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RESUMO  Esta dissertação pretende demonstrar a 

importância do trabalho cénico na disciplina 

de Classe de Conjunto (Coro) como 

elemento motivador e formador de futuros 

profissionais ou simples apreciadores de 

música e das artes cénicas. Ao longo desta 

dissertação, vão ser apresentadas várias 

teorias de forma a sustentarem opções que 

mais tarde foram utilizadas na aplicação de 

exercícios e na retenção de resultados. 
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ABSTRACT  The aim of this dissertation is to 

demonstrate the importance of stage 

performance art in ensemble classes (such 

as choir), as a factor which can motivate 

and train both the professional performing 

artists and the appreciative audiences of the 

future. Several theories will be presented 

throughout this dissertation. These theories 

support the exercises applied in this study 

and the subsequent results which were 

obtained. 
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INTRODUÇÃO 

 Como professora de coro, e encenadora, acredito que as artes do palco podem ser 

uma forma de dinamizar comunidades e contribuir para a formação e enriquecimento, não 

só dos alunos de música, mas, também, de todas as crianças.  

Importante para a realização deste trabalho "criança em comunhão com a 

teatralização da música", foi o meu percurso artístico, pois muni-me de estratégias e 

conhecimentos que me sustentam e me permitem compreender a importância das 

expressões artísticas, nomeadamente da expressão cénica, na formação das crianças e 

jovens.  

 A atração pelo palco foi sempre algo que ao logo dos meus estudos artísticos esteve 

presente, e ainda mais o campo da representação. Por tal motivo, aos 16 anos, optei por 

frequentar o Curso Complementar de Canto e consequentemente o Curso Superior. Foi, 

então, na ESMAE, onde frequentei e conclui a minha licenciatura que, comecei a 

descobrir, através da disciplina de expressão cénica e estúdio de ópera com a professora 

Norma Silvestre, os encantos da encenação e o mundo por detrás de um espetáculo. Mais 

tarde, as experiências que fui tendo como assistente de encenação e as oportunidades de 

formação que me surgiram neste campo, nomeadamente o curso de encenadores 

organizado pelo Teatro Nacional e S. Carlos e pela Fundação Calouste Gulbenkian, foram 

desenvolvendo em mim ainda mais o gosto pela vertente cénica e criativa do palco, até 

chegar ao ponto em que já não sabia do que gostava mais, se era estar no palco ou atrás 

dele, e levando-me mais uma vez a perceber que me sentia vocacionada para o trabalho de 

encenação, em especial com crianças e jovens. O caminho que, entretanto, percorri  foi, de 

alguma forma, crucial para a realização do projeto a que me proponho. 

  O facto de, só no Ensino Superior, ter tido contacto com este tipo de trabalho, 

levou-me a pensar que seria de extrema importância a inclusão das artes performativas, 

nomeadamente, na vertente cénica, na classe de conjunto, mais concretamente na disciplina 

de coro, do Curso Oficial do Ensino Básico de Música.  

 

Assim, este Projeto Educativo tem como objectivo preparar e levar à cena um 

espetáculo de teatro musical em contexto escolar, no âmbito da disciplina de coro, com 
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todas as vertentes necessárias à sua produção, procurando dar a conhecer aos alunos, todos 

estes aspetos que estão envolvidas na sua criação e, ao mesmo tempo, desenvolver neles as 

suas capacidades artísticas, não só através da música, mas, neste caso, também através das 

artes cénicas, fomentando ainda o seu gosto pelas artes performativas em geral. Pelas 

razões que adiante se dissecarão, optou-se por realizar esta produção com dois elencos, 

dando assim oportunidade a mais alunos, de se envolverem de uma forma mais individual 

no projeto. 

A obra escolhida foi o Musical Juvenil, Op.121 de Jorge Salgueiro intitulado “Kate 

e o Skate”, com libreto de Risoleta Pinto Pedro pela sua temática, por se tratar de um 

musical que foi pensado para adolescentes, e cujo enredo estará mais próximo das suas 

realidades, facilitando, assim, a sua motivação e captação para este projeto. 

Este trabalho, na sua parte prática, irá focar vários aspetos relevantes para o 

desenvolvimento e cumprimento de metas estabelecidas e necessárias à concretização de 

um espetáculo de teatro musical tais como: desenvolver a facilidade na expressão de 

sentimentos (enquanto intérpretes) construir a personagem, adquirir naturalidade, habituar 

ao contacto com questões cénicas, à movimentação nos bastidores, conviver com o 

material cénico, etc. 

Propus a implementação deste projeto, no concelho de Fafe, por ser um Concelho 

onde existe uma forte componente musical, estando, no entanto, carenciada na área das 

artes de expressão dramática. O trabalho terá como principais intervenientes os alunos do 

5º e 6º ano de escolaridade do curso básico de música do ensino articulado, que fazem 

parte do Coro da Academia de Música José Atalaya. 

O facto de ter escolhido este grupo de alunos, não foi ao acaso. Tendo em conta a 

minha experiencia, após um ano de estudo de um instrumento, começa por vezes, juntos 

dos alunos, a aparecer algum desinteresse e desmotivação. Só mesmo os que estão mais 

focados para o estudo da música, eventualmente até com o objetivo de seguir uma carreira 

neste âmbito é, então nestas idades que se pode sentir alguma desmotivação. Além deste 

fator, existe o facto de que, legalmente, um aluno do ensino artístico em regime articulado, 

como os que realizaram este projeto, podem desistir do curso, no final de um ciclo de 

escolaridade, ou seja, no final do 6º ano, perdendo, assim, todos os benefícios do ensino 
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articulado. Daí que, de certa forma, pensei nesta possibilidade e para evitar essa situação 

optei por convidar estes alunos para viverem esta nova experiência.  

No entanto, a preparação e implementação do projeto, assim como a elaboração  

deste documento que lhe serve de apoio, pressupôs uma abordagem teórica e prática em 

que foi necessário pesquisar e revisitar as diversas matérias, desde a psicologia infantil, aos 

conceitos teatrais e teorias e técnicas vocais e musicais, que envolvem a sua preparação. 

Este documento irá, assim, refletir o percurso que levou desde a escolha do mesmo até à 

sua concretização, passando pelos conceitos teóricas que sustentam as diversas fases do 

trabalho prático desenvolvido com os alunos, nomeadamente ao nível da motivação, das 

artes cénicas, do trabalho de ator, do trabalho musical e vocal, entre outros.  
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I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO  
 

 Neste enquadramento teórico será feita uma abordagem das teorias básicas dos 

processos criativos e a importância das artes da educação das crianças. Assim, serão 

focadas questões relacionadas com a importância da arte na educação, a motivação na 

aprendizagem musical, as artes do palco como partilha de sentimentos e emoções.  

 Para além destes temas serão ainda tratadas as questões dos jogos teatrais como 

metodologia de construção cénica das personagens e, por último, o professor de canto 

como preparador vocal em aulas de coro. Todos estes são, na minha perspetiva, relevantes 

no contexto deste Projeto Educativo. 

 

 

1. TEORIAS BASILARES DOS PROCESSOS CRIATIVOS E A IMPORTÂNCIA 

DAS ARTES NA EXPRESSÃO PESSOAL E COLETIVA NA EDUCAÇÃO DOS 

JOVENS E CRIANÇAS 

 A evolução artística de uma criança deve ser fomentada desde muito cedo, através 

de um ato experimental, como algo que vivenciem, trabalhem, sintam, construam e vejam. 

É, também, através de experiências como aquelas que me proponho realizar através deste 

Projeto Educativo, que os jovens poderão ter a oportunidade de vir a reconhecer, mais 

tarde, os códigos e as técnicas aprendidas durante esta experiência.   

No meu entendimento o desenvolvimento de uma atividade como esta poderá criar 

e aprofundar alguns recursos pedagógicos, levando a criança a viver outros papéis, 

possibilitando-lhe assim, de forma lúdica, a tomar mais consciência do seu EU através do 

jogo cénico. No entanto, é necessário que o professor saiba adequá-lo às possibilidades e 

condições de desenvolvimento dela e dos objetivos pedagógicos.  

 

1.1. A importância da arte na educação 

 De acordo com Janson, o conceito de Arte é muito vasto e o uso do termo “arte” 

pode suscitar controvérsia entre alguns grupos. No entanto, podemos encontrar as grandes 

manifestações artísticas no teatro, música, dança, pintura, escultura, arquitetura e noutros 
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meios tecnológicos que podemos usar para transmitir e partilhar sentimentos, emoções ou 

estados de espírito promovendo um discurso entre o artista e o que desfruta da obra, 

mesmo onde, aparentemente, não existe, um dialogo. Para este autor “A arte tem sido 

considerada um diálogo visual, pois encerra tão, claramente, como se ela tivesse falado 

connosco, embora o objeto em si seja mudo” (H.W., 1996, p. 07). 

Seguindo o exemplo brasileiro, e olhando para os parâmetros curriculares nacionais 

elaborados pelo Governo Federal do Brasil, “o intuito do ensino e aprendizagem de Arte é, 

assim, o de capacitar os estudantes a humanizarem-se melhor como cidadãos inteligentes, 

sensíveis, estéticos, reflexivos, criativos e responsáveis no coletivo, por melhores 

qualidades culturais na vida dos grupos e das cidades, com ética e respeito pela 

diversidade” (PNC 2000. P. 50).  

 A realização de projetos artísticos leva, ainda, o aluno a adquirir conhecimentos de 

uma forma alargada, possibilitando, ainda, a resposta a algumas questões, sendo elas, 

económico sociais, educacionais ou culturais. Permite, ainda, a assimilação de conteúdos 

de uma forma mais prática, fácil e intensa, como justifica Hernandez, “o que se pretende 

desenvolver com os projetos é, buscar a estrutura cognoscitiva, o problema eixo, que 

vincula as diferentes informações as quais confluem num tema para facilitar seus estudos e 

compreensão por parte dos alunos” (Hernandez, 1998, p. 62). 

 Ainda de acordo com este Autor, um projeto artístico precisa de ser bem elaborado, 

principalmente, quando é posto em prática, é necessário saber executá-lo. Para tal, o 

professor tem de tomar uma atitude mais aberta para poder adquirir novos conceitos e 

conhecimentos, e o aluno deve tornar-se mais motivado pela informação que está a ser 

partilhada, comprovando que a motivação é o resultado da sua valorização. “Quando 

falamos de projetos, o fazemos pelo fato de imaginarmos que possam ser um meio de 

ajudar-nos a repensar e refazer a escola. Entre outros motivos, porque, por meio deles, 

estamos reorganizando a gestão do espaço, do tempo, da relação entre os docentes e os 

alunos, e sobretudo, porque nos permite redefinir o discurso sobre o saber escolar (aquilo 

que regula o que se vai ensinar e como devemos fazê-lo) ” (Hernandez, 2000, p. 179). 
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1.2. Motivação na aprendizagem musical 

 Teóricos e Pesquisadores definem que o sucesso de uma aprendizagem bem-

sucedida só pode ser realizado através da motivação (Bzuneck, 2004; Guimarães 2003, 

2004, Boruchovitch 2004). Para o sucesso do ensino artístico, é necessário perceber o 

motivo a que leva alguns alunos mostrarem-se tão interessados e outros não demostrarem 

qualquer interesse. Um aluno interessado demonstra a sua motivação através das suas 

ações, pois denota-se maior qualidade e intensidade no resultado das mesmas. 

 Segundo a Pedagoga Christiane Godoi (2001), a psicologia é o ramo da medicina 

que estuda a temática da motivação. Esta temática apresenta, igualmente, diversas teorias. 

Godoi, num âmbito internacional, demonstra que a motivação é tema de estudo há várias 

décadas, resultando num vasto número de pesquisas. No entanto, na área da educação 

musical, existem poucos trabalhos que investiguem a motivação na aprendizagem musical 

(Austin, Renwick e McPherson, 2006). 

 

1.2.1. Teorias sociocognitivas da motivação  

 

 As teorias de sociocognitivas pressupõem que a motivação se trata de um processo 

desencadeado por fatores internos e externos; os internos fazem parte do auto sistema 

(pensamentos, perceções, crenças e emoções); já os externos estão ligados ao meio social 

(professores, pais, irmãos) às ações pessoais (estudo, esforço e concentração) e ao 

resultado positivo das mesmas (Austin; Renwick; McPherson, 2006). 

 O processo motivacional foi tema de várias teorias, entre elas, Wigfield e Eccles 

(2002) e Maehr, Pintrich e Linnenbrink (2002) identificam as seguintes como as mais 

utilizadas: a) teoria da autoeficácia; b) teoria da orientação de metas; c) teoria da atribuição 

de casualidade; d) teoria da autodeterminação; e) modelo de quatro fases do 

desenvolvimento de interesses; f) teoria do fluxo. 
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1.2.1.1. Teoria da autoeficácia 

Esta teoria tem como base de investigação as crenças dos indivíduos sobre a sua 

capacidade de realização, relativamente a determinadas atividades que se denominam 

como crenças de autoeficácia (Bzuneck 2004). Nesta teoria é necessário que o indivíduo 

acredite ser capaz de realizar determinada tarefa. Segundo Schunk e Pajares (2002), os 

alunos que se sentem capazes de realizar ou aprender uma determinada tarefa têm mais 

desenvoltura, trabalham com mais gosto e tornam-se mais persistentes, perante uma 

dificuldade, tornando-se, assim, mais bem-sucedidos. 

 

1.2.1.2. Teoria da orientação de metas 

 

Os estudiosos (Anderman; Austin; Johnson, 2002) identificam duas orientações de 

metas, a meta do domínio ou da aprendizagem e a meta de performance. A primeira está 

diretamente ligada com a ambição na aquisição do conhecimento, ao esforço, à 

aprendizagem constante. A segunda trata-se da exibição dos seus conhecimentos, de modo 

a obter julgamentos ou avaliações positivas das suas aptidões. 

 

1.2.1.3. Teoria da atribuição da casualidade 

O estudo desta teoria recai nas diferentes convicções dos indivíduos perante as 

experiências de sucesso ou falhas pessoais. Perante uma determinada situação em que o 

indivíduo saiu fracassado, este pode atribuir esse fracasso ao acaso ou à sua falta de 

esforço ou dedicação. No oposto do exemplo anterior, o indivíduo, perante o sucesso, pode 

relacionar o mesmo com uma causa externa ou ao seu próprio desempenho (Maerh; 

Pintrich; Linnenbrink, 2002). 

 

1.2.1.4. Teoria da autodeterminação 

 

Esta teoria admite que a motivação tanto pode ser interior como exterior. Os 

indivíduos, que se encontram motivados para a realização das suas atividades com 
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interesse e prazer, estão, então, motivados interiormente. No entanto, os indivíduos 

motivados exteriormente, realizam tarefas quando nelas existe alguma utilidade, segundo a 

sua perspetiva, com o objetivo de evitar punições e/ou receber elogios da comunidade 

circundante do mesmo (Ryan; Deci, 2006). 

 

1.2.1.5. Teoria do fluxo 

Aqui os indivíduos experienciam um envolvimento completo nas tarefas que 

realizam. Essa experiência é intitulada de “experiência de fluxo”. Os indivíduos ficam 

intensamente envolvidos nas tarefas, perdendo a noção de tempo e espaço. Necessita, 

então, de haver uma harmonia entre a tarefa e a capacidade de resolução por parte do 

individuo. Esta harmonia visa aumentar a experiência de fluxo nos indivíduos (Maehr; 

Pintrich; Linnenbrink, 2002). 

 

1.2.1.6. Modelo de quatro fases do desenvolvimento do interesse 

O interesse, aqui, pode ser entendido como uma tendência, quando envolvido em 

eventos, objetos e ideias. Segundo Hidi e Renninger, o interesse do indivíduo pode ser 

desenvolvido por diversas áreas do conhecimento. Inicialmente, este é provocado devido a 

uma situação externa (evento, objeto, ideia). Quando o dito envolvimento é bem-sucedido, 

o interesse torna-se individual, este pode ainda influenciar positivamente a aprendizagem, 

a concentração na busca e obtenção de resultado positivos. 
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2. AS ARTES DO PALCO COMO PARTILHA DE SENTIMENTOS E 

EMOÇÕES 

2.1. O Teatro como expressão da emoção pela palavra e pelo gesto 

 

Massoud Moisés (2004) afirma-nos que, o Teatro tem a sua origem nos remotos 

tempos em que os homens das cavernas, regressados das suas caçadas, transmitiam à sua 

comunidade as suas aventuras, lutas medos, os seus atos de bravura e sucessos. Aqui tem 

início ao que chamamos narrativa, início dos contadores de histórias e da forma que 

durante muitos séculos, até à invenção da escrita, foi a forma de transmissão do saber 

humano e das suas vivências. 

 Beltrot Brecht vê o teatro como uma agregação de várias manifestações de arte, tais 

como a dança, o canto, a música, a palavra e o movimento através do “gestus”, termo 

criado por Este para discriminar a qualidade de representação de várias expressões 

humanas no palco Peter Thomson e Glendyr Sacks (2007). Assim, segundo a minha 

interpretação, chega-se ao que intitulamos de “tecido”, várias linhas artísticas que, no seu 

entrelaçamento criam uma determinada trama. O teatro é, assim, um espetáculo composto 

por uma grande diversidade de linguagens, tais como, o texto, o ator com todas as 

possibilidades do seu corpo, o cenário, os figurinos, a música e a luz. 

Se a emoção numa representação teatral é vista única e simplesmente pelo discurso, 

numa observação mais aprofundada, percebemos a importância do gesto ou movimento 

(dança) como complemento à força das palavras, ou, até mesmo, na expressão da emoção 

durante a ausência de discurso.   

No campo do teatro-dança, e segundo Greimas e Fontanille (1993) as emoções e as 

paixões ocupam uma grande importância como parte do seu discurso. A construção das 

personagens é intensificada pela existência das paixões, pois implicam mudanças de estado 

no sujeito. As personagens, a partir das relações com os objetos, e com as restantes 

personagens inerentes no projeto e consigo mesmo, adquirem consistência emotiva. Estes 

autores relacionam essa consciência através do uso da metáfora estabelecida da relação de 

“paixões” a um “perfume” exalado por todos os poros do discurso.  
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 De acordo com Fernandes (2000), Laban foi o criador do sistema de leis ou 

movimentos corporais que hoje definimos como teatro-dança. De acordo com Fernandes 

(2000), para Laban, o movimento corporal não representa a emoção. Para ele, o 

movimento é sentimento e emoção em constante transformação. Dantes refere ainda que 

“… em dança, a forma ¾ a matéria configurada ¾ é efêmera, fugaz, transitória: a dança se 

realiza no corpo através de movimentos que fazem e se desfazem com rapidez, que se 

desmancham assim que se constituem, quase instantaneamente” (Dantas, 1997, p. 51). 

 Segundo a minha perspetiva, ao dançar, o bailarino cria um desenho no tempo e no 

espaço com os seus gestos. Tratando-se assim de uma combinação de movimentos 

sensíveis e impulsos que gerem formas e reformas com transformações constantes, 

tornando a dança numa realidade visível e dinâmica do pensamento e das emoções. Mais 

uma vez e, segundo a minha experiencia como artista, sinto que assim, em comunhão com 

a palavra que o ator profere, os gestos corporais são usados para dar “corpo” à emoção.  

 

2.2. A Música como expressão de sensibilidade e emoção 

 

De acordo com Clotilde Leinig (2008) a música é uma das expressões mais antigas 

conhecidas pelo Homem. Vivemos e crescemos com ela. Na nossa essência, existe um 

compasso e ritmo que é sinónimo de vida, a nossa respiração, o nosso caminhar e a nossa 

fala. O canto é, entre os povos, uma das formas mais comuns de expressão, mesmo estando 

a falar de povos que ainda não tenham desenvolvido o conhecimento da escrita e utilizem, 

unicamente, instrumentos musicais para fazer uma marcação de ritmo.  

 Segundo Baltazar (2009), cada vez mais, a música ocupa um lugar de destaque nas 

nossas vidas, está presente nas salas das nossas casas, através das aparelhagens e da 

televisão, nos nossos quartos, nos carros, nos computadores, telemóveis, etc. e em quase 

todo o tipo de eventos sociais, religiosos, políticos, culturais e até desportivos, entre outros. 

A música é, essencialmente, uma amálgama de movimentos, sons, ruídos, silêncios, 

tensão e relaxamento. A música é, também, um estímulo acústico incitador de emoções nos 

ouvintes (Juslin e Laukka, 2004 apud Ramos, 2010). 
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 Em estudos realizados, os efeitos emocionais da música podem ser medidos de duas 

abordagens, a categórica e a dimensional. Na primeira, aplicam-se emoções básicas 

consequentes da escuta musical, tais como: Alegria, Serenidade, Raiva (ou Medo) e 

Tristeza. Já no que respeita à segunda, aplica-se a categoria arousal e valência afetiva 

(Russel, 1980 apud Ramos, 2010). Arousal tem como base um conceito psicológico de 

estado de excitação fisiológica, que leva o indivíduo a prestar atenção à música que está ser 

executada, através dos mecanismos neurais e cognitivos que são ativados. Já no que 

respeita à valência afetiva, esta encontra-se associada a um valor hedónico, positivo e 

negativo, podendo, claro, variar de indivíduo para indivíduo (Ramos, 2010). 

 Para Lichtensztejn (2009), a música é um fenómeno multidimensional e complexo 

que ativa vários aspetos do funcionamento humano nas diferentes etapas da sua vida. Sabe-

se ainda que, através da música, e das suas qualidades, pode obter-se alívio da ansiedade, 

do stress, ajuda, igualmente, no tratamento da depressão, facilita a expressão dos canais da 

comunicação, regula o estado anímico e favorece, ainda, a motivação e possibilidade de 

desenvolver mecanismos de adaptação a novas situações ou mesmo situações traumáticas. 

 

3. JOGOS TEATRAIS COMO METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO 

CÉNICA 

3.1. Imaginação e criatividade 

 

 Em qualquer etapa do trabalho cénico, seja ela com jovens ou com adultos, 

devemos ter sempre presentes os aspetos que consideramos importantes no processo de 

aprendizagem, tais como as várias teorias da motivação, imaginação e criatividade, as 

artes cénicas, o ator e a voz, entre outras. 

 O próprio Stanislavski, teórico do teatro, reforça que o trabalho de ator, segundo 

o seu sistema, não é uma simples imitação, ou a repetição do trabalho de outros atores. 

Será sempre o resultado de uma criação individual e original fundindo-se depois no 

conjunto do grupo de atores. A originalidade da criação da personagem pelo ator, deve 

estar tão intrinsecamente ligada a si mesmo que ela está para o processo de criação da 

personagem, como as funções autónomas e básicas estão para o corpo, isto é, o ator 
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não deve ter que pensar em como agir mas, deve a ação partir de si mesmo como um 

reflexo. O seu sistema não equivale a um estilo de representação. É, como qualquer 

técnica, um meio e não uma finalidade. É o próprio Stanislavski que diz “Ele (o seu 

sistema) só tem utilidade, quando se transforma numa segunda natureza do ator, 

quando este deixa de se preocupar com ele e quando seus efeitos começam a aparecer 

naturalmente em seu trabalho” (Stanislavski, 2009, p. 08). 

 Viola Spolin, no seu livro “Improvisação para o Teatro”, afirma: “Todas as 

pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas são capazes de improvisar. As 

pessoas que desejarem são capazes de jogar e aprender a ter valor no palco” (Spolin, 

1963, p. 03).  

Araújo Santos diz ainda que "Temos que trabalhar o sentimento que traz aquela 

canção, pensar no texto. Se tem poesia, tem que ser dita, e bem dita" (Costa apud Santos 

2003, p. 18). Para trabalhar a expressão do sentimento, o ator poderá ter a necessidade de 

recorrer a um processo criativo. Segundo Stanislavky, para realizar esse processo, 

“Necessitamos, antes de mais nada, de uma série ininterrupta de supostas circunstâncias, 

no meio das quais se desenvolve o nosso exercício. Segundo, temos de contar com uma 

linha sólida de visões interiores, ligadas a essas circunstâncias, de modo que elas sejam 

ilustradas para nós. Durante cada segundo que estivermos no palco, a cada momento do 

desenrolar da ação da peça, temos de estar cônscios das circunstâncias externas que nos 

cercam ” (Stanislavski, 2009, p. 96). Fazendo então uma transposição para o canto, posso 

então afirmar que a imaginação, sendo um meio para visualizar, para tornar algo visível 

relativo à fantasia, à invenção e à criatividade. A teatralização de um espetáculo – ou 

mesmo apenas de uma música – empresta elementos extras à linha melódica proferida pelo 

cantor, podendo fazer novas ligações com a plateia, além da comunicação musical já 

esperada. Puebla diz que "o primeiro contacto do público com o Coro é visual” (Puebla, 

2004, p. 169).  

 Abordando, ainda, o pensamento de Stanislavski (2009) sobre a imaginação, 

enquanto a fantasia, a invenção e a criatividade produzem algo que anteriormente não 

existia, a imaginação não é necessariamente criadora. Existem, certos casos em que a 

imaginação não consegue tornar visível um pensamento fantástico. “uma cadeia 

interior de circunstâncias que foram imaginadas por nós mesmos, a fim de ilustrarmos 
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nossos papéis. Com esses momentos formar-se-á uma série ininterrupta de imagens, 

parecidas com um filme cinematográfico. Enquanto a nossa atuação for criadora, essa 

fita desenrolar-se-á e projetar-se-á na tela da nossa visão interior, tornando vívidas as 

circunstâncias por entre as quais nos movemos. Além disso, essas imagens interiores 

criam um estado de espírito correspondente e despertam emoções, ao mesmo tempo 

que nos mantêm dentro dos limites da peça” (Stanislavski, 2009, p. 96-97) Assim para 

Stanislavski, podemos concluir, que o cantor/ator necessita, quer da fantasia, quer da 

imaginação. O autor de uma obra pode não fornecer todas as informações sobre a vida 

anterior das personagens, nem mesmo, durante o decorrer da peça. Pormenores como o 

aspeto exterior, os seus modos, o seu andar, caraterísticas, e até, muitos aspetos do seu 

pensamento, sentimentos, impulsos e atos têm de ser criados pelo ator/cantor que deve 

dar mais profundidade a tudo isso. “A imaginação notada de iniciativa própria pode 

desenvolver-se sem qualquer esforço especial e trabalha, constante e incansável, quer 

você esteja dormindo, quer acordado. Depois há aquela que não tem iniciativa, mas é 

fácil de despertar e continua agindo logo que lhe sugere alguma coisa. A imaginação 

que não reage às sugestões cria um problema mais difícil. Com ela o ator recebe as 

sugestões de um modelo apenas exterior e formal. Assim equipado, o seu 

desenvolvimento está crivado de dificuldades e há pouquíssima esperança de êxito, a 

não ser que ele faça um esforço enorme” (Stanislavski, 2009, p. 90).  

 Stanislavski fala-nos, ainda, de alguns aspetos que merecem especial realce. 

Todo o trabalho cénico deve ser iniciado com o uso do “Se”, como um trampolim que 

nos lança para o plano da imaginação. A própria peça e os seus personagens são 

invenções da imaginação do seu autor, como refere Stanislavski, “uma série inteira de 

Ses e de circunstâncias dadas, cogitadas por eles” (Stanislavski, 2009, p. 87). O ator 

deve aplicar a técnica aprendida, para transformar a peça numa realidade teatral, tarefa 

para a qual vai necessitar demasiadamente do uso da imaginação. Para tal chama-nos 

ainda à atenção para o facto de o autor, o diretor e outros colaboradores do espetáculo 

omitirem coisas que precisamos saber. Assim diz-nos “Necessitamos, antes de mais 

nada, de uma série ininterrupta de supostas circunstâncias, no meio das quais se 

desenvolve o nosso exercício. Segundo, temos de contar com uma linha sólida de 

visões interiores, ligadas a essas circunstâncias, de modo que elas sejam ilustradas para 

nós. Durante cada segundo que estivermos no palco, a cada momento do desenrolar da 



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

19 

 

ação da peça, temos de estar conscientes, ou das circunstâncias externas que nos 

cercam. (Stanislavski, 2009, p. 96-97). Assim sendo, o ator/cantor deve, pois, aplicar 

em cada cena, toda uma análise da personagem e das suas ações, quer as que são dadas 

pelo autor, quer outras que não sendo representadas na peça, devem estar presentes na 

imaginação do cantor que poderá, assim, construir a sua personagem. 

 Na sequência do seu pensamento anterior, Stanislavski (2009), diz-nos, também, 

que todo o trabalho criativo, elaborado pelo ator, deve ser meticulosamente organizado 

e trabalhado, afirmando que “todo o invento da imaginação do ator deve ser 

minuciosamente elaborado e solidamente erguido sobre uma base de factos. Deve estar 

apto a responder a todas as perguntas (quando, onde, porquê e como) que ele fizer a si 

mesmo, enquanto incita as suas faculdades inventivas a produzir uma visão cada vez 

mais definida, de uma existência de “faz de conta”. Algumas vezes não terá de 

desenvolver todo esse esforço consciente e intelectual. A sua imaginação pode 

trabalhar intuitivamente. Mas vocês mesmos, já viram por exemplo, por experiência 

própria que não se pode contar com isso. Imaginar em geral, sem um tema bem 

definido e cabalmente fundamentado, é trabalho infrutífero” (StanislavskI, 2009, p. 

