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resumo

O objetivo desta investigação é estudar como o uso de estratégias de
questionamento pode influenciar o ensino-aprendizagem da análise musical. A
raiz exploratória, reflexiva e questionante do processo analítico justifica o
estudo sobre estratégias que permitam ao professor melhorar as competências
de análise dos alunos. Recorremos a uma metodologia assente numa
aprendizagem ativa e colaborativa, em debates na sala de aula, em práticas
reflexivas tanto do professor como do aluno, bem como na classificação
taxonómica, conceção e planificação das questões. A investigação-ação
consistiu num estudo de caso numa turma de Análise e Técnicas de
Composição com sete alunos ao longo de cinco aulas, correspondendo cada
uma a um objetivo específico no desenvolvimento de estratégias de
questionamento. Foram recolhidos dados através da gravação das aulas e de
inquéritos e questionários antes e depois da intervenção. Os resultados
sugerem fortes indícios de que o uso de estratégias de questionamento e
práticas reflexivas pelo professor tem benefícios na aprendizagem dos alunos,
e a centralidade das questões no processo de instrução; sugerem também
aspetos potencialmente negativos relacionados com más competências de
questionamento e com a introdução do método nas estruturas rígidas do
sistema de ensino. As conclusões apontam para a necessidade de aprofundar
o assunto em diferentes ramificações no ensino da música, como a formação
de professores, a avaliação em contextos reflexivos e questionantes, a relação
com a composição e o desenho das questões.
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abstract

The purpose of this investigation is to study how questioning strategies may
influence both the teaching and learning in music analysis. The questioning root
of the analytical process, along with its exploratory and reflective aspects
justifies the study about strategies that enable the teacher to enhance the
student’s analysis skills. We used a methodology based on active and
collaborative learning, on classroom discussions, on reflective practices used
both by teacher and students, and on taxonomic classification, designing and
planning of the questions. The action research consisted on a case study with
an Analysis and Composition Techniques class of seven students during five
lessons, each lesson focusing on a specific goal in the development of
questioning strategies. Data was collected by video recording the lessons and
through surveys and questionnaires before and after the intervention. The
results strongly suggest that the adoption of questioning strategies and
reflective practices in teaching brings evident benefits to the students’ learning,
and the centrality of the questions on the instruction process; they also suggest
potential negative aspects related to bad questioning skills and to the
introduction of the method in the rigid school system structure. The findings
point to the need of further investigation in different subjects concerning music
education, such as teacher training, evaluation in reflective and questioning
contexts, the relation with music composition and question design.
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Prefácio
João Pedro Oliveira (1998) publicou uma das obras fundamentais para a literatura em
língua portuguesa sobre análise musical: Teoria Analítica da Música do Século XX. Na introdução,
Oliveira informa sobre a estrutura, motivação e contributo que procura. É sobre este último
— o contributo — que me debruço, face ao relevo que tem para este estudo. Ao longo do
texto introdutório é possível encontrar, em diversas passagens, expressões como “participação
activa e qualificada”, “atitude crítica e reflexiva em relação ao significado”, “posturas
individuais de crítica reflexiva”, “discussão construtiva”, que constituem, para Oliveira,
características essenciais do analista, o compositor, o músico em geral, para “que desenvolvam
a capacidade de auto-reflexão crítica, durante o exercício da prática musical” (pp. xxviii-xxiv).
Martins (1999, p. 169) considera essa “[insistente] chamada de atenção” um “desafio colocado
a toda a disciplina, e é reflectido na ausência de uma comunidade teórica madura e
diversificada que supervisione o seu progresso”. Martins (1999, p. 187) conclui afirmando que
“o modo como escolhemos conteúdos e métodos de ensino vão também ser determinantes na
preparação dos alunos para conduzirem as suas actividades como músicos, e para entrarem
num debate musical, que em última análise, deverá ser feito a nível internacional”.
O trabalho que desenvolvi emerge desta mesma matriz, em que a prática musical pode
beneficiar de posturas críticas, reflexivas e ativas. Para que a prática pedagógica possa revelar e
potenciar essas posturas, torna-se evidente a necessidade de encontrar mecanismos que
permitam operacionalizar os objetivos. É neste contexto que o Questionamento surge como
estratégia de ensino-aprendizagem na análise musical. Se analisar é questionar, torna-se
pertinente estudar o modo como estratégias de questionamento podem ter influência nas
competências de análise musical dos alunos.
Um dos poucos esforços no estudo do questionamento é o de Reis (2014), cuja tese de
mestrado intitulada O Questionamento enquanto estratégia de ensino, aprendizagem e avaliação nas aulas
de iniciação musical representa a primeira abordagem séria ao questionamento no ensino de
música em Portugal, com resultados muito positivos. Tendo acompanhado esse trabalho em
alguns momentos, o resultado foi a vontade de estudar o assunto nas aulas de análise musical
no ensino secundário artístico especializado. Muito tenho a agradecer à autora o contributo
que deu para o desenvolvimento deste trabalho.
Outras motivações relacionam-se com a visão pessoal que tenho construído sobre o
ensino da análise musical e da composição em Portugal, tanto na minha experiência como
aluno como nos dez anos como professor, em diferentes contextos desde o ensino básico ao
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ensino superior. Com efeito, a situação da disciplina de Análise Musical parece entregue a um
conjunto não organizado, nem sequer criticamente, de posturas individuais em diversas
dimensões, como os conteúdos, os métodos de ensino, as orientações filosóficas que
justificam a disciplina no contexto do ensino da música, quer na sua evidente relação com a
Composição. A verdade é que, ainda assim, a dedicação e empenho individual dos
compositores, analistas, professores e investigadores que se ocupam do ensino da análise e
composição em Portugal, merece ser saudado pela vitalidade e dinâmica incutidas na teoria
musical, justificando a necessidade de afirmação de uma comunidade coletivamente forte,
crítica e colaborante.
A principal dificuldade na construção do corpus teórico foi a enorme disparidade entre
terminologias. Music teacher tanto é usado para designar os professores de música no ensino
genérico como os professores do ensino especializado nas escolas de música. Music Education é
outra expressão que tanto se refere a um ensino de música generalista como ao ensino de
música especializado. Outra dificuldade é a verificação de que um número significativo de
fontes realiza generalizações embora tenha por base um determinado nível de ensino. Este
aspeto é particularmente importante quando se trata de estudar o contexto no ensino
secundário pois a literatura é abundante para o ensino básico, ou seja, o ênfase da literatura
incide principalmente nos aspetos mais elementares da aprendizagem numa perspetiva do
conhecimento e competências de caráter mais universal que as crianças devem ter. Para os
níveis intermédios há também literatura significativa mas é visivelmente um campo menos
estudado. Há também literatura que se ocupa exclusivamente dos graus mais avançados, a
universidade. Aqui verifica-se também a dificuldade na terminologia ao utilizar higher education e
undergraduate para designar o ensino pós-secundário. Neste estudo procurou fazer-se tanto
quanto possível uma relação adequada entre as diferentes terminologias e o âmbito e objetivo
definidos.
A terminologia científica na área da música é também diversificada e complexa. Por
exemplo, music theory engloba muitas vezes a análise musical e noutra tantas refere-se mais
diretamente ao que em Portugal se leciona na disciplina de formação musical. Outro aspeto é
a elevada incidência da literatura sobre o ensino da música na sua relação com ensinar a tocar
um instrumento, a performance, que pode não significar necessariamente a sua aplicabilidade à
teoria — ou análise — musical. Outro ainda é a literatura que aborda o ensino de música
falando de competências como treino auditivo, performance, análise formal, sem
enquadramento numa disciplina específica sendo, aparentemente, uma abordagem mais
relacionada com a formação de uma musicalidade nos alunos. Conscientes das implicações desta
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problemática, neste estudo optamos por contribuir para clarificar e definir os termos mais
relacionado com a disciplina específica — análise musical — e retirar dos restantes termos —
áreas do saber ou competências — o que possa ser aplicável ao âmbito e objetivo do estudo.
Não creio que o eventual contributo deste trabalho fique comprometido ou diminuído
por respeitar a nova ortografia introduzida pelo AO90. Findo o período de transição e perante
a sua adoção generalizada, principalmente em instituições de ensino público em que estou
inserido, considero assim mais adequado utilizar o novo acordo. Porém, não deixo de
expressar desaprovação perante a ambiguidade e confusão que a nova ortografia trouxe para à
língua portuguesa. Fica assim a ressalva para erros ortográficos que possam ainda persistir.
Mencionar ainda que todas as citações em português obedecem à sua grafia original.
Espero que, passadas pouco mais de três décadas sobre as reformas que definiram o
ensino de música nos moldes mais próximos do que hoje temos, este trabalho possa dar um
contributo para abrir ou dar continuidade a um necessário debate sobre o ensino da análise
musical e da composição no ensino não superior em Portugal.
vvv
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“analysis is an essential element of art itself ”
Theodor W. Adorno
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Parte Teórica
1. A Análise Musical
Nota introdutória

