número de computadores por aluno, pois não houve 

necessidade de que a turma estivesse na internet em simultâneo, pois enquanto um 

aluno realizava a tarefa individual de escrever e dar a opinião, outro aluno poderia 

rever os conteúdos através do podcast. Também é de realçar o número elevado de 

acessos e downloads dos vários episódios, o que demonstra que este podcast 

ultrapassou os limites da sala de aula para que foi inicialmente concebido. 

O terceiro estudo – “Podcasts no Apoio à Aprendizagem da Matemática” – foi 

realizado por Lopes (2009) na disciplina de Matemática numa turma de 11º Ano de 

escolaridade. Este estudo teve com ponto de partida o facto de o programa de 

matemática A do 11º ano de escolaridade ser bastante extenso, não permitindo ao 

professor um desenvolvimento de actividades de consolidação dos conteúdos 

abordados na sala de aula. Para contornar este obstáculo foi criado um site de apoio à 

disciplina no qual foram criados e disponibilizados alguns podcasts, permitindo aos 

alunos obterem materiais complementares às tarefas desenvolvidas na sala de aula. 

Este estudo veio, do mesmo modo que os estudos anteriores, realçar as 

potencialidades educativas da utilização de podcasts, sendo uma ferramenta eficaz no 

apoio ao estudo da disciplina de Matemática. 

O estudo – “Uso de Podcasts no Ensino e na Aprendizagem das Ciências 

Naturais” – foi desenvolvido por Carla Carvalho (2009), tendo-se centralizado na 
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utilização de podcasts na disciplina de Ciências Naturais, envolvendo alunos a 

frequentar o 9º ano de escolaridade. Foram criados e disponibilizados nove podcasts 

sobre os Métodos Contraceptivos e dois referentes à temática Sistema Cardiovascular. 

Os resultados obtidos por este estudo apontam para uma boa recepção e adesão por 

parte dos alunos à utilização dos podcasts na disciplina, considerando a iniciativa 

motivadora. 

O último estudo que destacamos – “Screencast – promovendo o sucesso na 

disciplina de Geometria Descritiva” (Rocha e Coutinho, 2009) – encontra-se ainda em 

fase de desenvolvimento. Sendo a Geometria Descritiva uma disciplina com elevado 

grau de insucesso no exame nacional, as autoras idealizaram uma estratégia de 

ensino/aprendizagem alternativa tirando partido das ferramentas da Web 2.0. Para 

este estudo foram criados alguns screencasts e vodcasts, para que os alunos 

pudessem fazer uma revisão dos conteúdos da disciplina a partir da Internet ou 

através de dispositivos móveis, de modo a prepararem-se para o exame nacional de 

Geometria Descritiva. Através desta estratégia, as autoras acreditam que seja possível 

ajudar os alunos a estudar e rever os conteúdos da disciplina de um modo diferente e 

motivador, no qual eles serão os criadores e produtores da informação e construtores 

do conhecimento (Rocha e Coutinho, 2009). 

Relativamente à utilização de podcasts na Educação Musical, não foram 

encontrados estudos que reportassem a utilização da ferramenta, à excepção do 

presente estudo que foi oficialmente apresentado na Conferência Challenges 2009 

(Mota e Coutinho, 2009a) e, posteriormente com alguns dados empíricos entretanto 

recolhidos para o Encontro sobre Podcast em Julho de 2009 (Mota e Coutinho, 

2009b), ambos realizados na Universidade do Minho. 
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3. Metodologias de Investigação 

 

Este capítulo abordará os aspectos metodológicos deste estudo.  

Será elaborada uma descrição do estudo, bem como a opção metodológica que 

adoptámos, e a descrição dos participantes. Para finalizar este capítulo, serão 

descritos os instrumentos utilizados para a recolha de dados. 
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3.1 Opção Metodológica 

A presente investigação pretende descrever, analisar e reflectir sobre uma 

experiência pedagógica realizada numa turma de 6ª ano de escolaridade, que teve 

como objectivo principal verificar o potencial e utilidade de uma das ferramentas da 

geração Web 2.0 – o podcast – relacionando-o com os conteúdos programáticos da 

disciplina de Educação Musical. 

Tendo em conta a finalidade do estudo foi necessário proceder à escolha da 

modelo metodológico que melhor se adequava às características da pesquisa, o que 

implicou a ponderação de três ordens de factores a referir: i) tratava-se de uma 

temática nova, sobre a qual não existe investigação publicada que referia pistas 

orientadoras para a pesquisa nomeadamente a nível metodológico; ii) a natureza do 

objecto de estudo apelava a uma lógica de compreensão do fenómeno muito mais do 

que à sua explicação, o que pressuponha a adopção de um modelo metodológico de 

cariz marcadamente indutivo, típico do quadro de um paradigma 

interpretativo/qualitativo; iii) haveria contudo que considerar a possibilidade de se 

recorrer a técnicas de análise quantitativa o que implicava a opção pelos chamados 

modelos multi-metodológicos ou mistos (Hammersley, 1992) 

Assim sendo, e depois de consultadas diversas obras de referência, consideramos 

que o estudo se enquadra no quadro da descriptive research (Knupfer & McLellan, 

1994), família metodológica que engloba uma diversidade de métodos e técnicas para 

a recolha de dados como sejam a observação, o inquérito (por questionário ou por 

entrevista) e/ou a análise documental. De facto, o denominador comum a estes 

estudos é o facto de o investigador estar preocupado em recolher informação 

detalhada sobre um fenómeno complexo, que é estudado no seu ambiente natural e 

sem manipulação de variáveis (cf. Coutinho, 2005, pp. 197 e ss). Para Knupfer e 

McLellan, 1994, p. 1196), a investigação descritiva desempenha um papel importante 

na investigação educativa uma vez que, e passamos a citar: “The types of questions 

generated in educational research, particularly with respect to the constructivist 

paradigm and social implications, require descriptions that help to explain the data and 

direct emergent prescriptions for educational events” 

Ainda na perspectiva dos autores a investigação descritiva “does not fit neatly into 

the definition of either quantitative or qualitative research methodologies, but instead it 

can utilize elements of both, often within the same study” (Knupfer & McLellan, 1994, p. 

1196). Esta particularidade de possibilitar uma metodologia mista ajustava-se na 

perfeição ao estudo empírico que queríamos realizar e que implicava a recolha e 

cruzamento de dados qualitativos e quantitativos. 
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3.2 Descrição do Estudo 

O estudo empírico realizado envolveu uma turma de 20 alunos do 6º ano de 

escolaridade na disciplina de Educação Musical.  

Este estudo consistiu na criação de um podcast (URL: 

http://musicanaweb.podomatic.com), no qual foram colocadas diferentes actividades 

desenvolvidas pelo professor e pelos alunos. As actividades foram criadas e 

desenvolvidas de acordo com algumas das áreas temáticas da disciplina, de modo a 

servir como complemento às aulas de Educação Musical, durante o segundo período 

(de Janeiro a Março de 2009). 

No desenrolar do estudo, foram criadas novas actividades de modo a que os 

alunos fossem cada vez mais, os responsáveis pelo podcast, permitindo a aquisição e 

o desenvolvimento de novas competências relacionadas com a Educação Musical e 

com as Tecnologias da Informação e Comunicação. 

 

3.3 Participantes 

Tendo em conta os objectivos deste trabalho, a população alvo desta investigação 

foram alunos do 6º ano de escolaridade do 2º ciclo do Ensino Básico. A amostra foi 

constituída por uma turma de 20 alunos do 6º ano da Escola EB 2,3 D. Pedro IV, em 

Mindelo, concelho de Vila do Conde, distrito do Porto.  

A opção relativa à turma em questão teve a ver com o facto de se tratar de uma 

turma do investigador em que os alunos já tinham alguns conhecimentos básicos quer 

a nível da língua portuguesa, quer a nível informático. Outro factor responsável pela 

escolha desta turma foi o ano de escolaridade, pois as novas tecnologias da música 

fazem parte do programa de Educação Musical no 6º ano de escolaridade. 

Esta escola situa-se no litoral norte, embora se insira em meio rural. A ocupação 

agrícola tem vindo a ser substituída pela construção civil e pelo operariado. O aumento 

da oferta de emprego, principalmente devido à industrialização do meio, trouxe um 

aumento de população, bem como alguma melhoria do nível de vida. As condições de 

habitação são, na generalidade, boas.  

O Agrupamento Vertical de Escolas de Mindelo engloba estabelecimentos do 

ensino Pré – Escolar e dos 1º, 2º e 3º ciclos, pelo que a generalidade da sua 

população escolar se encontra em regime de escolaridade obrigatória. É constituído 

por alunos oriundos de oito freguesias distintas. Actualmente, mais de sessenta por 

cento dos alunos da Escola E.B. 2,3 de D. Pedro IV reside na orla costeira e em 

menos de metade da área territorial da Escola. A representação das freguesias do 
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limite sul é diminuta, face ao total da população escolar, porque ao ingressar no 2º 

ciclo os alunos fazem outras opções. Existe, assim, uma grande heterogeneidade que 

se revela: 

- A nível etário – os alunos oscilam entre os 3-4 anos e os 15-16 anos havendo, no 

entanto, alguns casos de alunos com idade superior; 

- Ao nível de interesses e das expectativas – alguns não completam a 

escolaridade obrigatória e muitos outros ficam apenas pelo cumprimento desta; 

- Na coexistência de traços urbanos e de ruralidade e de uma certa “interioridade” 

em alguns casos.  

Parte da população escolar revela ainda graves carências, tanto económicas, a 

avaliar pelo número de alunos que são subsidiados, como afectivas. 

 

3.4 Instrumentos para a Recolha de Dados 

O projecto foi avaliado/monitorizado em várias etapas e com recurso a diferentes 

técnicas de recolha de dados. Numa fase inicial, foi aplicado um questionário para 

identificar o perfil dos alunos, relativamente à idade, género, posse, local, frequência e 

utilização dos equipamentos informáticos (computador, portátil e leitor de mp3). Nesse 

mesmo questionário também procurámos conhecer: a) se os alunos conheciam o 

podcast, b) se já tinham criado ou acedido a algum podcast, e ainda c) avaliar as 

atitudes e percepções dos alunos em relação à Educação Musical, bem como d) saber 

como idealizavam as aulas de Educação Musical (ver anexo A). 