103).  

 Outro aspeto que nos alerta Stanislavski (2009),  é para o facto de que o ator, 

quando inserido num desafio artístico, deve envolver-se e entregar-se ao papel, de 

corpo e alma. Deve sentir-se por dentro da ação, não só no aspeto físico, com a sua 

presença, mas também no intelectual. “Nossa arte requer que a natureza interior do ator 

esteja envolvida, que ele se entregue ao papel, tanto de corpo como de espírito. Deve 

sentir o desafio à ação, tanto física quanto intelectualmente, porque a imaginação, 

carecendo de substância ou coro, é capaz de afetar, por reflexo, a nossa natureza física, 

fazendo-a agir. Esta faculdade é da maior importância em nossa técnica de emoção” 

(Stanislavski, 2009, p. 103).  

 Por último, Stanislavski (2009), sobre esta ideia, relembra-nos ainda que o uso da 

imaginação pelo ator/cantor vai-se fazer sentir por reflexo, exteriormente na sua 

natureza física, levando-a a agir duma certa forma. Esta habilidade que possuímos é de 

extrema importância perante a necessidade de exprimirmos emoções. E Stanislavski 

reitera, novamente, esta ideia, quando refere: “Se pronunciarem alguma fala ou fizerem 
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alguma coisa, mecanicamente, sem compreender, plenamente, quem são, de onde 

vieram, porquê, o que querem, para onde vão e o que farão, quando chegarem lá, 

estarão representando, sem a imaginação” (Stanislavski, 2009, p. 103). 

 

3.2. Linha contínua 

  Quando começamos o trabalho de uma obra, devemos saber exatamente como 

vamos estudá-la e como vamos prepará-la. Assim, uma primeira abordagem da peça deve 

ser feita pela leitura da mesma. Não apenas uma leitura, mas sim várias, de modo a captar 

os elementos essenciais de um novo papel, e como diz Stanislavsky “Terão de ler muitas 

vezes. Só rarissimamente o ator pode captar à primeira vista os elementos essenciais de um 

papel novo, deixando-se arrebatar por ele de tal modo que consiga criar todo o seu espírito 

num único arrobo de sentimento. O mais frequente é que, primeiro, o seu cérebro aprenda 

o texto parcialmente, sendo depois levemente tocadas as suas emoções que estimulam 

vagos desejos. A princípio, a sua compreensão do significado interior da peça é, 

inevitavelmente, por demais geral. Normalmente só lhe alcançará o fundo depois de a ter 

estudado com minúcia, acompanhando os passos dados pelo ator ao escrevê-la. Enquanto a 

sua meta não se definir, a orientação das suas atividades não se poderá formar. Sentirá no 

seu papel apenas momentos isolados” (Stanislavski, 2009, p. 299-300).  

 Deste modo, e reiterando as ideias de Stanislavsky, podemos assegurar que 

começou o trabalho criador do ator/cantor, quando é alcançada uma compreensão mais 

profunda do papel o que possibilita que se construa uma linha contínua.  

  O ator, quando representa, deve ter sempre em vista o objetivo da peça e quer os 

seus pensamentos e sentimentos quer as suas ações devem convergir para a sua 

execução. “Quando a linha de ação aparece como um todo, o trabalho criador 

começou.” Stanislavsky diz e acrescenta, “todas essas grandes linhas representam a 

soldagem de outras, menores umas com as outras. É isso que acontece com todas as 

peças e com todos os papéis. Na realidade, a vida compõe a linha, mas no palco é a 

imaginação do ator que a cria, à semelhança da verdade. Ele, entretanto, só no-la 

entrega aos pedaços, com interrupções” (Stanislavski, 2009, p. 304). 
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 É ponto assente que o autor não nos relata toda a vida das personagens de uma 

peça, mas apenas alguns minutos. Sendo assim, tudo o que acontecer fora de cena é 

quase sempre omitido e cabe a nós (ator ou cantor) preencher essas lacunas na vida das 

personagens, criando para os nossos papéis linhas relativamente ininterruptas. Outro 

aspeto importante no qual se deve refletir, é o facto que já foi ligeiramente abordado 

anteriormente, de o do autor da peça nos dar, apenas, pedaços da vida das personagens 

e sermos nós a partir daí que devemos criar física e psicologicamente o que na nossa 

mente está em atividade constante, mesmo, quando não está em cena. 

 Citando novamente Stanislavsky: “Já discutimos o facto de que o dramaturgo só 

nos dá alguns minutos, de toda a vida dos seus personagens. Omite muito do que 

acontece fora de cena. Muitas vezes não diz coisa alguma do que se passou com os 

personagens, enquanto estavam nos bastidores, nem por que motivo fazem o que 

fazem, quando voltam ao palco. Nós temos de preencher o que ele deixa por dizer. De 

outro modo estaríamos a oferecer apenas retalhos e pedaços da vida das pessoas que 

interpretamos. Não se pode viver assim, por isso temos de criar para os nossos papéis 

linhas relativamente ininterruptas” (Stanislavski, 2009, p. 304).  

 Deste modo, devemos refletir que a criação de uma personagem implica 

inequivocamente esse preencher de pedaços na vida da pessoa que representamos e aí 

entra, também, a imaginação, como já referi. 

 

3.3. O superobjectivo  

 

 Não pode haver atuação, movimento, gesto, pensamento, palavra, sentimento, 

etc., sem a sua devida relação com o todo que é a obra. A mais simples entrada ou 

saída do palco, qualquer ação que se faça para levar a cabo uma cena tem de ter um 

propósito final que é atingir a meta traçada pelo superobjectivo. 

  Diz-nos Stanislavsky: “Numa peça, toda a corrente dos objetivos individuais, 

menores, todos os pensamentos imaginativos, sentimentos e ações do ator devem 

convergir para a execução do superobjectivo da trama. O elo comum deve ser tão forte 

que até mesmo o detalhe mais insignificante, se não tiver relação com o superobjectivo 
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salientar-se-á como supérfluo ou errado. E também esse impulso em direção ao 

superobjectivo deve ser contínuo, durante toda a peça. Quando a sua origem é teatral 

ou superficial, dará à peça uma orientação apenas, mais ou menos certa. Quando é 

humana e se dirige para a consumação do propósito básico da peça ele será como uma 

artéria principal, levando o alimento e vida tanto a ela como aos atores” (Stanislavski,  

2009, p. 323). 

 Para definirmos o grande objetivo da obra, devemos usar, tal como acontece com 

o objetivo de uma unidade, a forma de verbo que dá mais ímpeto à ação.  

 Segundo nos diz Stanislavsky, “Essa linha interior de esforço que guia os atores 

do começo ao fim da peça, nós a chamamos de continuidade ou de ação direta. Essa 

linha de um extremo ao outro galvaniza todas as unidades e objetivos pequenos da 

peça, encaminhando-os para o superobjectivo” (Stanislavski, 2009, p. 325).  

 

3.4. O jogo teatral nas crianças 

Um trabalho cénico, como jogo teatral, segundo Viola Spolin (Spolin, 2007), passa 

por uma diversidade de elementos em que a palavra teatro apresenta uma essência 

residente na transformação do ator e personagem. Independentemente da simples 

definição, é importante salientar a complexidade do processo da passagem de um para o 

outro. Segundo Spolin (2007), os jogos teatrais não são “passatempos de curriculum”, 

através deles, podemos abordar conteúdos de diversas disciplinas, neste caso, instrumentos 

e canto mais especificamente. Spolin 2007) usa ainda a terminologia “brincar” como 

aplicação e metodologia. O processo de experimentação investigação cénica leva 

indiretamente o adolescente a um maior contacto físico consigo e com o outro. Mesmo 

aqueles mais retraídos são incentivados, através do jogo teatral, a percorrer o caminho da 

descoberta das suas possibilidades. Embora pareça contraditório, tal prática expositiva, isto 

é, a exposição de si mesmo através do jogo teatral a alguém, poderá auxiliá-lo na riqueza 

da exploração em si. Rappaport (1982) afirma: “As próprias mudanças corporais que 

dificultam a sua autoperceção são cuidadosamente observadas nos seus companheiros 

(notadamente os do mesmo sexo), pois é a partir do conhecimento das mudanças corporais 

no outro que o adolescente aceitará melhor as suas próprias (além da auto-exploração que 
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se dá pela manipulação do próprio corpo, pela exposição de corpo todo ou de algumas 

partes diante do espelho, etc.) ” (p. 104). “Através do brincar, as habilidades e estratégias 

necessárias para os jogos são desenvolvidas. Engenhosidades e inventividades enfrentam 

todas as crises que o jogo apresenta, pois todos os participantes estão livres para atingir o 

objetivo do jogo à sua maneira” (Spolin, 2007, p. 30).  

Um dos benefícios do exercício cénico em coros é a importância na perceção do 

espaço, do coletivo, bem como, do colega que com ele partilha o palco. Grupos com 

preparação adequada adquirem uma postura mais segura no palco e aprendem a deslocar-se 

com mais naturalidade, criando, posteriormente, uma facilidade maior na adaptação a 

diferentes espaços do palco. O aperfeiçoamento da veia expressiva do grupo dá-se, muitas 

vezes, através do exercício da repetição dentro de uma proposta teatral. Não é sugerida 

aqui uma conotação mecânica, mas sim, um recurso de experimentação onde este processo 

permita a descoberta a partir de sucessivas tentativas. Tomo por isso como exemplo Suzuki 

que define: “Devemos esbanjar esforços em nos aperfeiçoar. É um erro acreditar que 

nascemos com talentos que se desenvolverão sozinhos. Se temos um jeito fácil de realizar 

algo, isso significa que, por constante repetição, conseguiremos tornar essa habilidade em 

parte de nós mesmos. Tornar-se parte de nós é dizer que o nosso objetivo foi conseguido 

por trabalho e repetição até o ponto de se ter estabelecido firmemente em nosso 

Consciente” (Suziki, 1983, p. 43).  

O Jogo Teatral, segundo Soplin (2007), deve ser organizado em três níveis: a 

liberdade, a intuição, e a transformação. Assim deve ser concedida liberdade aos alunos 

para que estes possam experimentar o ambiente físico e social do jogo teatral. A intuição, 

por sua vez, irá surgir se o contacto com o ambiente físico e social for permitido. Para que 

o terceiro momento, a transformação, se concretize, é necessário que haja uma relação de 

interação entre os níveis físicos, intelectuais e intuitivos. 

Para esta autora, a organização ou a preparação dos jogos teatrais, por parte do 

professor, ajudam-no na orientação e organização do seu trabalho na sala de aula. Spolin 

(2007), apresenta assim, outros pontos fundamentais para a realização do Jogo Teatral, tais 

como “o foco, a instrução e a avaliação”. O primeiro, tem como função, criar um objetivo 

concreto para o jogo teatral, permitindo, assim, movimento durante o mesmo, 

simultaneamente a este, é colocado um problema a ser solucionado afirmando que: 
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“Através do foco entre todos, dignidade e privacidade são mantidos e a verdadeira parceria 

pode nascer” (Spolin, 2007, p. 32). O segundo ponto tem como objetivo “guiar” o jogo na 

direção do “foco”. “A instrução pode ser um catalisador estimulante, provocante” (Spolin, 

2007, p. 33). O último ponto, “A avaliação, muitas vezes, é uma oportunidade para o 

professor e os jogadores emitirem uma opinião sobre a ‘ maneira certa’ de realizar algo” 

(Spolin, 2007, p. 35). 

 

 

4. O PROFESSOR DE CANTO COMO PREPARADOR VOCAL EM AULAS DE 

CORO 

4.1. Preparação corporal e vocal  

 

Tanto para um professor de canto como para um maestro de grupos vocais, 

particularmente em fase de formação, verifica-se ser fundamental a aquisição de 

conhecimentos técnicos e de estratégias pedagógico-musicais para tornar possível o 

desenvolvimento das capacidades vocais e do potencial musical dos educandos. 

Ao nível técnico, a capacidade de afinação e sustentação em coro é um aspeto 

importante. Segundo Patrícia Costa “[...] afinação é o termo que indica o grau de fidelidade 

da voz em relação a uma frequência estabelecida” (Costa, 2005, p. 83) também destaca que 

afinação “[...] depende da habilidade mental para ouvir os tons que estão sendo cantados, e 

a habilidade física para traduzir a imagem mental em realidade” (Costa, 2005, p. 83). 

Então, para que o cantor desenvolva a sua perceção auditiva, é necessário investir no ganho 

e melhoramento das aptidões deste. Patrícia Costa refere ainda que, “A produção de vogais 

límpidas, unificadas, é também um fator na produção apurada da frequência. Vogais 

pobremente combinadas [...] podem criar a impressão de que se canta fora do tom, mesmo 

quando a entonação é perfeita” (Costa, 2005, p. 84). 

A acrescentar às teorias de Patrícia Costa, Helena Coelho (1994) refere que a 

técnica vocal deve ser pensada e laborada de forma a difundir o autoconhecimento e a 

sensibilização do elemento do coro, possibilitando a união consigo mesmo e a inclusão do 
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mundo e da sociedade. “A execução das obras do repertório é incorporada pelo cantor, 

através do raciocínio lógico e a sensibilidade consequentes da técnica vocal, como vivência 

organizada e estruturadora de vida, quanto para todas as facetas de sua atuação como 

indivíduo integrante da sociedade” (Coelho 1994, p. 10). 

O cantor ou coralista revela a sua identidade vocal através da técnica, como quem 

procura descobrir o seu timbre e/ou cor vocal, assumindo-se como um instrumento musical 

e partilha com o outro as suas experiências pessoais como autor do seu “espetáculo”. A 

proposta apresentada por Helena Coelho (1994) apresenta uma estrutura bem definida. No 

decorrer da execução dos exercícios sugeridos, aplicados da técnica vocal no coro, deve 

realizar-se considerações iniciais rápidas, sobre o aparelho vocal e a voz, assim como, 

aspetos psicológicos e musicais de todo o processo de evolução da técnica vocal no coro. 

Para que o cantor exerça um contato com a sua musicalidade, estes esclarecimentos 

permeiam as dimensões educacionais e pedagógicas essenciais.  

Por norma, quando se procura falar sobre “fisiologia da voz”, tendencionalmente, o 

estudo recai sobre, uma das componentes da voz, a laringe, por se tratar de um componente 

vibratório imediato. Helena Coelho na sua tese de dissertação “Técnica vocal para coros” 

enfatiza bem essa questão ao referir a importância do cantor se autoconhecer como tal, 

assim como, o ser conhecedor da sua tipologia vocal, da sua sonoridade e das suas 

características pessoais. As funções fonéticas, trata-se de um processo que se desenvolve 

de igual forma e em acréscimo às funções vitais dos outros órgãos componentes ao corpo 

humano, isto é, não existe uma pré-disposição anatómica destinada ao processo fonético. 

Refletindo agora sobre o princípio do maestro/educador musical, importante será 

referir que será então necessário que este adquira habilidades em várias áreas do 

conhecimento, essencialmente, aquela que se destina à preparação da técnica vocal e 

corporal do coro. Segundo Figueiredo (1990), a ideia de educador musical aglutinada à 

tarefa de maestro, está intrinsecamente ligada a pedagogia que ultrapassa à sua atividade de 

“ensaiador”. Ele é aquele que leva a um processo de solidificação, através da 

sensibilização afetiva dos elementos do coro, da ampliação de horizontes culturais, e da 

inserção de outros sons, outras vozes, e outros gestos.  

“Nenhum Maestro pode dissociar-se da sua função de educador. Através da 

experiência, a prática coral, alicerçada em princípios educacionais, possibilita o 

crescimento do indivíduo. Esta, estabelece mudanças que promovem o desenvolvimento da 
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organização e estruturação dos inúmeros significados inerentes à prática coral” 

(Figueiredo, 1990, p. 16). 

Em relação à preparação vocal, Martinez (2000) destaca a importância e as diversas 

formas de realizar atividades. O maestro/e o preparador vocal devem educar, reeducar, 

desenvolver e aperfeiçoar os ressonadores, o aparelho auditivo e o aparelho respiratório 

dos coralistas e “[...] corrigir qualquer emissão vocal incorreta... resolvendo os problemas 

que impediriam a unidade do conjunto” sabendo que “[...] a capacidade vocal pode e deve 

ser desenvolvida de forma gradativa e progressiva” (Martinez, p. 149). 

Nelson Mathias (1986) propõe exercícios relacionados ao processo respiratório do 

cantor, e vocalizos essenciais no desenvolvimento da técnica vocal foram aplicados a 

exercícios de Preparação Corporal e Vocal. Segundo Mathias, a Música é uma força única, 

vinda de uma ação comum, com a capacidade de comunicar o verdadeiro mundo dos sons, 

o imaterial da beleza da harmonia e a plenitude transcendental. Essa “comum ação do 

som” é-nos dada pela unidade, princípio de todas as coisas da natureza. Nelson Mathias 

propõe ainda, vários exercícios de preparação corporal, para algumas posições do mesmo 

(Mathias, p. 15). 

O Maestro de coro precisa ser um bom músico, mas também conhecedor das 

necessidades e dos motivos que, impulsionaram o coralista a participar num coral. Helena 

Coelho refere ainda que, além da posse da técnica, didática e da pedagogia, o maestro de 

coro precisa de transformar o ensaio num momento de igual importância ao próprio 

concerto. Além disso, é igualmente importante que os ensaios e os momentos de 

preparação vocal sejam iniciados através de momentos de integração entre os coralistas. 

“[...] o concerto é tão importante quanto o verdadeiro e o mais íntimo motivo que trouxe 

cada coralista para o coral. [...] compatibilizar graus distintos de musicalidade assim como 

de conhecimentos anteriores e ambições musicais” (Coelho, 1994, p. 17), é outro objetivo 

necessário a alcançar, com as atividades de integração antes do ensaio (Coelho, 1994). 

Alguns comportamentos, como aqueles que se sentem “donos do grupo”, ou os 

“super entendidos de música”, ou ainda, os “líder de naipe”, é importante que o Maestro 

saiba interpretar todos os comportamentos que aparecem nos ensaios, de modo a que possa 

traduzir estes comportamentos como “[...] parâmetro de musicalidade e matéria-prima para 

o desenvolvimento dos conhecimentos musicais” (Coelho, 1994, p. 18). Por vezes, no 
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decorrer das aulas, Helena Coelho (1994) refere que estes comportamentos parecem ser 

desorganizadores da concentração do grupo. No entanto, tem sido possível converter estas 

manifestações comportamentais em vivência musical para o coro, isto é, identificam as 

“personagens” e estruturam internamente conceitos como: integração, causalidade, 

equilíbrio, tempo, autonomia, conjunto, e porque passaram a ser vistos como recursos de 

linguagem musical, a serem elaborados como indutores da musicalidade, como é descrito. 

“Diante desta situação, o professor de técnica vocal se descobre obrigado a estudar (...) 

campo de atuação bem específico que se localiza numa intersecção da pedagogia, da 

psicologia, do teatro, da musicoterapia e da música” (Coelho, 1994, p. 18). Esta propõe, 

ainda, atividades de preparação corporal aplicadas a técnicas da massoterapia, e explica, “ 

Ocorre que o canto é uma forma de comunicação pelo toque. A energia enviada pelo 

cantor, através das vibrações sonoras da voz, ‘tocam’ de forma fisicamente mecânica o 

tímpano do ouvinte. Mas não só o tímpano. Todo o corpo do cantor é uma fonte sonora e 

todo o corpo do ouvinte é um recetor sonoro imerso no campo dessas vibrações” (Coelho, 

1994, p. 20). 

Joana Azevedo, ao relatar que “a produção cénica possibilitou a melhora no 

desempenho vocal, pois a atividade de expressão corporal liberou as inibições 

corpo/movimento” (Azevedo, 2003, p. 91) assim, esta autora, vem ao encontro de Patrícia 

Costa quando esta afirma que, “em outras palavras através de uma proposta de 

movimentação, trazemos a música para a vivência corporal. A cinestesia ajudará o cantor a 

compreender e a realizar as tarefas musicais, resultando em um grande benefício para o 

trabalho do grupo” (Costa, 2009, p. 67). 

É sugerido, também, por Romana Wis uma proposta semelhante. Esta baseia-se na 

utilização de metáforas verbais e físicas, como ferramentas de ensino, “qualquer gesto ou 

movimento que seja capaz de levar até a essência da ideia musical e envolver os cantores 

de uma forma concreta e corporal. Assim como a metáfora verbal, a metáfora física 

explora a predisposição natural da mente humana para conectar experiências – concreto 

com abstrato, conhecido com desconhecido – mas o mais natural, significativa, e 

agradável.” (Wis, 2003, p. 6).  
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As propostas desta, na utilização das metáforas verbais e físicas, não são, única e 

simplesmente, utilizadas para a Preparação Corporal, mas igualmente usadas em todo o 

ensaio, incluindo o repertório estabelecido e agendado, para esse dia.  

 

4.1.1. Postura  

 

 Ao contrário de qualquer outro instrumento, o canto revela-se único ao viver 

intrinsecamente, com o seu músico. Tendo em conta que este se encontra no interior do 

corpo do próprio músico, é de extrema necessidade preparar a postura do corpo. Nelson 

Mathias diz mesmo, “A respiração (coluna de ar) tem a função de emissor da voz falada ou 

cantada tal como o arco é para o violino” (Mathias, 1986, p. 36). No seguimento desta 

ideia, Raquel Coelho refere que “os principais objetivos do trabalho de postura são: 

adquirir consciência do próprio corpo, colocá-lo em posição natural, ou restabelecer sua 

elasticidade, e desenvolver equilíbrio e autocontrole” (Coelho, 1994, p. 22). O principal 

objetivo em relação à postura é, com mínimo de desgaste, poder obter o máximo de 

rendimento. “Quando em postura correta e em perfeita harmonia com o espaço em que se 

encontra, o corpo é leve, flexível, e radiante” (Coelho, 1994, p. 25). Raquel Coelho propõe, 

ainda, uma relação entre a postura e a respiração, onde, para se poder realizar uma 

respiração correta destinada ao canto é, extremamente, necessária a existência de uma 

postura igualmente correta. “Todos os exercício devem começar por uma expiração: é o 

momento em que se estabelecem a concentração e o consequente estado de prontidão. A 

partir de então, todo o movimento de esforço é realizado em inspiração e todo o 

relaxamento em expiração. O limite entre o esforço e o relaxamento corresponde a uma 

pausa (inspiratória ou expiratória)” (Coelho, 1994, p. 25). É necessário que haja uma 

correta posição do corpo no espaço e sobre si mesmo. É, igualmente, necessária a 

existência, de forma equilibrada, tensão e relaxamento total que proporciona ao corpo 

sustentar-se e movimentar-se. A este equilíbrio chamamos de “apoio” quando se refere ao 

movimento de inspiração-expiração no ato do canto. “ (…) é a prontidão e força de 

sustentação muscular de origem abdominal e intercostal da coluna de ar” (Coelho, 1994, p. 

26). A preparação do corpo para a aquisição desta postura e equilíbrio necessita de uma 

série de exercícios propostos por Raquel Coelho, partindo de uma abordagem relacionada 

com a fisioterapia. “ (…) o que implica determinar o referencial de maior segurança e 
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estabilidade do corpo.” O corpo precisa de solidez e flexibilidade. “Pés, pernas e bacia 

formam uma base sólida e estável, larga e confortavelmente ao solo; simultaneamente, dos 

quadris para cima, o corpo posiciona-se como que suspenso pelo teto, alongando-se para 

cima ereta e leve” (Coelho, 1994, p. 27). 

  

4.1.2. Impostação vocal 

4.1.2.1 Respiração 

 

No decorrer das aulas, no que respeita à preparação da técnica vocal, deve-se 

realizar exercícios respiratórios, explicando verbalmente a anatomia e fisiologia do 

aparelho respiratório. Assim se vai interiorizando a teoria de forma experiencial. É 

importante que o preparador vocal ou maestro, através de exemplos práticos, exemplifique 

os mesmos, localizando as questões anatómicas no seu próprio corpo, desafiando, de 

seguida, os elementos do coro a fazerem o mesmo. “ [...] o perfeito funcionamento do 

mecanismo de expiração durante o ato de cantar [...] o enchimento dos pulmões expande o 

diafragma que é uma membrana elástica. Cria-se, neste instante, uma energia em potencial, 

pronta para produzir trabalho. No momento seguinte, inicia-se a expiração com fonação e 

pode ocorrer o canto. Cabe ao cantor controlar o esvaziamento do ar dos pulmões que é 

conseguido pelo retorno do diafragma à posição de repouso, controle possível graças ao 

uso da musculatura abdominal” (Martinez, 2000, p. 185).  

Relativamente ao ato de inspirar e expirar Nelson Mathias explica que mais 

importante que inspirar é saber expeli-lo (expirar), “Na inspiração se produz o aumento da 

caixa torácica, e na expiração a diminuição” (Mathias, 1986, p. 34).  

O ato da respiração trata-se de um movimento involuntário do ser Humano. Na 

prática do canto, existe uma imposição da vontade humana sobre o ato espontâneo do 

ritmo da respiração.  

Raquel Coelho refere ainda que a errada utilização do ar provoca, em grande parte 

dos cantores, sensação de falta de ar, levando à dificuldade da sustentação respiratória. A 

principal problemática de quem exerce a função de cantor não está na inspiração, mas sim 

na expiração. Esta conclusão leva-nos a procurar duas opções de resolução do problema. 
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Inicialmente, torna-se necessário internalizar a confiança de que o ar inspirado é sempre 

suficiente e a quantidade de ar necessária para viver, é menor do que aquele que 

habitualmente está enraizado na cultura da sociedade atual. 

Uma inspiração correta não se trata de proceder à sucção do ar, mas sim, permitir 

que ele entre nos pulmões, consequência da elasticidade da região do diafragma, da 

abertura da glote e vias respiratórias superiores e ainda devido à postura correta. (Coelho, 

1994). Seguidamente, é importante que o cantor perceba a relevância da utilização do ar 

inspirado, tanto para reserva vital, quanto para produzir pressão necessária na produção e 

projeção do som. A pressão é controlada pelo diafragma. “Na respiração vital, após o 

repouso inspiratório, o diafragma sobe e empurra o ar para fora. Na respiração vocal, esse 

retorno precisa ser dominado e controlado” (Coelho, 1994, p. 36). 

A postura correta, segundo Raquel Coelho, vai tornar possível ao cantor o apoio 

correto e a respiração adequada para o canto. A autora baseia-se na ideia de “eutonia 

muscular” método de auto-desenvolvimento, proposto por Gerda Alexander.
1
 “Eutonia é 

um neologismo que define o estado de tonicidade muscular em que a tensão é agradável e 

elástica, dando ao músculo um estado de prontidão para a finalidade a que se destina. 

Apoio, portanto, é o controle elástico e consciente da força retrátil passiva e espontânea do 

movimento de elevação do diafragma ao promover a expiração, e é conseguido, pelo 

domínio de seus antagônicos – os músculos abdominais e intercostais – com a finalidade 

de manter o equilíbrio da coluna de ar e aplicá-la à fonação” (Coelho, 1994, p. 37). 

 

4.1.2.2. Articulação 

 

A importância do estudo da articulação está no fato de se ter ou não uma boa 

pronúncia, na hora de transformar a letra de uma música em som. Estes mecanismos 

naturais do nosso corpo são: laringe, faringe, língua, maxilar, palato mole ou duro e lábios. 

É de vital importância para o bom êxito de uma performance, entende-se 

claramente o texto que o cantor está a executar quando canta. O estudo da articulação 

permite-nos melhorar e facilitar o uso dos mecanismos que são responsáveis pela 

                                                 
1
 Professora de dança, fundadora da primeira escola de Eutonia, bem como autora da conhecida Técnica 

Alexander. 
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pronúncia. Para Coelho o termo “articulação” “(...) denota a clareza da interpretação 

musical inteligente veiculada pela separação equilibrada e coerente do trecho musical em 

pequenas unidades” (Coelho1994, p. 43).  

 

4.1.2.3. Ressonância 

 

Relativamente ao ponto referente à ressonância, e citando ainda Raquel Coelho, 

ficamos a saber que no fundo a ressonância se refere ao aproveitamento das cavidades de 

ressonância do ser humano, tais como, ressonadores faciais (seios da face, boca, interior do 

crânio) e ressonadores do corpo (interior da laringe, peito). É extremamente importante 

realizar um trabalho vocal nos alunos, seguindo este conceito, e efeito para a boa qualidade 

do timbre, do volume e da projeção da voz. “(...) as ressonâncias de peito são úteis para a 

auscultação clínica do tórax, mas jamais para a fonação... tanto os sons agudos quanto os 

graves devem ser projetados para cima, na direção das cavidades de ressonância 

supraglóticas, pois somente estas conferem consistência e rendimento sonoro resguardando 

a saúde vocal” (Coelho, 1994, p. 60). Raquel Coelho, aponta, ainda, premissas básicas 

sobre a ressonância para o cantor, tais como, a aquisição da postura, a respiração, a 

articulação, construção dos espaços ressonadores, a perceção do cantor com o seu corpo, 

como um instrumento musical e o seu timbre individual, o saber da “voz da máscara”. 