Este trabalho assume como ponto de partida a hipótese de que boas competências de
análise são fundamentais para uma compreensão dos fenómenos musicais, ao mesmo tempo
que considera não ser imprescindível ao compositor a profundidade dos analistas para criar.
Contudo, fracas competências cognitivas e metacognitivas de pensamento crítico e resolução
de problemas - práticas reflexivas que estão envolvidas no processo analítico - podem
dificultar a composição. Como veremos no capítulo 3, Analisar corresponde ao 4º nível de
desenvolvimento no domínio cognitivo na taxonomia de Bloom (1956) revista por Anderson,
Krathwohl et al. (2001), enquanto que Criar corresponde ao 6º e último — mais elevado —
nível de desenvolvimento no domínio cognitivo. Em suma, um bom analista pode não ser
compositor, mas o compositor necessita de competências de análise adequadas ao processo
criativo. Por este motivo, O questionamento enquanto estratégia de ensino-aprendizagem é
encarado como um potencial mecanismo para informar a prática analítica. Assim, observemos
as várias dimensões que a análise musical compreende.

1.1. Análise, Composição e Teoria Musical
Análise Musical, Composição e Teoria Musical são expressões transversalmente utilizadas na
literatura. A esmagadora maioria das fontes estão escritas em Inglês, onde encontramos
Musical Analysis, Composition e Music Theory. Contudo, uma observação geral comparativa revela
um potencial problema: termos diferentes são amplas vezes utilizados para referir ou
identificar o mesmo assunto. Este fenómeno ocorre tanto em Português como em Inglês.
Observemos alguns exemplos sobre a problemática das terminologias e definições associadas.
Thomas Christensen (2006) oferece uma interessante introdução em The Cambridge
History of Western Music Theory sobre o que significa music theory, se existe de facto uma
disciplina com esse nome ao longo da história e para que serve:
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“the perplexing and never-ending dilemmas music theory engenders: a discipline
that seems to stand apart from practice yet is inextricably tied to that practice; a
discipline that claims to transcend history yet is through and through historical.
Ultimately, I believe, none of these tensions can be – or should be – resolved.
Rather, each can be seen as helping to provide the energy and impetus of the
music-theoretical enterprise. For theory is not just a set of observational tools; these
tools also tell us something about those who use them.” (Christensen, 2006, p. 21)

O Harvard Dictionary of Music (Apel, 1969, p. 844-848) define teoria musical como “The
theory of music as taught today includes elementary studies classified as fundamentals….” e fala de
diversos campos de estudo. No final dessa definição, remete para a entrada sobre Musicologia
no mesmo dicionário. O artigo apresenta também uma lista de tratados sobre teoria musical
representativos de 14 séculos entre 500 e 1900. Dorothy Payne (1987) elaborou uma revisão
do livro Teaching Approaches in Music Theory, de Michael R. Rogers1, deixando evidente que o
termo teoria musical é aí utilizado no sentido de ear training, o que em português chamamos de
treino auditivo e que se encontra mais associado à disciplina de formação musical. Taylor
(2008) desenvolveu o manual Music Theory in Practice, aprovado pela ABRSM (Associated Board
of the Royal Schools of Music, UK), que consiste em oito volumes com cerca de 30 páginas
cada, dedicados à aprendizagem da notação, linguagem e definições musicais mas, ainda que se
possam encontrar algumas questões como fraseado e estrutura, aborda essencialmente literacia
musical e “formação musical”. Em Portugal, temos o exemplo de Artur Fão [1939]2 que em
Teoria Musical - 1ª e 2ª Partes, aborda igualmente a notação, linguagem e definições. Um outro
exemplo com presença significativa nas escolas de música em Portugal é o livro Teoria da
Música de Joaquín Zamacois3, onde se encontram também aspetos de literacia e estrutura.
Em Music Composition Pedagogy: A History, Philosophy and Guide, Benjamin John Williams
(2010) realizou uma extensa revisão da literatura sobre a história da pedagogia da composição
musical, desde as reflexões de Aristóteles sobre theoria (teoria), poiesis (produto) e praxis
(prática), até à primeira década do séc. XXI. Williams (2010) divide o assunto em quatro
posturas, quatro grandes transformações no ensino da composição: 1) a Composição como

1 Rogers, Michael R. (1984). Teaching Approaches in Music Theory. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press.
2 Fão, A. [1939]. Teoria Musical - 1ª e 2ª Partes. Sassetti. O ano e local de edição não se encontra impresso no livro. O mesmo se passa com a
editora, pois existe um editado pela CNM e outro pela Sassetti, embora sejam exatamente iguais no conteúdo. A referência ao ano de 1939
consta em: Castelo-Branco, S. (Dir.). (2010). Enciclopédia da Música em Portugal no século XX. Volume C-L: pp. 457-458 Lisboa: Temas e Debates.
3 Zamacois, J. (2009) Teoria da Música. Lisboa: Edições 70.
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Improvisação, principalmente até ao séc. XVIII; 2) o aparecimento de Métodos Práticos de
Composição no séc. XVIII; 3) a divisão entre Teoria Musical e Composição na pedagogia dos
séc. XIX e XX; e 4) a Composição como algo separado da Teoria Musical na pedagogia do
início do séc. XXI4. O autor refere que no Séc. XIX, em particular com o exemplo do
Conservatório de Paris, o que constava nos currículos se encontrava de certa forma desligado
do que sucedia efetivamente no processo de composição dos compositores. Este fosso entre a
prática e a teoria levou ao aparecimento de novas áreas de estudo para além das habituais
Harmonia e Contraponto:
“As the nineteenth century came to a close, the creative pursuit of contemporary
styles for composition began to emerge as a field of its own apart from the
systematic and practical studies of counterpoint or Harmony, which were
eventually to become transferred to the modern field of Music Theory.” (Williams
2010, p. 55)

Williams (2010, p. 56) refere que o Cours de composition de Vincent d’Indy, por exemplo, não
continha qualquer instrução sobre contraponto e baixo contínuo. O autor afirma que a meio
do séc. XX a separação entre Teoria Musical e Composição estava consumada5. A conclusão
da primeira parte da sua dissertação serve de mote à formulação de modelos de ensino para a
Teoria Musical e a Pedagogia da Composição:
“Despite the steadily-increasing body of creativity research, the pedagogy of
composition in the first part of the twenty-first century continues to be affected in
many ways by the mystification of the creative process during the nineteenth
century. The institutional separation of Composition from Music Theory has
fundamentally changed post-secondary music education in ways that affect every
domain of music from composition to performance, praxis to theoria, etc. At the
same time, earlier modes of composition pedagogy have been in many respects
validated by more recent findings in cognitive research.” (Williams 2010, p. 84)

4 Embora 3) e 4) possam parecer semelhantes, para o autor a principal diferença é a presença da distinção entre criatividade e técnica na
pedagogia do séc. XXI
5 Williams exemplifica a separação entre Teoria Musical e Composição com as perspectivas de Paul Hindemith sobre o contraponto de Fux
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Um contributo essencial da sua dissertação é a proposta de reintegração da dimensão prática
na pedagogia da composição, em função dos benefícios que proporciona aos alunos na
compreensão dos conceitos musicais:
“While technical exercises and analytical activities are invaluable components of
studies in Music Theory, the reintegration of compositional activities through
practical application can increase student understanding and appreciation of
musical concepts.” (Williams 2010, p. 102)