Em termos de formato, optámos maioritariamente por questões de resposta 

fechada (sim/não) ou de escolha múltipla, sendo que em algumas foi solicitada a 

justificação da opinião, ou seja, a resposta solicitada foi de tipo semi-aberta (Ghiglione 

& Matalon, 1997). 

Em suma, o questionário inicial para a recolha de dados teve os seguintes 

objectivos:  

• Identificar o perfil dos inquiridos, relativamente à idade, género, posse, local, 

frequência e utilização dos equipamentos informáticos (computador, portátil e 

leito de mp3); 

• Conhecer se os inquiridos sabiam o que era um podcast, bem como se já 

tinham criado ou acedido a algum; 

• Conhecer as atitudes e concepções em relação à Educação Musical, e como 

seriam as aulas ideias de Educação Musical. 
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Este questionário foi disponibilizado e preenchido durante a aula de Educação 

Musical no dia 18 de Dezembro de 2008. 

Para a monitorização das diferentes actividades realizadas foi utilizado um diário 

de bordo onde se registaram sob a forma de notas de campo as reacções, 

participação e interesse demonstrado pelos alunos, já que a maioria das actividades 

foram desenvolvidas em contexto de sala de aula (ver anexo C). 

No final da experiência foi aplicado um questionário final de opinião para aferir de 

eventuais diferenças relativamente ao gosto pela Educação Musical, bem como sobre 

as percepções dos alunos relativamente à utilidade do podcast na disciplina de 

Educação Musical e à estratégia pedagógica implementada (ver anexo B). 

Também foram avaliados os trabalhos realizados pelos alunos, bem como os 

comentários deixados no podcast. Esta parte da avaliação do projecto foi realizada 

pelo professor, pelos restantes colegas da turma, e pelo próprio autor do trabalho 

(auto e hetero-avaliação). 
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4. O Projecto Música na Web 

Para a execução desta dissertação foi criado um podcast no qual foram colocadas 

algumas actividades que foram desenvolvidas ao longo das aulas do 2º período (5 de 

Janeiro a 27 de Março). 

A primeira actividade a ser disponibilizada no podcast, foi uma pequena 

“brincadeira” (figura 6) com uma das músicas estudadas no primeiro período. Nesse 

sentido, a turma escolheu uma música das estudadas e depois procedeu-se à 

gravação da interpretação dessa música. Ou seja, procedemos à gravação do 

instrumental da música escolhida, bem como a execução da melodia nas flautas de 

bisel, e a interpretação vocal da turma e de alguns solistas da canção escolhida. Após 

as gravações, utilizamos o Audacity para a junção de todas as gravações. O resultado 

final foi disponibilizado no podcast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6 - "Pequena Brincadeira" 

 

A segunda actividade, disponibilizada mensalmente, tratou-se de um pequeno jogo 

auditivo – Compositor Secreto (figura 7). 

Em cada mês escolhíamos um compositor que se tornou no Compositor Secreto. 

Essa actividade consistiu na disponibilização de um excerto desse mesmo compositor, 
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bem como de uma imagem distorcida, e algumas pistas referentes à biografia do 

mesmo. Os alunos tiveram que descobrir quem era o Compositor Secreto, deixando 

um comentário/resposta sobre a actividade. A cada dez dias, foi colocado um novo 

excerto do mesmo compositor, uma nova imagem (cada vez menos distorcida) e 

outras pistas da biografia, até ao máximo de três excertos, sendo o último excerto, 

uma das obras mais conhecidas do compositor escolhido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - "Compositor Secreto..." 

 

A terceira actividade – A Minha Canção - foi um pequeno trabalho sobre a canção 

preferida dos alunos (figura 8). Este trabalho foi realizado em grupo ou 

individualmente, ficando ao critério dos alunos. Em primeiro lugar, cada aluno ou grupo 

escolheu a sua canção preferida. Após esta escolha, gravaram a melodia da canção, 

através da flauta, de outro instrumento musical, ou mesmo através da voz. Neste 

último caso, não poderiam utilizar nenhuma palavra, pois seria fácil a sua descoberta 

através da letra da canção. Após a gravação da canção, cada aluno ou grupo criou um 

episódio no podcast, disponibilizando a sua gravação. Os restantes alunos tiveram de 

descobrir o nome da canção e do cantor de cada grupo. Esta actividade teve a 

duração prevista de um mês, dependendo dos trabalhos dos alunos ou dos grupos. 
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Figura 8 - "A minha Canção..." 

 

A quarta actividade – Vamos tocar… - consistiu na interpretação de uma canção 

com a flauta de bisel, e foi realizada durante o mês de Fevereiro (figura 9).  

No início da actividade disponibilizámos um acompanhamento instrumental de 

uma canção, bem como a respectiva partitura. Cada aluno teve que estudar a peça na 

flauta e gravar a sua interpretação. De seguida, foi disponibilizada no podcast a sua 

interpretação, que foi aberta à avaliação por parte dos alunos e do professor. No final 

desta actividade seria escolhida a melhor interpretação para participar no Concurso de 

Flauta a realizar na Escola no final do ano lectivo. 

 

Figura 9 - "Vamos tocar..." 
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A quinta actividade – Um pouco mais de... – consistiu num pequeno trabalho de 

grupo relativamente à História da Música (figura 10).  

Nesta actividade cada grupo foi responsável por um período da História da Música 

– Primórdios, Idade Média, Renascimento, Barroco, Clássico, Romântico e 

Contemporâneo – e teve que criar um episódio relativo à sua época, para ser 

disponibilizado no podcast. Esse episódio deveria referir alguns aspectos importantes 

da época, nomeadamente características da música, compositores famosos, 

instrumentos musicais utilizados, etc., bem como imagens sobre o mesmo. Para a 

elaboração do episódio, foram disponibilizados alguns sites, indicados pelo professor, 

onde os grupos podiam e deviam consultar informação relativa ao período escolhido. 

Na publicação do episódio no podcast, cada grupo teve que elaborar um pequeno 

resumo sobre o seu trabalho, de modo a facilitar o estudo por parte dos restantes 

colegas de turma. 

 

 

Figura 10 - "Um pouco mais de..." 

 

A tabela 1 descreve sucintamente as diferentes actividades previstas para este 

estudo. 
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Tabela 1 - As diferentes actividades desenvolvidas 

Actividade Tipo de Trabalho Calendarização 
Instrumentos / Materiais a 

Utilizar 

Pequena 

Brincadeira 
Grande Grupo Dezembro 

• Audacity; 

• Computador; 

• Microfone; 

• Flauta de Bisel; 

• Instrumental Orff; 

• Partituras (disponibilizadas 

no podcast); 

• Hiperligações a sites de 

interesse para a 

actividade. 

Compositor 
Secreto 

Individual Mensalmente 

A Minha Canção 
Individual ou em 

Grupo 
Janeiro a Março 

Vamos tocar… 
Grupo de dois 

elementos 
Fevereiro 

Um pouco mais 
de… 

Grupo de 2 ou 3 

elementos 
Fevereiro e Março 

 

 

Como a actividade “Compositor Secreto” teve um interesse e participação elevada, 

resolvemos criar uma nova actividade – “O meu Compositor Secreto” (figura 11). Esta 

actividade não estava prevista inicialmente, mas como se tratava de um estudo no 

qual o plano metodológico era flexível, podendo adaptar-se a novas circunstâncias. 

Nesta actividade os alunos foram responsáveis pela criação do seu Compositor 

Secreto, tornando-se, cada vez mais, dinamizadores do podcast e produtores de 

conteúdos para a Web, em detrimento do professor que assumiu o papel de um 

orientador e facilitador da aprendizagem tal como preconizado por Hartnell-Young 

(2003). Cada aluno teve que procurar um compositor à sua escolha, seleccionando 

uma música/canção desse mesmo compositor, bem como escolher duas pistas 

retiradas da biografia e uma imagem do compositor escolhido. Após a criação de um 

novo episódio, os restantes colegas de turma foram convidados a descobrir o 

compositor secreto dos colegas. 
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Figura 11 - "O meu Compositor Secreto..." 

 

Esta actividade pressupõe uma abordagem educacional na qual os alunos 

aprendem com os outros e aprendem para os outros, isto é, não só aprendem através 

da construção do seu próprio conhecimento, mas também através das interacções 

entre os colegas, num envolvimento activo nos processos de construção e partilha 

social do conhecimento, conhecido na literatura como “construtivismo comunal” 

(Ramos et. al., 2003). Esta perspectiva enquadra conceptualmente o nosso projecto, 

em particular nesta actividade, pois os alunos têm que construir o seu próprio 

conhecimento, partilhando-o com os colegas, envolvendo-se na construção do 

conhecimento dos restantes colegas e disponibilizando esse mesmo conhecimento à 

comunidade global. 
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5. Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Para melhor identificar os participantes deste estudo, foram aplicados dois 

questionários – inicial e final. Também foi criado um diário de bordo onde registámos 

as participações dos alunos nas diferentes actividades, bem como a avaliação dos 

trabalhados desenvolvidos pelos alunos. 
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5.1 Questionário Inicial 

A amostra correspondeu a 20 alunos, sendo 50% do sexo masculino e 50% do 

sexo feminino. Relativamente às idades, verificámos que 15% dos alunos tinham 10 

anos, 70% 11 anos, 5% 12 anos e 10% 14 anos (tabela 2). É de realçar que os alunos 

com 14 anos são alunos com Currículo Específico Individual. 