“Determinados fonemas, quando devidamente modelados e emitidos sobre a sensação de 

bocejo, parecem veicular maior energia que outros: são, portanto, mais adequados para o 

estudo dos ressonadores.” (Coelho, 1994, p. 63). 

 

4.1.3. Vocalizos 

Já se discutiu vários aspetos importantes para a atividade coral, mas certamente um 

dos mais importantes é certamente a preparação vocal e a aquisição da unidade de grupo na 

sua emissão vocal. Para tal, julgo ser preciso encontrar um resultado sonoro único entre 

todos os coralistas, de forma equilibrada, dentro da diversidade das suas características de 

naipe. 

Alguns teóricos, como Nelson Mathias, intitulam os vocalizos como “Exercícios 

básicos para impostação da Voz” (Mathias, 1986, p. 53). No entanto, Raquel Coelho 
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apresenta, para a criação de um vocalizo, alguns aspetos básicos, para a realização dos 

mesmos, tais como: exercitar uma dificuldade nova de cada vez, sendo elas de extensão, 

ressonância, articulação, duração e expressividade. O principal objetivo de um vocalizo é 

exercitar e desenvolver possibilidades técnicas da habilidade vocal, sendo estes de 

aquecimento vocal ou de virtuosidade. Os vocalizos de aquecimento normalmente 

concentram-se em exercícios para a voz média, sendo o seu foco de trabalho as 

articulações e a ressonâncias. Os vocalizos de virtuosidade conferem importância à 

extensão e à agilidade vocal. Estes devem vir precedidos de vocalizos de aquecimento, e 

são mais adequadas para os momentos de ensaio e estudo, do que, antecedentes aos 

concertos (Coelho, 1994, p. 68). 

 Os exercícios iniciam-se numa tessitura grave, ascendentemente evoluindo para a 

região aguda (Dó 3 ao Dó 4) e, posteriormente, descendentemente até à altura de início. 

Segue-se numa ordem sequencial, onde a Colocação da voz esteja dentro da tessitura vocal 

do aluno, região onde todos pudessem fazer facilmente a emissão tonal da voz. São ainda 

escolhidas vogais, para que os vocalizos favoreçam o trabalho, que é a emissão adequada 

das vogais e da dicção das palavras. 

 

4.1.4. Repertório 

 

Paralelamente aos exercícios realizados anteriormente, é importante que nos 

exercícios vocais sejam apresentadas algumas características específicas das obras 

musicais do repertório do grupo, facilitando, a aplicação na prática dos exercícios 

realizados, obtendo, assim, resultados mais cedo. Mônica Marsola
2
 e Bêa Tutti

3
 (2001) 

destacam a importância dos exercícios vocais. Estes devem estar diretamente ligados ao 

repertório que está a ser trabalhado no coro. Para as referidas autoras, o preparador vocal 

deve relacionar o repertório aos exercícios vocais realizados, encontrando e demonstrando 

a comunhão de determinados pontos. Se no repertório do coro existem várias obras 

musicais no modo menor, então os vocalizos devem antecipar esta informação. Caso 

existam muitos cromatismos, é aconselhável vocalizar, mudando a tonalidade, para que o 

grupo construa, a imagem harmónica.  

                                                 
2
 Violinista formada pela Faculdade de Composição e Regência da UNESP 

3
 Professora de canto. 
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Concluindo, as autoras afirmam que a técnica vocal deve estar, tanto quanto 

possível, o mais próximo do objetivo musical do coro, ajudando na compreensão das 

músicas interpretadas.  
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II – IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO  

Neste capítulo é apresentada a forma como se desenvolveu o projeto musical a que 

me propus. 

Tal como já foi referido na introdução, este projeto tem como objetivo preparar e 

levar à cena um espetáculo de teatro musical em contexto escolar, no âmbito da disciplina 

de coro, com todas as vertentes necessárias à sua produção, procurando dar a conhecer aos 

alunos todos, estes aspetos que estão envolvidos na sua criação e, ao mesmo tempo, 

desenvolver neles as suas capacidades artísticas, não só através da música mas, neste caso, 

também, através das artes cénicas, fomentando ainda o seu gosto pelas artes performativas 

em geral. É importante referir que, apesar de serem alunos de música e terem um contato 

permanente com esta arte, não têm no seu percurso escolar a possibilidade de se 

expressarem cenicamente em palco. 

A escolha do Musical Juvenil, Op.121 de Jorge Salgueiro intitulado “Kate e o 

Skate”, com libreto de Risoleta Pinto Pedro, teve também a ver com a sua temática, por se 

tratar de um musical que foi pensado para adolescentes, cujo enredo estará mais próximo 

das suas realidades, facilitando assim a sua motivação e captação para este projeto. 

Na primeira parte do capítulo considerei importante recolher a informação que 

possibilitasse uma caracterização social, a fim de apresentar uma contextualização do meio 

onde se realizou o projeto e a caracterização dos alunos envolvidos e respetivos 

encarregados de educação. 

Na segunda parte será explicado o processo criativo e, na terceira, as metodologias 

utilizadas na preparação vocal e cénica.  

 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Como já referi, implementei esse projeto na Academia de Música José Atalaya, 

com os meus alunos da disciplina de classe de conjunto - coro, das turmas do 5º e 6º ano de 
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escolaridade, alunos que frequentam o Curso Artístico de Música em regime Articulado, 

fazendo assim complemento das suas disciplinas gerais, com o Agrupamento de Escolas 

Carlos Teixeira. Esta Academia localiza-se na Cidade de Fafe e proponho, assim, uma 

caracterização sucinta do Concelho de Fafe, retirando um pequeno texto das Obras de 

Artur Coimbra e Miguel Monteiro, bem como, excertos do Projeto Educativo da Academia 

de Música José Atalaya e do Agrupamento de Escolas Carlos Teixeira, e uma descrição 

social e económica, dos encarregados de educação e, outro respeitante aos alunos 

envolvidos. 

 

 

1.1. Contextualização sociocultural do Concelho de Fafe4 

 

Fafe é uma cidade portuguesa, situada no Distrito de Braga, Região Norte e sub-

região do Ave (uma das sub-regiões mais industrializadas do país), com uma população de 

15 703 habitantes, com uma área urbana de 7,50 km², correspondente à freguesia com o 

mesmo nome, e com uma densidade populacional de 2 093,7 hab/km². É sede de um 

município com 219,08 km² de área e 50 633 habitantes (2011). O concelho está 

subdividido em 25 freguesias e é limitado a norte pelos municípios de Póvoa de Lanhoso e 

Vieira do Minho, a leste por Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, a sul por Felgueiras 

e a oeste por Guimarães. 

Fafe é uma jovem cidade da Região do Minho, com origens antigas. Povos como os 

Lusitanos e os Romanos deixaram marcas consideráveis, tornando-se hoje pontos atrativos 

aos visitantes. 

Fafe é também conhecida pelo lema “Com Fafe ninguém fanfe”, lema esse que 

apareceu, quando, há muitos anos atrás, se fez justiça a favor do Visconde Moreira de Rei. 

Nesse tempo, como agora, o lema provoca um sorriso de simpatia por todos os fafenses. 

                                                 
4
 Artur Ferreira Coimbra, Fafe a Terra e a Memória 1997. 

Miguel Monteiro, Fafe dos Brasileiros (1860-1930) - Perspetiva Histórica e Patrimonial (1991; 2ª ed. 2004). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Braga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ave_(sub-regi%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fafe_(freguesia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Portugal#F
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesias
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3voa_de_Lanhoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vieira_do_Minho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celorico_de_Basto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Felgueiras
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Talvez por isso e por ser uma pequena cidade que tão bem acolhe os visitantes, Fafe foi e, 

ainda é, considerada a SALA DE VISITAS DO MINHO. 

Fafe é uma cidade recente, mas que, como povoação, existe desde o Séc. XIII, sendo 

apenas uma freguesia do concelho de Montelongo. Esta freguesia, desde muito cedo, 

iniciou o seu desenvolvimento. Assim, em 1836, torna-se sede de concelho e quatro anos 

mais tarde sobe à categoria de Vila, tomando para designação o nome Fafe. Este Topónimo 

surge como que por homenagem às duas famílias mais poderosas da região (Egas Fafe e 

Dom Fafes Serafins). 

Fafe é agora uma terra relativamente desenvolvida que vive à base da indústria têxtil, 

da agricultura e dos serviços, mas que tem na memória o seu passado e as suas origens. 

A cidade é um espaço moderno, com apenas século e meio de existência na sua 

configuração atual. A par da sua arquitetura mais recente, impõe-se no centro histórico a 

"arquitetura dos brasileiros", um conjunto de construções dos finais do século XIX e 

primeiras décadas do seguinte, fruto de capital de fafenses emigrados no Brasil. Aqui se 

concentram os serviços públicos mais importantes, os bancos, a atividade comercial, as 

escolas (primárias, preparatórias, secundária e superior), equipamentos culturais e 

desportivos. 

Em 23 de Agosto de 1986, Fafe atingiu o estatuto de cidade. 

Nos últimos anos, tem decrescido enormemente a atividade agrícola no concelho, 

que foi preponderante até aos anos 50 e 60, crescendo a atividade industrial e estabilizando 

os serviços. 

O município de Fafe é hoje predominantemente industrial, estando 64% da 

população ativa empregada no sector, a larguíssima maioria da qual (92,1%) na indústria 

têxtil, de confeção e vestuário.  

Importante é ainda a indústria de construção civil e obras públicas, bem como 

serração e trabalho mecânico de madeiras, serralharia civil, tornearia, ferraria e afins. 

O sector dos serviços ocupa cerca de 26,7% da população activa e a agricultura apenas 

9,3%. 
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Num concelho em que a taxa de natalidade é de 14,5 por mil, a taxa de mortalidade 

8,8 por mil, o número de habitações era em 1991 de 19 152, e o das sociedades com sede, 

era de 619, os depósitos em banco de 68 000 000 de contos e os médicos, na da ordem dos 

0,8 por mil habitantes. 

O índice do poder de compra em Fafe é de 63,73 (País = 100).  

 

 

1.2.  Contextualização da Academia de Musica José Atalaya
5
 

 

 Desde a sua fundação, a 

Academia apostou no ensino da 

música com a qualidade necessária 

ao seu reconhecimento pelo 

Ministério da Educação. 

  Foi assim que, aberta a todos 

os escalões etários, mas dando 

particular atenção aos mais jovens, 

a Academia de Música foi 

ganhando um lugar de destaque que veio a ser reconhecido pela Direção Regional de 

Educação do Norte ao conceder autorização provisória de funcionamento e dar paralelismo 

pedagógico aos Cursos Básicos à data em funcionamento nesta Academia (Acordeão, 

Clarinete, Flauta Transversal, Piano, Saxofone, Viola Dedilhada e Violino), onde cerca de 

100 alunos, com empenho e arte dão significado a esta forma de expressão.  

  O ano letivo de 2003/2004 foi decisivo. Para além da entrada em funcionamento 

dos Cursos Complementares de Piano e Guitarra, que entretanto obtiveram reconhecimento 

                                                 

5
 Excerto do Projeto Educativo Academia de Música José Atalaya - 2012/2013.  

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=academia+jose+atalaya&source=images&cd=&cad=rja&docid=r3xe2bz_9Ne4jM&tbnid=CEw0n4UVUbDpdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.amjatalaya.net/a-escola.html&ei=F7PUUfzXJMSe0QX52AE&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNERRAbHi59p88bkjTAAFA4yIGVzzA&ust=1372979974402285
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oficial, a Academia obteve “Autorização Definitiva de Lecionação” em 16 de Janeiro de 

2003, através da autorização nº 95/DREN. 

A intervenção da Academia de Música José Atalaya tem sido igualmente marcante no 

domínio da promoção e valorização da Música, através da organização e produção de 

eventos musicais a nível local, com espetáculos gratuitos abertos a diversos tipos de 

público. 

Atualmente, para além dos cursos atrás referidos, conta ainda com autorização de 

funcionamento e paralelismo pedagógico para os Cursos Básicos de Trompa, Trompete, 

Trombone Violoncelo e Violeta e para os Cursos Complementares de Canto, Formação 

Musical, Clarinete, Flauta Transversal, Guitarra, Piano, Trompete, Trombone, Saxofone, 

Violeta, Violino e Violoncelo. 

Com um Corpo Docente bastante estável constituído por 30 professores, uma 

população escolar que ronda os 300 alunos e uma lista de espera considerável, merece 

destaque a grande aposta no Regime Articulado que proporciona a frequência gratuita a 

cerca de metade dos alunos desta Academia.  

 

1.3.  Contextualização do Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira
6
 

 

Escola EB 2,3 Prof. Carlos Teixeira, hoje assim denominada, foi criada em 1968 

com o nome indicado pela Autarquia: Escola Preparatória do Professor Gomes de Abreu. 

Em 1979, foi-lhe atribuído o nome de Escola Preparatória de Fafe. No último 

semestre de 1983, passou a denominar-se Escola Preparatória Nº1 de Fafe, enquanto 

aquela ficava independente, com a designação de Escola Preparatória Nº 2 de Fafe.  

A 12 de setembro de 1992, o Despacho 147/SERE/92 fixou, para este 

estabelecimento de ensino, a denominação de Escola Preparatória do Professor Carlos 

Teixeira, devido à naturalidade do Professor Carlos Teixeira e ainda a sua qualidade de 

investigador e de produtor científico. 

                                                 
6
 Excerto do Projeto Educativo Agrupamento de Escola Carlos Teixeira- 2012/2013. 
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Posteriormente, tendo recebido alunos do terceiro ciclo, o Ministério da Educação 

extinguiu a Escola Preparatória do Professor Carlos Teixeira, criando a partir da sua 

transformação a Escola do Ensino Básico 2,3 do Professor Carlos Teixeira. 

Já no decurso do ano 2000, a Escola EB 2,3 viria a ser designada como sede de um 

agrupamento de escolas. Por Despacho do Secretário de Estado da Administração 

Educativa, datado de 30 de Maio de 2000, foi constituído o Agrupamento de Escolas Prof. 

Carlos Teixeira, integrando a EB 2,3, com o mesmo nome, mais as escolas básicas do 1º 

ciclo e jardim-de-infância das freguesias de Antime, Quinchães e S. Gens. 

Em 2006/2007, com a extinção do Agrupamento de Escolas de Fafe (Horizontal) 

passaram a integrar este Agrupamento as escolas EB1/JI de Cabo – Armil, EB1 de 

Devesinha - Fafe, EB1/JI de S. 

O Agrupamento de Escolas Professor Carlos Teixeira é um dos agrupamentos com 

o qual a Academia de Música José Atalaya tem protocolo de articulação para a realização 

de frequência do Curso básico em regime articulado e de onde são oriundos os alunos 

escolhidos para este meu trabalho. Este agrupamento oferece à população da sua área 

pedagógica a lecionação de todos os níveis de escolaridade, desde o Pré-escolar ao 3º ciclo 

do Ensino Básico.  

A par da lecionação dos conteúdos programáticos definidos a nível nacional pelo 

Ministério da Educação e Ciência, as escolas desenvolvem outras atividades que visam a 

completa formação de todos os jovens que, nesta instituição, fazem parte do seu percurso 

escolar básico. 

 

1.3.1.A Escola como espaço de afetividade  

 

Pensamos que a seguir à família a escola será um espaço privilegiado para a 

construção de laços de amizade, que em muitos casos irão permanecer para o resto da vida. 

Não será de mais lembrar que muitas das pessoas que passaram pelos bancos da escola 

recordam com saudade colegas ou professores que marcaram um momento importante da 

vida de cada um.  
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1.3.2. A Escola como espaço de sociabilidade  

 

Na relação entre pares, iniciam-se vínculos mais alargados que irão permitir a 

estruturação de valores sociais de interajuda, de cooperação, de solidariedade. A escola é, 

por isso, também, um espaço de “exercício da nossa condição social”, ou seja, onde cada 

um tem a oportunidade de comportar-se como ser social, no respeito pelos outros e no 

cumprimento de direitos e deveres comuns. 

 

1.3.3. A Escola como espaço de pertença e cultural 

A cultura é elemento de vínculo social, proporcionando o sentido de pertença a uma 

dada comunidade caracterizada pela defesa e cumprimento de valores que ajudam a 

explicar a nossa identidade individual e coletiva e a compreender o mundo. O processo de 

aquisição e adaptação a valores culturais deverá decorrer numa base crítica e de respeito 

pela diferença (identidade na diversidade). 

No mundo de hoje, em que, pela via da globalização, se tende a uma maior 

democratização cultural pelo acesso à informação extra-escolar, a escola, mais do que 

nunca, deve assumir um importante papel, não só pelos vínculos que pode ajudar a erguer 

no processo de socialização e de integração de saberes diversos, mas também pela 

legitimação de sensibilidades pluriculturais. 

É, por tudo isto, necessário que a escola seja um espaço de reflexão sobre os 

assuntos que à sociedade dizem respeito. 

 

1.3.4. Uma Escola para a comunidade 

Se a escola existe para educar os filhos, aos pais/encarregados de educação e 

restante comunidade resta a obrigação de colaborar e dialogar sobre o processo escolar e na 

tomada de decisões. A escola, enquanto pertença de uma comunidade, com ela deve 

interagir, para um enriquecimento mútuo. Neste sentido a abertura da escola à comunidade 

deve apontar, em termos organizacionais, para a criação de espaços de intervenção que 

polarizem os esforços da escola e da comunidade, na concretização de interesses comuns. 
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1.3.5. Ensino artístico especializado  

A Escola EB 2,3 Prof. Carlos Teixeira tem, nos currículos dos 2º e 3º ciclos a oferta 

de ensino articulado da música, em parceria com a Academia de Música José Atalaya. As 

disciplinas da área da música são lecionadas na Academia ou na escola sede, sendo as 

restantes lecionadas na EB 2,3 Prof. Carlos Teixeira, de acordo com a articulação entre os 

dois estabelecimentos de ensino.  

A avaliação dos alunos acontece no âmbito dos respetivos conselhos de turma e de 

acordo com a legislação em vigor.  

 

1.3.6. Caracterização do Meio Socioeconómico e Cultural do 

Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira e Academia de Música José 

Atalaya  

O Agrupamento de escolas Prof. Carlos Teixeira/Academia de Música José Atalaya 

está marcado por uma certa diversidade geográfica, uma vez que o seu território educativo 

integra estabelecimentos de ensino que incorporam comunidades educativas do meio 

urbano e outras de zonas periféricas tendencialmente semirrurais. 

Esta diversidade pressupõe uma atenção redobrada às propostas educativas que 

possam direcionar a ação docente, às suas práticas pedagógicas e a relação com as 

comunidades em causa. 

As populações das freguesias rurais trabalham por conta de outrem na construção 

civil e como operários têxteis. Outro tipo de atividade a que se dedicam é à agricultura de 

subsistência. 

Ao lado destes artefactos, foi instalada recentemente a maior zona industrial do 

concelho “Zona Industrial do Socorro”, onde predominam vários tipos de indústrias que 

convivem com a agricultura e outras atividades económicas. 
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Nas diversas freguesias existem Associações Culturais e Desportivas (Futebol, 

Escuteiros, Grupo Coral e outros) que são potenciais facilitadores da ação educativa. 

 

 

 

1.4. CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS E ENC. DE EDUCAÇÃO 

COMO AMOSTRA DO PROJETO 

 

 1.4.1. Caraterização dos alunos envolvidos no projeto 

5º Ano  

Como podemos verificar pelos Gráficos 1 e 2, podemos referir que a maioria dos 

alunos do 5º ano de escolaridade tem 11 anos, havendo apenas duas alunas com 10 anos. 

Há um ligeiro desequilíbrio no que respeita ao sexo dos alunos, sendo que 17 são do sexo 

feminino e 11 do sexo masculino. 

 
 

Gráfico 1 
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Gráfico 2 

 

6º Ano 

Relativamente aos alunos da turma do 6º ano, podemos verificar pelos Gráficos 3 e 

4 que a maioria dos alunos tem 12 anos, havendo apenas duas alunas com 11 anos. 

Comparativamente há um ligeiro desequilíbrio no que respeita ao sexo dos alunos, sendo 

que 16 são do sexo feminino e 10 do sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 
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Gráfico 4 

 

 

 

1.4.2. Caracterização dos encarregados de educação dos alunos envolvidos no projeto 

5º Ano 

Do estudo feito aos registos individuais dos alunos é possível perceber que a média 

de idades dos pais dos alunos da turma do 5º ano de escolaridade, se divide, 

essencialmente, entre duas fachas etárias, entre os 31 e os 40 e entre os 41 e os 50 anos de 

idade, sendo que há uma ligeira predominância deste último grupo (Gráfico 5). Ao nível 

das habilitações literárias verificamos que, apenas, 25% tem estudos superiores. Cerca de 

50% completaram ensino secundário e os restantes têm habilitações ainda inferiores 

(Gráfico 6).  
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Gráfico 5   

 

Gráfico 6  

Em relação à profissão dos encarregados de educação dos nossos alunos, 

verificamos que estas se dividem de uma forma relativamente equilibrada entre quatro 

grupos: Ensino; Pessoal Administrativo; Serviços e Comércio; Operários, artífices e 

trabalhadores similares (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7 
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6º Ano 

Relativamente à turma do 6º ano de escolaridade, é possível perceber que a média 

de idades dos pais dos alunos, também se distribui, essencialmente, em duas fachas etárias, 

entre os 31 e os 40 e os 41 e os 50 anos de idade, mas com uma predominância maior deste 

último grupo (Gráfico 8). Nesta turma, no que diz respeito às habilitações literárias 

verificamos que, apenas, existe um aumento do número de pais que têm estudos superiores 

(38%). Neste caso, cerca de 28% completaram ensino secundário e os restantes têm 

habilitações ainda inferiores (Gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

  Gráfico 9 
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 Em relação à profissão dos encarregados de educação dos alunos desta turma, 

verificamos que existe uma maior diversidade e distribuição por grupos profissionais. O 

maior número corresponde ao grupo de ensino ou profissões intelectuais ou científicas 

(25%); Os grupos de Pessoal Administrativo, Operários e Técnicos e os Profissionais de 

Nível Intermédio dividem-se de uma forma, relativamente equilibrada, com cerca de 20% 

cada. O grupo de Serviços e Comércio tem apenas 8,5%, sendo que, os restantes 10% se 

pulverizam por outros ramos de atividade (Gráfico 10). 

 

 

 

Gráfico 10 
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2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO E OBJETIVOS  

 

A Obra “KATE E O SKATE, O CORETO E O TEMPO” - MUSICAL Op.121 é um 

musical juvenil do Compositor Jorge Salgueiro que conta com o libreto da libretista 

Risoleta Pinto Pedro. Neste musical, temos as seguintes personagens: dois grupos de 

crianças adolescentes, que vivem histórias num jardim, de aparência absolutamente 

comum, dos mais velhos. (Skates e os Rappers/Graffitters) no qual se destaca Cátia - (Kate 

– líder do grupo dos Skates, com uma certa consciência social), jovem adolescente, cuja 

personalidade é bastante forte, irreverente, de valores definidos, com um sentido de ética 

social, irónica e nem sempre tolerante que procura conhecer a sua própria personalidade 

observando tudo que a rodeia, manifesta muitas vezes confiança em si própria, e uma 

autonomia bastante enraizada. No entanto é sensível e amistosa, onde tem o jardim como o 

seu lugar de escape; Maria, Rita (amigas de Kate) leais seguidoras de Kate, jovens 

adolescentes com necessidade de obter respostas. Rita valoriza mais os motivos pessoais 

dos seus amigos, nomeadamente, a sua amiga Kate, e pensa mais neles, pois apercebe-se 

de que o segredo da sua própria felicidade se encontra relacionada com a vida dos que a 

rodeiam. Maria com um espirito mais irreverente, curiosa, atente e solidária pois, não se 

cansa de manifestar sempre preocupação pelos seus amigos; Bruno (o rapaz rapper – líder 

do grupo dos Rappers/Graffitter) é um jovem adolescente, irreverente, mas bom coração. 

Apesar de se mostrar forte, com capacidade de liderança, demonstra por vezes imatura, um 

pouco de agressividade, tornando-se por vezes desagradável e insensível, numa primeira 

faze da sua personagem, perante Kate e os seus amigos. Mais tarde, com o desenrolar da 

história, Bruno acaba por se declarar a kate e no final do musical mostrar um lado bastante 

sensível para um rapaz da sua faixa etária, Mãe de Kate (soprano) demonstra ser uma mãe 

angustiada, preocupada, dolorosa e sofredora, como qualquer mãe, com a doença da filha. 

Personagem ainda jovem, no entanto com um certo pesar das agruras da vida. Por não se 

mencionar ao longo da obra o pai de Kate, pensa-se que estamos perante uma personagem 

viúva e por tal motivo ela parecer mais pesada do que a idade que aparenta. Polícia 

(barítono) Com idade compreendida nos 45 anos. Esta personagem, apresenta-se com uma 

postura bastante relaxada, tolerante, com um sentido educativo de assinalar, é, 

surpreendentemente, uma personagem bastante poética, estabelecendo assim, com os 

grupos de jovens, uma atitude, não de autoridade policial, mas muita das vezes, quase de 

uma figura paternal com um lado bastante cómico. Temos ainda dois coros: Coro 1: o 
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grupo das crianças e adolescentes “comuns” (Skates) que pertencem ao grupo de amigos 

da Kate e o Coro 2: o grupo dos rappers/graffitters que pertence ao grupo do Bruno. 

Este musical juvenil conta a história de um grupo de crianças e adolescentes, de 

aparência absolutamente comum, no qual se destaca a protagonista Kate, cuja 

personalidade é bastante forte. Kate, Maria e Rita, as suas grandes amigas, pertencem a um 

grupo que é rival de um outro, e com o qual mantêm inicialmente alguns confrontos 

verbais e quase físico. O grupo dos rappers/graffitters que tem Bruno como “lider” 

apresenta-se com uma atitude desafiadora e pouco social, a qual irrita Kate. Há, no entanto, 

a presença de uma outra personagem, o Polícia que serve de mediador nos conflitos entre 

estes e que sabe, sempre, calar as divergências entre eles, fazendo-lhes lembrar que é o 

sentimento de solidariedade e companheirismo entre todos que deve, sempre, prevalecer. 

Os miúdos iniciam as férias. O jardim e as histórias sobre um coreto lá existente são os 

alvos de atração deles, sendo o espaço escolhido e o local ideal para os encontros, e por ter 

sido o sítio onde se conheceram. Cátia, apelidada de Kate, adora andar de skate e exige que 

a chamem pelo seu apelido. A nossa protagonista, ao longo da história, descobre que sofre 

de uma doença grave e vai viver momentos complicados, tal como todo o grupo que com 

ela se solidariza. O elemento revelador da tragédia é a mãe, que a procura dolorosamente 

por entre os amigos, a fim de a conduzir ao hospital. Contudo, Kate é forte e, com o auxílio 

do skate, a solidariedade dos amigos, o apego ao jardim e ao seu coreto, a música e a 

descoberta dos primeiros amores na pessoa do irritante Bruno, vai conseguir vencer a 

doença e até (quase) virar o Hospital de pernas para o ar. Tudo isto entre efeitos especiais 

de relâmpagos, trovões, sol radioso e arco-íris!...  

Depois de lida a Obra, a escolha das crianças para este espetáculo foi realizada 

através de provas de seleção específicas, onde as características físicas das personagens e a 

capacidade vocal dos alunos tiveram de ter uma especial importância. Foi necessário 

encontrar alunos que se enquadrassem no perfil físico dos personagens jovens e, ao mesmo 

tempo, tivessem a capacidade e preparação vocal para desempenhar os papéis requeridos. 

Esta seleção foi feita com a colaboração do professor de Canto que, depois das audições 

dos alunos para o musical, me sugeriu que o mesmo fosse representado por dois elencos. 

Isto permitiria envolver toda a classe de técnica vocal, dando a possibilidade a mais 

estudantes de estar em palco e realizar algo que todos demonstravam gosto fazer.   
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Quanto às personagens adultas, trata-se de um Soprano, cantora adulta, mas jovem, 

não com voz muito pesada, e um Barítono com as mesmas características. Estes devem ser 

profissionais e fazer partes do elenco fixo deste projeto. 

Come-se  

2.1. Apresentação do processo criativo  

 

Ao longo deste trabalho, foi para mim muito importante, ter a oportunidade de 

manter um contacto bastante estreito com os criativos envolvidos na criação desta obra e 

na criação do espetáculo, permitindo-me ter uma perspetiva do procedimento construtivo 

utilizado por eles.  