Claude V. Palisca (cit. em Temperley, 2001, p. 66) define music theory como o estudo da
estrutura da música. Face a algumas perspetivas expostas, a Teoria Musical parece ser um
campo mais abrangente do conhecimento musical, onde a análise e a composição se integram
como áreas mais específicas do saber musical, onde não se aborda apenas a função estrutural
dos elementos mas também a relação com outros aspetos. Esta noção de estrutura, na análise
musical, é também abordada por Theodor W. Adorno:
“Analysis is thus concerned with structure, with structural problems, and finally,
with structural listening. By structure I do not mean here the mere grouping of
musical parts according to traditional forma schemata, however; I understand it
rather as having to do with what is going on, musically, underneath these formal
schemata.” (Adorno, 1982, p. 173)

Importa, assim, aprofundar a análise musical na sua relação com a teoria e a composição e,
principalmente, o que a define, o seu propósito, produto e pertinência.

1.2. Análise musical como disciplina diferenciada?
Dunsby & Whittall (1988, p. 6) referem que os alunos de análise podem certamente
beneficiar de uma disciplina que se concentra nos fundamentos, que separa temporariamente
os aspetos técnicos de um contexto histórico e estilístico, a que naturalmente pertencem. Com
esta posição, defendem:
“[…] the need for a distinct discipline know as ‘music analysis’ is itself the result of
the increasingly urgent need to complement - not to replace - the evidently

20

technical and theoretical aspects of all historical, musicological studies. If analysis
prospers as a discipline concerned with the ‘serious study of the scores themselves’,
then the general musical histories of later generations may come to differ greatly
from many of the histories, the ‘lives and works’, admired today.“ (Dunsby &
Whittall, 1988, pp. 6-7)

Dunsby & Whittall (1988, pp. 11-12) afirmam que o valor da análise musical como disciplina
diferenciada reside frequentemente na tentativa de explicar os processos em funcionamento
numa determinada obra, não tanto pelo seu contexto e significado histórico mas sim porque
representa um certo número de características técnicas, como género, forma, estilo e estrutura.
Ainda para Dunsby & Whittall (1988, p. 16)) a emergência gradual da análise como uma área
de estudo específica da música no séc. XIX foi o resultado da separação entre o estudo das
obras e o estudo da composição em si. A análise tem assim um papel no estudo do repertório
mesmo quando esse estudo não tem uma relação direta com a composição.
Por outro lado, Cook (1987, p. 3) revela a sua repulsa pessoal pela tendência em
considerar a análise numa disciplina quasi-científica por direito, independente dos assuntos
relacionados com a performance, composição e educação, considerando que deve ser encarada
como uma componente central da educação e não como um tipo de especialidade esotérica. O
mesmo autor considera que a análise tem uma relação muito importante com a composição:
“It has a still more direct link with composition. To analyze a piece of music is to
weigh alternatives, to judge how it would have been if the composer had done this
instead of that - it is, in a sense, to recompose the music in a way that normal,
concert-hall listening is not. In this way today's composers serve their
apprenticeship with the masters of the past through analysis of their works; and it
is obvious that the preoccupations of musical analysts are closely related to those of
composers.” (Cook, 1987, pp. 232-233)

Interessante notar que, enquanto Cook valoriza o pensamento do compositor na realização da
análise de uma obra, Willson (2009) refere que a análise deve ir para além das auto-análises dos
próprios compositores:
“So it is always a good idea to look beyond a composer’s self-analyses.
Fundamentally, our analyses are for our activities as composers, performers,
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listeners, or researchers; and, although they can, our analyses need not involve the
composer of the works we analyze very much at all.” (Willson, 2009, p. 28)

Sobre a separação ou complementaridade da análise musical e da composição, Agawu (2005,
p. 279) prevê que quando a análise for realinhada com a composição, será libertada da
exigência de produzir afirmações proposicionais, reconfigurando a sua condição
epistemológica ao privilegiar a prática musical. É essa noção de aprendizagem pela praxis que,
novamente Nicholas Cook, expõe em Analysis Through Composition - Principles of the Classical
Style. Na introdução, Cook (1996, p. vii) refere que “o objetivo [do] livro é criar um ambiente
diversificado de atividades musicais que irão incutir e fomentar conceitos básicos de análise
num contexto prático” e que “é muito melhor [...] encorajar o desenvolvimento de uma
abordagem analítica básica no contexto de atividades musicais práticas, e então num
subsequente estádio refinar e generalizar essa abordagem através do ensino de uma teoria mais
formalizada”.
Jorgensen (2008, p. 180) defende que a teoria musical, para além da abordagem
tradicional, deve também ser ensinada de um ponto de vista composicional. Refere os
programas MMCP6 e de John Paynter7, que desenvolveram uma abordagem teórica —
potencialmente composicional — sistematizada, assentes numa visão progressiva e sofisticada
da teoria musical no ensino secundário, integrando oportunidades para os alunos comporem,
ao mesmo tempo que incluem a performance e audição de música.
Considerando estas perspetivas, a disciplina de Análise e Técnicas de Composição
(ATC) parece estar em linha com os pensamentos evidenciados: a análise como área de estudo
claramente afirmada — e não apenas como estudos de contraponto e de harmonia —
estreitamente relacionada com a prática composicional. Esta relação será observada com mais
detalhe adiante no ponto 1.7.

1.3. Definição de Análise Musical
O Harvard Dictionary of Music (Apel, 1969, p. 36-37) define análise musical como
“the study of a composition with regard to form, structure, thematic material, harmony, melody, phrasing,
6 O MMCP, Manhattanville Music Curriculum Project, foi um programa desenvolvido na década de 1960 nos Estados Unidos caracterizado
por uma significativa inovação e exploração de novos métodos estratégias de ensino
7 A abordagem de John Paynter essencialmente na década de 1970 no programa de música no Reino Unido evidenciava uma forte aposta no
ensino da criatividade. Duas importantes fontes com a sua voz sobre são Sound and Silence (1970) e Sound & Structure (1992)
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orchestration, style, technique, etc.”. Para Bent & Pople (2001) análise musical pode ser
genericamente definida como a área de estudo que toma como ponto de partida a música em
si mesma em vez de fatores externos. Numa definição mais formal, referem que consiste no
processo de resolução de uma estrutura musical até aos elementos mais básicos que a
constituem e a compreensão do funcionamento desses mesmos elementos dentro da
estrutura. Dunbar-Hall (1999, p. 40) propõe definir o termo análise como qualquer processo
através do qual a construção de um texto musical pode ser explicado. Refere-se à verificação
da manipulação do material musical bem como dos fatores que influenciam a sua organização.
A noção de análise como processo é também sublinhada por Cook (1987, p. 228), para quem a
análise é um processo de auto-interrogação. Walter Riezler (1938, cit. em Agawu, 2005, p. 270)
considera que a análise se deve restringir aos fatos musicais — ao material musical — e tentar
explicar as leis internas da música. Agawu (2005, p. 273) define essas leis internas como truth
content8, que significa um processo dinâmico para compreender como a música é experienciada
em momentos sócio-culturais e históricos específicos. Adorno (1982, p. 184-5) considera que a
análise significa a compreensão do modo como uma ideia estrutural específica de uma obra
musical se concretiza.
Nestas perspetivas, a análise constitui-se como um processo que tem como objeto uma
obra musical. As posturas dividem-se quanto ao que se deve analisar dentro dessa obra: ou as
suas características musicais internas, o material, os elementos, ou relacionada com contextos
diversos. A noção de ideia é também abordada, de forma mais ou menos explícita.
Essencialmente, o ponto de partida é uma obra no seu todo em busca dos elementos que a
constituem, sob a forma de parâmetros mais ou menos isolados, ou então, integrados no
conceito de ideia, e a consequente interrogação sobre o sentido, a razão, os motivos que
ajudam a explicar a forma como essa ideia se concretiza ou como os parâmetros se
relacionam. Esta dualidade do processo não é unidirecional, antes pelo contrário, constitui-se
como um processo dinâmico entre identificação e explicação dos parâmetros musicais.
Identificados alguns aspetos essenciais da definição de análise musical, importa agora
observar os objetivos que a norteiam.