 

Tabela 2 - Dados Biográficos 
Dados Biográficos 

     

Idade 10 11 12 13 14 

Número de Alunos 3 14 1 0 2 

Percentagem 15% 70% 5% 0% 10% 

     

Género Masculino Feminino 

Número de Alunos 10 10 

Percentagem 50% 50% 

 

Em relação à posse de equipamentos informáticos, 95% dos inquiridos tem 

computador em casa, sendo que apenas 5% dos alunos não tem computador em 

casa. Relativamente à posse de computador portátil, os resultados já se encontram 

mais equilibrados: 60% têm portátil e 40% não têm. Em relação à ligação de internet, 

85% têm ligação à internet e 15% não têm. Quanto à posse de leitor de mp3, 90% dos 

alunos têm leitor de mp3 (tabela 3). 

 

Tabela 3 - Posse de Equipamento Informático 

Equipamento Informático 
Sim Não 

N % N % 

2.1. Tens computador em casa? 19 95 1 5 

2.2. Tens portátil? 12 60 8 40 

2.3. Tens ligação à internet? 17 85 3 15 

2.4. Tens leitor de MP3? 18 90 2 10 

     

 

Relativamente ao local de utilização dos equipamentos, 85% dos inquiridos usa 

mais o computador em casa, e apenas 15% o utiliza mais na escola. A internet é mais 

utilizada em casa (75%), seguindo-se a sua utilização na escola (20%) e, por último, 



PODCASTING NA EDUCAÇÃO MUSICAL NO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

 46 

 

na casa de familiares (5%). Quanto à utilização do leitor de mp3, 77,8% dos alunos 

utiliza-o mais em casa, 5,6% na escola e ainda 16,6% diz que o utiliza em outros 

locais, nomeadamente em viagens (tabela 4). 

 

Tabela 4 - Local de utilização dos Equipamentos 

Local de Utilização dos Equipamentos Em casa Na escola Outro 

3.1. Uso mais o computador… 85% (17) 15% (3) 0 

3.2. Uso mais a internet… 75% (15) 20% (4) 5% (1) 

3.3. Uso mais o leitor de MP3… 77,8% (14) 5,6% (1) 16,6% (3) 

    

 

No que respeita à frequência de utilização dos equipamentos, 60% dos inquiridos 

usa diariamente o computador, 35% utiliza 2/3 vezes por semana, e apenas 5% utiliza 

o computador uma vez por semana. Relativamente ao acesso à internet, 55% dos 

alunos acede diariamente, 35% acede 2/3 vezes por semana e 10% acede apenas 

uma vez por semana. Em relação à utilização do leitor de mp3, 16,7% utiliza-o 

diariamente, 38,9% utiliza-o 2/3 vezes por semana e 44,4% utiliza-o uma vez por 

semana (tabela 5). 

 

Tabela 5 - Frequência de Utilização dos Equipamentos 

 Diariamente 2/3 vezes por semana 1 vez por semana Nunca 

4.1. Uso o computador… 60% (12) 35% (7) 5% (1) 0 

4.2. Acedo à internet… 55% (11) 35% (7) 10% (2) 0 

4.3. Uso o leitor de MP3… 16,7% (3) 28,9% (7) 44,4% (8) 0 

 

 

Quando questionados sobre a relação que têm com os computadores, 30% 

considera ter uma relação excelente, 55% uma boa relação 10% razoável e apenas 

5% reduzida (tabela 6).  

 

Tabela 6 - Relação com os Computadores 

Nula Reduzida Razoável Boa Excelente 

0 5% (1) 10% (2) 55% (11) 30% (6) 
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Relativamente ao uso do computador, era solicitado aos alunos que assinalassem 

apenas 3 das 13 opções apresentadas na questão. A tabela 7 apresenta os valores 

absolutos obtidos em cada uma das opções. Podemos assim verificar que a realização 

de trabalhos escolares é a opção mais assinalada (17 alunos ou seja 28,34% do total), 

seguindo-se a pesquisa na internet (assinalada por 15 alunos ou seja 25% do total). 

Seguem-se o Chat com uma representação de 11,68% do total, as redes sociais com 

10%; o visionamento de vídeos e/ou imagens com 8,3% e o download de músicas 

e/ou filmes com 5%. Curiosamente apenas 3,34% dos alunos indicam a opção “utiliza 

o processador de texto” e 1,68% diz que utiliza o computador para jogar.  

 

Tabela 7 - Utilização do Computador 

Utilização do Computador Número de Inquiridos 

Trabalhos da Escola 28,33% (17) 

Pesquisas na Internet 25% (15) 

Processador de Texto (Word, bloco de notas, wordpad…) 3,33% (2) 

Chat (Messenger, voip, skype…) 11,67% (7) 

Ver vídeo / imagens 8,3% (5) 

Download de Músicas / filmes 5% (3) 

Criar / participar em blogues 0 

Redes Sociais (Hi5, MySpace…) 10% (6) 

Podcast / Videocast 0 

Fóruns 0 

Moodle 0 

Correio Electrónico 6,67% (4) 

Outra utilidade 1,67% (1) 

 

Quando se pergunta aos alunos se já ouviram falar em podcasts, apenas 25% 

respondem afirmativamente. Desses 25%, apenas 3 alunos (75%) já acederam a um 

podcast, enquanto apenas 1 aluno (25%) já criou um podcast (tabela 8). 

Tabela 8 - Utilização/Criação de Podcasts 

Podcasts Sim Não 

6.1. Já ouviste falar em podcasts? 20% (4) 80% (16) 

6.2. Já acedeste a algum podcast? 75% (3) 25% (1) 

6.3. Já criaste algum podcast? 25% (1) 75% (3) 
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Sobre as dificuldades sentidas pelos inquiridos nas pesquisas na internet, os 

resultados obtidos apontam as seguintes justificações: falta de tempo para ligar à 

internet (motivo mais apontado por 10 alunos ou 16,66% do total), a perda de tempo 

com informação irrelevante (indicado por 9 alunos ou 15% do total de respondentes) a 

par com a dificuldade em encontrar informação sobre o assunto em questão (indicado 

por 9 alunos ou 15% do total) (tabela 9). 

 

Tabela 9 - Pesquisas na Web para Trabalhos Escolares 

Dificuldade Quantidade 

1. Dificuldade em utilizar um computador com ligação à Internet 10% (6) 

2. Falta de conhecimentos para utilizar a Web 5% (3) 

3. Dificuldade em encontrar informação sobre o assunto em questão 15% (9) 

4. Dificuldade em seleccionar os sites 6,67% (4) 

5. Pouca informação em português 11,67% (7) 

6. Falta de tempo para me ligar à Internet 16,66% (10) 

7. Falta de qualidade da informação obtida 6,67% (4) 

8. Perder-me com informação que não é relevante 15% (9) 

9. Dificuldade em trabalhar/aplicar a informação obtida 5% (3) 

9. Não utilizo a Web para fazer pesquisas 3,33% (2) 

10. Outro. Qual? Downloads 5% (3) 

  
 

 

Na última parte do questionário os alunos foram questionados sobre aspectos 

relativos à disciplina de Educação Musical.  

Para a descrição dos resultados obtidos foram utilizados quatro itens de grau de 

concordância em formato Likert (1=Discordo Totalmente, 2=Discordo, 3=Concordo e 

4= Concordo Totalmente), que constam da tabela 10 e do gráfico 1 que apresenta 

visualmente os resultados obtidos com base no cálculo da pontuação média obtida 

nos 3 itens (como se tratava de uma escala de Likert de 4 pontos valores superiores a 

2 equivalem a opiniões/percepções positivas e inferiores a 2 negativas). Como o item 

3 estava formulado na negativa (para evitar padrão de resposta) os valores obtidos 

foram revertidos para efeito do cálculo do valor da média. 

Relativamente à primeira afirmação, 60% dos inquiridos concordam e 40% 

concordam totalmente. Na justificação pedida nesta questão, a maioria dos alunos 

refere o facto de gostar de música e de tocar instrumentos como a principal razão para 

a disciplina de Educação Musical ser interessante. 
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Quando se questiona sobre os conteúdos da disciplina, 75% concordam com a 

afirmação, 10% dos inquiridos discordam totalmente, outros 10% discordam, e apenas 

5% concordam totalmente. Nos conteúdos de que mais gostam destaca-se a escrita 

de música, o tocar instrumentos, e cantar. Nos conteúdos de que menos gostam 

realça-se o tocar flauta, a existência de testes, as dificuldades em executar peças 

difíceis e a parte teórica da música. 

Na terceira afirmação 45% dos alunos discordam, 25% concordam, 20% 

discordam totalmente e 10% concordam totalmente com a afirmação. 

 

Tabela 10 - Atitudes e Concepções em relação à Educação Musical 

 
 

N=20 

n % Média 

1. A disciplina de Educação Musical é interessante. 

Concordo 12 60 3,4 

Concordo Totalmente 8 40  

    

2. Só gosto de alguns conteúdos da Educação Musical. 

Discordo Totalmente 2 10 2,75 

Discordo 2 10  

Concordo 15 75  

Concordo Totalmente 1 5  

    

3. A Educação Musical não é útil na vida diária. 

Discordo Totalmente 4 20 2,75 

Discordo 9 45  

Concordo 5 25  

Concordo Totalmente 2 10  
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Gráfico 1 - Resultados obtidos com base no cálculo da pontuação média 

 

Em relação à justificação para a utilidade da Educação Musical, grande parte dos 

inquiridos, refere o facto de “ninguém é feliz sem música”, “adoro música”, “ficamos 

mais alegres” e “serve de entretenimento”. Quanto aos inquiridos que não consideram 

a música com útil, justificaram a sua escolha porque “faço qualquer coisa sem música” 

e “não preciso de tocar na minha vida”. É importante referir que a maioria dos que 

concordam com a afirmação não escreveu nenhuma justificação. 

Relativamente à última questão, sobre às aulas de Educação Musical ideais, é de 

realçar o equilíbrio entre as várias respostas. Sendo assim verificámos que 20% dos 

alunos (12) gostaria de aprender a tocar um novo instrumento; 18,34% (11) gostaria 

de compor músicas no computador; e 16,67% (10) gostaria de aprender a tocar piano 

(tabela 11). 