O contato com os criadores foi realizado de duas formas. Numa primeira fase 

mantive encontros e conversas pessoais com o compositor e a libretista, tentando perceber 

as motivações e fontes de inspiração, e com os restantes criadores, discutindo e partilhando 

ideias que levariam à concepção do espetáculo no seu todo. Numa segunda fase, após a 

realização do mesmo, solicitei a todos envolvidos nesta produção que escrevessem um 

texto sobre o processo individual utilizado por cada um, o que me permitiria ter uma visão 

mais profunda, quer da obra em questão quer da construção do espetáculo. Infelizmente, 

em relação a esta segunda etapa, apesar da minha insistência, a cenógrafa nunca chegou a 

enviar este texto. Os textos dos restantes envolvidos estão disponíveis no Anexo 8. 

O meu primeiro contacto com este musical foi através da página de internet do 

compositor. Já conhecia, bem, o Jorge Salgueiro pois já tinha realizado trabalhos 

anteriores, com ele. Senti-me imediatamente atraída por esta obra, cujas fontes de 

inspiração se encontram na música popular urbana (rock, pop, rap, etc.). Percebi que era 

uma obra pensada para adolescentes e, de facto, o compositor partilhou comigo que, 

quando a compôs, decidiu que esta deveria ter uma aproximação à música com que aquela 

faixa etária se identificasse.  

Junto da libertista, Risoleta Pinto Pedro, senti a necessidade de perceber os motores 

de inspiração e o porquê da temática escolhida. A obra foi realizada para o “aniversário do 

Coro Infantil de Setúbal e por essa razão, logo na temática já havia um aparente 

constrangimento, que eram as idades quer dos participantes, quer do público. Este 
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‘constrangimento’ funcionava, simultaneamente, como fonte de inspiração e sugestão 

temática.”
7
 Para além disso, Risoleta Pinto Pedro partilhou ainda que a história foi 

construída partindo da existência de “um coreto que deveria ser utilizado como 

adereço/cenário, o que lhe deu o tom para o tema. Tornou-se o eixo central da história, 

espacial mas também ficcionalmente.”
8
 

A necessidade deste coreto levantou problemas à nossa produção que foram 

discutidos nas conversas que mantive com a esquipa de criativos. O palco não permitia, 

devido às suas dimensões, ter o coreto permanentemente em cena. Sem por em causa o 

ponto principal da fonte de inspiração da Libretista e do compositor, tentei, junto da 

cenógrafa, chegar a uma solução através do uso de estrados praticáveis, algo que se 

pudesse ir transformando ao longo da história. A mesma nunca me apresentou uma 

proposta que realmente preenchesse todas as necessidades. Precisava que uma estrutura se 

renovasse e permitisse, ao mesmo tempo, os movimentos dos alunos em patins, skates e 

bicicletas. A proposta apresentada foi então a construção de uma rampa feita em estrados 

procurando dar a ideia de um “half pipe”, estrutura habitual em parques frequentado por 

praticantes de skate. A verdadeira relação com o coreto só  surge no final do musical onde, 

da pequena teia do teatro, surge um elemento construído a partir de Cd’s unidos entre si 

que nos sugere a cúpula de um coreto. E porquê a utilização dos Cd’s? Porque estes nos 

remetem inevitavelmente para a música. Para além disso, o texto da parte musical refere, 

“Vai num disco voador, voador, um sol regenerador, voador.” Pareceu-me, assim, 

interessante relacionar o formato da cúpula do coreto com a forma dos discos voadores 

(OVNIS). Ainda, pelo facto de se tratar de um Disco Voador, usando os Cd’s, criou-se 

também uma relação com as palavras. Considero que este acabou por ser o momento mais 

marcante do musical. O momento da esperança, o momento que, musicalmente, sempre 

acompanhou as crianças no final dos espetáculos até casa. Também, os efeitos da luz se 

revelaram, muitíssimo importantes, ajudando a construir este momento e a transportar-nos 

para um ambiente menos real, para um universo imaginário. Aliás, a luz teve um papel 

constante e crucial ao longo dos diferentes momentos do espetáculo.  

O trabalho desenvolvido com o Designer de Luz foi de extrema importância para o 

espetáculo, sentindo, em todas as reuniões realizadas que nos encontrávamos em perfeita 

sintonia de ideias, sentimentos e de expressões. O facto de já ter trabalho inúmeras vezes o 

                                                 
7
 Anexo 8 - Texto de Risoleta Pedro Pinto. 

8
 Ibid. 



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

53 

 

António Costa (Dino) leva-me a ter uma confiança extrema no seu trabalho. A minha 

tarefa ficou simplificada, no que respeita á luz, devido a essa cumplicidade existente. 

Limitei-me a partilhar com o Dino os momentos que considerava cruciais para a encenação 

e o que queria para esses momentos. Nos restantes, dei liberdade total à sua imaginação e 

criatividade. O seu desenho de luz, foi-me, sendo, apresentado em simulações virtuais para 

cada cena, permitindo-me antever o resultado final do mesmo. A forma como construiu o 

desenho de luz está bem expressa na reflexão que apresenta no texto, em anexo, quando 

afirma que “O principal fator denominador encontrado na minha perspetiva, é o contraste 

entre a vida e a morte, entre o real e o imaginário, entre uma existência (juventude) de 

imensas possibilidades e a resignação com um destino anunciado (doença), levado mesmo 

ao extremo pela inserção do elemento da nave espacial na história, quase no final da 

peça.”.
9
 

Toda a equipa de criativos, à exceção da cenógrafa, foi composta por pessoas com 

quem já tinha trabalhado, criando, como já referi anteriormente, dando-me uma grande 

confiança no espetáculo que estava a ser construído. 

Mais uma vez, a escolha do designer de som, recaiu sobre uma pessoa com quem já 

partilhei muitas horas de palco. Ao Rui Sampaio, foram pedidos alguns efeitos de som, 

mas, principalmente, uma captação e registo de som de sala. Tal como foi explicado por 

este, no texto escrito que se apresenta em anexo
10

, essa captação foi realizada através de 

uma série de microfones camuflados na cenografia, no caso do coro, microfones de lapela 

sem fio, para os solistas e, tendo-se feito, também, uma captação da orquestra no fosso. 

Tendo em conta a movimentação cénica, o registo e a capacidade vocal dos cantores 

(alunos) tivemos de recorrer à captação individual dos mesmos, necessitando, 

posteriormente, de realizar a mesma operação para os cantores convidados (profissionais) 

numa perspetiva de equilíbrio sonoro. O designer de Som teve de adaptar a colocação do 

PA de forma que com a movimentação cénica, não se provocasse os conhecidos 

Feedback’s.  

Relativamente ao guarda roupa, o espetáculo “Kate e o Skate”  foi apresentado à 

Cristiana Lopes Moreira como uma produção infantil de grande envergadura, no que toca 

ao elenco, mas com grandes limitações financeiras para a realização de um guarda-roupa 

                                                 
9
 Anexo 8 - Texto de António da Costa (Dino) 

10
 Anexo 8 - Texto de Rui Sampaio 
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de raiz. No entanto, a questão do orçamento não podia ser motivo para uma menor atenção 

com os detalhes. “Habituada a realizar espetáculos com grandes elencos, e em 

concordância com a encenadora, chegámos à conclusão que seria, então, interessante 

recorrer a um guarda-roupa específico para os alunos solistas”
11

 e um genérico para o coro. 

 Em relação à Kate, existia um problema técnico para o qual era necessário 

encontrar solução. Esta personagem iria aparecer sem cabelo durante parte do espetáculo. 

Para tal, como explica no seu texto, a figurinista apresentou a solução de se “recorrer à 

utilização de uma ‘calote’. Esta técnica requer aproximadamente 1h para a sua colocação e, 

para que, a durabilidade da mesma durante o espetáculo fosse eficaz. Foi ainda proposto, 

pela figurinista a utilização de uma peruca.”
12

 Tendo em conta que se tratavam de 2 

elencos, também desta forma se aproximavam fisicamente as duas interpretes que faziam 

de kate. Além deste, foram, também, apresentados outros adereços para completar o aspeto 

do rosto da protagonista. Discutiu-se a problemática do uso de chapéus e por isso a escolha 

final recaiu sobre um gorro. No entanto, para o final, e para fazer uma ligação à cenografia, 

a Kate enverga um boné com várias aplicações de pedaços de Cd’s. A colocação deste, foi 

pensada de forma a não criar sombras no rosto. Tendo em conta que essa colocação era 

realizada em palco e por um colega ator, esta movimentação teve de ser treinada varias 

vezes e com a luz, pelo que teve de ser um dos primeiros adereços a ser concluído. Apesar 

do gosto da prática dos desportos radicais, a Kate não deixa de ser uma rapariga 

adolescente, pelo que era necessário destacar o lado mais feminino. A figurinista optou, 

assim, por evidenciar este segundo espeto, pelo que apresentou uma kate de calções e com 

um top bem decotado. 

Quanto ao coro, a Cristiana pediu a cada aluno que, em relação ao figurino, cada 

um criasse a sua própria personagem. Esta tarefa pressupunha um trabalho de pesquisa 

com três etapas em que levaria à entrega de uma fotografia com a proposta de figurino. Aí 

a figurinista desenvolveu com os alunos um trabalho de pesquisa em que, através da 

internet, procurassem vestir essa mesma personagem. O passo seguinte, passava então por 

criar o seu próprio figurino e, posteriormente, procurar no seu armário em casa algo 

parecido. Houve quem optasse por adquirir parte do guarda-roupa mas, a maior parte, 

preferiu vestir as roupas encontradas em casa. A última etapa, era então fotografar o 

                                                 
11

 Anexo 8 - Texto de Cristiana Lopes Moreira 
12

 Ibid.  
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figurino e entregar o resultado final. Todos os alunos entregaram a pesquisa, o que denota 

o interesse dos mesmos.   

 “Relativamente aos figurinos das personagens principais, foram elaborados 

desenhados e apresentados”
13

 em reunião de grupo de trabalho.  

Apesar do orçamento, extremamente, reduzido e dos problemas técnicos, atrás 

explicados que, houve necessidade de ultrapassar, conseguiu-se criar um espetáculo 

coerente, em que foi possível conciliar as componentes, profissional e académica e se 

atingiram os objetivos pretendidos, particularmente do ponto de vista da participação, 

envolvimento e crescimento dos alunos.   

 

 

3. METODOLOGIAS DAS AULAS DE PREPARAÇÃO VOCAL 

 

 Após a escolha da obra musical, procedi a um estudo profundo da mesma. Comecei 

por fazer uma seleção das partes corais e das partes solísticas e solicitei ao professor da 

classe de canto que trabalhasse com os alunos que iriam cantar os papéis de solo, nas suas 

aulas.  

 Seguidamente, realizei uma divisão das partes corais por frases melódicas, 

respirações e por sentidos literários. Em cada aula, após a realização dos devidos 

exercícios de aquecimentos físico, respiração e aquecimento vocal, dos quais vou destacar 

alguns deles nos subcapítulos abaixo, iniciávamos o estudo de uma frase musical, através 

da sua leitura rítmica/melódica. Posteriormente, uma leitura métrica da letra com o ritmo 

da frase musical e, após este trabalho, iniciou-se a introdução das palavras por sílabas no 

ritmo. O estudo era feito desta forma minuciosa, também, para facilitar aos alunos a 

memorização, se não total, pelo menos parcial, das fases definidas. 

 Na aula seguinte, e após o trabalho mencionado, era realizada uma revisão do 

trabalho da aula anterior, procedendo, assim, à junção do trabalho das aulas anteriores com 

a aula em causa. Este trabalho de leitura de consolidação musical, foi realizado ao longo do 

                                                 
13

 Ibid.  
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primeiro e segundo períodos letivos, permitindo, assim, que os alunos pudessem realizar as 

primeiras aulas cénicas, já com a obra musical memorizada na sua totalidade.  

 Para que o trabalho concretizado durante o período letivo não fosse posto em causa 

durante as interrupções letivas, foi disponibilizado aos alunos um suporte digital musical, 

das partes estudadas no período que estava a terminar, para que os alunos pudessem rever 

em casa. 

 

3.1.Exercícios de preparação corporal e vocal 

 

Tendo como base a fundamentação teórica de Nelson Mathias, Emanuel Martinez e 

Helena Coelho, dei início a uma série de exercícios práticos que fui desenvolvendo ao 

longo das aulas práticas de preparação vocal da classe de coro que ministro e que está 

envolvido no projeto. Os exercícios do corpo e da voz que utilizei procuraram encontrar 

soluções para algumas dificuldades encontradas, principalmente, na postura e controle do 

corpo. 

Balanceamento dos braços – Balancear os braços, liberando desta forma a tensão, 

deixando-os enlaçar o corpo com bastante liberdade, não permitindo o controlo muscular. 

Deixá-los soltos, relaxados, movimentando-os, apenas, com o impulso do tronco corporal. 

“Liberar a tensão, especialmente, aquela que causa problemas de elevação indevida do 

tom.” (WIS, 2003) 

Boneco de pano – Imaginar ser um boneco de pano que começa a amolecer-se e a 

encurvar-se, a partir da cabeça e pescoço, depois os ombros, tronco, braços, cintura, pélvis, 

joelhos... Relaxar... Começar a voltar à posição inicial, realizando o exercício do fim para o 

início. Preparar o corpo para se alongar, sem tensão, e preparar, também, a coluna de ar 

para os exercícios respiratórios. 

Foram, ainda, trabalhados outros aspetos relacionados com a preparação vocal. O 

principal objetivo era tentar minimizar a dificuldade por vezes existente, na emissão das 

vogais e na dicção das palavras (exercícios 1, 2, 3 e 4), assim como, aprender a afinar 

(exercícios 1, 2, 3 e 4), ouvir, articular (exercício 3), adicionar peso ou intensidade ao som 

sem forçar a voz, unificar e equilibrar o som, utilizar o apoio respiratório no ato de cantar 
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(exercícios 1, 2, 3 e 4), e aprender os recursos de ressonância que favorecem o 

aparecimento dos harmónicos no canto. Lembrando Raquel Costa, optei por realizar nestas 

nas aulas práticas, os exercícios a baixo descritos, a fim de analisar a capacidade de 

afinação e sustentação, em coro, já referida, anteriormente. Não obstante, Raquel Coelho 

sugere também, em relação à preparação vocal que incluem a preparação corporal do 

coralista, exercícios relacionados ao processo respiratório do cantor e vocalizos essenciais, 

no desenvolvimento da técnica vocal. Com estes exercícios, foram avaliados dois aspetos, 

o grau de correção na afinação, para emissão de tons isolados, para a realização de graus 

conjuntos, bem como, o nível de sustentação da afinação, como indica o exemplo: 

 

Exercício 1  

O Exercício 1 foi realizado, bem lentamente, com o objetivo de analisar a afinação 

sustentação das notas por parte do aluno, realizando assim, o exercício em legato e em mp. 

o aluno escutava o acorde, respirava e iniciava o exercício até o final da linha melódica. 

Foi-se subindo a tonalidade de meio em meio-tom ascendentemente até o Dó4 e depois 

descendentemente até ao Lá3. 

 

             

 

Exercício 2  

O Exercício 2 foi realizado, para além do objetivo do exercício anterior, onde 

analisámos a sustentação das notas e sua afinação. Aqui pode analisar essa situação através 

de graus conjuntos e disjuntos, podendo, assim, verificar se o nível de afinação se 

mantinha em ambos os casos. Assim, à mesma velocidade do anterior e igualmente em mp. 

com este exercício, o aluno escutava o acorde, respirava e iniciava o exercício até o final 

da linha melódica. Foi-se subindo à tonalidade de meio em meio-tom ascendentemente até 
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alcançarmos a nota mais aguda, o Dó4, e depois, descendentemente, até a nota mais grave 

até chegarmos ao Dó3. 

 

Exercício 3  

Relativamente ao exercício 3, este teve como principais objetivos a emissão das 

vogais, a extensão (limites externos da voz), a tessitura e amplitude vocal mais confortável 

para poder obter uma melhor sonoridade do coro. Assim sendo, iniciei o exercício em Si2 

e, o aluno, reproduziu a melodia, de meio em meio tom de forma ascendente até ao Lá3. A 

partir deste limite, a tonalidade passou a mudar de forma descendente, também, de meio 

em meio tom.  

  

 

 

 

 

Exercício 4 

Neste exercício, tentou-se focar a importância da emissão das vogais. Foram feitas, 

também, algumas variações de dinâmica como crescendo e decrescendo, piano e forte. 

O aluno e posteriormente, o coro realizou o exercício de forma regular.  
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3.2. Postura 

 

Ativar o Corpo (Anderson) – Relativamente a este tópico, o aluno deve 

posicionar-se de pé, expirar e deixar o corpo cair completamente. Deve sentir o balanço do 

corpo e dos braços pendidos, afastando os pés e fletindo os joelhos até sentir segurança e 

equilíbrio. Deve, ainda, cruzar os braços e inspirar, mandar os braços para trás, para o alto 

e expirar. O exercício deve repetir-se várias vezes, aumentando, assim, a flexibilidade da 

cintura e dos joelhos. Quando o impulso for suficiente, a expiração deverá ser feita pela 

boca, num retorno à posição em pé, com os braços e dedos distendidos para cima, e com o 

rosto e o olhar para o alto. Transmitir ao aluno que deve procurar a sensação de soltar o 

sopro, desde a sola dos pés até às nuvens. 

· Alongar os músculos das costas e da nuca (Hofbauer) – Com o aluno sentado, os 

braços devem estar soltos e paralelos ao corpo e os pés devem estar bem firmes no chão. 

Deixar cair a cabeça para a  frente, como se tivesse sido decepado por detrás, isto é, sem 

mover o resto do corpo. O aluno deve expirar quando a cabeça cai, até o queixo encostar 

ao esterno, mas sem forçar. Deve ainda permanecer na posição, imaginando que, a cada 

nova expiração, a cabeça cai mais. O Professor deve ter em consideração que não haja 

movimentos nos ombros e que o aluno não “desmonte” a coluna. Seguidamente, inspirar, 

erguendo a cabeça e, posteriormente, expirar, soltando a mesma para trás, até a nuca 

encostar-se às costas. Na continuidade dos exercícios, deve-se abrir a boca, relaxar a língua 

e todos os músculos faciais. Mais uma vez, o professor deve estar atento, para que não haja 

movimento do corpo. A cada expiração, a cabeça cai mais um pouco, mas sem criar 

tensões. Novamente, inspirar e erguer a cabeça, deixando-a cair lateralmente, a orelha 

contra o ombro, mas sem o erguer, com o rosto para a frente. A cada expiração, relaxar 

mais e mais os músculos faciais. Inspirar e erguer a cabeça, expirando para o outro lado e 

repetindo orientações anteriores. 
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Nelson Mathias (1986) propõe-nos uma postura direita, com todo o corpo relaxando 

sobre a sua estrutura óssea, com os ombros ligeiramente para trás, os braços devem cair 

relaxados, as pernas um pouco separadas e com o peso do corpo distribuído igualmente nas 

duas pernas. 

 

 

3.3. Impostação vocal 

3.3.1. Respiração 

 

A série de exercícios que se segue é sugerida por Martinez (2000) e devem ser 

realizados na posição horizontal, ou seja, deitado. Deve colocar-se um livro de capa dura 

sobre o peito, outro sobre o abdómen (abaixo do umbigo) e uma mão sobre cada um deles. 

No processo de realização deste exercício, os passos foram os seguintes: 

· Respiração lenta e de forma profunda, expandindo assim o abdómen (pode observar-se 

uma elevação e descida do livro localizado nesta área, o livro e a mão que estavam 

colocados no peito não sofreram qualquer movimentação). 

· Expiração lenta, produzindo um som sibilar, ou seja, som de “S”, prolongado e lento. 

Este exercício permitiu que o aluno respirasse profundamente, sem exercer elevação da 

clavícula e do peito.  

 Durante o processo de inspiração, o aluno pode, mais facilmente, aperceber-se do 

movimento da expansão da região do abdómen, assim que o mesmo movimento é realizado 

pelas costelas laterais, bem como, durante a expiração com o “S” de forma lenta, o controle 

da saída do ar, o chamado apoio. 

No que se refere a Nelson Mathias, este sugere alguns exercícios, tais como,  

 “Soprar em “SSS” (como quando acontece a um pneu que se está a esvaziar) soltando o ar 

lentamente, podemos, também, alterar os exercícios no lugar de “ZZZ” e “FFF”, maxilar 

superior encostado no lábio inferior. Estes exercícios devem repetir-se mais em séries de 3 

vezes. 
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Em termos práticos, como falámos anteriormente, a respiração trata-se de um ato 

vital, ativo-passivo, e como a fonação é uma função ativa projetada, necessita de 

aprendizagem específica e cuidados nas aulas. Esta aprendizagem, na proposta de Raquel 

Coelho, deve iniciar-se pelo restabelecimento da respiração vital natural e segura, feita 

pelo nariz, de forma rápida, sem ruídos, com o máximo de aproveitamento de pequenas 

quantidades de ar e movimentação diafragmática. Deve ainda adquirir-se o apoio muscular, 

associado a procedimentos de educação postural e de respiração. 

Para os momentos de exercícios respiratórios durante os ensaios da classe de coro 

da Academia de Música José Atalaya, intervenientes no projeto “Kate e o Skate”, foram 

realizados vários exercícios propostos por Raquel Coelho, com o objetivo de trabalhar a 

inspiração intercostal, o controle na expiração e a sustentação do som, como demonstra o 

seguinte exemplo: 

· Intensificar o trabalho do diafragma (Hofbauer e Prosser-Bitterlich) – Expirar. 

Inspirar. Apoiar. Libertar ar com golpes de diafragma com os fonemas curtos de F, S, X, 

FSX, com um breve intervalo entre eles. Todos os impulsos devem partir do diafragma em 

contração, o que é observado pelo aumento do diâmetro da cintura a cada novo golpe. 

 

 

3.3.2. Articulação 

 

Para este parâmetro, Raquel Coelho sugere exercícios de Ginástica Facial, bem 

como Exercícios de articulação. Relativamente à ginástica facial, devemos: 

· Aquecer a musculatura do rosto A – Iniciar pelo movimento que se faz ao espirar ou ao 

sentir um cheiro desagradável. Deixar a testa frouxa, mas contrair bem toda a musculatura 

do nariz, deixando “mais funda” a região superior ao nariz. Posteriormente, ir soltando a 

musculatura e deixando o rosto voltar ao normal. A seguir, alisar bem a pele do rosto como 

se ela estivesse, sendo esticada pelo couro cabeludo. A expressão deve esboçar um sorriso, 

dando a sensação de que a área do rosto ficou maior do que a normal. Relaxar. 

· Aquecer a musculatura do rosto B – Abrir a boca e os olhos com ar de surpresa. 

Relaxar. Repetir várias vezes. 
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· Exercitar os músculos da boca A – Sorrir normalmente, depois, esticar bem os lábios 

com a boca fechada, forçando a musculatura para cima. Na continuidade, formar a letra O 

com a boca. Repetir várias vezes.  

 

Exercícios de Articulação: 

Exercícios para a língua – Colocar a língua para fora, manter o interior da boca e a 

garganta relaxados. Retorná-la. Lábios em forma oval. Movimento exclusivo da língua 

completamente. 

· Exercícios para os lábios – Boca aberta, lábios em posição oval e língua baixa e plana. 

Mover apenas os lábios, buscando uma posição similar ao assobio, tornando a abri-los até 

um ponto máximo – retornar. 

· Exercícios para a faringe e garganta – Emitir sobre a posição de um bocejo a vogal U. 

Sentir a vibração nos dentes superiores e no palato duro. Não levantar a língua. 

· Ativar posições articulatórias – Realizar uma série de expressões: abrir e fechar a boca, 

piscar e arregalar os olhos, variar posição dos lábios, etc. 

Com o objetivo concreto de trabalhar a impostação vocal, ressonância e 

simultaneamente a questão da articulação, realizei com os alunos e posteriormente com 

todo o coro, durante a preparação do musical, como técnica vocal os exercícios 1, 2 e 3 a 

baixo descritos. 

Exercício Vocal 1 

O exercício deve ser executado de maneira leve e ligeira. Usando a vogal “i” pura, 

explodindo a sonoridade a partir da consoante “V”, com o objetivo de procurar, na vogal 

“i”, o foco para a voz, sempre, imaginando um ponto entre os olhos. Este procedimento, 

foi, novamente, usado para a sílaba “Mei”. 
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Exercício Vocal 2 

O objetivo inicial deste exercício é a exploração da sonoridade da consoante “Z”. 

Deve procurar fazer-se este exercício de forma bem articulada, para que os fonemas 

fiquem claros e naturais. Depois deve usar-se o fonema “V” com a vogal “I”, com o 

objetivo de propiciar brilho à voz. Deve ser executada de forma leve e ligeira. 

 

 

 

 

Exercício Vocal 3 

O exercício, primeiramente, deverá ser realizado de maneira lenta, e o som “Br” 

executado de forma explosiva, porém, leve e bem articulado, com a junção das vogais 

sugeridas e a consoante “M” que favorece a emissão da voz nos ressonadores nasais. 

Depois realiza-se com o som do “V” e das vogais “oi” que, também, são vogais e 

consoantes que favorecem a projeção da voz nos ressonadores da face. Executa-se muito 

lentamente e muito articulado, prestando atenção na formatação das vogais, de forma a 

serem bem pronunciadas. 
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Exercício Vocal 4 

Este exercício tem a finalidade de massagear o interior da cavidade bucal. Por tal 

motivo, deve ser realizado, procurando propiciar a maleabilidade do palato mole. 

 

 

 

 

 

3.3.3. Ressonância 

 

Foram, igualmente, realizados uma série de exercícios propostos por Raquel Coelho 

(1994). Seguem apenas, alguns exemplos que foram específicos para melhor emissão das 

vogais, dicção das palavras e ensaio do repertório. 

· Descobrir os próprios espaços de ressonância – Emitir qualquer som sobre os pontos 

de articulação L, M ou N. Cantar um único som muito longo, sobre a coluna de ar. [...] 

Cuidar para que a textura seja densa; porém, muito piano. 

· Descobrir as próprias cavidades de ressonância – A partir do exercício anterior, 

acrescentar as vogais “U” e “O” após as consoantes.  

· Promover o equilíbrio da sonoridade global – Repetir o exercício anterior, porém, 

formando o pequeno motivo “Amo-te Kate” ou “Quero-te Kate”, que se trata de uma 

passagem coral da obra. Ouvir os colegas e procurar emitá-los. Ouvir e participar, 

descobrindo e contribuindo para que se estabeleça um equilíbrio global. 

 

3.4. Vocalizos 

 

 Relativamente a este ponto, realizei os exercícios 1 e 2 que estão abaixo descritos, 

com o objetivo de enfatizar as vogais e consoantes de forma a que os alunos pudessem 
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compreender o posicionamento da língua dentro da boca, assim como a projeção da sua 

voz, através da cavidade de ressonância existente no seu rosto.   

 

Exercício 1 

Neste exercício, a consoante “Z”, que favorece a emissão das vogais em 

ressonância nasal, é diferente da consoante “R”, que é projetada, inicialmente, vibrando a 

língua e não apenas aspirando o som do “R”. Em função dessa dificuldade, inicia-se o 

exercício bem lentamente, procurando perceber essa diferenciação e o favorecimento delas 

na projeção do som, em ressonância que uma e outra promovem. 

 

 

Exercício 2 

Todos os alunos realizaram este exercício. A maior dificuldade, inicialmente, foi a 

de perceber o intervalo de 5º para o 6º grau, mas depois de o ouvir algumas vezes, pelo 

piano, os alunos conseguiram executá-lo. O desafio foi realizá-lo, apenas com um 

momento de inspiração inicial. Alguns, inicialmente, demonstraram algumas dificuldades, 

no entanto, rapidamente, as ultrapassaram, realizando-as de forma favorável. 
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4. METODOLOGIA DAS AULAS CÉNICAS  

 

Um trabalho cénico, num grupo coral juvenil, a meu ver, torna-se muito importante. 

Apesar das inúmeras vantagens que percebi, após a introdução de elementos cénicos no 

meu trabalho coral, ao longo destes anos, hoje em dia, ainda são escassos os coros que 

desenvolvem este tipo de técnicas. Curiosamente, a dificuldade de difusão da atividade 

coral entre os jovens e adolescentes poderia ser minimizada pela cativante abordagem 

multifacetada que o canto expressivo lhes oferece.  

  É de referir que, neste caso específico, por se tratar de um coro que está ligado a 

um Curso artístico, o trabalho cénico é, a meu ver, um excelente veículo facilitador para 

eles poderem, expressar mais facilmente e, mais à vontade, o trabalho musical 

desenvolvido no seu instrumento. Não obstante, julgo que, para o meu próprio trabalho, 

como professora deste grupo de jovens, é fundamental que eles sintam que cantar em coro 

não passa só pelo trabalho das cordas vocais, mas envolve o corpo todo, oferecendo-lhes 

uma gama maior de possibilidades criativas e soluções originais para o desenvolvimento da 

linguagem coral, além de os incentivar ao exercício do autoconhecimento. 