1.4. Para que serve a análise?
Temperley (1999, p. 68-76) oferece-nos uma pertinente reflexão sobre o objetivo da
teoria e da análise musical e confronta duas abordagens. Por um lado, a “teoria descritiva”, na
8 Termo inicialmente utilizado por Heinrich Schenker, em alemão Wahrheitsgehalt
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qual o objetivo da teoria musical é tentar descrever as representações mentais inconscientes da
música pelo ouvinte. Relaciona esta vertente descritiva com a ciência cognitiva e cita exemplos
das teorias de Meyer e de Fred Lerdahl e Ray Jackendoff. Nesta perspetiva, uma análise é uma
análise de uma peça, descrevendo representações mentais de alguns aspetos da sua estrutura;
e teoria será a conceção de uma teoria de um determinado aspeto da perceção musical. Por
outro lado, a “teoria sugestiva”, na qual o objetivo da teoria e da análise é encontrar e propor
novos modos de ouvir obras musicais, em vez de descrever o modo como as pessoas já ouvem
efetivamente essas peças. Exemplifica com as teorias de John Rahn, Marion A. Guck e Peter
Kivy. Nesta perspetiva, uma análise recomenda uma forma de ouvir uma peça; enquanto que a
teoria oferece princípios gerais da estrutura musical que podem ser aplicados a várias peças.
Finalmente, o autor oferece um esclarecimento sobre cada uma e refere que uma teoria não
tem de ser exclusivamente descritiva ou sugestiva, ou seja, pode ser descritiva nuns aspetos e
sugestiva noutros, bem como o contrário.
Procurando uma articulação mais simplificada, a teoria descritiva visa analisar a forma
como as pessoas ouvem uma determinada peça e formula teorias singulares sobre aspetos
específicos da perceção musical; a teoria sugestiva visa analisar uma obra para sugerir novas
formas de a ouvir e formula teorias gerais e abrangentes sobre a audição musical.
Esta ambivalência descritiva e sugestiva da análise musical encontra-se também na
reflexão de Adorno (1982, pp. 178-181) sobre o conceito de elemental analysis. Ainda que
reconhecendo mérito a esse conceito — a essa análise descritiva — Adorno considera-o mais
adequado para música com características motívico-temáticas, e conclui que o objetivo da
análise não é descrever uma obra mas sim, essencialmente, revelar de forma tão clara quanto
possível a problemática de cada obra em particular:
“ ‘To analyze’ means much the same as to become aware of a work as a force-field
[Kraftfeld] organized around a problem.” (Adorno, 1982, p. 181)

Willson (2009, p. 26) também aborda a relação entre a teoria e a análise musical. Acerca do
objetivo da análise musical afirma que, por um lado, são necessárias muitas análises para
formular uma teoria. Assim, a análise informa a teoria. Por outro lado, a teoria considerada
como um conjunto de generalizações de regras e princípios, pode ser a base para separar e
compreender como os elementos numa música funcionam em conjunto. Assim, a teoria
informa a análise.
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Willson (2009, p. 36) foca também a problemática da objetividade e subjetividade da
análise musical. Sugere que a melhor forma para ultrapassar essa questão é encarar a análise
como uma forma de interpretação: se uma interpretação se encontrar fundamentada por
princípios claros e teorias estáveis, poderá tornar-se compreensível para um número
significativo de pessoas. Funciona como uma forma legítima de persuadir o ouvinte
[eventualmente, o aluno] de que determinada análise é uma boa análise. Cook (1987, pp.
215-218) considera que é um pouco excecional uma análise não produzir resultados ambíguos,
não significando necessariamente que esteja certa ou errada já que, normalmente, essa
ambiguidade está presente.
O papel da teoria musical no conservatório não é apenas ensinar um repertório de
técnicas de análise, como refere Gaulding (1974):
“I should like to stress the importance of exposing undergraduate students and
giving them practical work in as many "analytical techniques" as possible. There
are all too many entering graduate students who are equipped analytically with
little more than Roman numerals, non-harmonic tones, and a bagful of assorted
ABACABA's; students who may have never even heard of Schenker, Reti, LaRue,
Meyer, Forte, set theory, information theory, etc. I find occasionally that I am
teaching the same material to both graduate students and freshmen
alike.” (Gaulding, 1974, p. 89)

A análise pode estar relacionada com as outras áreas do ensino da música. Ward (2004, p. 262)
considera que a análise musical, desde que encarada como um todo e sem a necessidade de
utilizar uma metodologia analítica específica, pode auxiliar os professores de instrumento9 a
obter resultados bastante positivos. Nogueira (1995, p. 93) elabora algumas considerações
sobre a prática analítica na educação musical, sendo o contexto o ensino da música no Brasil.
Afirma que deve ser considerada “como um componente central na educação musical” pois “a
melhor escola de composição é o estudo analítico das obras de outros compositores, a
comunicação direta com os mestres do passado. Por isso, a prática analítica deve ser
considerada como a ‘espinha dorsal’ do estudo de composição”, e refere ainda,
especificamente sobre o que chama de terceiro grau10, “se a prática analítica estivesse presente
9 A autora utiliza o termo performance teachers,

bem como instrumental teaching, o que no contexto do ensino em Portugal se refere aos

professores de instrumento, ao ensino do instrumento.
10 No Brasil o termo terceiro grau refere-se ao que em Portugal chamamos de ensino superior.
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no cotidiano [sic] dos currículos das distintas graduações em música, não seria um reduto de
teoristas (o que, lamentavelmente, é) mas um instrumento de conhecimento acessível a todo
músico”. Para Zbikowsky (2010, p. 55) a análise musical é uma poderosa ferramenta para a
descoberta das origens das nossas respostas emocionais à música. Huron (2006, p. 239), que
em Sweet Antecipation se ocupa precisamente da relação cognitiva e emocional da música,
considera que o objetivo da análise musical é identificar como a música funciona e não
doutrinar a forma como deveria funcionar.

1.5. O que ensinar?
Marvin (2012) conduziu um estudo em que participaram 14 instituições, sendo 4 de
conservatórios, 6 de escolas de música dentro de universidades e quatro departamentos de
música, tendo emergido seis aspetos principais sobre os desenvolvimentos e tendências
pedagógicas nos curricula de Teoria Musical: 1) Envolvimento de profissionais de teoria musical
no desenho e ensino do programa; 2) Enfoque sobre a análise de repertório e um pouco
menos na escrita a quatro vozes; 3) Integração de competências auditivas e escritas e aumento
do tempo dedicado ao treino auditivo; 4) Aumento do uso de tecnologia no ensino; 5)
Crescimento de aulas de apoio; 6) Dois desafios: improvisação e repertório fora do canon da
música ocidental.
Os pontos 1, 2 e 3 serão abordados de forma implícita mais adiante ao longo deste
estudo, enquanto que os pontos 4 e 5 não têm enquadramento. Porém, o ponto 6 é
absolutamente central para a definição do que ensinar em teoria — ou análise — musical.
A relação entre a música popular e o ensino de música é ainda um terreno com
problemas por resolver, devido à abordagem predominantemente sociológica em vez da
procura das características musicais que a definem, e à falta de uso de métodos adaptados à
sua especificidade em vez dos modelos tonais disponíveis (Mellers and Martin, 1987; McClary
& Walser, 1990; Dunbar- Hall, 1991; Shepherd, 1991; Headlam, 1995; Brackett, 1996; cit. em
Dunbar-Hall, 1999, p. 40).
Para ajudar a resolver esse fosso, Cogan (1974, p. 68) já em 1974 considerava que é
desejável e inevitável que a teoria musical e o seu ensino sejam redefinidos nos termos de um
pensamento musical global e de todos os recursos sónicos da humanidade. Dunbar-Hall
(1999, p. 52) assinala que, no ensino da música, a combinação de diferentes modelos de análise
pode servir de enquadramento para uma pesquisa compreensiva do estudo, ensino e
aprendizagem da música popular. Ripley (2011, p. 70) propõe que a análise de música popular
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pode criar um aumento na perceção da importância da teoria musical nos alunos, embora os
exemplos devam ser escolhidos com cautela, já que a música ocidental e a música popular
partilham algumas características mas também diferem em vários aspetos.
Griffiths (1999, p. 419) aborda a análise musical na perspetiva da sua aplicabilidade à
análise de low music11. O autor procura relacionar as teorias, os processos e os postulados da
análise com o fenómeno que ocorreu na segunda metade do séc. XX, ou seja, o espaço cada
vez menor da música moderna e da música clássica ao mesmo tempo que a música pop crescia
numa perspetiva global e comercial. Este tema é particularmente relevante, numa época em
que nos deparamos com o distanciamento entre a música o que os alunos habitualmente
ouvem e o que é ensinado nos conservatórios12. O autor conclui que:
“Getting out of the mindset which is the high analysis of low music, to a place
where what it is to write about music is dealing with intersubjective communication
through symbolic form, we could end, or start, with something similar. Get
real.” (Griffiths, 1999, p. 419)