 

Tabela 11- As Aulas de Educação Musical Ideais 

Propostas para a aula ideal de Educação Musical Quantidade 

1. Maior leitura de textos 0 

2. Tocar mais flauta 15% (9) 

3. Aprender a tocar guitarra 6,66% (4) 

4. Aprender a tocar piano 16,67% (10) 

5. Aprender a tocar outro instrumento 20% (12) 

6. Criar uma orquestra ou banda com os colegas da turma 6,66% (4) 

7. Compor músicas no computador 18,34% (11) 

0 1 2 3 4

1. A disciplina de Educação Musical é 
interessante.

2. Só gosto de alguns conteúdos da 
Educação Musical

3. A Educação Musical não é útil na vida 
diária
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8. Criar um Website de apoio à disciplina 5% (3) 

9. Organizar concertos na escola 10% (6) 

10. Outra 1,67% (1) 

   

 

Da análise dos resultados deste estudo inicial concluímos que a maioria dos 

alunos tem equipamento informático e utiliza preferencialmente esse mesmo 

equipamento em casa. Idênticas conclusões no que concerne quer a ligação à 

internet, quer a utilização do leitor de mp3. A maior parte dos inquiridos utiliza 

diariamente os equipamentos informáticos, considerando maioritariamente de Boa ou 

Excelente a relação com os mesmos. 

Em relação à utilização do computador, a maioria dos alunos utiliza o computador 

para os trabalhos escolares e para as pesquisas na internet. Pela análise dos 

resultados obtidos também se começa a observar uma utilização crescente de 

ferramentas, tais como o chat e as redes sociais. 

Relativamente à utilização do podcast, podemos afirmar que a maioria dos alunos 

nunca tinha ouvido falar nessa ferramenta. Dos que já conheciam a ferramenta, 

apenas um aluno criou um podcast. 

Quanto às dificuldades sentidas durante as pesquisas na internet, verificámos 

serem mais apontadas: a falta de tempo para ligar à internet; a perda de tempo com 

informação irrelevante; e a dificuldade em encontrar informação sobre o assunto em 

questão. 

Quanto às atitudes e concepções em relação à Educação Musical, podemos 

concluir que a maioria dos alunos acha que é uma disciplina interessante, embora 

apenas gostem de alguns conteúdos. Em relação à utilidade da disciplina na vida 

diária quase metade dos inquiridos considera a disciplina como útil para a vida.  

Na última questão, grande parte dos alunos diz que gostaria de aprender outro 

instrumento nas aulas de Educação Musical e de compor músicas no computador. 
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5.2 Diário de Bordo 

Uma vez que este projecto foi desenvolvido nas aulas de Educação Musical, 

recorreu-se a um diário de bordo para o registo das reacções bem como do interesse 

e da participação dos alunos no decurso do projecto (figura 12).  

Na aula de apresentação do projecto, a maioria dos alunos mostrou grande 

curiosidade, questionando o professor sobre o que iriam fazer. 

As aulas de 90 minutos de duração foram organizadas de forma a que metade (45 

minutos) fosse destinada à apresentação das actividades e a outra ao seu 

desenvolvimento e ajuda aos alunos na sua concretização.  

No final do ano lectivo, foi entregue a cada aluno um certificado de participação 

(ver anexo D). 

 

5.2.1 Pequena Brincadeira 

Esta actividade teve como principal objectivo o manuseamento das ferramentas 

que foram utilizadas no decorrer do projecto. Foi explicado aos alunos o 

funcionamento do podcast, bem como do software utilizado – Audacity. 

Em crianças nesta faixa etária, e de acordo com inúmeros estudos, é importante 

que elas aprendam fazendo, em vez de simplesmente escutarem o professor. Para 

isso, e como descrito anteriormente, foi escolhida uma canção entre aquelas que os 

alunos tinham estudado no 1º período. Após esta escolha, procedemos à gravação da 

interpretação da melodia principal na flauta de bisel. Para que os alunos visualizassem 

o que estava a ser feito, o professor utilizou um computador portátil ligado a um 

projector. Deste modo, os alunos viam “em directo” os passos que o professor dava 

para a gravação das interpretações. As primeiras gravações serviram de experiência e 

explicação sobre o funcionamento do Audacity. 

As várias interpretações (na flauta de bisel, em coro, e os solistas) foram gravadas 

em diferentes faixas, de modo a que fosse possível a duplicação/sequenciação das 

diferentes interpretações. Ou seja, uma vez que o playalong só permitia duas 

repetições da melodia principal, foi necessário duplicar este playalong para que fosse 

possível a adição das interpretações do coro e do solista. 

Após a criação desta “pequena brincadeira”, o resultado final foi disponibilizado no 

podcast criado para esta dissertação. É importante realçar que, uma vez que a 

actividade foi desenvolvida na sala de aula, o resultado final desta actividade foi 

disponibilizado “em bruto” sem qualquer tratamento áudio posterior. 
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Em suma, os alunos gostaram de participar nesta brincadeira, aprendendo 

brincando. Foi um modo contextualizado de apresentar à turma o funcionamento do 

software e do podcast. 

 

5.2.2 Compositor Secreto 

Esta actividade foi a que suscitou maior interesse, pois, assim que a actividade era 

apresentada e disponibilizada online, logo no mesmo dia, a maioria dos alunos 

deixava a sua resposta no podcast. Foi interessante verificar que, assim que algum 

aluno encontrava o professor na escola, vinha logo perguntar se a resposta que tinha 

dado era a correcta.  

Numa primeira fase, esta actividade foi desenvolvida exclusivamente pelo 

professor, sendo este responsável pela escolha do compositor secreto de cada mês. 

Mas, como a adesão a esta actividade foi elevada, resolvemos entregar a dinamização 

desta actividade aos alunos, como descrito anteriormente. 

Com esta actividade foi criado um espírito de competição saudável, em que cada 

aluno tentava ser o primeiro a acertar no Compositor Secreto. 

De um modo geral, todos os participantes conseguiram descobrir qual o 

compositor secreto; uns conseguiram logo na primeira pista, enquanto outros 

precisaram de pistas subsequentes para corrigir a resposta. Isto foi observado quer na 

primeira fase, quer na segunda fase desta actividade. Também é importante realçar 

que outros alunos da escola, para além da turma responsável pelo podcast, 

participaram nesta actividade. 

 

5.2.3 Vamos Tocar… 

A actividade “Vamos tocar…” tinha como principal objectivo a escolha dos alunos 

que iriam participar no Concurso de Flautas da escola, e se estes seriam capazes de 

estudar uma canção sem qualquer ajuda por parte do professor, uma vez que apenas 

teriam acesso ao instrumental da canção e à sua partitura. 

A canção escolhida apresentava um grau de dificuldade elevado, uma vez que 

continha figuras musicais desconhecidas dos alunos e de execução complicada, já 

que se tratava de uma canção para duas flautas de bisel. Para ajudar, foi 

disponibilizada a versão da canção com a melodia principal, de modo a que os alunos 

ouvissem a melodia e a tentassem reproduzir, mesmo sem conhecerem alguns 

elementos da música. 
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O grau de dificuldade elevado desta actividade reflectiu-se no baixo nível de 

participação da turma na actividade: apenas quatro alunos apresentaram a sua 

interpretação. Destes quatro alunos, nenhuma das díades conseguiu atingir um nível 

aceitável para a participação no Concurso de Flautas. 

 

5.2.4 Um Pouco Mais de… 

Como referido anteriormente, esta actividade foi direccionada para o trabalho de 

grupo, envolvendo toda a turma num projecto global. Como a História da Música é um 

dos conteúdos do programa da disciplina de que os alunos menos gostam, esta 

proposta de actividade permitiu o desenvolvimento desta temática/conteúdo de um 

modo lúdico e centrado nos alunos que detiveram sempre o papel principal em todo o 

processo. 

Cada grupo ficou responsável por uma época da História da Música e o objectivo 

foi criar um episódio no podcast que ilustrasse a época histórica respectiva, usando 

para o efeito livros, imagens e textos pesquisados na Web. Na fase de pesquisa, foi 

necessária a intervenção do professor que forneceu ajuda na escolha dos textos, 

imagens e ainda na escrita dos textos. Foi solicitado aos alunos que a narrativa a ser 

gravada fosse sintética, de modo a obter episódios curtos e simples. 

A gravação da narrativa digital foi efectuada pelos alunos em casa, sendo 

enviadas posteriormente para o e-mail do professor. Recepcionados os episódios, 

estes foram disponibilizados pelo professor no podcast, respeitando a ordem 

sequencial da História da Música: Primórdios, Idade Média, Renascimento, Barroco, 

Clássico, Romântico e Contemporâneo. 

Em geral, os trabalhos apresentados estão muito interessantes. A maior 

dificuldade desta actividade foi a escrita dos resumos que obrigou a seleccionar e 

organizar num breve texto um manancial imenso de informação a que os alunos 

tiveram acesso nas pesquisas realizadas na Web e/ou em documentos encontrados 

na biblioteca. Trata-se ainda de um tipo de tarefa que os alunos não estão muito 

habituados a fazer mas que permite o desenvolvimento de inúmeras competências 

essenciais a um cidadão do século XXI: saber procurar informação, saber seleccionar 

informação relevante, saber trabalhar de forma colaborativa, saber partilhar e publicar 

a informação online (Partnership for 21st Century Skills, 2004). 
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5.2.5 A Minha Canção 

Nesta actividade, e uma vez que foi disponibilizada numa altura complicada para 

os alunos (final do período com bastantes avaliações e trabalhos para entregar nas 

outras disciplinas) não obtivemos uma participação tão elevada como na actividade 

anterior. Apenas cinco alunos criaram um episódio relativo à canção que escolheram. 