 Neste trabalho, desenvolvi momentos cénicos onde tentei que eles eliminassem por 

completo a imagem de um coro “tradicional”. Hoje em dia, não é fácil motivar um grupo 

de jovens a cantar com entusiasmo alguns estilos musicais que tento desenvolver ao longo 

do Curso. Por tal motivo, a implementação deste Musical, associado a aulas cénicas, é 

sempre um ótimo aliado para poder abordar todos os estilos musicais com mais facilidade. 

 

  4.1. Características  

Relembrando Costa, quando cita Santos, ou mesmo Stanislavky, verifico que os 

jovens nesta idade têm necessidade de se sentirem parte de um grupo. Por tal motivo, 

quando iniciei este trabalho, a minha prioridade foi fazê-los sentirem-se inseridos, aceites e 

estimulados pelas atividades corais, desenvolvendo neles o entendimento de comunidade e 

da preocupação com o todo. A necessidade de inter-relações e a consciência do 

crescimento pessoal, através da relação com o outro, fazem da atividade coral um meio 

estratégico de grande alcance, mesmo para os jovens mais tímidos.  
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Porém, independentemente da faixa etária, quanto maior for o conhecimento do 

outro mais confiança o jovem ganha para se expressar. A meu ver, é fundamental que haja 

um investimento na aproximação dos alunos (coralistas), para que estes possam render ao 

máximo, sentindo-se livres para experimentar, e sem se sentirem observados, controlados 

ou até mesmo criticados pelos colegas. 

Ao longo da minha experiência, tenho sentido que, a minha participação nas 

atividades mais teatrais, são fundamentais para estabelecer esta atmosfera de confiança 

entre os meus alunos/coralistas, pois ao verem a sua líder envolvida e empenhada, o coro 

sente-se impulsionado e motivado a tomar parte do jogo teatral.  

Por outro lado, tenho refletido sobre a importância de não sermos excessivos na 

autocrítica destes jovens, lembrando-me de Figueiredo, pois com essa autocrítica 

exagerada, podemos, assim, correr o risco de dificultarmos o processo de investigação ou 

ainda que haja falta de estímulo no trabalho em si. Assim sendo, é muito importante que o 

aluno/cantor tenha sido persuadido pela proposta e confie no seu caminho. Uma vez 

identificado com a linguagem de um determinado grupo, o jovem passa a defender as suas 

ideias com muita mais garra e paixão, obtendo resultados importantes para a sua satisfação 

pessoal, que podem gerar formas criativas de comunicação extramusical. Sendo assim, 

reflito naquelas afirmações e julgo que elas reforçam esta necessidade de um ambiente 

saudável e livre de críticas para que o lado criativo não seja prejudicado, neste processo 

criativo e de autoconfiança do jovem.    

 

4.2. O conceito da expressão cénica para grupos corais 

 

A expressão cénica defendida neste meu projeto e já referida por Stanislavsky e 

Puebla consiste num trabalho que promova o enriquecimento da experiência coral e da 

comunicação entre o aluno/cantor e a plateia, bem como do seu crescimento pessoal. 

Baseando-me em Viola Spolin, o uso da expressão cénica utilizado neste trabalho não é 

aquele que pretende transformar os alunos/cantores em atores, embora se saiba que, o 

potencial de atuação no palco, é intrínseco ao ser humano.  



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

68 

 

A Compreensão do texto musical de uma obra é fundamental, assim como saber 

dizê-lo com clareza. Que benefícios encontrados no processo de exploração cénica em 

relação ao texto/letra de uma determinada música? O cuidado com a poesia fica bastante 

evidenciado, uma vez que a mesma é um excelente recurso de expressão, componente forte 

da obra e, muitas vezes, determinante para direcionarmos o trabalho para esta ou aquela 

abordagem. 

Tal como referiu Costa, quando anteriormente citou Santos, podemos compreender 

que, através do texto, é possível percebermos as intenções do autor/compositor; podendo, 

assim, brincar com as imagens que este texto suscita, evitando acentuar elementos óbvios. 

Poesia nem sempre se explica. Por exemplo, neste projeto musical, “Kate e o Skate” foram 

utilizados CDs colocados no cenário, de forma a criarem a imagem de uma grande cúpula, 

cujo propósito era associarmos à cúpula de uma nave espacial, bem como criar a ideia de 

leveza e fluidez que a música pedia. Desta forma, podemos obter um efeito de grande 

impacto visual, sem cair na objetividade mais concreta do texto. Neste sentido, os CDs 

utilizados neste tema musical, descrito em cima, não representavam só o Disco Voador, 

mas também o subtexto daquela poesia.  

 Relembrando a opinião de Marcos Leite, é importante considerar que a linguagem 

teatral no canto coral, incide no facto de que nem todo o cantor tem interesse ou 

disponibilidade emocional para lidar com o palco, no que se refere à expressão cénica. Esta 

constatação requereu por parte dos alunos envolvidos, inclusive, muita atenção para que 

algumas inibições fossem vencidas sem traumatizar o aluno neste projeto. Por outro lado, a 

investigação e o exercício cénico promoveram um maior conhecimento de si, estimulando 

autoconfiança e segurança suficientes para prováveis mudanças no rendimento da 

performance do aluno/cantor.  

O exercício cénico pode atenuar o medo do palco, uma vez que a elaboração desta 

linguagem requer reflexão, repetição, exploração e investigação, através de jogos teatrais e 

dinâmicas de grupo. Deste modo, e como referiu anteriormente Stanislavsky, o 

aluno/cantor incentivado por estes exercícios, toma constante contacto com os seus medos 

e receios, e pode aprender a enfrentá-los e, até, determinar atitudes que solucionem 

possíveis impedimentos na realização da performance.  
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Ao abordar um musical como este, recordo as palavras já atrás referidas por Santos 

e Oliveira, e verifiquei que os alunos com o desenvolvimento deste trabalho cénico se 

aperceberam para o facto de que, o que muitas vezes era, apenas, coro e maestro, 

transformou-se lentamente em: coro, maestro, compositor, encenador, orientador vocal, 

orientador corporal, figurinista, cenógrafo, designer de luz, designer de som, produtor, 

diretor cénico, diretor musical, diretor administrativo e diretor artístico. Muitas vezes, a 

prática coral, tanto no meio educacional, quanto no meio artístico, é por vezes uma arte 

invisível, isto é, não tem aparição nos meios de comunicação social, como seria desejado, 

não sendo por vezes valorizada pela população em geral. Esta situação faz com que a 

plateia que assiste aos seus concertos em geral é, frequentemente, constituída, apenas, por 

parentes e amigos. Com esta realidade, julgo ser imprescindível a escolha cuidadosa de um 

diretor cénico ou o investimento do próprio maestro na sua formação extramusical para 

que os resultados obtidos não sejam pouco criativos, proporcionando o prazer e estímulo a 

todos os envolvidos. Perante a apresentação deste meu projeto, vejo-me privilegiada, pelo 

facto de ter possuído uma formação um pouco mais abrangente, o que, dentro das minhas 

possibilidades, me leva a poder desenvolver jogos cénicos que proporcionam nos 

alunos/cantores momentos cénicos que julgo serem interessantes e fundamentais para o 

processo criativo deste musical.  

Partindo-se da ideia defendida por Reynaldo Puebla, não é difícil entender porque a 

exploração teatral, do trabalho coral, costuma produzir resultados tão bem aceites pelas 

plateias. Assim sendo, tentei, neste projeto, englobar na performance diversos apelos, além 

do resultado musical, criar no espetador o foco de atenção não apenas no seu aparelho 

auditivo, tentando, assim, embelezar a interpretação musical com recursos que vão ampliar 

o sentido de comunicação do coro com a plateia de forma extramusical e que poderão atuar 

diretamente no fazer musical, sendo, a meu ver, uma vantagem que pode despertar muito 

prazer tanto, no descobrimento, quanto na realização do espetáculo. 

 

4.3. Vantagens do recurso cénico para aulas de coro  

Tal como já foi referido, a escolha desta obra musical para desenvolver este Projeto 

com os alunos, teve, também, como objetivo a motivação e possível captação, pelo gosto 
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destes construírem arte cénica em palco, o facto de se tratar de dois grupos de jovens 

irreverentes e, por vezes, “rivais” no seu modo de estar em sociedade. Alguns jogos 

teatrais que foram desenvolvidos ao longo das aulas de preparação cénica, tiveram um 

efeito muito positivo e até contraditório que apresentaram, pelo facto de estarem a 

desenvolver personagens com carácter forte e irreverente, características próprias da sua 

idade, e da sua personalidade. Foi interessante sentir neles algum acanhamento em se 

expressarem e se abrirem para o jogo cénico. Apesar de ser algo que está dentro deles e 

que, também, eles conhecem no seu meio social e escolar, sentiram-se inibidos a soltarem-

se e, desfrutarem da sensação de liberdade criativa que tinham dentro deles. O facto de 

estarem a mostrar atitudes e comportamentos que vivem na sua personalidade, mas não 

devem ser usuais, pois são comportamentos reprimidos pela sociedade, tornaram-se, no 

início, contraditórios na sua atitude em palco. Lembro-me de frequentemente os ouvir 

dizer: “Professora é mesmo para fazer assim? Vamos poder andar à “luta” em Palco...? 

“Vamos poder andar de Skate...? de Patins...?  de Bicicleta...?  O brilho nos seus olhos e a 

motivação que eles sentiam, julgo que foi fundamental para o êxito cénico deste musical. 

Assim sendo, julgo que uma vez compreendido o jogo teatral pelos alunos, o seu 

comprometimento com a atuação altera-se, deixando assim o caminho livre para que, as 

ações sejam assumidas, não mais pelo aluno, mas sim pela personagem que eles 

constroem, resultando, muitas vezes, no desbravamento de patamares, jamais, imaginados 

por eles.  

Com a descoberta deste à-vontade em palco e quando este é bem orientado, o 

conteúdo musical pode, também ele ganhar novos coloridos, podendo assim conseguir-se 

uma homogeneidade na intenção de atuação de cada elemento do coro, que pode levar, 

inclusive, a um equilíbrio Tímbrico. Outro obstáculo que, por vezes, senti em alguns 

momentos, e que, ao longo do projeto fui tentando criar soluções, foi o facto de, em 

algumas cenas, os alunos terem alguma dificuldade em articular corretamente o texto 

musical. Para isso, usei elementos de coreografia que facilitaram a absorção ou fixação do 

texto, da música, ou mesmo de determinada passagem com dificuldade rítmica. Neste 

musical, o Tema “Amar e Crescer”, bem como o tema final, criou alguma dificuldade 

rítmica, onde optei, então, por fazer uma verdadeira coreografia com todo o coro, dando-

lhes liberdade de ação, auxiliando-os, tanto na intenção do texto, como, também, na 

memorização das passagens musicais, fazendo, assim, com que as marcações das ações 
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indicassem também a frase musical. Além disso, o carácter musical que o compositor 

pensou para o momento, julgo que, assim ficou muito mais expressivo. 

No decorrer do trabalho, foi pedido aos alunos uma sequência de tarefas que 

implicou dedicação e pesquisa. Cada aluno, mediante orientação da criativa responsável 

pela área em causa, procurou definir o seu figurino, implicando um aprofundamento da sua 

personagem. No futuro, estes alunos poderão, objetivamente, criar e defender personagens 

ou, como espetadores, descodificar a mesma, sem ter de a ouvir, bastando olhar para a 

forma como se veste, como se move, etc.  

 

4.4. Elementos externos utilizados como auxiliares de memorização  

Um pormenor que não pode ser menosprezado e, de muita importância, é a 

adequação do repertório à proposta de um “Coro performativo”. Algumas peças são 

bastante inspiradoras e propõem um olhar diferenciado. No entanto, é preciso ter em 

mente, porém, que a proposta cénica jamais deverá impedir, ou atrapalhar a qualidade 

sonora.  

Peças de fácil execução viabilizam a elaboração de movimentação cénica e demais 

recursos extramusicais. Já as peças de difícil realização musical requerem muita 

concentração, limitando, assim, ousadias cénicas que tirem a atenção dos cantores. 

Existem, ainda, peças escritas com o propósito de serem realizadas após sugestiva pesquisa 

sonora.  

Neste musical, o compositor, através do texto literário, utiliza elementos sonoros 

que não são muito usuais, bem como, sonoridades, ainda, hoje banidas do universo 

estético-musical da nossa cultura musical. Neste caso, o uso do som gritado na palavra 

“suas pitas” na música 6, conduziu a uma interpretação diferenciada, distante da 

interpretação de um coro tradicional, onde os recursos cénicos reforçaram, ainda, a 

proposta vanguardista do compositor. Assim sendo e, paralelamente ao que foi já descrito 

por mim na frase anterior, para além de  utilizar o som gritado da palavra “suas Pitas”, 

reforcei esta ideia, empregando um gesto corporal a fim de ser mais um elemento externo 

utilizado como forma auxiliar de memorização.  
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Por estar a elaborar um projeto cénico com uma classe de coro juvenil, penso que, o 

cuidado na seleção do repertório precisa ser redobrado, uma vez que outros importantes 

aspetos podem interferir nesta escolha. Por tal motivo, julgo ter encontrado, através deste 

musical, algo que fez com que os alunos se identificassem. Essa identificação, foi não só, 

com a proposta cénica, mas também com os vários momentos corais desta obra, o ponto de 

partida para a realização satisfatória de um projeto com esta exigência. Se os jovens 

cantores compreendem o que estão a cantar, e se, se identificam com o estilo e a estética 

das músicas e compreendem os momentos musicais como veículo de sua expressão, pude, 

assim, tornar a performance bastante intensa, trazendo verdade para a sua interpretação.  

Tal como foi mencionado por Rappaport devo referir que, os jovens e adolescentes 

vivem um período de mudanças vocais intensas. Mesmo, tendo à frente um grupo de 

jovens cuja muda vocal já possa estar consolidada, a maturação da voz ainda não ocorreu 

na sua totalidade. Notas muito graves, por exemplo, não atingem propagação suficiente, 

uma vez que o próprio indivíduo (seja rapaz ou rapariga) ainda não consegue tirar total 

partido da sua ressonância, podendo gerar inclusive um grande desconforto, além de certa 

frustração. Ou seja, peças com âmbito muito grave para baixos ou contraltos dificilmente 

terão o peso necessário, podendo comprometer não só a execução musical como, também, 

a sua força dramática. O mesmo desajuste pode ocorrer pelo lado oposto, quando o 

repertório de coro infantil é adaptado ao coro juvenil. Nesse caso, para além da 

inadequação do âmbito das vozes em questão, há, também, uma estética (inerente ao 

mundo infantil) que pode comprometer a performance. O adolescente não se adequa e, 

tenta, sempre, distanciar-se da sua infância, podendo resistir à abordagem do tema musical, 

por conta do constrangimento de se sentir infantilizado pelo conteúdo das músicas 

escolhidas. 

Devem, a meu ver ser tomados em conta, vários cuidados na escolha do repertório e 

por tudo o que , por mim foi, descrito nos parágrafos anteriores, julgo que o compositor, 

mais uma vez, neste musical, foi muito coerente com toda a amplitude do registo vocal do 

coro. Todas as frases musicais têm uma amplitude muito confortável, dando, assim, ao 

coro, uma estabilidade vocal que se prolonga na sua performance vocal e cénica em palco.  

 



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

73 

 

4.5. Implementação do jogo cénico 

A proposta cénica no coro, tal como já foi referida por Rappaport, requer uma 

investigação do corpo e das suas potencialidades expressivas. O aluno é convidado a 

conhecer melhor as suas capacidades físicas, a executar movimentos que nem sempre 

fazem parte de seu quotidiano, bem como, a explorar a sua capacidade expressiva através 

do gesto. O aluno pode, assim, trabalhar o seu senso de teatralidade e aperfeiçoar a sua 

noção espacial, além de desenvolver o domínio do seu próprio movimento. A compreensão 

das possibilidades gestuais do indivíduo com o seu corpo é fortalecida. Este tipo de 

trabalho pode trazer benefícios, uma vez que a adolescência tem, como tónica, drásticas e 

rápidas mudanças físicas. O autoconhecimento e o conhecimento do corpo do outro, são 

fatores fundamentais, para abreviar as angústias da vida do adolescente.  

Neste trabalho, foi interessante perceber que os alunos se sentiam aliviados, quando 

constatavam que a plateia não iria recair, a sua atenção, perante eles próprios, mas sim, 

naqueles elementos do grupo que destoassem da força dramática do grupo.   

Por tudo, por mim, já descrito, posso concluir que, com o aprofundar das 

possibilidades dos alunos na atividade cénica, muitos caminhos poderão ser descobertos. 

Pois, simultaneamente, este mesmo exercício permite ao aluno estabelecer conexões entre 

canto e movimento, entre canto e sentimento, bem como, canto e dramaticidade, 

procurando, assim, cada vez mais o seu aperfeiçoamento na sua performance. Não 

obstante, usei, também, o exercício da repetição como instrumento de descoberta cénica, 

permitindo assim que a execução de um determinado tema musical, diversas vezes 

repetido, favorecesse a realização da parte musical, para além da parte cénica, 

propriamente dita. A construção criativa requer tempo e disponibilidade emocional, além 

de um bom fio condutor. Esta experiência tornou-se, também, muito interessante em 

relação à orientação cénica, no que diz respeito à performance sem “líder cénico”. O facto 

de os alunos estarem no palco sem a minha presença como maestrina, ou como orientadora 

no palco cénico, criou neles uma responsabilidade de conhecerem profunda e 

detalhadamente o musical para assim poderem realizar melhor a sua performance, ficando, 

assim, mais concentrados e sintonizados entre si. O resultado musical, muitas vezes, acaba 

por ser melhor, justamente pela atenção dispensada à peça, já que, não há ninguém para 

orientar o coro em palco, e a postura do maestro no fosso da orquestra será simplesmente 
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para uma orientação musical num âmbito mais geral. Resultante desta situação o senso de 

autonomia do aluno é, também, estimulado, criando, inclusivamente, uma maior sensação 

de compromisso com o restante grupo. É importante ainda referir que uma proposta cénica 

num grupo vocal como este exige um empenho diferente dos participantes. Além do 

trabalho musical – que já não é pouco - o aluno/coralista tem que se preocupar com os 

aspetos da performance. Esta exigência precisa de ser muito bem orientada, pois, 

dependendo do repertório executado como já referi e/ou da experiência de palco dos 

alunos, ariscamo-nos, por vezes, em vez de contarmos com recursos que tragam benefícios 

à produção musical ou cénica, podemos, sim, encontrar mais um fator de preocupação para 

o grupo, arriscando-nos a prejudicar o brilhantismo da apresentação, correndo, ainda, o 

risco de estragar tanto a parte musical quanto a cénica. Como exemplo, no N.º 6, existe 

uma passagem em que o coro tem 3 tempos de espera. Esta passagem, por não ter a direção 

do maestro no coro em palco, criou dificuldades e insegurança no grupo que, levaram a 

desencontros entre eles e a orquestra. Para solucionar o problema foi criada uma 

movimentação cénica com 3 gestos específicos, uma para cada tempo, que ajudaram o 

grupo a contar estas pausas e, assim, superar a dificuldade inicialmente existente. 
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5. CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO 

 

  No início do ano letivo 2012/2013 elaborei a calendarização abaixo descrita, a fim 

de poder planear em termos gerais, a organização base do projeto musical. Este calendário 

foi cumprido dentro dos prazos estabelecidos para cada tarefa. 

  O projeto proposto foi, implantado e elaborado ao longo do primeiro, segundo e 

terceiro períodos do ano letivo de 2012/2013, culminando com uma apresentação final 

deste musical.  

 

 1º Período letivo (setembro a dezembro): Estudo das partes musicais. Introdução 

ao estudo da Obra. Abordagem do tema e discussão sobre o mesmo.  

Neste período Letivo, foram estudadas e decoradas 

todas as partes Musicais, culminando este trabalho 

com ensaios, reunindo todos os intervenientes, 

incluindo a orquestra. Foram tomadas em conta, todas 

as notações do maestro e fez-se um registo áudio que, 

acompanhou, a partir desta fase, todos os ensaios. 

 

 

 

 1º Período letivo (novembro e dezembro): Estudo dos textos e orientações 

dramatúrgicas. 

Os textos foram trabalhados em termos de dicção, 

entoação e todos decorados. A análise dramatúrgica 

foi iniciada para a ajuda e compreensão destes 

mesmos textos. 
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 2º Período letivo (janeiro, fevereiro e março): Trabalhos de cena e unificação 

das partes 

No início do 2º Período os ensaios foram já realizados 

no palco. Quando tal não foi possível, os mesmos 

foram feitos numa sala de ensaios, com dimensões 

idênticas às do palco. As movimentações cénicas e as 

suas respetivas marcações, foram realizadas durante 

estes dois meses. 

 

 

 2º Período letivo (abril, maio): Ensaios Corridos e Técnicos  

Neste mês, nos ensaios, estiveram presentes todas as 

turmas envolvidas. Este trabalho foi encarado como 

ensaio musical geral. 

Na sequência do trabalho realizado no início desse 

mês, foram marcados os ensaios técnicos e de 

correção.  

Estes ensaios foram, obrigatoriamente, realizados no 

Palco do Teatro. É de referir que este trabalho se 

destinou a criar habituação, nos alunos, à sala de 

espetáculo, assim como, toda à parte técnica 

envolvente, desde o cenário ao trabalho com as luzes 

e som.  
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 3º Período letivo (junho): Ensaios Corridos, técnicos de preparação e 

apresentação do espetáculo ao Público.  

Na sequência deste mês, foram realizados os ensaios 

técnicos de afinação final, pré – gerais, gerais e, 

respetivas récitas.  

 

 

 3º Período letivo (julho): Ensaio geral e Récitas;  

Avaliação e Redação do documento de apoio.  

 

 

 

6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NO SEU UNIVERSO   

 

Tentando conciliar uma Atividade Circum-Escolares/Interdisciplinares com a 

delicadeza dos princípios pedagógicos que envolvem um projeto educativo Juvenil, onde 

culmina com a exigência qualitativa de um espetáculo, optei por uma proposta de um 

musical de um compositor português. Esta obra, a meu ver, devido ao seu tema atual, à sua 

linguagem do texto simples atraiu e facilitou a memorização da obra em termos musicais e 

cénicos. 

Após o estudo do tema principal do texto que dá vida a esta obra, procurei um 

paralelo entre este e a contextualização das formas melódicas. Devido à 

contemporaneidade da obra, desenvolvi na sala de aula um trabalho explicativo de toda a 

obra, dando a todos os intervenientes uma imagem global e até, por vezes, muito concreta 

do desenrolar da ação e da história. A estas “palestras” chamei-lhe de “explica-me 

porquê?”. Estas sessões de esclarecimentos puderam ser alargadas também aos outros 

elementos criativos que desenvolveram o projeto, tais como: figurinista, cenógrafo e 

designer de luz, permitindo aos intérpretes uma ligação mais estreita com o 

desenvolvimento do projeto. Com esta envolvência, pretendi que todos os intervenientes 
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do espetáculo não se sentissem, apenas, executantes, mas sim envolvidos, podendo assim, 

desenvolverem e partilharem o seu trabalho e esforço. Reforçando ainda, mais, esta ideia, 

foi pedida aos alunos uma proposta de guarda-roupa que com as orientações da figurinista, 

se sentisse, ainda mais, a envolvência e empenho de todo o coro (Anexo 11).   

Partido para o lado prático do projeto, este desenrolou-se através de ensaios 

técnicos com os solistas escolhidos, bem como, com as turmas de coro envolvidas. Esse 

trabalho partiu com exercícios técnicos introdutórios de relaxamento corporal, vocalizos e 

de dicção. Seguidamente, avaliou-se cada secção musical da obra e depois de toda a 

compreensão musical, e esta estar assimilada e decorada, avançou-se para o trabalho de 

encenação da obra. 

 Procurei desenvolver este projeto, envolvendo a sociedade local, convidando 

artistas locais a desenvolver, dentro da sua área, projetos que ao longo do trabalho foram, 

dando o mote ao projeto em si. Este envolvimento incluiu exposições de livros e quadros 

temáticos, exposições de fotografias, as quais estiveram inseridas no tema, mas que, 

também, relataram o processo de desenvolvimento do projeto, como por exemplo, sessões 

fotográficas de ensaios, bem como, nos espetáculos seguintes, registo fotográfico do 

espetáculo de estreia (Anexo 14). No dia da apresentação, todos estes elementos estiveram 

reunidos no foyer das salas da entrada do Teatro, permitindo, assim, juntamente com o 

programa de sala (Anexo 1), fazer uma introdução ao espetáculo, sem revelar a essência do 

mesmo, mantendo desta forma o efeito “surpresa” na audiência.   

 Paralelamente a estas propostas, e como documentos de apoio, para a análise e 

avaliação de todo o desenvolvimento do projeto, foi fundamental a implementação de 

questionários, que envolveram alunos do coro (Anexo 6), onde todos, também, puderam 

deixar comentários sobre a sua vivencia com o espetáculo, bem como, os professores e 

direção pedagógica da Academia (Anexo 7). Para além de tudo isto, foi criado um 

“Making Off” (Anexo 14), através de uma equipa de técnicos de vídeo que, ao longo de 

todo o desenvolvimento do projeto em palco, registou todas essas fases, criando desta 

forma, um Dossier Pedagógico do Projeto.  
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6.1. Local de realização do projeto 

 

 Apesar de contrariar a aparente sugestão, o título da obra que indicaria uma 

apresentação ao ar livre, com um fundo de cenário natural, em qualquer cidade urbana do 

nosso país, a proposta foi para a realização da obra numa sala de espetáculo convencional, 

permitindo, assim, a realização da mesma em qualquer altura do ano e em qualquer espaço 

destinado a este fim. Este tipo de sala permite a concretização de um dos pontos que 

considerei fundamental que, é a relação próxima do público com os intérpretes. O cenário 

foi pensado para ser evolutivo e, mediante a intensidade da obra, este era alterado, tanto na 

sua dimensão, como, na sua conceção estética. Este cenário foi constituído por módulos 

que, ao longo da obra foram alterados e manuseados pelos próprios intervenientes como 

partes integrantes, da trama da obra.  

 

 

6.2. A produção do projeto 

 

Este projeto foi desenvolveu-se através de parcerias. Uma parte da produção foi 

desenvolvida por uma equipa de profissionais que procuraram patrocínios e apoios locais 

ou a nível nacional. Esta equipa proporcionou ao projeto uma estabilidade durante o seu 

desenvolvimento. Com a envolvência da Academia de Música José Atalaya consegui, de 

certa forma, garantir qualidade e certificação no trabalho desenvolvido pelos alunos e 

professores.  

Parte integrante do desenvolvimento artístico e criativo deste projeto, foi poder 

contar com uma figurinista, uma artista plástica, um designer de luz e designer de som. 

Estes criativos desenvolveram um projeto com uma orientação específica da minha 

encenação, procurando, assim que este trabalho tivesse uma componente itinerante a longo 

prazo. Não obstante, a estes criativos, foi de extrema importância o envolvimento de uma 

equipa de aderecistas, caracterização, direção de cena, técnicos de palco, assistentes de 

guarda-roupa, técnicos de preparação vocal, pianista e demais elementos integrantes de um 

espetáculo desta dimensão. 
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III – RESULTADOS  

 

 Para melhor compreender a importância deste tipo de iniciativas nos alunos, levei a 

cabo, a realização de um questionário aos alunos envolvidos no projeto (Anexo5), bem 

como, um testemunho sobre a sua envolvência neste projeto (Anexo7). Paralelamente, foi 

endereçado um convite aos encarregados de Educação destes, mesmos, alunos a deixarem 

um parecer escrito, sobre o espetáculo em que os seus educandos estiveram envolvidos, em 

formulário próprio para o efeito, ou via email, que podemos observar no Anexo 9.   

 

 Alunos 

 Grupo 1 – 5º Ano de Escolaridade 

 Universo da amostra – 27 alunos inquiridos (num total de 28) 

 Média de Idades – 10 Anos 

  

 Grupo 2 – 6º Ano de Escolaridade 

 Universo da amostra – 29 alunos inquiridos (num total de 29) 

 Média de Idades – 11 Anos 

 

Para serem verificados os objetivos deste projeto, dos 57 alunos que o 

desenvolveram, foram questionados 56 alunos que participaram diretamente neste musical, 

visto que na turma do 5º ano um dos alunos não preencheu o questionário, devido ao facto 

de não ter podido participar no espetáculo, devido a internamento hospitalar. Paralelamente 

a estes dados, foram convidados os encarregados de educação dos referidos alunos, a 

deixaram o seu parecer escrito, em formulário ou via email, como acima referi. 
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1.  APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS  

 

1.1 Inquérito aos Alunos envolvidos 

 

1.1.1 Grupo de questões: 

 

3 - O projeto em que estás envolvido (Kate e o skate): 

 

a.  Tem-te feito sentir mais integrado no contexto escolar global? 

 

 

O Gráfico 1 indica o grau de integração no contexto escolar global, dos alunos 

envolvidos, onde podemos concluir que 71% dos inquiridos, através deste projeto, se 

sentem “muito” mais integrados, 27% “pouco” integrados e 2% “nada” integrados no 

contexto escolar global.  