Existem ainda outros aspetos relevantes para a definição do que se deve ensinar em análise
musical. Cogan (1974) assinalou que no último quarto do séc. XX se institui um mecanismo
de controlo — a edição — sobre o ensino da teoria musical:
“The most backward force on the theoretical teaching scene, however, is
publishing. What is taught, and how, is all too often determined by publishers and
editors. Inordinate power to control the availability of ideas is theirs. […] Mass
media values […] now have a direct controlling hand in the choices of textbook
publishing, and consequently in the definition and teaching of music
theory.” (Cogan, 1974, p. 71)

11 Low music poderá ser traduzido como música mundana, música fácil, ou ainda música ligeira. O objetivo do autor é distinguir a música erudita, o
modernismo, a música clássica, da música pop mainstream, na segunda metade do séc. XX na América e em Inglaterra
12 Refira-se que a utilização do termo conservatório tem, aqui, como objetivo referir todo o tipo de escola de música - conservatórios,
academias, institutos - cujo ensino é regulamentado pelos programas oficiais de música em Portugal. Existem escolas de música onde se
aborda a música ligeira como o centro da sua pedagogia com ótimos resultados. Por esse motivo, é ainda mais pertinente abordar o assunto
das vantagens e desvantagens da abertura dos programas dos conservatórios às correntes mainstream, sem que isso signifique o abandono das
suas virtudes
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Jorgensen (2008, p. 203) considera que, entre outros aspetos, devemos ter em consideração as
necessidades, competências e experiência anterior dos alunos, a preparação dos próprios
músicos para ensinar, bem como os diversos contextos culturais em que cada um se insere.
Sublinha também que é preciso refletir sobre que música irá contribuir melhor e de forma
mais eficaz para o crescimento dos alunos como músico e como pessoa. Esta problemática
poderá relaciona-se com a organização dos programas musicais, que nem sempre consideram
as necessidades dos alunos ao nível da compreensão numa sequência lógica de aprendizagem,
como evidencia Caspurro (2006):
“é imperioso fazer a destrinça entre aquilo que constitui a lógica da teoria e aquilo
que são os processos psicológicos para a sua compreensão. Para o educador de
música, a relação deste fenómeno com a problemática do desenvolvimento e
estrutura curricular é de crucial importância. Com efeito, a organização dos
programas musicais com base na sequência lógica da teoria musical nem sempre
traduz a sequência ou estrutura dos processos psicológicos necessários para a sua
aprendizagem.” (Caspurro, 2006, p. 63)

Segundo estas perspetivas, justifica-se a reflexão sobre os programas e conteúdos para atender
aos desafios que o séc. XXI trouxe ao ensino de música, também em Portugal. Justifica-se, de
igual modo, a reflexão sobre as estratégias de ensino-aprendizagem que melhor podem dar
resposta a esses desafios no ensino da música e em particular da análise, composição e teoria
musical. O questionamento como estratégia de ensino começa, assim, a evidenciar-se como
um pertinente campo de estudo para a análise musical, como será observado no capítulo 3.

1.6. Técnicas de composição na análise musical
O que se aborda em ATC não é, em termos programáticos, a composição livre.
Observemos então em que poderá consistir a relação entre as técnicas de composição e a
análise musical.
Hindemith (1945, pp. 90-91) refere que até ao séc. XX o ensino passava pelo
conhecimento de diferentes ramos da música. A capacidade de executar vários instrumentos
era uma condição sine qua non e tinha como objetivo preparar o músico para o trabalho
colectivo, pois a comunidade vinha sempre em primeiro. A intensa rotina musical tinha como
propósito proporcionar uma sólida instrução na teoria da música, entendida como a base
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científica da música. Hindemith (1945, pp. 92-93) diz ainda que antigamente [sic] era preciso
ser um bom músico antes de poder ser um bom compositor, e depois caberia à história decidir
se seria ou não considerado um génio criativo. Reitera firmemente que o erro atual
[considerando que a primeira edição é de 1937] é pensar que se podem fabricar compositores
apenas pelo treino, pela formação, ou seja, a composição não deve ser democratizada:
“This talent can not be implanted in people. [...] If there is anything remaining in
this world that is on the one side basically aristocratic and individualistic and on the
other hand as brutal as the fights of wild animals, it is artistic creation. If it could
be democratized, it would lose its quality as an art, become reduced to a craft, and
end as an industry. In many branches of our musical life we already have reached
this lowest, industrial phase, as we let musical democracy have its unriddled
way.” (Hindemith, 1945, pp. 94-95)

Evitando considerações históricas e sociais demasiado extensas que, pela dimensão e
propósito deste trabalho, seriam despropositadas, é evidente a distância entre o pensamento de
Hindemith sobre o treino elementar para músicos e a sociedade atual. Um meio para rebater
esta ideia poderá ser a investigação sobre processo criativo e produto criativo. Muitas décadas
depois, no final do séc. XX, Welcher (1999) segue o mesmo pensamento de Hindemith e
acrescenta que se podem ensinar alguns elementos da composição, mas que nem esta nem o
processo criativo podem ser ensinados:
“No one really teaches composition — this is the great, unspoken, dirty little secret.
You can teach the elements of craft that go with composition, but you can’t teach
the creative process. Everyone finds his own path, and that was mine, in terms of
formal plotting.” (Welcher, 1999, p. 94)