Para dificultar esta actividade, entendemos que seria mais interessante para todos 

os intervenientes a utilização de efeitos disponibilizados no Audacity. Para isso, na 

apresentação desta actividade, o professor demonstrou como se colocavam efeitos 

nas músicas e/ou gravações. Nessa mesma aula, foi feita a gravação da turma a 

cantar e um diálogo entre alunos, sendo depois colocados efeitos sobre essas 

gravações. Uma vez que os alunos gostaram de utilizar os efeitos, acabámos por 

utilizar a totalidade da aula para esta experiência. 

Em relação às canções escolhidas, de um modo geral, não foram muito 

complicadas, sendo perceptível qual a canção escolhida. A excepção foi uma canção 

na qual foi aplicado um efeito de inversão da canção, o que veio dificultar a sua 

descoberta.  

Nesta actividade observámos uma maior participação da turma na descoberta da 

canção escolhida pelos colegas, do que na criação da sua própria canção. 

 

5.2.6 O Meu Compositor Secreto 

Esta actividade, descrita anteriormente, foi desenvolvida no decorrer deste estudo, 

permitindo que os alunos se sentissem ainda mais responsáveis pelo podcast.  

A actividade foi apresentada no final do mês de Maio, transformando-se depois na 

actividade “Compositor Secreto” relativa ao mês de Junho. Uma vez que, nesse mês 

seriam os alunos a escolherem e criarem o seu “Compositor secreto”, considerámos 

que não seria necessário continuar a actividade a cargo do professor como até à data. 

Para esta actividade foram apresentados 7 compositores, sendo cada compositor 

escolhido por um grupo de dois elementos (díade). Em relação ao nível de 

participação, esta actividade teve um número de participação bastante semelhante à 

do “Compositor Secreto” quando era da total responsabilidade do professor. 

De um modo geral, os compositores escolhidos pelos alunos não eram muito 

fáceis de descobrir, tendo os alunos manifestado uma preferência clara por 

compositores actuais. 
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Figura 12 – Registos do Diário de Bordo 
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5.3 Questionário Final 

O questionário final procurava averiguar da reacção dos alunos à experiência de 

utilização do podcast na aula de Educação Musical. Este questionário foi dividido em 

quatro grupos de questões: i) avaliação global do projecto, ii) actividades propostas, iii) 

utilização do podcast na Educação Musical, iv) avaliação final do projecto. 

A primeira questão perguntava aos participantes se tinham gostado de participar 

no projecto bem como uma justificação para a resposta dada. Todos os alunos 

afirmaram ter gostado de participar no projecto. Quando solicitada uma justificação 

para a afirmação anterior, as respostas variaram: “conhecer novos documentos e 

informações sobre a música”(A1, A7, A15 E A17), “actividade divertida”(A2, A4, A11, 

A16 e A20), “ter um site nosso”(A3), “aprendi músicas novas”(A5 e A6), “nova 

experiência”(A14), “acho fixe o professor fazer um projecto com os alunos” (A8 e A14), 

“gosto de música e de computadores” (A9 e A10), “dá-me muito orgulho ter um site na 

internet” (A12), “interessante” (A13, A18 e A19), etc. 

 No segundo grupo de questões foi perguntado qual a impressão/sentimento que 

sentiram quando foi proposta a realização do projecto. 60% indicou que teve uma boa 

impressão, 25% indicou muito boa e apenas 15% indicou indiferença à proposta 

(tabela 12). Quando questionado o porquê da escolha, houve um equilíbrio nas 

respostas: “novidade” (A5 e A6), “construção de uma página na internet” (A14 e A15), 

“divertida” (A1, A4 e A20), “interessante” (A1 e A7), “engraçado” (A4 e A19), “mostrar o 

que valia” (A14, A16 e A18), etc. 

 

Tabela 12 - Impressão/Sentimento na proposta do projecto 

 

 

 

 

 

 

Na questão seguinte foram pedidos três adjectivos que, na opinião dos alunos, 

melhor caracterizavam o projecto realizado. O gráfico 2 apresenta os resultados 

obtidos para os 17 alunos que responderam à questão.  

Má Indiferença Boa Muito Boa 

N % N % N % N % 

0 0 3 15 12 60 5 25 
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Gráfico 2 - Adjectivos associados à actividade pedagógica 

 

Como se pode verificar, os alunos propuseram 16 adjectivos diferentes para 

caracterizar o projecto podcast; os adjectivos mais citados foram “interessante” 

(N=16), “divertido” (N=12), “bom” (N=6), “educativo” (N=4), “giro” (N=3) e “engraçado” 

(N=3). De realçar que todos os adjectivos propostos reflectem uma conotação positiva 

com a actividade pedagógica, valorizando, sobretudo, a sua componente lúdica e o 

seu carácter inovador. 

Questionados sobre a justificação para as escolhas realizadas, destacamos: 

“adoro projectos de música na internet” (N=3) “muito interessante” (N=4), “actividades 

engraçadas” (N=3). Alguns dos participantes não responderam à questão (N=4). 

Na questão seguinte era pedido aos alunos que assinalassem a actividade do 

podcast que mais tinham gostado. Como se pode verificar pela tabela abaixo 

representada (tabela 13), a actividade que obteve maior número de escolhas (65%) foi 

o “Compositor Secreto”, a segunda actividade mais votada (15%) foi a “Primeira 

Experiência”, seguida de “Vamos tocar” e “A minha canção” que obtiveram 10% cada 

uma. A actividade “Um pouco mais de…” não foi assinalada por nenhum aluno. Na 

justificação pedida, a maioria dos intervenientes disse ter escolhido o “Compositor 

Secreto” pois gostaram de descobrir novos compositores (A1, A5, A6, A9, A10, A11, 

A16 e A18), através da pesquisa (A12 e A15), bem como a competitividade inerente à 

actividade (A2, A7, A8, A14 e A19). Outras justificações dadas foram: “gostei de 

trabalhar em conjunto” (A4), “gostei da música” (A3, A17 e A20), entre outras. Apenas 

um elemento não justificou a resposta dada (A13). 
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Tabela 13 - Actividade que mais gostaram 

Actividade N % 

Primeira Experiência 3 15 

Compositor Secreto 13 65 

Vamos tocar… 2 10 

Um pouco mais de… 0 0 

A minha canção 2 10 

 

 

De seguida foi perguntado qual a actividade que menos gostaram. A actividade 

mais escolhida foi o “Vamos tocar…” (30%), de seguida “A minha canção” (15%), o 

“Compositor Secreto” (10%) e “Um pouco mais de…” (5%). É de salientar que 40% 

não assinalaram qualquer actividade (tabela 14). Na justificação da escolha, alguns 

responderam que gostaram de todas as actividades (A2, A5, A6, A8 e A10), outros 

acharam a actividade “difícil” (A3, A7, A11, A12 e A14). Seis alunos não deram 

qualquer justificação para a escolha (A4, A9, A13, A15, A17 e A18). 

 

Tabela 14 - Actividade que menos gostaram 

Actividade N % 

Primeira Experiência 0 0 

Compositor Secreto 2 10 

Vamos tocar… 6 30 

Um pouco mais de… 1 5 

A minha canção 3 15 

Não respondeu 8 40 

 

 

As questões seguintes questionavam os alunos sobre a importância da utilização 

do podcast nas aulas de Educação Musical. Na primeira questão perguntava-se se 

achavam que o podcast constituía uma ajuda à aprendizagem da Educação Musical. 

Todos os alunos responderam afirmativamente (100%) a esta questão. 

De seguida foi pedido que assinalassem as três opções que melhor justificavam a 

resposta dada (ver tabela 4). A opção “motiva os alunos para a disciplina” foi a mais 

assinalada seguida pela opção “interessante” e “facilita a aprendizagem de alguns 

temas”. Seguem-se por ordem decrescente as opções “complemento à aula”, 
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“estimula o trabalho de grupo” as “aulas eram divertidas” e ainda “desenvolve o 

trabalho individual”. De assinalar o facto de nenhum aluno ter assinaladas as opções 

“não vejo utilidade no podcast”, “é uma perda de tempo”, “tenho dificuldade em 

perceber para que serve” e “prefiro as aulas sem o podcast” o que advoga a favor do 

gosto e interesse que os alunos manifestaram na actividade proposta (tabela 15). 

 

Tabela 15 - Justificação da escolha da actividade que mais gostaram 

Justificação N % 

Motiva os alunos para a disciplina 14 23,33 

É interessante 11 18,33 

Facilita a aprendizagem de alguns temas 10 16,66 

É um complemento à aula 9 15 

Estimula o trabalho de grupo 7 11,66 

As aulas são divertidas 7 11,66 

Desenvolve o trabalho individual 2 3,33 

Não vejo utilidade no podcast 0 0 

É um recurso pedagógico útil 0 0 

É uma perda de tempo 0 0 

Tenho dificuldade em compreender para que serve 0 0 

Prefiro ter aulas sem utilizar o podcast 0 0 

 

 

Quando questionados acerca da utilização do podcast noutras disciplinas, 75% 

dos alunos afirmam que gostavam de utilizar, e 25% não gostavam de utilizar o 

podcast noutras disciplinas. As disciplinas consideradas como mais indicadas para a 

utilização da ferramenta foram a Educação Visual e Tecnológica (N=7), seguida da 

Língua Estrangeira (N=6) e das Ciências da Natureza (N=6), sendo a E.M.R.C. a 

menos apontada (N=1). 

Quando questionados sobre o que mais gostaram de fazer neste projecto, alguns 

alunos indicaram que gostaram de gravar as canções com os meus colegas (N=13), 

outros gostaram de participar na descoberta do Compositor Secreto (N=13); a 

utilização do computador (N=10), bem como o trabalho de grupo (N=10) foram outras 

respostas seleccionadas; de seguida surge a gravação da interpretação na flauta 

(N=7); surgindo a gravação dos resumos da história da Música (N=3) e a gravação da 

canção (N=3); “gostei de trabalhar individualmente” foi seleccionado apenas por um 

elemento (tabela 16). 
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Tabela 16 - O que mais gostaram de fazer 

O que mais gostaram N % 

Gostei de gravar as canções com os meus colegas 13 21,66% 

Gostei de participar na descoberta do Compositor Secreto 13 21,66% 

Gostei de utilizar o computador 10 16,66% 

Gostei de trabalhar em grupo 10 16,66% 

Gostei de gravar a minha interpretação na flauta 7 11,66% 

Gostei de gravar os resumos sobre a História da Música 3 5% 

Gostei de gravar a minha canção 3 5% 

Gostei de trabalhar individualmente 1 1,66% 

Não gostei de nenhuma actividade 0 0% 

 

 

No último grupo de questões foi pedida a avaliação final do projecto. 50% dos 

alunos avaliaram a sua participação em “Satisfaz” e 50% em “Satisfaz Bastante”. 