 

 

71% 

27% 

2% 

Gráfico 1 

Muito Pouco Nada
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87% 

9% 

4% 

Gráfico 2 

Muito Pouco Nada

b. Está a motivar-te para a continuidade do ensino da música? 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 2 demonstra o resultado obtido à questão da motivação dos inquiridos à 

continuação do ensino da música, na vertente do Curso Artístico, onde os resultados 

obtidos nos indicam que 87% dos inquiridos sentem-se “muito” motivados a continuar o 

curso e só 9% sentem-se “pouco” motivados e 4% “nada” motivados.  

 

c. Está a ajudar-te a sentires-te mais motivado para a disciplina de classe 

de conjunto? 

 

O Gráfico 3 refere-se ao resultado da questão da motivação pela disciplina de 

Classe conjunto, onde podemos verificar que 85% dos alunos se sentem “muito” mais 

motivados, 11% “pouco” e 4% “nada” motivados.  

 

85% 

11% 
4% 

Gráfico 3 

Muito Pouco Nada
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46% 

52% 

2% 

Gráfico 4 

Muito Pouco Nada

82% 

14% 

4% 

Gráfico 5 

Muito Pouco Nada

d. Tem-te ajudado na evolução das outras disciplinas de música? 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao Gráfico 4, retrata a ajuda deste musical na evolução do trabalho dos 

inquiridos nas outras disciplinas, verificando assim que 46% revelam que tem ajudado 

“muito” e 52% revelam que tem ajudado “pouco” e 2% revelam que o projeto não ajuda 

em “nada” na evolução das outras disciplinas.  

 

4 - O projeto da “kate e o skate”, está a responder às tuas espectativas ao 

Nível: 

a. Da tua participação nos espetáculos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à participação do espetáculo, o Gráfico 5 mostra-nos que 82% dos alunos, 

revela que o projeto ao nível da sua participação no espetáculo, está a responder “muito” 

às suas espectativas, 14% “pouco” e 4%, revelam que em “nada”, está a corresponder as 

suas espectativas ao nível do espetáculo.   
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84% 

16% 

Gráfico 6 

Muito Pouco Nada

78% 

22% 

Gráfico 7 

Muito Pouco Nada

b. Do teu desempenho em palco ao nível musical? 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao desempenho musical o Gráfico 6 refere que 84% revelam que o projeto 

está a responder “muito” em relação ao seu desempenho musical, 16% revelam que está a 

responder “pouco” a esse nível.  

 

c. Do teu desempenhe em palco ao nível da movimentação cénica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao seu desempenhe em palco ao nível da movimentação cénica o 

Gráfico 7 revela-nos que 70% considera que o musical está a responder “muito” às suas 

espectativas, 22% considera que está a corresponder “pouco” às suas espectativas. 
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36% 

55% 

9% 

Gráfico 9 

Muito Pouco Nada

82% 

14% 

4% 

Gráfico 8 

Muito Pouco Nada

d. Na relação com os teus colegas em palco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na relação com os colegas, o Gráfico 8, permite-nos verificar que 82% considera 

que o projeto está a responder “muito” às suas espectativas, 14% responderam que o 

projeto está a responder “pouco” e 4% respondeu que o musical em “nada” está a 

responder às espectativas com os colegas no palco.  

 

e. Na relação com os solistas? 

 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 9 podemos verificar que 55% dos inquiridos respondeu que “pouco” 

tem respondido este musical às suas espectativas na relação com os solistas; 36% 

respondeu que tem respondido “muito” e 9% respondeu que este musical tem respondido 

“nada”, na sua espectativa na relação com os solistas.  
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87% 

11% 

2% 

Gráfico 10 

Muito Pouco Nada

f. Na relação com a encenadora? 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao gráfico em questão (Gráfico 10), verifica-se que no que respeita 

á relação com a encenadora, existe uma resposta positiva da maioria com 87% do 

“muito”, 11% do “pouco” e 2% do “nada”. 

g. Na relação com o maestro? 

 

Neste Gráfico 11 podemos concluir que as opiniões se dividem de uma forma 

equilibrada entre o “muito” e o “pouco”, ambas com 49%, tendo 2% dos inquiridos 

respondido “nada”. 

 

49% 

49% 

2% 

Gráfico 11 

Muito Pouco Nada
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5 - Sentes que a participação neste projeto te será útil no futuro: 

 

a.  Enquanto experiência artística? 

 

Aqui verificamos um preponderância do “muito” com 71% na utilidade deste 

projeto enquanto experiência artística, e surpreendentemente, o “pouco” ocupa o segundo 

lugar com uns expressivos 24%, restando apenas 5% para o valor “nada”. 

b. Enquanto preparação para a tua vida futura, enquanto membro da 

sociedade? 

 

Neste gráfico, verificamos um aumento do “pouco” para os 31% no entanto, o 

“muito” com 64% continua em vantagem por larga margem. No que respeita ao “nada” 

verificamos uma estagnação relativamente ao gráfico anterior (5%). 

 

71% 

24% 

5% 

Gráfico 12 

Muito Pouco Nada

64% 

31% 

5% 

Gráfico 13 

Muito Pouco Nada
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76% 

20% 

4% 

Gráfico 14 

Muito Pouco Nada

82% 

16% 

2% 

Gráfico 15 

Muito Pouco Nada

6 - Achas que o tema deste projeto é importante, e que te motiva a seres mais 

solidário com os problemas dos que te rodeiam? 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se no Gráfico 14 que 76% dos alunos, reconhecem “muito” a 

importância deste projeto na sua vida, 20% para “pouco”,  existem uns meros 4% para o 

“nada”. 

7 - Sentes que a tua participação está a ser útil à realização deste projeto 

em: 

 

a. Da tua participação nos espetáculos? 

 

 

  

 

 

 

Neste Gráfico 15, com 82%, reconhece “muito” a sua importância na 

participação nos espetáculos, já 16% considera “pouco” importante e para “nada” uns 

poucos expressivos 2%. 
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69% 

31% 

Gráfico 17 

Muito Pouco Nada

67% 

31% 

2% 

Gráfico 16 

Muito Pouco Nada

b. Do teu desempenho em palco ao nível musical? 

 

 

 

Observando o Gráfico16 em questão, verificamos que existe uma passagem de 

trinta e seis valores percentuais do “muito” para o “pouco”, ficando então o primeiro com 

67% e o segundo com 31%. Relativamente ao “nada”, observamos, mais uma vez, uma 

estagnação nos 2%.  

c. Do teu desempenho em palco ao nível da movimentação cénica? 

d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui verifica-se a ausência de qualquer percentagem para o campo do “nada”, 

passando, relativamente ao gráfico anterior, para o campo do “muito” ficando assim este 

com 69%. Para o campo do “pouco” verificamos ainda uma estagnação dos valores com 

31%. 
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76% 

22% 

2% 

Gráfico 18 

Muito Pouco Nada

43% 

53% 

4% 

Gráfico 19 

Muito Pouco Nada

d.   Na relação com os teus colegas em palco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita á relação com os colegas em palco os alunos consideram, na sua 

maioria (76%) como “muito”, voltamos a ter o “nada” com uns poucos expressivos 2% e 

22% para o “pouco”. 

e. Na relação com os solistas? 

 

 

Relativamente ao gráfico em questão, 53% dos alunos, consideram a sua relação 

com os solistas “pouco” útil para a realização do projeto. Já 43% consideram “muito” 

útil, restando uns meros 4% para aqueles que não consideram “nada” útil. 
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f. Na relação com a encenadora? 

 

 

Aqui verifica-se, por parte da esmagadora maioria dos alunos (82%) a utilidade da 

sua participação, com a sua relação com a encenadora. Verificando-se ainda 18% para 

“Pouco” e uma nulidade de percentagem para o “nada”. 

g. Na relação com o maestro? 

 

 

Já no que respeita á relação com o maestro, existe uma diminuição dos valores do 

“muito” para 58% e um considerável aumento do “pouco” para 42%, continuamos a 

verificar aqui a nulidade de percentagem para “nada”. 

82% 

18% 

Gráfico 20 

Muito Pouco Nada

58% 

42% 

Gráfico 21 

Muito Pouco Nada



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

93 

 

8 - Se propusessem novos projetos neste âmbito, sentir-te-ias motivado a 

participar? 

 

 

Neste último gráfico, é notório o empenho e resultado deste projeto, 95% dos 

alunos sentem-se “muito” motivados para a realização de novos projetos para o futuro, 

existindo uns meros 5% para os alunos que consideram “pouco” motivados a realizarem 

novos projetos. 

 

 

2. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

O inquérito realizado aos alunos está dividido em duas partes. A primeira foi 

realizada durante a preparação do espetáculo (perguntas 3 e 4, a que correspondem os 

gráficos 1 a 11) e a segunda foi feita após a realização do mesmo (perguntas 5 a 8, a que 

correspondem os gráficos 12 a 22). As perguntas 1 e 2 destinaram-se apenas à 

caraterização da amostra, não envolvendo uma avaliação do projeto, e na última (pergunta 

9) é solicitada uma opinião pelo que, devido ao seu carácter livre, não foi analisada através 

de nenhum gráfico, sendo as respostas dadas apresentadas no Anexo 7.   

95% 

5% 

Gráfico 22 

Muito Pouco Nada
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Através da análise das respostas dadas na primeira parte do inquérito, podemos 

verificar que os alunos consideraram que, durante a preparação do projeto, se sentiram 

mais integrados no meio escolar global, com mais vontade de continuar no Curso Artístico 

e se sentiram mais motivados para o trabalho desenvolvido na disciplina de Classe de 

Conjunto (Gráficos 1, 2 e 3). 

No Gráfico 4 verificamos que a amostra se encontra bastante dividida. No 

entanto, a maioria dos inquiridos considera que o trabalho desenvolvido neste projeto, não 

contribuiu para a sua evolução nas outras disciplinas do Curso (52%). 

Pela leitura dos resultados expressos no Gráfico 5, concluímos que a maioria dos 

inquiridos considerava que a preparação deste espetáculo estava a corresponder às suas 

espectativas (82%). 

Em relação aos resultados expressos nos Gráficos 6, 7 e 8, verificamos que o 

desempenho dos alunos, tanto ao nível musical como ao nível da movimentação cénica, 

assim como, o seu envolvimento com os colegas, está a corresponder às suas expectativas. 

No entanto, pela análise do Gráfico 9 concluímos que na sua relação com os solistas não 

se verifica o mesmo, não estando, neste caso, para a maioria, a corresponder às suas 

expectativas (55%). É provável que esta opinião se deva ao facto de, o trabalho de 

preparação desenvolvido com o coro, ter sido, numa grande parte, executado 

separadamente do restante elenco.  

Não obstante, pelo Gráfico 10 verifica-se que, no que respeita à relação com a 

encenadora, existe uma resposta positiva da maioria (87%) relativamente às suas 

expectativas. 

Na relação com o maestro, as opiniões dividiram-se de uma forma equilibrada. 

Durante a preparação do espetáculo, como nos demostra o Gráfico 11, 49% dos alunos 

revelou que a relação com o maestro correspondeu às sua expectativas e 51% afirmou que 

a mesma correspondeu pouco ou nada.  

Através da análise às respostas dadas à segunda parte do inquérito, no Gráfico 12 

podemos verificar que a maioria dos alunos (71%) considerou de grande importância a 

experiência artística que tiveram com a participação neste musical e, no Gráfico 13, 64% 
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considerou que esta experiência pode ser importante como preparação para a sua vida 

futura, enquanto membro da sociedade.  

A leitura do Gráfico 14 indica-nos que 76% dos alunos se sentem motivados a 

serem mais solidários com os problemas que os rodeiam. Este número, apesar de 

significativo, ainda deixa 24% para quem se terá sentido com pouca ou nenhuma vontade 

de ser solidário.   

No Gráfico 15 a esmagadora maioria dos alunos (82%) reconhece que a sua 

participação neste musical foi muito útil. 

Pelo Gráfico 16 e 17 pode-se verificar que os alunos consideraram que foi de 

grande utilidade o seu desempenho musical (67%) bem como, a sua movimentação cénica 

(69%). 

No que respeita à relação com os colegas (Gráfico 18) 76% afirma que a 

participação neste musical foi muito útil. Na relação com os solistas (Gráfico 19) verifica-

se que, mesmo após os espetáculos, a percentagem do “pouco” continua a prevalecer 

(53%). Na relação com a encenadora (Gráfico 20) a percentagem do “muito” permanece 

bastante elevada (82%) apesar de ter diminuído um pouco. Na relação com o maestro 

(Gráfico 21) pode-se verificar um aumento do “muito” (58%) que considero ser 

interessante analisar, pois julgo que, com o decorrer dos ensaios finais e das próprias 

récitas se terá verificado uma maior aproximação dos alunos com o maestro. 

No último gráfico (Gráfico 22), é de salientar que, no futuro, 95% dos alunos se 

sentem “muito” motivados para a realização de novos projetos deste tipo e que nenhum 

declarou que não estava, nada motivado, para o mesmo, o que me permitirá concluir que o 

objetivo principal deste projeto foi atingido na sua plenitude.  
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CONCLUSÃO 

 

Até à realização deste projeto, a disciplina de coro limitava o trabalho e os 

conteúdos programáticos da mesma, essencialmente em direção ao trabalho coral, vocal e 

musical, deixando de parte todo a vertente cénica.  

A implementação deste projeto tinha, precisamente, em vista a possibilidade de 

permitir aos alunos o contacto com palco de uma forma diferente daquela a que estavam 

habituados. Tinha, também, como objetivo abordar estratégias que tornassem a atividade 

coral mais atraente para o adolescente, aproveitando diversas vias de expressão. O uso de 

recursos cénicos traz consigo vantagens significativas, como o facto de poder levar mais, 

facilmente, à expressão de sentimentos. Neste meu projeto, o facto do aluno se sentir 

estimulado pelo jogo cénico, como um "faz-de-conta", dá-lhe liberdade para construir uma 

personagem. Devido ao facto dele sentir que estamos a desenvolver algo fictício, a sua 

própria ação, no jogo cénico, beneficia, em muito, a naturalidade e a disponibilidade do 

aluno para o ato criativo das suas personagens.  

A escolha da obra musical revelou-se de extrema importância para o êxito do 

projeto. Por ser uma obra atual, com temas musicais facilmente identificáveis, contribuí 

também para motivar e desenvolver o gosto, dos alunos, se expressarem cenicamente em 

palco.  

Tendo como base o enquadramento teórico apresentado no início deste documento, 

alguns dos jogos teatrais, desenvolvidos ao longo das aulas de preparação cénica, 

permitiram aos alunos, apesar do seu natural acanhamento inicial, expressarem-se e 

abrirem-se para o jogo cénico. O facto deste grupo de alunos ter entrado num palco e ter 

estado em contacto direto com questões técnicas, foi importante na medida em que lhes 

deu uma outra visão da realização de um espetáculo. Muitas vezes as crianças tornam-se 

adultos sem nunca terem estado num palco ou em camarins. O facto de lhes ter sido 

ensinado como se movimentar nos bastidores, como conviver com material técnico usado 

por aqueles que, eles idolatram, fez com que se sentissem melhores, maiores e possibilitou-

lhes uma vivência momentânea como uns verdadeiros artistas! 
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 Durante a minha investigação e estudo desta obra, percebi que a temática da mesma 

era inevitavelmente familiar a todos nós. Todos temos um amigo, um familiar ou um 

conhecido que passa ou que já passou pela tortura da doença cancerígena, e por tal motivo 

teria que abordar este tema com muito cuidado e delicadeza de modo a não ferir e magoar 

os alunos e mesmo um público mais sensível. Aos alunos, foram apresentados os meios 

técnicos que iriam transformar a “nossa” Kate, antes e depois da quimioterapia. Aos 

adultos, procurei criar um momento de surpresa e impacto, procurei sensibilizar através, da 

obra e do momento musical, o público (e os próprios alunos) para que a perda do cabelo, 

em fase de tratamento, não fosse mais um motivo de discriminação ou de repulsa, mas que 

se começasse a ver essa fase como um processo e como um período do tratamento. 

 No final deste trabalho, os alunos manifestaram a sua alegria pela concretização do 

espetáculo e os pais fizeram questão, também, de demonstrar o seu contentamento pela 

prestação conseguida pelos filhos, fazendo, também, considerações positivas em relação ao 

espetáculo realizado. Um dos impactos, talvez, mais imediatos nos alunos foi o facto de 

logo mostrarem interesse continuar nesta disciplina, apesar de estarem tristes com o fim 

(fechar da cortina) da “Kate e o Skate”. Questionavam, mesmo,, qual iria ser o próximo 

projeto desta natureza, o que me leva a defender a ideia inicial da importância de conseguir 

incorporar na disciplina de classe de conjunto (coro) a vertente de expressão cénica. 

Assim, cada vez mais, poderia levar a cabo outros projetos desta natureza, bem como 

conseguir reações, como as aqui conseguidas, que me levam a acreditar que, 

possivelmente, este projeto fomentou em cada aluno, ou pelo menos na maioria deles, o 

gosto ou uma predisposição para o trabalho cénico. Independentemente do percurso que 

estes alunos venham a fazer, seja ele musical (como cantores, como instrumentistas) ou até 

noutra profissão, estarão provavelmente mais preparados para compreender o que acontece 

num palco, o que contribuirá, pelo menos, para a sua formação como público/espectador 

mais conhecedor e exigente, capaz de reconhecer e interpretar signos e sinais cénicos que 

até então eram só “coisas” sem significado.  

Naturalmente, num projeto desta envergadura e com estas condicionantes, há 

sempre aspetos que podem ser melhorados. Tomando como exemplo, o facto de não ter 

sido possível o envolvimento dos encarregados de educação, acredito que se o tivesse, os 

objetivos atingidos seriam bastante melhores, pois pelas mensagens e comentários que 

posteriormente fui recebendo e até mesmo pelos descritos no Anexo10, verifiquei que no 
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geral todos gostariam de alguma forma poderem ter sido mais úteis. Teria sido igualmente 

importante, se paralelamente à construção da personagem, houvesse oportunidade para os 

alunos desenvolverem os seus adereços. Um outro ponto que gostaria de poder ter 

desenvolvido com os meus alunos, seria também a possibilidade deles poderem co-encenar 

este musical de uma forma mais ativa e participativa. Pois foi notório ao longo do trabalho 

cénico, quer nos jogos de preparação, quer depois no trabalho mais específico do palco, o 

gosto e vontade por parte dos alunos, em darem ideias e as desenvolverem no processo de 

movimentação cénica, nomeadamente no palco. Tendo em conta à dimensão do mesmo, tal 

como já foi por mim referido, tive necessidade de desenvolver uma calendarização 

apertada que não permitia desvios desse percurso pré estabelecido. Mais uma vez faltou a 

envolvência dos alunos no projeto criativo, neste caso no envolvimento da criação 

cenográfica. Pois ao longo do processo foi notória a vontade por eles demonstrada de ajuda 

e gosto pelo processo criativo, nomeadamente das paredes cenografadas que foram 

apresentadas no cenário. Resumindo: acredito que se tratou de um projeto ambicioso e 

complexo para o tempo que me foi disponibilizado pelos conteúdos programáticos 

existentes na disciplina) no entanto, na sua generalidade, foi um projeto altamente 

conseguido e de facto, sinto-me muitíssimo satisfeita.   

A forma como este desafio foi ultrapassado permite-me pensar que, posteriormente, 

é possível vir a realizar outra obra ainda de maior complexidade. 

Na perspetiva de dar continuidade a este projeto que foi desenvolvido especialmente para 

Jovens em fase de estudo em Escolas Vocacionais e Artísticas, gostaria, numa fase 

posterior, poder conquistar terreno ao nível dos conteúdos programáticos das disciplinas de 

classe de conjunto (coro), isto é, levando a cabo outros projetos desta natureza, 

conseguiria, de facto, incluir naquela disciplina a vertente da expressão cénica. Aí 

poderíamos cada vez mais: - Desenvolver o lado sentimental, a partilha do sentimento com 

a comunidade em geral, e com a pequena comunidade de alunos; - Promover uma 

comunicação direta com o público; - Desenvolver mecanismos de descontração sobre a 

pressão da realização de uma obra, peça ou performance; -Fortalecer ou criar métodos de 

memorização.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Folha de Sala 
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ENCENAÇÃO | CARLA LOPES 

 

 

CORO:  

Turmas do Curso Básico Artístico de Música  

5ºD; 6ºD; 7ºA; 7ºB; 8ºA; 8ºB; 8ºD; 9ºF 

 

Pianista Acompanhador | Giosuè De Vincenti 

 

Coordenação de Orquestra | José Ricardo 

Freitas 

 

EQUIPA TÉCNICA 

 

Direcção de Cena | Vanessa Freitas 

Coordenação de Guarda Roupa | Cristiana Lopes 

Operação de Luz | João Gonçalves 

Assistente de Som | Gil Gonçalves 

Assistente de Palco | Neves Fernandes 

Director Técnico | André Salvador 

Frente da Casa | Cristina Bento 

 

PERSONAGENS: 

 

Kate | Catarina Costa; Catarina Martins 

Bruno | Ivo nogueira; Marco Ribeiro 

Mãe | Joana Fonseca 

Policia | José Corvelo 

Rita | Catarina Silva; Filipa Leite 

Maria | Sara costa 

Miúdos | Luís Sampaio ; André Silva  

 

ORQUESTRA: 

 

Clarinete | Carlos Ferreira 

Trobone de Vara | Daniel Seabra 

Piano | Giosué de Vincenti 

Sintetizador | Vera Fonte 

Bateria | José Rôlo 

Glokenspiel – João Rocha 

 

Agradecimentos: 

Nicolau Bacelar - Fotos 

2you – Vídeo e Imagem 

André Salvador  

Gil Domingues 

 

João Gonçalves  

Neves Fernandes 

Funcionárias e Professores da Academia de Música José 

Atalaya 

 

 

EQUIPA ARTÍSTICA 

 

Direcção Musical | José Ricardo Freitas 

Encenação | Carla Lopes 

Figurinos | Cristiana Lopes Moreira 

Cenografia | Fátima Santos 

Desenho de Luz | António da Costa (Dino) 

 

Desenho de Som | Rui Sampaio 

Desing  Gráfico |  Cristiana Lopes Moreira e Manuela 

Reis 

Coreografia | Inês Novais e Beatriz de Mesquita Pereira  

Entidade Promotora e Produção Executiva | 

Academia de Música José Atalaya 
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Natural de Matosinhos, iniciou os seus estudos musicais, aos sete anos de 

idade, sob a orientação do Professor César de Morais. 

É licenciada, na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo 

na cidade do Porto onde ingressou em 1994 na classe de Canto do Professor 

José de Oliveira Lopes, continuando posteriormente, a trabalhar sob a 

orientação do Professor Jorge Vaz de Carvalho. 

Frequentou o Curso de Encenação de Ópera da Fundação Calouste Gulbenkian e Teatro 

Nacional de S. Carlos, onde apresentou a Ópera “La Serva Padrona” de Pergolesi. 

Como Diretora de Cena, coordenou os seguintes espectáculo, “A Donzela Guerreira” de 

Maria de Lourdes Martins, “Hansel und Gretel” de Humperdinck, “A Lenda das Três Arvores” de 

Allen Pote/Tom Long, “Nabuco” e “La Traviata” de G. Verdi, “Tosca”de Puccini, “O Barbeiro de 

Sevilha” de Rossini, “Don Giovanni”e “As Bodas de Fígaro” de W. A. Mozart. 

Foi Assistente de Encenação de, Carlos Avilez na Ópera “Inês de Castro” de Giuseppe 

Persiani, “O Barbeiro de Sevilha” de Rossini, “Don Giovanni” de Mozart, o “ O Trovador” de 

Verdi, “Tosca” de Puccini e “La Traviata” de Verdi. 

Com Tim Coleman, foi Assistente de Encenação, na Ópera, “ La Traviata” de G. Verdi, 

numa Coprodução da Fundação Cupertino de Miranda da Cidade de Famalicão, Associação 

Norte Cultural/Orquestra do Norte e Associação Amigos do Coliseu do Porto. 

Foi ainda Assistente de Encenação na Ópera “Madame Buterfly” de Puccini com a 

Encenadora Norma Graça-Silvestre, numa Coprodução do Circulo Portuense de Ópera e Coliseu 

do Porto, “A Donzela Guerreira” de Maria de Lourdes Martins, “Hansel und Gretel” de 

Humperdinck, “A Lenda das Três Arvores” de Allen Pote/Tom Long numa Coprodução da 

Fundação Cupertino de Miranda da Cidade de Famalicão e ARTAVE – Escola Profissional 

Artística Vale do Ave; “Nabuco” de Verdi, “Tosca“ de Puccini numa Coprodução da Fundação 

Cupertino de Miranda da Cidade de Famalicão e Associação Norte Cultural/Orquestra do 

Norte. 
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Recentemente, ainda como Assistente de Encenação, tem o prazer de trabalhar com a 

Encenadora Norte Americana, Carleen Graham numa versão contemporânea da Ópera “Don 

Giovanni”, “Suor Angélica” e “Gianni Schicchi” de Pucini, com Stefano Trespidi em “As Bodas de 

Fígaro” de Mozart, Antonella Rondinoni em “ O Trovador” de Verdi, com Tito Celestino da 

Costa, na Ópera “As Bodas de Fígaro” de Mozart, e ainda com, Luca Apreia na ópera “As 

palavras na barriga” de Vasco Negreiros. 

Como Encenadora, com a Associação Norte Cultural/Orquestra do Norte encenou a Ópera 

“Don Pasquale” de C. Donizetti.  

A convite da Universidade de Aveiro, Orquestra Filarmonia das Beiras, Teatro Aveirense 

e Câmara Municipal de Aveiro, levou à cena a Ópera, “A Flauta Mágica” de Mozart, a Opereta 

“Orfeu nos Infernos” de J. Offenbach, “Carmen” de Bizet e “A Floresta” de Eurico Carrapatoso e 

o musical “A Bela e o Monstro” de Howard Ashman E Alan Menken. 

Encenou ainda o Musical “Mamma Mia” de B. Andersson e B. Ulvaeus, “A Bela e o 

Monstro” de Howard Ashman E Alan Menken, a “Festa da Bicharada” e Kate e o Skate” de 

Jorge Salgueiro, a convite da Academia de Música José Atalaya. 

É Diretora Pedagógica da Academia de Música de Basto, e Professora de Canto e Classe de 

Conjunto – Coro na Academia de Música José Atalaya. 

 

 

 

 

 

KATE E O SKATE 

Música de Jorge Salgueiro e libreto de Risoleta Pinto Pedro.  

SINOPSE  
 

Este musical juvenil conta a história de um grupo de crianças e adolescentes, de 

aparência absolutamente comum, no qual se destaca a protagonista Kate, cuja personalidade é 

bastante forte. Ela, a Maria e a Rita, as suas grandes amigas, pertencem a um grupo que é rival 

de um outro, e com o qual mantêm inicialmente alguns confrontos verbais e quase físicos: o 
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grupo dos rappers/graffitters que tem Bruno como “chefe” do grupo apresentando-se com 

uma atitude desafiadora e pouco social, à qual irrita Kate. Contudo a presença da personagem 

do Polícia serve de mediador nos conflitos entre os dois grupos e que, sabe sempre calar as 

divergências entre os grupos e faz-lhes lembrar que é o sentimento de solidariedade e 

companheirismo entre todos que deve sempre se impor. Os miúdos iniciam as férias e o jardim 

e as histórias sobre um coreto, são o alvo de atração deles, como sendo o espaço escolhido, e 

o local ideal dos encontros e por também ser, o sítio onde se conheceram. Kate, que na 

realidade de chama Cátia, adora andar de skate e exige que lhe chamem Kate. Kate sofre de 

uma doença grave e vai viver momentos complicados, tal como todo o grupo que com ela se 

solidariza. O elemento revelador da tragédia será a sua mãe, que a procura dolorosamente 

para a conduzir ao hospital. Contudo Kate é rija e, com o auxílio do skate, a solidariedade dos 

amigos, e o apego ao jardim e ao seu coreto, a música e a descoberta dos primeiros amores 

na pessoa do irritante Bruno, vai conseguir vencer a doença e até (quase) virar o Hospital de 

pernas para o ar. Tudo isto entre efeitos especiais de relâmpagos, trovões, sol radioso e arco-

íris!...  

 

COMPOSITOR | JORGE SALGUEIRO Compõe regularmente desde os 14 

anos, sendo autor de cerca de 180 obras entre as quais são de referir 3 

sinfonias (n.º 1 a voz dos deuses, n.º 2 mare nostrum, n.º 3 dos lusíadas), 

as fábulas sinfónicas a quinta da amizade e projeto tartaruga, a cantata o 

conquistador, 8 óperas (merlin, o achamento do brasil, pino do verão, orquídea branca, saga, 

quixote, o salto e deuladeu), o requiem pela humanidade e a abertura para o gil, entre diversa 

música para orquestra, banda, coro, de câmara, para teatro, cinema, bailado e para crianças. 