Observemos então alguns aspetos fundamentais sobre a forma como o ensino tem dado
resposta a este aspeto da teoria musical. Interessante será notar que a investigação em
psicologia contemporânea de Hindemith formulava já modelos que virão, necessariamente, a
influenciar as perspetivas sobre a aprendizagem do processo criativo. Wallas (1926, cit em
Fautley 2010, p. 137) afirma que estão envolvidos quatro estágios diferentes no processo
criativo: (1) preparação (2) incubação (3) iluminação e (4) verificação. Ross (1980, cit. em
Hallam, 2006, p. 72) propôs uma adaptação ao incluir também a iniciação, participação,
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controlo e estruturação. Webster (1990) manteve os quatro estágios de Wallas e desenvolveu o
seu Modelo de Pensamento Criativo na Música: nos quatro estágios pode usar-se pensamento
divergente, que origina uma reflexão sobre o processo; ou pode usar-se pensamento
convergente que origina um produto criativo. Ambos, divergente e convergente, são activados
pelas competências e pelo ambiente.
Para Wilkins (2006, p. 12) o ensino-aprendizagem da composição ao estilo de pode ser
considerado uma espécie de ramo da musicologia, útil para aprender os mecanismos da
linguagem tonal. Fred Lerdahl (1999, p. 113) aborda a questão sob a perspetiva de muitas
vezes se colocar os alunos a tentar fazer algo exactamente oposto ao que estão habituados. O
processo criativo passa a ser a aprendizagem de como é criar numa perspetiva que nunca
experimentaram, ver o processo de outro lado.
A forma como os professores encaram o processo criativo é também relevante e levou
Odena (2001) a realizar um estudo onde afirma que para além do enquadramento conceptual
sobre criatividade, é hoje necessário integrar também a experiência dos professores, pois têm o
seu próprio conceito de criatividade e as suas ideias podem influenciar a abordagem
pedagógica e avaliação das atividades cujo propósito é desenvolver a criatividade dos alunos.
Na revisão da literatura que realizou, verificou a existência de quatro formas principais com
que os professores se referem ao estudo da criatividade: 1) os traços de personalidade criativa
nos alunos, (Torrance, 1963, 1975; Cropley, 1992; Runco, Johnson e Bear, 1993); 2) o ambiente
apropriado para o desenvolvimento da criatividade (Amabile, 1983; Fryer, 1996; Beetlestone,
1998); 3) o processo criativo (Bennett, 1975, 1976); e 4) a definição de produto criativo
(Hamilyn, 1972; Fryer e Collings, 1991a).
Num estudo mais recente, Odena & Welch (2007) procuraram verificar de que modo a
experiência prévia dos professores influenciava a sua percepção da criatividade musical. As
conclusões apontam no sentido da estabilização dos quatro campos principais referidos
anteriormente. Concluíram também que os professores com experiência composicional e
conhecimento prático demonstraram maior facilidade na descrição de um ambiente criativo
para os alunos e como esse ambiente pode ser medido no trabalho dos alunos. Afirmam ainda
que os professores em início de carreira necessitam de trabalhar criativamente em diferentes
estilos musicais durante a formação docente e em formações subsequentes. Finalmente,
Odena & Welch (2009) formularam o seu Modelo Generativo do Pensamento dos Professores
sobre Criatividade na Educação Musical: interacções entre as experiências, percepção e
métodos de ensino dos professores, um enquadramento conceptual entre criatividade e a
experiência dos professores.
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Os estudos de Odena (2001) e Odena & Welch (2007, 2009) apontam para a
importância de um contacto com a composição na formação dos professores de música, ou
seja, equipar os professores com as competências adequadas à integração de atividades
composicionais — em que processo e produto co-existem — nas suas práticas pedagógicas,
nas várias áreas do saber musical. Esta ideia é reforçada por Padula (2009, p. 609) ao referir
que atualmente os pedagogos afirmam que a criatividade é central para todas as atividades
musicais, como ouvir, analisar, estabelecer juízos sobre a música que ouvimos, a performance,
a improvisação e a composição, confirmando que a criatividade pode desempenhar um fato
fundamental no desenvolvimento de uma perspetiva mais holística sobre a música.
Fautley (2010, p. 139) propõe um modelo com oito estágios diferentes no processo
composicional. Após o estimulo composicional existe uma fase de verificação inicial na qual o
professor verifica se o que se pretende elaborar com o material fornecido foi apreendido pelo
grupo. A diferença com os modelos observados anteriormente baseia-se no princípio de que
as fases que se seguem no processo criativo encontram-se interligadas. Geração e exploração
de ideias, questões de organização, performance work-in-progress, revisão, transformação e
desenvolvimento, e performance final.
Em Minds On Music: Composition for Creative and Critical Thinking, Kaschub & Smith
(2009) abordam a composição com uma extensa profundidade e incluem a relação com a
teoria musical numa forma que parece ser adequada à compreensão da relação entre as
técnicas de composição e a análise musical:
“Music theory courses present a historical examination of the practices commonly
employed by composers throughout one or more cultural practices. As these
common practices, or rules, of theory are learned, it is important for students to
emulate the work of earlier composers to gain a direct understanding of the
techniques they developed and applied. It is equally important, however, that
students learn to incorporate these techniques into their own musicianship. […]
Most prevalent within theory instruction, études can be used to introduce and
explore specific compositional techniques. While études initially offer an effective
instructional strategy, students benefit from self-defining projects that allow them
the freedom to select those historical practices that are most relevant to their
personal interests and preferences. Balancing études with self-defined compositions
helps students realize how the historical evolution of compositional techniques has
contributed to their own expressive language.” (Kaschub & Smith, 2009, p. 246)
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Kaschub & Smith (2009, p. 149-150) referem que a teoria seguiu a criação e que essa
sequência também se deve manter em contextos educativos, pois proporciona uma aplicação
lógica dos princípios teóricos e favorece a compreensão das exceções originadas ao longo da
história. Contudo, esta prática não é necessariamente bem sucedida em alunos mais novos,
face ao potencial de confusão que compreende. Por outro lado, Kaschub & Smith (2009, p.
249) referem que é frequente os professores colocarem o estudo da composição a seguir ao
estudo da teoria, estrutura de organização esta que sugere a teoria musical como pré-requisito
para o estudo da composição. Contudo, as autoras alertam que, embora a teoria musical possa
ajudar, nem todos os tipos de composição necessitam deste quadro antecedente.