Na justificação da escolha (tabela 17), 40% dos participantes gostaram de 

participar nas actividades (N=8), 15% indicou a fraca participação em algumas 

actividades (N=3), 10% gostou de contribuir para o projecto (N=2); e 20% não 

respondeu (N=4).  

 

Tabela 17 - Justificação relativa à avaliação do projecto 

Avaliação do Projecto N % 

Participei nas actividades 8 40% 

Não respondeu 4 20% 

Não participei em algumas actividades 3 15% 

Contribuí para o projecto 2 10% 

Esforcei-me 2 10% 

Visitei várias vezes o site 1 5% 

 

 

Na última questão foi perguntado se gostariam de continuar este projecto no 

terceiro período – todos os participantes afirmaram querer continuar com o projecto 

iniciado no 2º período (100%). 
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6. Conclusão 

Neste capítulo apresentamos uma síntese conclusiva de todo o trabalho realizado, 

algumas limitações, bem como recomendações para a utilização do podcast nas aulas 

de Educação Musical. Também serão discutidas as dificuldades encontradas no 

desenrolar do projecto, as implicações dos resultados obtidos, a opinião do professor 

sobre as actividades, e apresentadas perspectivas para trabalhos futuros.  
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6.1 Retrospectiva do Trabalho Desenvolvido 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão a ter um impacto 

enorme na sociedade e também na educação. Os professores, como força de 

mudança nas escolas, devem acompanhar estas alterações pois, como nos prova a 

investigação, são muitos os estudos que demonstram a utilidade e as vantagens que 

as tecnologias oferecem para o processo de ensino/aprendizagem (Cox et al. 2003a; 

Cox et al. 2003b). 

Os alunos de hoje apresentam uma grande afinidade com os ambientes 

tecnológicos, o que transforma as TIC num factor de motivação adicional que a escola 

não pode ignorar. Claro que a simples inserção das TIC na sala de aula não basta, é 

fundamental que o professor planifique as actividades pedagógicas de modo a que as 

tecnologias sejam parceiras dos alunos, verdadeiras ferramentas cognitivas 

promotoras do sucesso educativo (Jonassen, 2007). 

O conceito da Web 2.0 introduz uma nova filosofia em que os utilizadores da rede 

global deixam de ser meros espectadores para assumirem um papel mais activo e 

participativo no processo de acesso e edição da informação disponível online. 

Segundo Silva e Gomes (2003), em termos de metodologias de ensino, o paradigma 

educacional vigente deve evoluir para metodologias mais centradas no aluno, que 

façam do estudante elemento activo e central na aprendizagem. 

Através da Web, o aluno é convidado a construir activamente e a reestruturar o 

conhecimento através de múltiplas oportunidades pelo que estas tecnologias podem 

constituir um suporte para a mudança de concepção do ensino e da aprendizagem, 

em particular na Educação Musical. Ou seja, as potencialidades das TIC podem 

contribuir para uma melhoria dos processos de ensino-aprendizagem da música (Tafoi 

et al., 1991), se as práticas educativas em que se inserem modificarem o papel do 

professor do modelo transmissivo tradicional para o de mediador, o que, por sua vez, 

exige uma mudança no sentido da adopção de um paradigma construtivista da 

aprendizagem (Coutinho & Bottentuit Junior, 2008). 

Na Educação Musical, as tecnologias têm vindo a ser progressivamente 

integradas na sala de aula, nomeadamente pela utilização das aparelhagens, dos 

projectores, do DVD, etc. Esta introdução teve início nos anos 50, sendo que as 

primeiras investigações relacionadas com a Educação Musical e a tecnologia foram 

realizadas por Kuhn e Allvin em 1967 (citado em Higgins, 1992). Outros estudos e 

investigações foram surgindo, acompanhado a evolução tecnológica dos tempos, 

advogando a maioria dos autores que investigaram o seu impacto pedagógico-

didáctico do uso das mesmas no processo ensino/aprendizagem da música. 
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De facto, a maioria dos autores consultados defende o uso das tecnologias no 

processo ensino/aprendizagem da música. Esta utilização ainda encontra algumas 

barreiras, principalmente a nível dos professores, pois estes ainda não se sentem à 

vontade na utilização das mesmas, embora seja de realçar a vontade do Ministério da 

Educação em disponibilizar e equipar as escolas com equipamentos tecnológicos ao 

abrigo do Plano Tecnológico da Educação (Ministério da Educação, 2007)  

Outro factor que, na nossa opinião, pode servir de barreira para a utilização 

destas tecnologias é a pouca presença de disciplinas relacionadas com as tecnologias 

nos cursos de formação de Professores, em especial na formação inicial (Coutinho, 

2008). Também é importante realçar que as tecnologias estão presentes no currículo 

do Ensino Básico, sendo a sua utilização progressivamente acentuada à medida que 

se avança até ao 12º ano de escolaridade. Actualmente, e através do programa “e-

escolas” e “e-escolinha”, a maioria dos alunos desde o 1º ano até ao 12º ano têm a 

possibilidade de adquirir um portátil a baixo custo, o que torna importante que os 

professores dominem as tecnologias da informação e da comunicação. 

O estudo apresentado pretende constituir um exemplo de utilização de uma 

ferramenta Web 2.0 – o podcast – na aula de Educação Musical, numa lógica de 

ferramenta cognitiva (Jonassen, 2007) ao serviço da implementação de ambientes de 

aprendizagem construtivista num sentido amplo, ou seja, englobando as diferentes 

dimensões pessoal, social e comunal reportadas na literatura (c.f. Ramos et al., 2003). 

Os resultados obtidos na observação directa do professor e no feedback obtido no 

questionário final advogam a favor do potencial da ferramenta para motivar os alunos 

que se envolveram activamente nas diferentes actividades propostas.  

Esta constatação permite responder a uma das questões iniciais que orientaram a 

realização do presente estudo, em que se pretendia verificar se o podcast era uma 

ferramenta com potencial para ser utilizada na disciplina. Os adjectivos que os alunos 

usam para “rotular” a experiência reflectem a forte componente lúdica da actividade 

que é muito valorizada pelos discentes e que justifica, pensamos, a motivação e o 

envolvimento mesmo em actividades que desenvolvem conteúdos programáticos que 

os alunos habitualmente não gostam: referimo-nos, é claro, à actividade “Compositor 

Secreto” que foi a mais participada e valorizada pelos alunos, bem como à actividade 

“Um pouco mais de…”, que, embora versando conteúdos que os alunos não gostam – 

a História da Musica –, se constituírem como exemplos de actividades motivadoras em 

que os alunos se envolveram activamente, seja respondendo aos desafios lançados 

pelo docente (“Compositor Secreto”), seja criando narrativas digitais sobre 

determinados períodos da História da Musica (“Um pouco mais de…”).  
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Também será importante realçar a oportunidade dada aos alunos de serem eles 

autores e dinamizadores de uma actividade – “O meu Compositor Secreto” –; esta 

actividade surgiu no decorrer do estudo, não como uma actividade programada à 

partida, mas como consequência natural de um projecto inovador, que envolveu os 

alunos na construção de um projecto colaborativo de construção e partilha do saber.  

Ao utilizar o podcast, e de acordo com os dados e observações recolhidas, os 

alunos ficaram mais motivados para a música, inclusive para áreas temáticas de 

pouco interesse para os mesmos. 

As principais dificuldades sentidas pelos alunos do decorrer deste estudo 

prenderam-se sobretudo com o domínio do software. Entre essas dificuldades 

destacamos o tratamento do áudio nos diferentes trabalhos, pois na maioria deles, 

nota-se que o trabalho final não foi alvo de qualquer tipo de tratamento áudio, como 

por exemplo, a normalização do volume, mantendo os níveis sonoros desde a sua 

captura. Outra dificuldade encontrada pelos alunos foi a gravação dos textos, 

utilizando o microfone.  

De facto, para a gravação de textos, existem algumas recomendações para que o 

ouvinte consiga entender e compreender a mensagem do episódio: i) ao gravar em 

contexto de sala de aula devemos evitar os ruídos de fundo e interrupções, que podem 

ser evitados se a gravação for feita num local mais calmo; ii) devemos gravar 

calmamente, com um discurso fluído; iii) certos autores aconselham mesmo que 

estejamos relaxados para se poder ter a melhor vocalização possível, mas também se 

torna importante apresentar uma certa energia para que o ouvinte se mantenha 

envolvido; iv) antes de gravar devemos preparar o texto, tornando-o mais coloquial, 

evitando atrapalhações, avanços e recuos perante o microfone (Carvalho, 2009). 

Uma vez que o Podomatic não permite contas múltiplas, isto é, a criação de uma 

conta para vários utilizadores, esta circunstância tornou-se um obstáculo para uma 

dinamização mais intensa do podcast por parte dos alunos. A criação, e respectiva 

publicação de novos episódio foi sendo feita pelo professor, excepto na actividade “O 

meu Compositor Secreto”, na qual os alunos criaram e publicaram as suas 

actividades, no decorrer do tempo de aula da disciplina de Educação Musical. 