Realizou mais de 300 arranjos de obras de outros autores. foi entre 2000 e 2010 compositor 

residente da banda da armada portuguesa. Atualmente é membro da direção artística do 

grupo Teatro o Bando e compositor residente da foco musical. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_o_Bando
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=jorge+salgueiro+biografia&source=images&cd=&cad=rja&docid=_DPokr4wpTYOpM&tbnid=T7sRf4sQp5xzSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wook.pt/authors/detail/id/33141&ei=Fa7UUfvvEoPO0QW3zIHoAg&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNFBACSRO4xnMuFkjSPWX1OhBZ2Qbg&ust=1372979021869594
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LIBRETISTA | RISOLETA PINTO PEDRO é professora da Escola 

Secundária artística António Arroio, e escritora. Risoleta Pinto Pedro tem 

diversos livros publicados na área de ficção e recebeu vários prémios nesta 

área e na de poesia, de que destaca o Prémio Revelação da APE. Tem feito 

crónica radiofónica (Quarta-Crescente, na RDP-2) e jornalística. Escreve teatro e textos para 

dança, música e artes plásticas. Entre as suas obras estão: A Criança Suspensa (Prémio Ferreira 

de Castro de ficção narrativa); O Corpo e a Tela, O Aniversário (Prémio Revelação APE/IPBL 

1994); A Compreensão da Lua; O Arquitecto; Venite In Silentio; Contos de Azul e Terra, em co-

autoria com Raquel Gonçalves. 

 

 

 

 

ACADEMIA DE MÚSICA JOSÉ ATALAYA 

Ala 

Desde a sua fundação, a Academia apostou 

no ensino da música com a qualidade necessária ao 

seu reconhecimento pelo Ministério da Educação. 

  Foi assim que, aberta a todos os escalões etários, mas dando particular atenção aos 

mais jovens, a Academia de Música foi ganhando um lugar de destaque que veio a ser 

reconhecido pela Direção Regional de Educação do Norte ao conceder autorização provisória 

de funcionamento e dar paralelismo pedagógico aos Cursos Básicos à data em funcionamento 

nesta Academia (Acordeão, Clarinete, Flauta Transversal, Piano, Saxofone, Viola Dedilhada e 

Violino), onde cerca de 100 alunos, com empenho e arte dão significado a esta forma de 

expressão.  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Risoleta+Pinto+Pedro&source=images&cd=&cad=rja&docid=unM7z8L81QOXQM&tbnid=AIoh63_KavY1XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://novaserie.revista.triplov.com/numero_23/maria_azenha/risoleta_pinto_pedro.html&ei=c67UUc6KAfGb1AWT54HQCA&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNGgKkOTTYnSeG3vaW-UFXoJxChwRA&ust=1372979162410260
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=academia+jose+atalaya&source=images&cd=&cad=rja&docid=r3xe2bz_9Ne4jM&tbnid=CEw0n4UVUbDpdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.amjatalaya.net/a-escola.html&ei=F7PUUfzXJMSe0QX52AE&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNERRAbHi59p88bkjTAAFA4yIGVzzA&ust=1372979974402285
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  O ano letivo de 2003/2004 foi decisivo. Para além da entrada em funcionamento dos 

Cursos Complementares de Piano e Guitarra, que entretanto obtiveram reconhecimento oficial, 

a Academia obteve “Autorização Definitiva de Lecionação” em 16 de Janeiro de 2003, através 

da autorização nº 95/DREN. 

A intervenção da Academia de Música José Atalaya tem sido igualmente marcante no 

domínio da promoção e valorização da Música, através da organização e produção de eventos 

musicais a nível local, com espetáculos gratuitos abertos a diversos tipos de público. 

Atualmente, para além dos cursos atrás referidos, conta ainda com autorização de 

funcionamento e paralelismo pedagógico para os Cursos Básicos de Trompa, Trompete, 

Trombone Violoncelo e Violeta e para os Cursos Complementares de Canto, Formação Musical, 

Clarinete, Flauta Transversal, Guitarra, Piano, Trompete, Trombone, Saxofone, Violeta, Violino e 

Violoncelo. 

Com um Corpo Docente bastante estável constituído por 30 professores, uma 

população escolar que ronda os 300 alunos e uma lista de espera considerável, merece 

destaque a grande aposta no Regime Articulado que proporciona a frequência gratuita a cerca 

de metade dos alunos desta Academia. 

A Direção da ACEPA é constituída pelo Dr. Rogério Gonçalves (presidente), por um 

representante da Associação Comercial e Industrial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de 

Basto – Prof. Artur Costa (secretário), por um representante da Sociedade Filarmónica Fafense 

(Banda de Revelhe) – sr. António Marinho (tesoureiro), por um representante da Sociedade 

Artística Musical Fafense (Banda de Golães) – sr. Tiago Ferreira (vogal) e por um representante 

da Academia de Música José Atalaya – Prof. José Manuel Pinto Machado (vogal). 

A Direção Pedagógica é constituída pelos professores José Manuel Pinto Machado, 

Ricardo Barceló e Fernanda Manuela dos Reis Pereira. 
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DIRECÇÃO MUSICAL | JOSÉ RICARDO FREITAS 

 

José Ricardo Freitas nasceu em 1977 em Pevidém – Guimarães. 

Iniciou os seus estudos musicais na Sociedade Musical de Pevidém. 

Licenciado pela Escola Superior de Música das Artes e do 

Espectáculo do Porto na classe de clarinete do prof António Saiote. 

Participou em master classes com António Saiote, Jorge Trindade, Michel Arrignon, 

Phillipe Cuper, Carlos Alves, Guy Deplus, Carbonare, Peres Pique, entre outros. 

Participou em várias orquestras como: Orquestra Artave, Orquestra das Escolas 

Particulares 94, Sinfonieta, Remix – Ensemble, e Remix – Orquestra, Orquestra do Norte, 

Orquestra Invicta de Clarinetes e Nacional de Sopros dos Templários. 

Trabalhou com os seguintes maestros: Ernest Schelle, Emílo de César, Juan Trillo, 

Christophe Millet, Atalaya, Kevin Wauldron, Omri Hadari, António Saiote, Robert Houlihan, 

Stephen Asbury, entre outros. 

Apresentou-se a solo com a Orquestra Artave sob a regência dos maestros Roberto 

Tiribiçá e Ernest Schelle. Em 1997, foi laureado com o 3º prémio (nível superior) no I Concurso 

Nacional de Jovens Clarinetistas, e obteve o 2º prémio no mesmo concurso em 1999, assim 

como o 2º prémio em musica de câmara nível superior – Prémio Jovens Músicos - no 

respectivo ano. 

Finalista no 1º concurso internacional realizado pelo Clarmeetoporto onde se 

apresentou a solo na final com a Orquestra Nacional do Porto interpretando o Concerto de 

Mozart. 

Orientou master classes em Oliveira do Bairro, Piaget de Viseu, Conservatório de Vila 

Real, Paços de Brandão, Pocariça (Cantanhede) e Felgueiras. 
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A convite do Porto 2001 S.A. realizou a ópera “Satyricom” de Bruno Maderna sob a 

regência do maestro Aldo Brizzi no qual fez o papel de clarinete solo, sobre a mesma 

identidade realizou a ópera “Cosi Fan Tutti” de Mozart. 

Com Orquestra Gulbenkiam e com o Remix – Ensemble estreou a obra Trames de 

Emanuel Nunes para comemorar os 500 anos da descoberta do Brasil. 

Gravou para a RTP e RDP. 

Estudou direcção de orquestra em master classes com: Ernest Schelle, António Saiote, 

Jan Cober, Marcel van Bree, Eugenne Corporon e Douglas Bostock. 

Foi maestro convidado pela Federação de Bandas Duriense e Trás-os-Montes onde 

realizou imensos concertos nas principais cidades do distrito de Vila Real e Espanha entre 2004 

a 2006 encontrando-se estes trabalhos editados em dvd. 

Dirige a Banda de Vilela desde 2003. 

Luís Cardoso conceituado compositor e maestro dedicou a José Ricardo a obra Freitas 

– Fantasia Espanhola para banda e o compositor Ferrer Ferran dedicou as obras Castelo do 

Inferno (vencedora do concurso de composição Cidade Torrevieja VII) e Vilela a José Ricardo e 

Banda de Vilela. 

Entre muita actividade com a Banda de Vilela, destaca-se a cooperação com a prestigiada 

editora Holandesa Molenaar, com a qual já gravou 3 cds e um 2º lugar no grande Certâmen 

de Bandas de Villa de Altea, em 2008. Em Junho de 2010, a Banda actuou na Casa da Musica 

na Sala Suggia com um enorme sucesso. Este ano já gravaçou com a Banda de Vilela um 

programa de trabalhos originais. 

É fundador do Quarteto de Clarinetes do Porto e do grupo Clarinetes Ad Libitum onde 

tem-se apresentado por todo o país, Espanha, Ilhas Canárias, Alemanha, Japão, França, China, 

Bélgica e Estados Unidos da América (USA). 

Com o grupo Clarinetes Ad Libitum tem editado um CD que se intitula Contradanza.  
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Leccionou na Escola Profissional e Artística do Vale do Ave – Artave, e no Centro de 

Cultura Musical – CCM, entre 1999 até 2010. Actualmente lecciona na Escola de Música de 

Esposende e na Academia de Música José Atalaya – Fafe, e é o maestro das orquestras de 

sopro. É artista Buffett Crampon e Rico. 

Anexo 2. Guião do Espetáculo – CD em Anexo  
 

Anexo 3. Disposição do Cenário 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        – Banco de jardim 
 
 
 
                           – Panejamento de palco 
 
 
 
            – Muros para graffitis 
 
 
 
                         - Rampa dos Skates (5 estrados rosco) 
 
 
 
 

          – Estrados da grade (4estrados Rosco) 
 
 
         - Cubos coloridos – coreto (que vão ser colocados nesta disposição durante a abertura 
musical, no inicio do musical 

1 

1 
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Anexo 4. Esquema de Montagem de Luz 
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Anexo 5. Tabela de objetivos semanais 

Planeador Semanal de Trabalho - 3ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - SETEMBRO 2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Introdução ao estudo da 
Obra. Abordagem do tema 

e discussão sobre o 
mesmo 

   

      

      

      

      

      

 

Planeador Semanal de Trabalho - 4ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - SETEMBRO 2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Leituras Musicais dos nº 2 
(cc 32-38) nº 3 (cc 12-30)  

    

      

      

      

      

      

 

Planeador Semanal de Trabalho - 1ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - OUTUBRO 2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Leituras Musicais do nº 3 
(cc 44-68)   

    

      

      

      

      

      

 

Planeador Semanal de Trabalho - 2ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - OUTUBRO 2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

  
  
  
  

    

      

      

      

      

      

    
OBSERVAÇÕES 

Sábado 

  

Distribuição de 
Personagens e partituras. 

  
O objetivo na escolha das 
personagens para os 
diferentes interprete, baseia-
se, além da maturidade, 
desenvoltura na leitura e 
estudo musical das suas 
partes, prévio aos ensaios. 
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Planeador Semanal de Trabalho - 4ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - OUTUBRO2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Leituras Musicais do nº 5    

    

      

      

      

      

      

    
OBSERVAÇÕES 

Sábado 

  

Estudo das partes 
Musicais com os solistas 

  
De preferência estes ensaios 
devem ser realizados na 
presença de todos os alunos 
com partes Solísticas para 
que assim possam todos 
interiorizar a obra. 

    

    

    

    

    

 

Planeador Semanal de Trabalho - 1ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - NOVEMBRO 2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Leituras Musicais dos nº 6 
(cc 4-29)   

    

      

      

      

      

    
OBSERVAÇÕES 

Sábado 

  

Estudo das partes 
Musicais com os solistas 

  
De preferência estes ensaios 
devem ser realizados na 
presença de todos os alunos 
com partes Solísticas para 
que assim possam todos 
interiorizar a obra. 

    

    

    

    

    

 

Planeador Semanal de Trabalho - 2ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - NOVEMBRO 2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Leituras Musicais do nº 6 
(cc 50-70)   

    

      

      

      

      

      

    
OBSERVAÇÕES 

Sábado 

  

Estudo das partes 
Musicais com os solistas 

  De preferência estes ensaios 
devem ser realizados na 
presença de todos os alunos 
com partes Solísticas para 
que assim possam todos 
interiorizar a obra. 

    

    

    



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

122 

 

Planeador Semanal de Trabalho - 3ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - NOVEMBRO 2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Leituras Musicais dos nº 7 
(cc 10-31) Leitura Geral 
dos temas estudadas 

    

      

      

      

      

      

    
OBSERVAÇÕES 

Sábado 

  

Estudo das partes 
Musicais com os solistas 

  
De preferência estes ensaios 
devem ser realizados na 
presença de todos os alunos 
com partes Solísticas para 
que assim possam todos 
interiorizar a obra. 

    

    

    

    

    

 

Planeador Semanal de Trabalho - 4ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - NOVEMBRO 2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Leituras Musicais dos nº 7 
(cc 41-62) nº 8 (cc 29-42) 

nº 9 (cc 4-19) 

    

      

      

      

      

      

    
OBSERVAÇÕES 

Sábado 

  

Estudo das partes 
Musicais com os solistas 

  
De preferência estes ensaios 
devem ser realizados na 
presença de todos os alunos 
com partes Solísticas para 
que assim possam todos 
interiorizar a obra. 

    

    

    

    

    

 

Planeador Semanal de Trabalho - 1ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - DEZEMBRO 2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  
Leituras Musicais dos nº9 
(cc 53-68) nº 10 (cc 8-19 / 
cc 53-61 / cc 70-72) nº 11 

(cc 9-27) 

   

      

      

      

      

  

Solistas 

 
OBSERVAÇÕES 

Sábado 

  

Ensaios Musicais corridos 

  De preferência estes ensaios 
devem ser realizados na 
presença de todos os alunos 
com partes Solísticas para 
que assim possam todos 
interiorizar a obra. 
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Planeador Semanal de Trabalho - 2ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - DEZEMBRO 2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaios Musicais corridos 

  

Deve-se, fazer 2 ensaios 
corridos da parte coral com 
intervalo de 15 minutos entre 
cada um. 

    

    

    

    

    

 

  
Coro, Solistas e Orquestra OBSERVAÇÕES 

Sábado 

  

Ensaios Musicais corridos 
com Orquestra 

  De preferência estes ensaios 
devem ser realizados na 
presença de todos os alunos 
com partes Solísticas, coro e 
orquestra para que assim 
possam todos interiorizar a 
obra. 

    

    

    

    

    

 

Planeador Semanal de Trabalho - 3ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - DEZEMBRO 2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Interrupções Letivas 

    

      

      

      

      

      

 

 

Planeador Semanal de Trabalho - 4ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - DEZEMBRO 2012 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

 

    

      

      

      

      

 

 

Planeador Semanal de Trabalho - 1ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" JANEIRO 2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaios de Cena nº 2 e 3 
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Planeador Semanal de Trabalho - 2ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" JANEIRO2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaios de Cena nº 4 e 5 
e Corrido das Partes já 

encenadas 

    

      

      

      

      

      

 

Planeador Semanal de Trabalho - 3ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" JANEIRO 2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaios de Cena nº 6, 7 e 
8   

    

      

      

      

      

      

 

Planeador Semanal de Trabalho - 4ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" JANEIRO 2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaios de Cena nº 9 e 10 
e Corridos das Partes já 

Encenadas   

    

      

      

      

      

      

 

Planeador Semanal de Trabalho - 1ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - FEVEREIRO 2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaios de Cena nº 11 e 
Corridos das Partes já 

Encenadas   

    

      

      

      

      

      

 

Planeador Semanal de Trabalho - 2ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - FEVEREIRO 2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaios Corridos e 
correções dos nº 2, 3, 4, 5 
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Planeador Semanal de Trabalho - 3ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - FEVEREIRO 2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaios Corridos e 
correções dos nº 6, 7, 8, 9, 

10 e 11 

    

      

      

      

      

      

 

Planeador Semanal de Trabalho - 4ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - FEVEREIRO 2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaios corridos 

    Com Piano 

      

      

      

      

      

 

Planeador Semanal de Trabalho - 1ª, 2ª e 3ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - MARÇO 2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaio Musical Corrido 

     Com Piano 

      

      

      

      

      

 

Planeador Semanal de Trabalho - 4º e 5ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - MARÇO 2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Interrupções Letivas 

   

      

      

      

      

 

Planeador Semanal de Trabalho - 1º, 2ª 3ª e 4 Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" – ABRIL  2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaio Musical Corrido 

     Com Piano 
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Planeador Semanal de Trabalho – 1ª, 2ª, 3ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - MAIO 2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaio Musical Corrido 

     Com Piano 

      

      

      

    
OBSERVAÇÕES 

Sábado 

  
Ensaio Musical com 
Orquestra (Italiana) 

  Neste ensaio estarão 
presentes as duas turmas, 
será um ensaio musical 
Geral. 

    

    

 

Planeador Semanal de Trabalho - 4ª e 5ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - MAIO 2013 

 

 
 

Turmas A-B 
 

OBSERVAÇÕES 

Sexta-feira 

  

Provas de Guarda-roupa  

    

      

      

      

    
OBSERVAÇÕES 

Sábado 

  

Ensaio Corrido com 
Guarda-roupa 

    

      

      

      

      

 

Planeador Semanal de Trabalho -1ª, 2ª, 3ª e 4ª Semana 
Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" - JUNHO 2013 OBSERVAÇÕES 

 
 

Turmas A-B 
 

 

Sexta-feira 

  

Ensaios Técnicos no 
Palco 

  
Estes ensaios destinam-se a 
criar habituação nos alunos à 
sala de espetáculo, assim 
como, toda à parte técnica 
envolvente, desde o cenário 
ao trabalho com as luzes e 
som. 

    

    

    

    

    

    
OBSERVAÇÕES 

Sábado 

  
 

Ensaios Técnicos no 
Palco 

  

 
 

Estes ensaios destinam-se a 
criar habituação nos alunos à 
sala de espetáculo, assim 
como, toda à parte técnica 
envolvente, desde o cenário 
ao trabalho com as luzes e 
som. Deve-se, fazer 2 
ensaios com intervalo de 30 
minutos entre cada um. 
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Planeador Semanal de Trabalho - 1ª Semana 

Tabela de ensaios do Projeto Educativo - "Kate e o Skate" -JULHO 2013 
                                Turmas A-B OBSERVAÇÕES 

Segunda-
feira 

   
 

Ensaio Corrido com 
Orquestra 

 
 
 

   
Os Solistas devem 
comparecer aos ensaios em 
causa. 

  
  
  

    

    

    

    

    

 
   

OBSERVAÇÕES 

Terça-feira 

  

Ensaio Corrido com 
Orquestra 

  
Os Solistas devem 
comparecer aos ensaios em 
causa. 

    

    

    

    
OBSERVAÇÕES 

Quarta 

  

Ensaio Pré Geral 

  
Toda a Equipa Técnica é 
chamada, assim como, 
professores auxiliares, e claro 
todo os intervenientes ligados 
direta e indiretamente ao 
espetáculo. 

    

    

    

    

    

 

 

   OBSERVAÇÕES 

Quinta-
feira 

  

Ensaio Geral 

  
Toda a Equipa Técnica é 
chamada, assim como, 
professores auxiliares, e claro 
todos os intervenientes 
ligados direita e indiretamente 
ao espetáculo. 

    

    

    

    

    

    
OBSERVAÇÕES 

Sexta-feira 

    

Récita 
Os Solistas deverão ser 
chamados com 2h de 
antecedência ao espetáculo e 
os restantes elementos 1h. 

    

    

    

    

    

    
OBSERVAÇÕES 

Sábado 

    

Récita 
Durante este dia, deve-se 
permitir que, além dos 
Solistas, seja proporcionado 
ao restante elenco o dia para 
descanso absoluto. 
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Anexo 6. Questionário aos Alunos 
 

O Presente questionário destina-se a desenvolver um estudo sobre a Animação Sociocultural, mais concretamente 

na vertente musical, praticada na Academia de Música José Atalaya, o qual tem como objetivo estudar o valor das práticas 

musicais e o seu contributo para a boa prossecução das políticas de Animação Sociocultural nas Escolas Vocacionais 

Artísticas. 

Este projeto enquadra-se no âmbito do Mestrado, na Universidade de Aveiro, pelo que as informações aqui obtidas 

serão tratadas estatisticamente, assegurando o anonimato e a confidencialidade.  

A sua participação é essencial para esta investigação agradecendo, desde já, a sua colaboração.  

Escola:  

1. Idade     

1.1. Masculino    2.2 Feminino    

 

3. O projeto em que estás envolvido (Kate e o skate): 

 

a.  Tem-te feito sentir mais integrado no contexto escolar global? 

Muito    Pouco  Nada  

 

b. Está a motivar-te para a continuidade do ensino da música? 

Muito   Pouco  Nada  

 

c. Está a ajudar-te a sentires-te mais motivado para a disciplina de classe de 

conjunto? 

Muito   Pouco  Nada  

 

d. Tem-te ajudado na evolução das outras disciplinas de música? 

Muito   Pouco  Nada  

 

 

4. O projeto da “kate e o skate”, está a responder às tuas espectativas ao Nível: 

 

a. Da tua participação nos espetáculos? 

 

 

 

b. Do teu desempenho em palco ao nível musical? 

Muito  Pouco  Nada  

 

c. Do teu desempenhe em palco ao nível da movimentação cénica? 

Muito  Pouco  Nada  

 

Muito   Pouco  Nada  
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d. Na relação com os teus colegas em palco? 

Muito  Pouco  Nada  

 

e. Na relação com os solistas? 

Muito  Pouco  Nada  

 

f. Na relação com a encenadora? 

Muito  Pouco  Nada  

 

g. Na relação com o maestro? 

Muito  Pouco  Nada  

 

5. Sentes que a participação neste projeto te será útil no futuro: 

a.  Enquanto experiência artística? 

Muito  Pouco  Nada  

 

b. Enquanto preparação para a tua vida futura, enquanto membro da 

sociedade? 

Muito  Pouco  Nada  

 

6. Achas que o tema deste projeto é importante, e que te motiva a seres mais solidário 

com os problemas dos que te rodeiam? 

Muito  Pouco  Nada  

 

7. Sentes que a tua participação está a ser útil à realização deste projeto em: 

 

a. Da tua participação nos espetáculos? 

Muito  Pouco  Nada  

 

 

b. Do teu desempenhe em palco ao nível musical? 

Muito  Pouco  Nada  

 

 

c. Do teu desempenhe em palco ao nível da movimentação cénica? 

Muito  Pouco  Nada  
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d. Na relação com os teus colegas em palco? 

Muito  Pouco  Nada  

 

e. Na relação com os solistas? 

Muito  Pouco  Nada  

 

f. Na relação com a encenadora? 

Muito  Pouco  Nada  

 

g. Na relação com o maestro? 

Muito  Pouco  Nada  

 

8. Se propusessem novos projetos neste âmbito, sentir-te-ias motivado a participar? 

 

   

  

9. Se possível, deixa a tua opinião sobre o espetáculo, tendo em conta o que mais 

gostaste.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

          Obrigada. 

 

 

 

Sim  Não  Talvez  
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Anexo 7. Recolha de opinião da Direção Pedagógica e docentes da Academia de 

Música José Atalaya. 

“Diz o senso comum, que “uma imagem vale por mil palavras”. Eu diria mais: a 

vivência de uma experiência, como a que foi proporcionada aos nossos alunos (Academia 

de Música José Atalaya), na montagem e realização do espetáculo a KATE E O SKATE, 

vale por anos de ensino. Não há forma mais direta, duradoura, motivadora e rentável de 

aprender, que não aquela em que se constrói, vivencia e se compartilha com os outros. 

São experiencias destas, de construção, inclusão, solidariedade e partilha de 

saberes, ideias e emoções,  que fazem do mundo um lugar melhor. Pois proporcionam aos 

jovens, futuros homens de amanha, uma aprendizagem ativa e participativa, na construção 

do seu saber.  

O facto de se apresentar um desafio destes a jovens em formação, dá-lhes um voto 

de confiança nas suas capacidades. Quando os outros confiam em nós tornarmo-nos mais 

capazes, mais motivados. Que maior motor de motivação do que a aposta nas nossas 

capacidades, do que o aprender, fazendo? 

Este espetáculo valeu pelo: conhecimento/saber que permitiu adquirir/construir; 

pela mensagem de solidariedade com o sofrimento dos outros; pela descoberta de si 

mesmo, enquanto ser individual, único e total. 

Trabalhos destes, devem ser acarinhados, valorizados e incentivados, por 

proporcionarem a descoberta e o desenvolvimento das nossas capacidades cognitivas, 

emocionais, sociais e culturais.  

Parabéns pela qualidade do espetáculo! 

 E um muito obrigada, pelo que o mesmo proporcionou aos alunos e ao público que 

teve a sorte de o ver.”. 

Manuela Reis 

(membro da direção pedagógica da Academia de Música José Atalaya em Fafe) 
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“O espetáculo “Kate e o Skate” apresentado no Teatro Cinema de Fafe pelos alunos 

da Academia de Música José Atalaya e encenação da professora Carla Lopes, foi um 

sucesso e constituiu um momento muito importante na formação dos nossos alunos. Neste 

musical os alunos tiveram a oportunidade de se apresentarem em palco cantando mas, 

também, representando e fazendo parte de uma equipa de músicos e técnicos que tornaram 

possível a concretização deste projeto. Neste aspeto o trabalho de equipa e os 

conhecimentos adquiridos por parte dos alunos revelaram-se muito importantes para eles e 

foi uma experiência que irão sempre recordar como importante nas suas carreiras musicais. 

Este projeto revelou-se um fator de motivação para os nossos alunos pois, para 

além da temática e do desafio de todo um conjunto de aprendizagens significativas que 

teriam que adquirir, a meta por todos desejada estava bem identificada, que era a 

apresentação final para todo o público fafense e não só do musical “Kate e o Skate”. 

Ao nível da formação musical cognitiva dos nossos alunos, estes tiveram a 

oportunidade de desenvolver capacidades ao nível do ritmo, coordenação, entoação, 

afinação e harmonia, para além de terem realizado um estudo dos personagens e do enredo 

e uma contextualização histórica, social e musical da obra. 

Para finalizar o comentário de referir que foi um projeto muito enriquecedor para os 

alunos, mas também para os pais e demais público que assistiu ao espetáculo e ficou 

maravilhado com a música, os cenários, a luz e a participação brilhante de tantas crianças 

neste grande espetáculo.”. 

 

Tiago Ferreira (Professor da Academia de Música José Atalaya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

133 

 

Espetáculo do musical Kate e o Skate, o que dizer?  

Uma experiencia que com certeza será difícil de esquecer!... O convívio com os 

colegas e amigos, a partilhas de emoções e de olhares, e os sorrisos que só num espetáculo 

como este se podem ver e sentir. Porque para mim, são emoções fortes que como uma 

“borboleta de chumbo” trespassam com força e entram dentro de nós.  

Sem dúvidas, verifiquei que foi para os alunos um dos momentos importantes da 

vida, porque para alguns foi a última vez de subir a um palco, nesta “etapa da sua vida” de 

formação, onde as lágrimas e sentimentos de alegria e saudade já estavam nos seus rostos; 

Para outros a primeira vez e o que espero é que seja o início de varias vezes. Mas 

independentemente destas situações, o certo é que foi um grande espetáculo, e isso foi 

claro pelos sorrisos e gargalhadas que cada um deles mostrou antes, ao longo e depois do 

espetáculo.  

Por tudo isto é claro dizer que a motivação, gosto e vontade por estudar esta Arte da 

música, são também estes projetos. Eles fazem perceber aos alunos que a música é também 

divertimento e que depois do grande sacrifício do estudo e do grande trabalho que se faz 

atrás duma atuação como esta, há o “play” (que os ingleses usam), a música como forma e 

fator de sentir, transmitir e partilhar EMOÇÕES! 

Para terminar acho que aos alunos faz bem sair do mundo das próprias aulas, aulas 

essas que por vezes são para eles momentos de “medo”, com professores que só 

transmitem para eles uma realidade totalmente diferente do que realmente a música poderá 

ser. Se calhar porque para os próprios professores (confusos, frustrados) a música é só um 

trabalho e os alunos devem fazer o que eles mandam, sem emoções, sem “play”, sem 

coração o que Infelizmente há muitos destes por ai.  

Obrigado Carla pelo teu trabalho e pela tua motivação que para estes alunos foi 

fundamental. 

Giosuè De Vincenti (Professor da Academia de Música José Atalaya) 
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Anexo 8. Recolha de opinião dos criativos 

 

Risoleta Pinto Pedro – Autora do Libreto 

A fonte de inspiração desta obra foi o desafio, que é sempre, para mim, uma fonte 

de inspiração poderosa e irresistível. O desafio foi-me feito pelo compositor Jorge 

Salgueiro, com quem já tinha feito, com imenso prazer, trabalho conjunto (uma ópera e 

uma cantata). 

Tratava-se do aniversário do Coro Infantil de Setúbal e por essa razão, logo na 

temática já havia um aparente constrangimento, que eram as idades quer dos participantes, 

quer do público. Este “constrangimento” funciona, simultaneamente, como fonte de 

inspiração e sugestão temática. Para além disso, eu sabia que havia um coreto que deveria 

ser utilizado como adereço/cenário, o que me deu o tom para o tema. Tornou-se o eixo 

central da história, espacial mas também ficcionalmente. 