1.7. Análise e Composição no Ensino Secundário: 1983-2015
A Análise e Técnicas de Composição (ATC) integrou as componentes analítica e
composicional da aprendizagem musical numa só disciplina. Através da visão abrangente de
Kaschub & Smith (2009) podemos, pelo menos, aferir que a composição na escolas de música,
tanto generalistas como especializadas, é um assunto amplo com implicações sobre o papel da
composição no ensino e a sua relação com outras disciplinas ou áreas do saber musical. Uma
vez que a legislação portuguesa permite a variante composição nos cursos secundários de
música, este trabalho assume claramente a incidência do estudo sobre a análise musical e
enquadra a composição, ou melhor, as técnicas de composição, como uma parte integrante da
aprendizagem da teoria musical. Não se trata de afirmar que os alunos de ATC não podem ser
compositores nem que não são capazes de criar produtos - obras musicais - de elevada
qualidade, não se trata de só ensinar o processo ou só dar valor ao produto, mas sim de
entender que o quadro legal atual está orientado no sentido de permitir às escolas uma
diferenciação que não existia antes e, com esse critério, definir com clareza o âmbito deste
estudo.
A disciplina ATC poderá estar disponível apenas a partir do 10º ano de escolaridade
(6º grau) devido à noção — não fundamentada — do legislador de que envolve requisitos
cognitivos mais elevados e competências musicais básicas assimiladas para uma sólida
compreensão. Pode referir-se o caso dos alunos de canto, que podem entrar diretamente para
a frequência do “6º grau” com pouco ou mesmo nenhuma “bagagem” de formação musical,
essencialmente, literacia musical tanto escrita como auditiva: é notória a discrepância com os
alunos que ingressam após pelo menos 5 anos de ensino básico de música. Em todo o caso, a
análise musical e a composição não são atividades exclusivas de estádios de desenvolvimento
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mais avançados. Poderia debater-se a sua necessidade nos estádios básicos e elementares —
embora existam resistentes exemplos singulares — , mas esse não é o assunto de que se ocupa
este estudo. Antes, concentra-se na forma como o sistema de ensino está implementado e de
que modo o questionamento pode nele ser integrado.
O Decreto-Lei nº 310/83, de 1 de Julho, realiza uma profunda reforma e serviu de
base mais diretamente relacionada com a construção do sistema hoje em funcionamento no
ensino artístico vocacional. É na Portaria n.º 294/84, de 17 de Maio, a qual estabelece a
revisão curricular associada a essa reforma, que surge a disciplina de Análise e Técnicas de
Composição (ATC), leccionada no curso complementar (10º, 11º e 12º anos) com a duração de 3
(2+1) horas semanais. Na mesma portaria, o plano de estudos dos cursos complementares de
música de Instrumento, Canto e de Formação Musical prevêem uma hora semanal opcional de
Introdução à Composição Livre.
O Despacho nº 65/SERE/1990, DR 245, Série II, de 1990-10-23, da Secretaria de
Estado da Reforma Educativa, publica os planos de estudo dos Cursos Complementares de
Instrumento, de Canto e de Formação Musical leccionados em escolas do ensino público e do
ensino particular e cooperativo, onde continua a estar presente ATC.
A Portaria n.º 1196/93, de 13 de Novembro estabelece os planos curriculares do
Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga. O 3.º ciclo do Ensino Básico integra
a disciplina de Introdução às Técnicas de Composição. com duração de 2h no 8º ano e 2h no 9º ano.
No Curso de Instrumento Monódico e no Curso de Instrumento Harmónico estão previstas
3h semanais de ATC para cada um dos 7º, 8º e 9º anos. Podemos encontrar a mesma
distribuição de ATC no Curso Básico de Composição, de Canto, de Formação Musical, de
Percussão.
A Portaria n.º 243-B/2012, DR 156, Suplemento, Série I, de 2012-08-13, define o
regime de organização e funcionamento, avaliação e certificação dos cursos secundários
artísticos especializados de Dança, de Música, de Canto e de Canto Gregoriano e aprova os
respetivos planos de estudos ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e
cooperativo. A Portaria n.º 59-B/2014, DR 47, Suplemento, Série I, de 2014-03-07, procede à
segunda alteração da Portaria n.º 243-B/2012, de 13 de agosto, alterada pela Portaria n.º 419B/2012, de 20 de dezembro. Esta é a legislação atualmente em vigor. A diferença situa-se na
carga horária da disciplina, passando de 3h semanais para 3 tempos de 45 minutos, totalizando
135 minutos.
Quanto ao ensino profissional, a Portaria 714/90, de 21 de Agosto, cria os cursos
Básico de Instrumentista de Sopro, Básico de Instrumentista de Cordas, Básico de Dança, e
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De Instrumentista de Cordas na Escola Profissional Artística do Vale do Ave. Nos cursos
básicos está presente Introdução à Composição e no de Instrumentista de Cordas, ATC. Está
também presente nos cursos profissionais definidos pela Portaria 300/92, de 3 de Abril, que
cria os cursos profissionais de Canto, de Instrumento Harmónico, e de Instrumento melódico.
A Portaria 318/92, de 8 de Abril cria o Curso de Instrumentista de Sopro na Escola
Profissional Artística do Vale do Ave, em que também está ATC.
Verifica-se que as escolas profissionais adotaram um modelo próximo dos
conservatórios no período em que se iniciou a sua atividade.. A Portaria 220/2007, de 1 de
Março, ratificada pela Declaração de Rectificação nº 32/2007, de 24 de Abril, cria o Curso
Profissional de Instrumentista de Cordas e de Tecla, e o Curso Profissional de Instrumentista
de Sopro e de Percussão. Em ambos surge pela primeira vez a disciplina de Teoria e Análise
Musical, ou seja, a partir de 2007, ATC desaparece do ensino profissional e surge a disciplina
de Teoria e Análise Musical (TAM).
Com a massificação dos cursos profissionais de música em Portugal, a disciplina Teoria
e Análise Musical expandiu-se e merece reflexão. Se por um lado parece uma abordagem
integracionista que combina a formação musical e a análise musical numa só disciplina, ou seja,
enquadrada numa perspetiva mais holística da aprendizagem musical em que teoria e análise
não devem ser isoladas, por outro lado apresenta alguns obstáculos na sua concretização.
Estes terão na sua origem, provavelmente, mais questões relacionadas com os professores e
menos com os conteúdos, como sublinhado pela literatura revista. Para o professor de formação
musical, pode parecer desafiante fazer uma abordagem que integra conceitos de análise mais
avançados do que o programa habitual, algo que “deveriam ser os compositores a fazer”; para
o professor de análise musical, pode parecer redutor fazer uma abordagem em que a
aprendizagem se ocupa também de aspectos essenciais de literacia musical, algo que os alunos
de ATC “já têm na bagagem” e que os professores de ATC eventualmente assumem que os
alunos já sabem. Por outro lado, a disciplina Teoria e Análise Musical parece retirar a composição
do currículo, embora os professores continuem a integrar atividades de composição,
provavelmente porque são os mesmos professores que lecionam ambas as disciplinas.
vvv
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2. Ensino-Aprendizagem de Música
Nota introdutória

Neste capítulo iremos abordar as áreas de estudo da aprendizagem que diretamente
informam as opções metodológicas deste trabalho. Como referem Taetle & Cutietta (2002, p.
286), estudar as teorias de aprendizagem é importante para o investigador em ensino de
música situar a sua investigação, o que pode revelar dois caminhos: provocar melhorias nas
práticas pedagógicas e tornar o ensino-aprendizagem mais eficiente; ou procurar um
conhecimento mais aprofundado sobre a música em si. As características deste estudo ficarão,
assim, evidenciadas na sua relação com as diferentes áreas de estudo, na busca de uma
compreensão mais significante da música e de um melhor ensino de música.

2.1. Música e Teorias da Aprendizagem e do Conhecimento
Adorno (cf. Kertz-Welzel, 2005) critica as abordagens puramente centradas no aluno,
como o Schulwerk de Carl Orff, e considera que a imaginação é a chave central para a
compreensão da música. Afirma também que o ensino de música não deve estar apenas ao
serviço de ideias humanistas e idealistas que, na sua perspetiva, entendem o ensino de música
como forma de fazer do mundo um melhor lugar. Kertz-Welzel sintetiza porque se justifica,
para Adorno, o ensino da música:
“Playing, listening and analyzing new music are opportunities to get in touch with
the true message of music concerning the most recent state of society, the
consciousness of human beings, and alternatives to the current society. This goal
makes music education really relevant for society.” (Kertz-Welzel, 2005, p. 9)

Regelsky (2005) transmite assim a sua opinião sobre a função do ensino de música:
“An effective music education […] directly promotes musicking that adds value to
individual lives and enlivens society. The kind of praxis-based approach to music
and music education described here sets out to ‘make a difference’ in the musical
lives of students and society by increasing the wealth of skills and options for
musicking. Its success amounts to the kind of value added that is not just noticeable
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but notable. And with such notability, music education as a field will be
acknowledged as promoting values that are both basic to life and special in their
unique contribution to the good life.” (Regelsky, 2005, p. 22)

Se a justificação do ensino de música na sociedade pode ser encarada com posturas tão
distintas — como a de Adorno, para quem a função do ensino de música é encontrar, pela
música, a verdadeira forma como as sociedades e os seres humanos interagem, ou seja, arte
como reflexo da humanidade; ou a de Regelsky, para quem a função do ensino de música é
provocar mudanças na sociedade e na interação entre os seres humanos, ou seja, arte como
meio para construir um mundo melhor — como pode o professor situar a sua instrução e,
essencialmente, as suas estratégias de ensino, uma vez que tem de lidar com situações diversas
e multi-facetadas?
A extensa revisão de literatura sobre as teorias da aprendizagem como raiz para a
prática e investigação em música realizada por Taetle & Cutietta (2002, p. 279) proporciona
uma visão compreensiva para o recém-investigador em música. Os autores começam por
indicar que as teorias da aprendizagem gerais contribuíram para uma compreensão, no ensino
de música, sobre como o aprendente processa a informação e, através de teorias de instrução
correspondentes, provocaram mudanças na prática instrucional. Abordam três teorias
principais: o comportamentalismo, o cognitivismo, e o construtivismo. Por fim, Taetle &
Cutietta (2002, p. 293) referem que a conceção de teorias é a base da investigação e um sinal
de maturidade: a construção de um corpus teórico que explique o ensino da música, tanto em
contexto formal como informal, considerando o aluno tanto como indivíduo como parte de
um determinado grupo:
“it is just as important to continue researching the creating of a learning theory
unique to music as it is to examine the usefulness of importing theories from other
disciplines to the music classroom. The profession is multifaceted enough to need a
variety of diverse theories to explain different phenomena inherent in music
learning.” (Taetle & Cutietta, 2002, p. 294)