Como os participantes deste estudo ainda se encontram numa faixa etária com 

dificuldades a nível das competências digitais, foi necessária a utilização da totalidade 

de algumas das aulas de Educação Musical, em particular das sessões do segundo 

período, para a explicação das diferentes actividades e funcionamento das 

ferramentas utilizadas no decorrer deste estudo. Este aumento da carga horária 

estipulada para a realização do estudo empírico, veio, por um lado, retirar algumas 

aulas definidas para os restantes conteúdos da disciplina, mas por outro lado, veio 
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trazer melhorias significativas no domínio das ferramentas utilizadas, bem como nas 

competências da literacia digital dos alunos. 

Fala-se muito da existência nas nossas escolas de uma “fronteira digital” entre os 

alunos e os professores. Segundo Prensky (2001), os alunos de hoje são aquilo a que 

chama de “nativos digitais”, pois estes nasceram com a tecnologia e são fluentes na 

linguagem digital; por outro lado, os professores, na sua maioria, ainda são da 

“geração papel”. Para os “nativos digitais”, as ferramentas tecnológicas são um 

prolongar do seu cérebro que usam para comunicar, relacionar, partilhar, pesquisar, 

entre outras, e, obviamente, aprender. Porém alguns professores, chamados de 

“imigrantes digitais”, isto é, conhecem a linguagem digital mas têm dificuldade em 

compreender e expressar-se digitalmente, têm vindo a utilizar gradualmente as 

tecnologias na sala de aula. A escola não pode ficar dividida entre estes dois mundos 

e para isso terá de incentivar uma efectiva integração nos processos de ensino e 

aprendizagem das ferramentas tecnológicas que a maioria dos nossos alunos já utiliza 

no seu dia-a-dia. 

O mesmo autor (Prensky, 2009) refere que, à medida que caminhamos no século 

XXI, esta divisão digital entre os nativos e os imigrantes digitais começa a tornar-se 

menos relevante, sugerindo que nos devemos centrar naquilo a que designa por 

“digital wisdom”. Defende que a tecnologia digital pode tornar-nos mais inteligentes e 

mais sábios, sendo esta sabedoria proveniente do uso da tecnologia para melhorar as 

capacidades e aprendizagens do Homem. Este novo Homem, que Prensky chama de 

“Homo Sapiens Digital”, difere do Homem de hoje em dois aspectos fundamentais: ele 

aceita o digital como parte integrante da humanidade, e é digitalmente sábio, ou seja, 

usa as tecnologias para tomar decisões fundamentadas que, segundo o autor, serão 

fundamentais ao sucesso no contexto da sociedade da aprendizagem do século XXI. 

A aprendizagem potenciada pela utilização das ferramentas da Web 2.0, e mais 

concretamente pelo podcast, traz inúmeras vantagens em relação à aprendizagem 

mais “tradicional”, pois, ao utilizar as tecnologias para atingir determinada competência 

e/ou objectivo, os alunos tiram partido das mesmas, aprendem a comunicar utilizando 

diferentes formatos e media ficando assim mais aptos a dominarem a “digital wisdom” 

de que Prensky (2009) nos fala. 
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6.2 Síntese Conclusiva 

Embora o objectivo do estudo não fosse testar o impacto da ferramenta podcast 

nas aprendizagens dos conteúdos curriculares da Educação Musical – isso envolveria 

o desenho de um estudo de tipo experimental com a criação de dois grupos 

homogéneos que receberiam tratamentos diferentes – acreditamos que os alunos que 

participaram no estudo, para além dos conhecimentos dos conteúdos da disciplina, 

adquiriram certamente um conjunto de novas competências que lhes serão muito úteis 

no futuro. Referimo-nos às chamadas Digital Age Literacies ou 21st Century Literacy 

que englobam, entre outras, a capacidade de comunicar em diferentes suportes 

(Digital & Visual Literacy), numa perspectiva global (Global Literacy), procurando, 

avaliando e sintetizando a informação (Information Literacy), recorrendo ao 

computador e à Internet (Technology Literacy) (Partnership for 21st Century Skills, 

2004). 

No início deste trabalho, enquanto professores, questionámo-nos se esta 

ferramenta teria potencial para ser utilizada na disciplina de Educação Musical, e de 

acordo com os resultados obtidos, podemos dizer que o podcast é uma tecnologia 

com bastante potencial, quer para a disciplina de Educação Musical, quer para outras 

disciplinas, como nos é referido pelos estudos já referenciados.  

Como a Educação Musical é uma disciplina com particular destaque na utilização 

do áudio, faz todo o sentido utilizar esta ferramenta em contexto de sala de aula e/ou 

como complementaridade às aulas de Educação Musical. 

A simples utilização das tecnologias na sala de aula, por si só, torna-se num factor 

de motivação extra para os alunos. Embora defendamos a utilização das tecnologias, 

estas não devem ser utilizadas de um modo descontextualizado, mas sim, como forma 

de diversificar as aulas e torná-las mais atractivas e para ajudar os professores a 

transmitirem o saber. Esses usos das TIC em nada mudam o cenário educativo e em 

nada contribuem para que o aluno as use como parceiras cognitivas (Jonassen, 2007). 

A utilização das tecnologias depende muito de cada professor, pois, como referido 

anteriormente, alguns professores ainda não se sentem à vontade na utilização das 

tecnologias na sala de aula e daí a necessidade de se investir ao nível da formação 

dos professores, condição sine qua non para que as TIC sejam integradas de forma 

efectiva e eficaz na sala de aula (Coutinho, 2008). 

A aprendizagem potenciada pela utilização do podcast na aula de Educação 

Musical, por si só, não vem resolver os problemas de aprendizagem dos alunos. Esta 

ferramenta deverá ser vista como mais uma estratégia, entre as várias existentes, que 

poderá ser utilizada nas aulas, sejam de Educação Musical ou de outra disciplina. 



PODCASTING NA EDUCAÇÃO MUSICAL NO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

 70 

 

Pelos resultados obtidos neste estudo podemos afirmar que a simples utilização do 

podcast pode influenciar positivamente a aprendizagem dos alunos. Isto foi observado 

nos bons resultados obtidos na actividade “Um pouco mais de…”, numa temática em 

que a maioria dos alunos não alcança bons resultados na avaliação. As melhorias 

alcançadas, nomeadamente na temática da História da Música, deveu-se, na nossa 

opinião, ao facto de os alunos precisarem de se organizar para conseguirem trabalhar 

em grupo, e terem de preocupar-se em transmitir correctamente os conceitos chave do 

seu trabalho, de modo a facilitar o estudo por parte dos colegas.  

A utilização do podcast nas aulas de Educação Musical permite um trabalho mais 

específico, nomeadamente no reconhecimento auditivo. Os alunos ficam mais 

motivados para a Educação Musical quando se utiliza o podcast, pois, como este 

estudo comprovou, a simples utilização do podcast numa área temática que a maioria 

dos alunos não gosta, permitiu que estes aprendessem de um modo lúdico e criativo.  

Webster (2001, cit. em Cunha & Palheiros, 2006) usa o termo “satisfação pessoal” 

quando as tecnologias são bem trabalhadas pelo professor e correspondidas pelos 

alunos em termos de motivação e desempenho musical. Esta “satisfação pessoal” foi 

atingida durante este projecto, pois os alunos sempre se mostraram motivados e 

empenhados nas diferentes actividades. 

 

Esperamos por isso que este trabalho incentive a que outros professores de 

Educação Musical e de outras áreas disciplinares explorem o potencial educativo que 

as tecnologias Web 2.0 têm para oferecer para uma melhoria efectiva da qualidade do 

ensino e da aprendizagem. 
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6.3 Opinião do Professor sobre a Experiência 

 

 

 

 

 

 

 

Através de vários processos diversificados, como as experiências de reprodução, 

criação, reflexão, apropriação de técnicas, as competências da Educação Musical 

desenvolvem-se de acordo com os níveis de desenvolvimentos das crianças e jovens. 

(Departamento da Educação Básica, 2001) 

De facto, o aluno “aprende fazendo”, ou seja, através da experimentação, da 

prática, o aluno desenvolve de um modo mais efectivo as suas aprendizagens. A 

Educação Musical, como disciplina de carácter mais prático, constitui-se numa 

disciplina onde o aluno consegue desenvolver inúmeras competências, 

nomeadamente: i) o desenvolvimento da imaginação e pensamento musical; ii) o 

domínio de práticas vocais e instrumentais diversificadas; iii) o desenvolvimento da 

composição, orquestração e improvisação em diferentes estilos e géneros musicais; 

iv) a compreensão e apropriação de diferentes códigos e convenções; v) a valorização 

do património artístico-musical, entre muitas outras. 

Estas competências podem ser englobadas em quatro organizadores: i) 

interpretação e comunicação; ii) criação e experimentação; iii) percepção sonora e 

musical; e iv) culturas musicais (Departamento da Educação Básica, 2001). 

Através das actividades desenvolvidas nesta dissertação os participantes foram 

envolvidos pelos quatro organizadores das competências. Com este projecto, os 

participantes desenvolveram a musicalidade e o controlo técnico-artístico, 

nomeadamente nas actividades “A minha Canção” e “Vamos tocar”, pois foi pedido 

que os participantes interpretassem, sozinhos ou em grupo, uma canção à escolha, 

que analisassem e avaliassem auditivamente as canções escolhidas pelos colegas, e 

que adquirissem códigos e convenções de leitura, escrita e notação musical. Na 

actividade “Um pouco mais de”, os participantes tiveram de compreender a música em 

relação à sociedade, à história e à cultura; e compreender as relações entre a música 

e as outras artes e áreas de conhecimento. Através da actividade “Compositor 

Secreto”, os participantes necessitaram de utilizar as competências já adquiridas, de 

modo a conseguir encontrar o compositor secreto, nomeadamente, pela compreensão 

“A música é um elemento importante na construção de outros 

olhares e sentidos, em relação ao saber e às competências, sempre 

individuais e transitórias, porque se situa entre pólos aparentemente 

opostos e contraditórios, entre razão e intuição, racionalidade e 

emoção, simplicidade e complexidade, entre passado, presente e 

futuro.” (Departamento da Educação Básica, 2001) 
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da música enquadrada numa sociedade e época histórica, bem como compreender e 

reconhecer auditivamente alguns produtos musicais, relacionando-os com as outras 

artes e áreas de conhecimento. 