Para escrever para crianças é-me útil ter filhos que passaram pelas várias idades e 

tê-los acompanhado no seu percurso como fruidores de objetos estético-artísticos. Mas 

principalmente a minha intuição e a minha experiência como escritora que também já tinha 

feito poesia infantil. Para além disso auxilia-me, no que se refere à minha escrita para 

música, ter alguns conhecimentos musicais ainda que rudimentares (piano) e ter cantado 

durante mais de 20 anos em coro. 

Não tive muitas preocupações e não pensei muito, apenas me foquei no que 

pretendia e permiti que o processo de criação para aí se dirigisse. Mas é assim que 

normalmente escrevo.  

Implicitamente estavam presentes os fatores idades, contexto, objetivo, 

condicionalismos, mas estando isto presente como base, não foi necessário que se tornasse 

uma preocupação.  

Por outro lado, o meu trabalho foi bastante facilitado nesta obra, porque tive total 

liberdade para inventar uma história e conduzi-la como a minha intuição me permitiu. 

Quando escrevi o libreto para a Ópera “Achamento do Brasil” do mesmo compositor, 

estive muito mais condicionada porque foi necessário criar uma nova história com um 
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mesmo tema, para as mesmas personagens de uma música já criada. O texto teve de se 

encaixar nas árias e melodias existentes. Foi um criar/ escrever cantando. 

Neste caso não havia este tipo de preocupação, embora soubesse que deveria ser 

cantável, mas penso que a minha escrita tem uma característica musical de base que facilita 

esse resultado.  

Depois seguiu-se um trabalho de conjunto com os acertos necessários, mas foi tudo 

muito fluido.  

Não me inspirei em nenhuma obra existente e posso até afirmar que não tive o 

impulso e talvez nem sequer a lembrança de ir ver musicais. Foi uma criação totalmente 

intuitiva e baseada na inspiração. 

 Risoleta Pinto Pedro 

 

Jorge Salgueiro – Compositor 

 A minha fonte de inspiração foi baseada na música popular urbana (rock, pop, rap, 

etc) 

Esta obra foi pensada para adolescentes não havendo um tipo de ferramentas 

(melódicas ou dramáticas) especiais para a escrever. A questão que se coloca neste caso é 

que a trama era passada entre jovens e por essa razão decidi que a música deveria ter uma 

aproximação à música que aquele grupo de jovens poderia ouvir e dançar. 

Não tive alguma preocupação extraordinária relativamente à motivação das 

crianças, quando escrevi este musical, apenas ser menos egoísta, no sentido de ter o 

sentimento em tentar que eles se apaixonem pela arte, coisa que se for para adulto já 

deverá estar resolvida e aí posso pensar mais além. 

Há umas citações puramente pontuais que foram criadas, a partir de uma fonte de 

recolha de um episódio (obra dramática/música), como ponto motivador quando há 

referências a nave espaciais: cito Encontros Imediatos e Odisseia no Espaço. Mas o 
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verdadeiro ponto motivador é mais autobiográfico e não há obras que me tenham inspirado 

para a KATE a não ser a música pop, rock e rap.  

Jorge Salgueiro 

 

Cristiana Lopes Moreira - Design de figurinos 

O espetáculo “Kate e o Skate” foi - me apresentado como uma produção infantil 

com um mega elenco, mas com pouco recursos para a realização de uma guarda-roupa de 

raiz. Sem me comprometer, em termos orçamentais, iniciei várias leituras do guião para 

encontrar uma linguagem plástica e, de certa forma, temática que fizesse uma ligação 

visual com o cenário e também uma ligação visual/musical.  

 A prática do desporto mencionado neste musical está muito enraizado em 

determinadas faixas etárias e a ele está associado estilos de música muito próprios, coisa 

que o compositor fez questão de primar.   

 Habituada a realizar espetáculos com grandes elencos, e em concordância com a 

encenadora, chegámos à conclusão que seria então interessante recorrer a um guarda-roupa 

específico para os alunos solistas. 

 No que respeita à Kate, deparamo-nos com questões técnicas que era necessário 

resolver. Esta personagem, a pedido da encenadora, iria aparecer sem cabelo durante o 

espetáculo. Para tal, seria necessário recorrer á utilização de uma “calote”. Esta técnica 

requer aproximadamente de 1 hora para a sua colocação e para que a durabilidade da 

mesma durante o espetáculo fosse eficaz. A solução encontrada foi aplicar a “calote” antes 

do espetáculo e recorrer à utilização de uma peruca, desta forma, também aproximávamos 

fisicamente todas as kate’s no que respeita à sua fisionomia. Foi igualmente realizada uma 

pesquisa exaustiva sobre adereços para completar o aspeto do rosto da protagonista, se o 

uso de chapéus de pala podem ser complicados devido à sombra que criam no rosto, os 

lenços e os gorros tornam-se, assim, num acessório escolhido. No entanto, os lenços 

poderiam marcar a personagem a outros grupos, pelas cargas simbólicas que acarretam, e 

por isso a escolha final recaiu sobre o gorro. No desenvolvimento no restante figurino da 

Kate, considerei necessário a utilização de joelheiras para que na primeira aparição da 

nossa protagonista fosse clara a prática do desporto de Skate. Penso que os objetivos a que 
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me propus como criativa foram atingidos nesta personagem. Para as alunas que “vestiram” 

esta personagem, este figurino foi fundamental para a sua performance ser mais real e para 

que elas se sentissem mais na pele da Kate. A opção dos calções assenta na “feminização” 

da personagem. Apesar do gosto da prática dos desportos radicais, trata-se de uma 

adolescente e era necessário evidenciar o lado mais feminino, assim como a opção do top 

escolhido. 

 O pensamento relativamente às restantes personagens foi o mesmo, aproximando o 

mais possível as personagens aos grupos a que pertencem. 

 Quanto ao coro, foi pedido a todos os alunos que criassem uma personagem. 

Depois que, na internet ou noutros motores de pesquisa, procurassem elementos de guarda-

roupa que gostariam de vestir. O passo final passava por desenharem as mesmas e 

procurarem no seu armário algo muito semelhante. É claro que houve quem quisesse 

comprar, mas a maior parte, optou por vestir as roupas encontradas e fotografar-se, fugindo 

assim um pouco ao ponto do desenho. Não foi, no entanto, muito grave esta falta da parte 

dos alunos, pois o importante mesmo era a realização da pesquisa e a criação da 

personagem. Todos os alunos entregaram a pesquisa, o que denota o interesse dos mesmos. 

Aliás, esse mesmo interesse foi notório à medida que o projeto de trabalho lhes foi 

apresentado.  

 Relativamente aos figurinos das personagens principais, foram elaborados 

desenhados e apresentados à encenadora. Este tipo de atividades, como profissional da 

área, é extremamente importante para sensibilizar futuros alunos das áreas do espetáculo. 

Como figurinista e assistente de guarda-roupa em diversos espetáculos, denoto uma falta 

de cuidado por “aquilo que veste a personagem”, ou seja, pelo figurino. Este não se trata de 

uma simples peça de roupa. Ele é algo que foi pensado e criado para obter resultados e 

leituras, opiniões e sensações. Deve ser conservado e quem o uso deve saber respeitá-lo. 

Por tudo isto, é extremamente importante que, em fase de formação, estas crianças e jovens 

tenham acesso a toda esta informação e formação, de modo, quando adultos, possam 

aplicar essa mesma informação e formação nas suas vidas profissionais, quando artistas, ou 

como elemento consumidor de cultura. 

 
    Cristiana Lopes Moreira 
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António da Costa - Design de luz 

 

O desenvolvimento do design de luz neste espetáculo resulta de uma combinação 

entre o texto dramático (libreto), a cenografia, encenação, figurinos e fundamentalmente da 

visão estética da obra por parte do responsável artístico do projeto. 

O resultado desta combinação dividiu-se em três partes. 

A primeira resulta do conhecimento das diretrizes principais no design (todo este 

trabalho é desenvolvido em reuniões criativas). 

O principal fator denominador encontrado na minha perspetiva é o contraste entre a 

vida e a morte, entre o real e o imaginário, entre uma existência (juventude) de imensas 

possibilidades e a resignação com um destino anunciado (doença), levado mesmo ao 

extremo pela inserção do elemento da nave espacial na história, quase no final da peça.  

Outros fatores importantes são a disposição e integração dos elementos cénicos 

referidos no libreto, na criação da cenografia, a sua colocação espacial e linha estética 

escolhida, a cor e o corte dos figurinos é também levado em conta. 

Na segunda parte, perante o estudo de toda a encenação efetuada no espaço cénico 

e no jogo dramático, o desenho de luz evolui, começando a marcar, no caso deste projeto, 

dois tipos de ambientes luminosos. Um realista que tenta retratar todo o espaço e grande 

parte das cenas de um modo análogo ao que encontramos no dia-a-dia, através de uma 

distribuição homogénea da luz no espaço, trabalhando -se mais na temperatura de cor da 

luz branca. Em oposição, surge um segundo ambiente surrealista, com cenas mais 

intimistas onde se tenta restringir a ação ao personagem focado e centrar a atenção do 

espectador, trabalhando-se mais a luz com cor, em oposição à luz branca, para realçar a 

emoção vivida e a redução de áreas iluminadas, com o objetivo de evitar que o recetor 

(público) se distraia com elementos não essenciais ao momento e perca toda a atmosfera 

envolvente que se pretende.  

O cenário apresenta dois tipos de leitura ou forma, aproveitando, no primeiro 

ambiente, para o mostrar numa leitura crua e simplista e, no segundo, uma dimensão 

diferente, mais surrealista, de forma a dar um peso dramático até aí não existente. Nos dois 
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casos, é necessário iluminar o cenário na mesma linha da ideia original de duas realidades 

distintas. 

Esta influência nota-se mais ainda na escolha das cores usadas na imagem real. São 

utilizados corretores de tonalidade, fazendo as cenas variarem entre os 3200 k e o 5600 k 

na luz branca. Já no ambiente intimista o uso de vermelhos vivos, azuis saturados e outras 

cores mais contrastantes se torna obrigatório. 

Também, contribuíram para estes elementos o local da colocação da fonte de luz, 

que define a origem e orientação da mesma luz. No ambiente real, é inspirada 

definitivamente no comportamento solar no espaço cénico referido, tentando ser um 

espelho da realidade, colocando a fonte luz (sol) em lugares altos e a sua projeção no 

sentido descendente, fazendo o mínimo de sombra possível para uma leitura fácil de todo o 

espaço cénico. Depois contrasta-se com o uso de ângulos mais artificiais e pouco naturais, 

colocando as fontes de luz no chão, projeção das mesmas em sentido ascendente e criando 

bastantes sombras de modo à leitura dos elementos ser mais difícil, na tentativa de 

despertar a imaginação do espectador a ler todo espaço cénico de outra maneira. 

Este processo permite então definir cena a cena cada quadro visual pretendido. 

A terceira parte surge na transposição da ideia visual pretendida para o papel e 

espaço de representação. 

Faz-se um levantamento do espaço e de todos os recursos de equipamentos técnicos 

disponíveis. Perante as condições da sala e o objetivo artístico do projeto, define-se uma 

lista de prioridades, na qual se vão tentando cumprir todos os objetivos propostos, tendo 

em conta a lista de material do Cineteatro em questão e todas as fontes de luz que podem 

ser integradas dentro desta linha estética definida. Pode dar-se o exemplo de uma cena da 

peça em que o uso do telemóvel é referido no texto sendo portanto fulcral usá-lo como 

elemento luminoso, dando ainda mais realce ao objeto e à sua função diária. 

  O esquema de luz deve ser elaborado em papel de uma forma ordenada e legível, 

para se proceder a uma montagem, afinação e programação dos quadros de luz corretos. 

No final do processo, passa-se, então, à criação visual da luz, simultaneamente com 

o encenador de modo a chegar-se à visão pretendida. (retirar) 
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António da Costa (Dino) 

 

 

 

Rui Sampaio - Design de som e sonoplastia 

Para o espetáculo "Kate e o Skate", encenado pela professora Carla Lopes no Teatro 

Cinema de Fafe, houve uma necessidade de recorrer a soluções técnicas que fossem de 

encontro com o desafio criado pelas características particulares da encenação, música, 

atores/cantores e colocação de cenário e músicos no palco.  
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Foi utilizado o sistema de PA da própria sala, tendo-se optado por posicionar as 

colunas para cobertura sonora da plateia não no palco, como é habitual nesta sala, mas sim, 

em baixo, junto das escadas de acesso ao palco para que o espaço em palco ficasse livre 

para a cena.  

Existiu a necessidade de os músicos de orquestra serem colocados no fosso de 

orquestra, constituindo um desafio para que tanto os músicos e cantores se ouvissem 

mutuamente durante o espetáculo, mediante o equipamento existente no Teatro Cinema de 

Fafe. Neste sentido, foram colocados vários monitores de palco em pontos estratégicos, por 

forma a não serem visíveis pelo público e  a poderem fazer uma boa cobertura sonora no 

palco, e assim os cantores/atores poderem ter as referências musicais necessárias à sua 

performance. No fosso de orquestra, foi colocado um monitor de palco para o maestro, 

para que este pudesse ouvir as vozes e assim dirigir orquestra e vozes.  

Foram utilizados 8 microfones de lapela sem fio para que pudessem fazer a encenação 

e as suas vozes serem amplificadas e equilibradas com o som de orquestra e de coro. Estes 

microfones foram colocados numa das faces dos cantores, escondendo o emissor dentro 

dos figurinos.  

Para a amplificação do coro, houve a necessidade de suspender 4 microfones de 

condensador sobre vários pontos do palco, suspensos em varas de luzes e de panejamento.  

O espetáculo foi operado na mesa de frente de casa, recorrendo também a computador 

e a sequenciador para processamento de sinal dos microfones das vozes dos cantores, coro 

e da orquestra, bem como para lançamento de efeitos sonoros ao vivo, para simulação de 

sons de telemóveis e de sons de trovão de tempestade. 

Todo o espetáculo foi um excelente desafio técnico e musical, com excelentes 

resultados obtidos pela professora Carla Lopes na encenação e preparação dos seus alunos 

para o espetáculo.  

     

            Rui Sampaio 
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Anexo 9. Recolha de opinião dos alunos da Academia de Música José Atalaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

144 

 

 



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

145 

 

 

 

 



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

146 

 

 

 

 

 

 

 



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

147 

 

 

 

 

 

 



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

148 

 

 

 

 

 



CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA  2013

 

149 

 

Anexo 10. Recolha de opinião dos Encarregados de educação dos alunos da Academia 

de Música José Atalaya 

 

 

Luísa Vilaça   

 

Boa tarde, Prof. Carla Lopes!  

Como encarregada de educação, tenho tido o cuidado de manifestar, por escrito, a 

minha opinião sobre os eventos que organizam na Academia. Este ano, reservei o direito 

de não o fazer, por ter percebido que não é prática comum dos pais fazê-lo, tendo sentido 

que por espontânea, possa  também ser ridícula! Ainda bem que solicita a minha opinião. 

Dar-lha-ei com a maior satisfação! Admirei imenso:  

- a forma como consegue encher um palco com tantos alunos; de repente, conseguiu ter um 

palco cheio de crianças a cantar!  

- a forma organizada com que o fez, dando a imagem de um grupo de alunos satisfeitos e 

motivados para a teatralização;  

- a criatividade;  

- a forma envolvente com que cativa quem consigo se cruza;  

- a lição de vida que incute nos alunos, em tenra idade, e lhes permite perceber 

que SER  amigo é TER importância na vida do outro;  

Ensinar vai muito para além daquilo que os livros ensinam e, pela música, conseguiu 

demonstrar aos seus alunos como é bom aprender, na faculdade da vida, a ARTE de viver 

pela e com a música.  

  

Desde  o inicio do musical até ao fim, senti a envolvência de todos, harmonia, espirito de 

equipa em palco, satisfação na participação e alegria pela sonorização global das músicas 

cantadas. Para nós foi um prazer assistir!  

Parabéns pelo seu trabalho. Votos do maior sucesso na arguência do mestrado.  

  

Luísa Vilaça 
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Tal como me foi pedido, envio em anexo e com muito gosto.  

Ao dispor  

 

Bjs 

Paula Cristina Alves 

 

O musical “A Kate e o Skate”, sendo um trabalho desenvolvido no âmbito do 

estudo “CRIANÇA EM COMUNHÃO COM A TEATRALIZAÇÃO DA MÚSICA” e 

apresentado na festa  de encerramento deste ano letivo, da academia de música José 

Atalaya, como encarregada de educação sinto-me uma favorecida e mais uma vez concluo 

que foi uma boa opção esta oferta escolar que escolhi para a minha filha, (já o tinha 

percebido em momentos anteriores, que guardei com muito carinho). 

 Ao longo deste espetáculo foi possível, para além da fantástica história que é muito 

atual e que nos leva a refletir que os valores ainda falam mais alto e derrubam barreiras, 

verificar que todo o elenco, abarcando todos os alunos, estava envolvido, empenhado, 

alegre e que nos fez viajar com eles, envolvendo-nos neste fantástico musical, ao ponto de 

presenciarmos uma plateia emocionada e cujas lágrimas correram por muitos rostos, eu fui 

uma delas. Tudo foi preparado ao pormenor, a música, o guarda roupas e o cenário. Uma 

palavra apenas para caraterizar este momento, divinal. Já tive o privilégio de assistir a 

alguns musicais, como por exemplo: “Passa por mim no Rossio” e “Amália” de Filipe La 

Féria” e este não estava nada atrás, apesar de se tratar de um elenco que de profissional 

“não tem muito, mas que conseguiram estar à altura, porque alguém conseguiu fazer de um 

diamante bruto, uma pedra preciosa. Parabéns. 

 

Para colmatar a minha opinião, termino com uma frase de Mozart: 

“Para fazer uma obra de arte não basta ter talento, não basta ter força, é preciso também 

viver um grande amor”. 
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BOM DIA,  

SIMPLESMENTE SENSACIONAL.  

PARABÉNS A TODOS. 

 

Sandra Oliveira  

Boa noite, Prof.ª Carla 

 

Sou mãe e encarregada de educação de uma aluna do 6ºD - Francisca Valente - e no 

seguimento do mail recebido venho manifestar a minha opinião sobre o espetáculo 

musical, na esperança que lhe venha a ser útil. 

Neste sentido gostaria, em primeiro lugar, de lhe dar os parabéns pela coordenação do 

mesmo. Gostei imenso do espetáculo e acredito que o mesmo contribuiu para reforçar os 

laços entre alunos de diferentes anos de escolaridade, reforçando o sentimento de pertença 

a um grupo maior - o grupo da Academia e do ensino artístico. Penso que o mesmo 

musical aproximou os alunos do ensino artístico uma vez que se identificaram mais com 

ele, dada a sua vertente menos tradicional e mais contemporânea. 

O saldo para a minha filha foi muito positivo, tanto que se empenhou em participar nos três 

espetáculos, tendo permitido envolver os demais membros da família no seu entusiasmo. 

Espero ter podido, de alguma forma, responder à sua solicitação. 

Com votos de umas merecidas férias e dos melhores cumprimentos,  

 

Sandra Oliveira 

Escola eb 23 Montelongo  
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Manuela Arminda Mateus Vaz 

Boa tarde! 

Espetáculo  atraente, muito motivador para os mais jovens, que desenvolve temáticas 

atuais, corroboradas quer pela componente musical, quer pela decoração cénica. Incentiva 

à prática da amizade e da solidariedade, bem como à valorização da diferença 

Cumprimentos 

Manuela Vaz 

 

Filipe Pereira   

Boa noite. Em relação ao espetáculo mencionado, "kate e o skate" só tenho a dizer que foi 

maravilhoso, simplesmente magnífico. Toda a minha familia adorou. Estão de parabéns 

tanto os alunos que participaram como os professores que tiveram uma interpretação vocal 

digna de louvor. Devo dizer que me emocionei várias vezes. Todo o trabalho realizado por 

todos os intervenientes no espetáculo, desde alunos, professores, orquestra, encenadores... 

Foi brilhante. Parabéns. 

 

Boa tarde professora Carla  

O musical foi repleto de grande movimento, com um grande número de participantes e de 

bem organizado que estava sentiu-se uma boa coordenação espacial e temporal e ainda 

uma interação entre todos. A musica, as canções, os efeitos luminosos e sonoros ajudaram 

a criar emoções nos espetadores e a perceber o estado emocional das personagens 

principais e secundárias envolvidas na história. A história essa bastante atual e direcionada 

para incentivar os jovens na união e  força que podem ter na luta de uma causa em 

benefício de todos.    O carinho e apoio que todos manifestaram perante a amiga doente 

também foi muito comovente. 

 Foi um musical que prendeu a minha atenção e para finalizar prendeu   

a atenção da minha filha, mais nova de 4 anos, que apesar de estar habituada  a ver os 

espetáculos quando a irmã participa, nem sempre  fica vidrada e estupefacta durante toda a 

peça apresentada em palco,  como aconteceu neste espetáculo. Portanto se ela trocou o seu 

lado Irrequieto, por um lado atento é porque o que viu e ouviu foi interessante e 

memorável. 

Muitos parabéns e boas férias  

Fátima Oliveira 
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Cristina Alves   

 

Na minha opinião, o teatro e a música deveriam fazer parte da educação/formação de todas 

as crianças, pois são importantes para o desenvolvimento da criatividade e para a 

transmissão de sentimentos e emoções.  

Esta peça em especial ("Kate e o Skate") teve uma ação fundamental para a compreensão 

das crianças de uma realidade dolorosa, como a doença do cancro, de uma forma delicada 

e motivadora, de como vencer a doença com a coragem individual de cada um. 

Se aceitar uma opinião, seria importante realizar uma peça como tema "a crise", mostrar 

como se passa do tudo ao nada, ensinar as crianças a "educar" os pais tb para essa realidade 

e saber como vencer os obstáculos.   

 

Com os melhores cumprimentos  

Paula Cristina Coelho  

 

 

 

Boa Tarde Professora Carla Lopes  

  

Acerca do Musical Kate e Skate quero que saiba que na minha opinião foi um sucesso, 

adorei mesmo tanto eu como a minha família inteira. Foi diferente e estava muito bem feito 

desde a musica a encenação os cantos etc. Como encarregada de educação estou bastante 

satisfeita pelo meu educando andar nessa academia porque acho que tenhem bons 

professores  que trabalham com profissionalismo e dedicação. Os meus sinceros parabéns 

Professora Carla Lopes pelo seu excelente trabalho. Boas férias 

 

Carla Gonçalves  

Mãe do João Rodrigues 5º D 
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Boa tarde Prof. Carla,  

Na qualidade de mãe da Leonor quero primeiro felicitá-la a si e a todos os professores e 

funcionários da academia envolvidos na realização do espetáculo, pela forma como 

decorreu o espetáculo, foi muito bom ver qualidade com a “prata da casa”, conseguiram, 

na minha opinião, envolver os alunos, tirar partido das suas aptidões com musicas, 

danças,… modernas, misturando vozes juvenis e adultas.  

Mostrar aos jovens que a vida pode ser curta, que as divisões entre grupos são negativas,… 

A minha filha andou durante as semanas dos ensaios entusiasmada com os cânticos, com 

as danças, com os papeis dos colegas mais velhos, sempre a cantar, contar e dançar. 

Este tipo de espetáculo é uma forma interessante de os cativar e de porem em prática a 

disciplina de coro, misturada com a dança e o teatro, as artes culturais que os jovens cada 

vez mais poe de lado, preferindo os “mídia”.  

Obrigada.  

Natália Fernandes 

 

 

Marcelo  

Olá boa tarde, na minha opinião acho que foi um grande espetáculo, muito bem 

conseguido, muito bem trabalhado....está de parabéns......gostei muito.   

com os melhores cumprimentos: 

  

Marcelo Fernandes 
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Ivone Nogueira   

Olá Professora Carla 

  

Sou a mãe do Simão do 8º D e tenho a dizer-lhe que fiquei surpreendida pela positiva com 

o espetáculo, uma vez que os alunos envolvidos nos transmitiam opiniões negativas sobre 

o mesmo. Esta opinião positiva foi partilhada por muitos encarregados de educação com 

quem falei à posteriori. 

Gostei do espetáculo em si e gostei muito da história, que considero importante nestas 

idades eles terem a perceção de que as coisas "más" só acontecem aos outros.... 

  

Estarei ao dispor sempre que precisar 

Boas férias.  

Ivone Nogueira 

 

lourdes Carlos   

Boa tarde, 

a informação prestada não é muito explícita relativamente aos pontos a abordar na opinião, 

no entanto, posso dar o meu parecer de um modo geral. Penso que o envolvimento da 

minha filha (Leonor do 6ºD) no espetáculo foi bom e ela empenha-se sempre neste tipo de 

atividade porque gosta da representação e de cantar e já assiste a este tipo de espetáculos 

desde o infantário. Como também já assistiu a vários musicais que lhe despertaram muito 

interesse tanto pela variedade como pela riqueza de cenários e vozes (especialmente os do 

Cirque du Soleil) sinto que este tipo de espetáculo a motiva a dar o seu melhor e também 

lhe proporciona uma forma diferente de se enquadrar no grupo de amigos e explorar a sua 

identidade. Espero ter contribuído de alguma forma para o trabalho a desenvolver no 

mestrado.  

Com os melhores cumprimentos, 

Lurdes Carlos 
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Olá, Professora Carla! 

Florinda conceição Silva Alves Figueira  

 

Obrigada por mais uma vez nos abrilhantar com um Excelente trabalho "A Kate e o Skate", 

no palco do nosso Teatro-cinema. Foram largamente suplantadas as minhas expectativas 

relativamente a este musical. Desde as luzes, o colorido, as vozes, o entusiasmo dos atores 

e de todos os colaboradores, tocaram no coração do público, tendo-o este manifestado ao 

encher de fortes e insistentes aplausos aquela linda sala.   

Parabéns Professora e espero que continue a dar-nos o prazer de assistirmos a espetáculos 

desta envergadura. 

Boas Férias, (A E. E. do Diogo Figueira) 
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Anexo 11. Recolha de opinião de solistas convidados 

 

“Em primeiro lugar devo agradecer à Carla Lopes a minha participação no 

musical Kate e o Skate de Jorge Salgueiro. 

Fui inserida no grupo de intervenientes deste projeto já na sua fase final. No 

entanto, foi visível o esforço que dedicou ao projeto. Com cerca de uma centena de 

alunos da Academia de Música de Fafe José Atalaya participando como coralistas e 

solistas com quem foi preciso trabalhar, além de musicalmente, cenicamente (e quem 

lida com crianças e adolescentes sabe que ter mais de 100 jovens na mesma sala para 

trabalhar é uma tarefa ainda mais difícil), não desistiu do projeto mesmo com o 

surgimento de adversidades. 

Pessoalmente falando, durante a minha presença na academia e no Teatro-

Cinema de Fafe, vi a Carla segura e firme da sua posição e das suas ideias, insistindo 

com os participantes até serem capazes de superar as dificuldades e atingir o nível de 

qualidade desejado. Comigo, mostrou-se certa e coerente relativamente à Mãe 

(personagem que interpretei): conhecia até as suas emoções e sensações.  

Além do trabalho de montagem do musical com os intervenientes de palco, 

mobilizou um razoável número de pessoas para que houvesse orquestra de sopros, 

diretor musical, toda a equipa técnica de palco, cenografia, figurinos, enfrentou questões 

logísticas…  

Extremamente profissional e, ao mesmo tempo, afetuosa, com o seu esforço e 

dedicação ilimitados conseguiu criar tudo o que o projeto exigia.” 

 

Joana Fonseca 
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“Tendo acompanhado de perto o projeto de montagem deste espetáculo, posso 

testemunhar, por um lado a entrega da professora Carla Lopes (também no papel de 

encenadora) e por outro o entusiasmo dos alunos da classe de coro, entusiasmo esse 

também transmitido pela própria professora.  

Depois o palco, e aí estou certo que a experiência foi ainda mais marcante para 

esses alunos e que a sua postura em palco, mesmo enquanto instrumentistas, será afetada 

positivamente pelo “à vontade” que adquiriram em cima do palco, a enfrentar uma plateia 

que esteve sempre repleta. Tendo participado também como solista, pude de facto observar 

a evolução que foi acontecendo nos alunos, na sua forma de atuar. 

Resta-me desejar que seja dada continuidade a projetos desta natureza. Ganham os 

alunos e ganha toda a comunidade onde está inserida a Academia de Música José Atalaya.” 

 

José Corvelo 
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Anexo 12. Recolha de Imagens para a proposta de Figurinos – Alunos 
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Anexo 13. Fotos de Espetáculo
14 

                                                 
14

 A Academia de Música José Atalaya reserva-se no direito de usar o registo fotográfico deste espetáculo 

para os devidos efeitos. 
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Anexo 14. Vídeo e Making off do espetáculo – DVD 1 e 2 em DVD Anexo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