A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação, nomeadamente a 

utilização dos motores de busca para seleccionar a informação disponível na Internet, 

permitiram que os participantes desenvolvessem outras competências para além das 

específicas da Educação Musical, nomeadamente a literacia digital e a capacidade de 

trabalhar em colaboração com os pares. 

Na opinião do professor, a utilização do podcast revelou-se inovador e ajudou a 

criar um ambiente descontraído e agradável, servindo de complemento às aulas de 

Educação Musical. A simples utilização das tecnologias na sala de aula acrescenta um 

factor extra de motivação nos alunos, mesmo sem que o professor disso se aperceba. 

A grande participação dos alunos nas diferentes actividades vem demonstrar que este 

factor motivacional extra pode funcionar como um catalisador nas diversas 

aprendizagens e competências essenciais ao bom desempenho na disciplina de 

Educação Musical. 

 

6.4 Pistas para Trabalhos Futuros 

No que diz respeito a futuras investigações, seria pertinente também aplicar 

este estudo a alunos de diferentes anos e níveis de ensino, no sentido de observar as 

suas reacções e atitudes perante esta ferramenta.  

Directamente relacionado com o podcast criado, poderíamos desenvolver 

outras actividades tendo em conta algumas competências que não foram 

desenvolvidas com estas actividades, como por exemplo o desenvolvimento da 

composição musical através da junção de vários episódios criados pelos alunos, 

compondo uma música original. 

Também seria interessante utilizar outras ferramentas da Web 2.0, e porque não 

da Web Semântica (Web 3.0), como auxílio na disciplina, de modo a verificar qual a 

ferramenta mais eficaz, com maior utilidade e potencial no processo 

ensino/aprendizagem, quer na disciplina de Educação Musical quer nas outras 

disciplinas do Ensino Básico, Secundário e Superior.  
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QUESTIONÁRIO 
 

Com este questionário pretende-se recolher algumas informações acerca de aspectos 

relacionados com a disciplina de Educação Musical e as TIC. Pensa bem e responde com 

sinceridade. Não há respostas certas nem erradas. 

 

 
1. DADOS BIOGRÁFICOS 
 
Indica a tua idade: ______ anos 
 
Coloca uma cruz referente ao teu género: 
 

Masculino  Feminino  
 
 
2. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 
 
 

 Sim Não 

2.1. Tens computador em casa?   

2.2. Tens portátil?   

2.3. Tens ligação à internet?   

2.4. Tens leitor de MP3?   

 
 
3. LOCAL DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 
 

 Em casa Na 
escola Outro Onde? 

3.1. Uso mais o computador…     

3.2. Uso mais a internet…     

3.3. Uso mais o leitor de MP3…     

 
 

4. FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 
 

 Diariamente 2/3 vezes 
por semana 

1 vez por 
semana Nunca 

4.1. Uso o computador…     
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4.2. Acedo à internet…     

4.3. Uso o leitor de MP3…     

 
 

 

5. UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR / INTERNET 
 
 5.1 Como consideras a tua relação com os computadores: 
 

Nula Reduzida Razoável Boa Excelente 

     

 
 
 5.1 O computador é usado essencialmente para: 
 
      (Assinala com uma X as três opções que mais utilizas.) 
 

Trabalhos da Escola  

Pesquisas na internet  

Processador de texto (Word, bloco de notas, wordpad…)  

Messenger / VoIP / Skype  

Ver vídeo / imagens  

Download de músicas / filmes  

Criar/Participar em Blogues  

Redes Sociais (Hi5, MySpace…)  

Podcast / Videocast  

Fóruns  

Moodle da Escola  

Correio electrónico (email)  

Outra utilidade  

         Qual: _______________________________________________ 
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6. UTILIZAÇÃO DE PODCASTS 
 
 

 Sim Não 

1. Já ouviste falar em podcasts?   

 
Se respondeste Não avança para a questão 7. 

 

 Sim Não 

6.2. Já acedeste a algum podcast?   

6.3. Já criaste algum podcast?   

 
 
 
7. PESQUISAS NA WEB PARA TRABALHOS ESCOLARES 
 
Assinala com um 1, 2, e 3 as três opções que consideras mais importantes 
relativamente às dificuldades que tens sentido quando fazes pesquisas na Web 
(ex:1 - mais importante e 3 – menos importante) 
 
 

1. Dificuldade em utilizar um computador com ligação à Internet  

2. Falta de conhecimentos para utilizar a Web  

3. Dificuldade em encontrar informação sobre o assunto em questão  

4. Dificuldade em seleccionar os sites  

5. Pouca informação em português  

6. Falta de tempo para me ligar à Internet  

7. Falta de qualidade da informação obtida  

8. Perder-me com informação que não é relevante  

9. Dificuldade em trabalhar/aplicar a informação obtida  

9. Não utilizo a Web para fazer pesquisas  

10. Outro. Qual? ____________________________________________  
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8. ATITUDES E CONCEPÇÕES EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO MUSICAL 
 

Marca com um X a opção que melhor descreve a tua opinião relativamente a 
cada uma das afirmações: 

 

 Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 

1. A disciplina de Educação Musical é 
interessante.     

 
  Porquê? ________________________________________________________ 
 
 

 Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 

2. Só gosto de alguns conteúdos da 
Educação Musical     

 
Quais são os conteúdos que mais gostas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
E os conteúdos que menos gostas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

 Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 

3. A Educação Musical não é útil na vida 
diária     

 
  Porquê? ________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
9. AS AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL IDEAIS 
 
 
Para ti, como seriam as aulas de Educação Musical ideais? 
(assinala com uma cruz apenas as três opções que consideras mais importantes) 

 

1. Maior leitura de textos  

2. Tocar mais flauta  

3. Aprender a tocar guitarra  

4. Aprender a tocar piano  

5. Aprender a tocar outro instrumento  

6. Criar uma orquestra ou banda com os colegas da turma  
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7. Compor músicas no computador  

8. Criar um Website de apoio à disciplina  

9. Organizar concertos na escola  

10. Outra  

       Qual: _____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado pela tua colaboração!                                                       
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QUESTIONÁRIO 
 

Com este questionário pretende-se recolher algumas informações acerca de aspectos 

relacionados com o projecto “Música na Web”. Pensa bem e responde com 

sinceridade. Não há respostas certas nem erradas. 

 
 
2. AVALIAÇÃO GLOBAL 
 

 Sim Não 

Gostaste de participar neste projecto?   

 
 

2.1 Justifica a tua resposta. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
2. ACTIVIDADES PROPOSTAS 
 
      

2.1. Qual foi a tua primeira impressão/sentimento quando te foi proposto a 
realização do projecto Música na Web? 

 
Má Indiferença Boa Muito Boa 

    

 

2.1.1. Porquê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 
2.2. Com base na tua experiência de participação no projecto Música na Web, 

indica nos espaços respectivos, os três (3) adjectivos que melhor o 
caracterizam (por exemplo: bom, interessante, divertido…). 
 

__________________ _________________       _________________ 
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2.2.1. Porquê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 
 2.3. Assinala com uma X a actividade que mais gostaste no projecto Música na 

Web. 
 

Primeira Experiência  

Compositor Secreto  

Vamos tocar…  

Um pouco mais de…  

A minha canção  

       
 

2.3.1. Porquê? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

  
 2.4. Assinala agora com uma X a actividade que menos gostaste. 
 

Primeira Experiência  

Compositor Secreto  

Vamos tocar…  

Um pouco mais de…  

A minha canção  

 

 

2.4.1. Porquê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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3. PODCAST NAS AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL 
 

 Sim Não 

3.1. Achas que o podcast pode ser uma ajuda à 
aprendizagem da Educação Musical?   

 
3.1.1 Porquê?  

   (Assinala com uma X as três opções que melhor justificam a tua 
resposta) 

 

Motiva os alunos para a disciplina  

É Interessante   

Não vejo utilidade no podcast  

Facilita a aprendizagem de alguns temas  

É um complemento à aula  

É um recurso pedagógico útil  

Estimula o trabalho de grupo  

Desenvolve o trabalho individual  

É uma perda de tempo  

Tenho dificuldade em compreender para que serve  

Prefiro ter aulas sem utilizar o podcast  

As aulas são divertidas  

Outra   

         Qual: _______________________________________________ 
 
 

 Sim Não 

3.2. Gostavas de utilizar o podcast nas outras 
disciplinas?   

 

3.3. Na tua opinião, em que disciplina(s) deveria ser usado o podcast como 

complemento às actividades desenvolvidas nas aulas? (assinala todas as opções 

que consideres relevantes) 
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Língua Portuguesa  

Língua Estrangeira   

História e Geografia de Portugal  

Ciências da Natureza  

Matemática  

Educação Física  

Educação Musical  

Educação Visual e Tecnológica  

Área de Projecto  

Estudo Acompanhado  

E.M.R.C  

 

 
3.4. O que mais gostaste de fazer neste projecto? (Indica com X as três (3) razões que 

consideras mais importantes) 

 

Gostei de gravar as canções com os meus colegas  

Gostei de gravar os resumos sobre a História da Música   

Gostei de gravar a minha interpretação na flauta  

Gostei de participar na descoberta do Compositor Secreto  

Gostei de gravar a minha canção  

Gostei de utilizar o computador  

Gostei de trabalhar em grupo  

Gostei de trabalhar individualmente  

Não gostei de nenhuma actividade  

Outra.  

 

 Qual? __________________________________________________________ 
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4. AVALIAÇÃO FINAL 
 

 Não 
Satisfaz Satisfaz Satisfaz 

Bastante 

4.1. Como avalias a tua participação neste 
projecto? 

 
  

 
 

4.1.1. Aponta todas as razões que justificam a tua resposta à questão anterior 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

 Sim Não 

4.2. Gostavas de continuar este projecto no 
terceiro período?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado pela tua colaboração!       
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