Cruickshank et al. (2008, pp. 103-104) comparam três escolas de pensamento sobre ensinoaprendizagem: a escola cognitivista, a escola humanista e a escola comportamentalista.
Afirmam que a maioria dos professores utiliza as três escolas conforme a tarefa de
aprendizagem em mãos e as características e necessidades dos alunos.
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Observemos agora em que consistem, genericamente, as escolas de pensamento e
teorias da aprendizagem sobre as quais Taetle & Cutietta (2002) e Cruickshank et al. (2008) se
debruçam, procurando, através destes e de outros autores, definir e caracterizar genericamente
cada uma e expor abordagens à aprendizagem musical inseridas em cada corrente.
2.1.1. Comportamentalismo
Taetle & Cutietta (2002, p. 280) referem que as teorias comportamentalistas13 de
aprendizagem têm por base as conexões lineares entre um estímulo que provoca uma resposta.
São úteis para estudar o comportamento em grupo ou individual em diversos contextos
educativos. Cruickshank et al. (2008, pp. 103-104) consideram que os comportamentalistas se
preocupam em estudar como o meio pode ser manipulado para alterar o comportamento num
determinado sentido.
O comportamentalismo subdivide-se em várias teorias, destacando-se a teoria de
operant conditioning, que segundo Taetle & Cutietta (2002, p. 281) é a que mais influência tem no
ensino de música. Esta teoria, desenvolvida por Burrhus F. Skinner a meio do séc. XX,
defende que o reforço do estímulo fortalece a resposta, ao mesmo tempo que o contrário
também pode suceder, ou seja, a falta de reforço enfraquece a resposta.
2.1.2. Humanismo
Cruickshank et al. (2008, pp. 103-104) refere que os defensores do humanismo
interessam-se sobre o desenvolvimento individual, a pessoa, e sobre a forma como emoções,
atitudes e valores são adquiridos. Aplicado ao ensino, o humanismo procura colocar ênfase
sobre a aprendizagem da pessoa individualmente e no grupo, em vez de uma postura centrada
nas metas de conhecimento puramente académico. Assim, os humanistas defendem um
ensino que se concentre em práticas cuja aplicação tenha como objetivo o desenvolvimento da
pessoa, o auto- conhecimento.
Em Musical Humanism and Its Legacy, Baker & Hanning (1991) oferecem uma visão
abrangente do legado do humanismo na música, afirmando que se expande por todos os
períodos da história da música. Nos vinte e dois artigos que constituem o livro, esse legado é
abordado por vários autores pela sua influência na teoria musical da Antiguidade Grega, da
Prima e Seconda Praticas, e também explorado segundo algumas perspetivas analíticas que
13 Conhecidas como behaviorism
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mostram a transversalidade do humanismo ao longo dos séculos. Johnson (2005/2006, p. 3)
refere que uma perspetiva humanista no ensino da música permite aos professores influenciar
os alunos no desenvolvimento da sua própria expressão musical através do ensino de
competências musicais, porque o potencial de crescimento provém, assim, da visão pessoal
sobre o eu e o mundo, em vez de ser controlada por forças e opiniões externas. Ainda Johnson
(2005/2006, p. 5) defende que o método Schulwerk do compositor Carl Orff está de acordo
com estes princípios, ao integrar atividades que, bem interpretadas pelos professores,
desenvolvem a resolução de problemas, o pensamento crítico, a auto-expressão e o
crescimento social.
2.1.3. Cognitivismo
Taetle & Cutietta (2002, p. 280) referem que as teorias cognitivas de aprendizagem
descrevem o comportamento e aprendizagem a partir de uma perspetiva mais interna e de
desenvolvimento numa determinada idade, maturação, e experiências percetuais que,
combinadas, fazem com que o aprendente absorva nova informação em processos graduais de
exposição, reacção à exposição, verificação da experiência, e ajustamento das experiências
anteriores às novas. Para Cruickshank et al. (2008, pp. 103-104) os cognitivistas interessam-se
sobre o modo como o conhecimento é adquirido e estudam o processamento da informação e
a aprendizagem como formulação de significados. Práticas educativas centradas nesta
abordagem promovem uma aprendizagem autêntica e estruturada em níveis14, bem como a
resolução de problemas e um ensino recíproco entre professor e aluno.
Hanna (2007, p. 7) aborda a problemática de justificação do ensino de música perante
outras áreas do conhecimento, pois a avaliação objetiva dos programas em música é
particularmente difícil. Os resultados no ensino da música são frequentemente examinados e
interpretados numa linguagem que envolve avaliação subjetiva, aprendizagem estética e
motora, e performance, o que contrasta com outras áreas, como a matemática ou as ciências,
onde as atividades são examinadas de forma objetiva no domínio cognitivo. Propõe a
adaptação das teorias da aprendizagem musical à nova taxonomia15 bidimensional do domínio
cognitivo e do conhecimento como meio objetivo para aproximar a música às outras áreas,
justificando assim a sua existência nos planos de estudos. Cross (1998, p. 17) havia referido
14 O ensino estruturado em níveis é denominado scaffolding na língua inglesa
15 A Nova Taxonomia é uma forma bidimensional de relacionar o domínio cognitivo com o domínio do conhecimento e será abordada no
capítulo 3, ponto 3.4
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essa valência ao afirmar que “uma tarefa da ciência cognitiva da música não é substituir as
considerações psico-folclóricas sobre a perceção musical mas sim explicá-las”16.
A abordagem cognitiva levou Lerdahl & Jackendoff (1983) a desenvolver a Teoria
Generativa da Música Tonal, que estabelece uma relação entre a teoria da música tonal e a
teoria linguística. Defendem que a sua investigação constitui, principalmente, o estudo de uma
competência cognitiva dos humanos, ou seja, não se trata de explicar a música tonal mas sim
evidenciar que os mesmos processos cognitivos se encontram na música tonal e na linguística.
Em A Cognitive Theory of Musical Meaning, Brower (2000) apresenta a sua teoria e procura
comprovar a aplicabilidade a vários aspetos da música tonal, concluindo que a fundamentação
da teoria em princípios da cognição humana sugere que pode ser aplicável a todas as músicas
de alguma forma.
Stokes (1996, p. 98) refere que Edwin Gordon entende a sua teoria como uma teoria
cognitiva, pois o próprio E. Gordon observa que “tal como o interesse na teoria geral da
aprendizagem mudou da perceção para a cognição ao longo dos anos, o interesse na teoria da
aprendizagem musical estão a mudar da perceção para a audiação”17. Para confrontar esta
afirmação, Stokes (1996, p 103) sublinha que Gordon não concebeu a sua teoria utilizando
metodologias de investigação da psicologia cognitiva — para além da psicometria — para
sustentar as suas afirmações. Porém, dez anos depois, Caspurro (2006, p. 33) refere uma série
de estudos no domínio da psicologia cognitiva e no domínio da educação que confirmam o
valor da Teoria da Aprendizagem Musical de E. Gordon.
A ciência cognitiva veio, assim, oferecer mecanismos objetivos para a formulação de
teorias de aprendizagem que possam informar o ensino da música no desenvolvimento de
programas e planos de estudo mais coerentes e relacionados com a evolução cognitiva da
aprendizagem, como expõe Caspurro (2006):
“[as] abordagens pedagógico-didácticas não [baseiam] os seus métodos de
aprendizagem – pelo menos de forma suficientemente sistematizada – numa teoria
psicológica e sequencial dos processos envolvidos no acto de ouvir. Será por estas
razões que autores como Waltters (1992) ou Gordon (2000b) argumentam que o
conceito de ‘método’ – com o qual se identifica o trabalho de Jaques-Dalcroze,

16 Tradução do autor a partir de: “one task of the cognitive science of music being not to replace folk-psychological accounts of musical
perception but to explain them”
17 Tradução do autor a partir de: “just as interest in general learning theory has moved from perception to cognition over the years, interests
in music learning theory are moving from perception to audiation”

39

Willems, Kodály, Orff e Suzuky – não é suficiente, em termos educativos, para
explicar e resolver os problemas cognitivos decorrentes da audição interior ao
longo das várias fases do processo de realização e aprendizagem musical. […] É a
resposta ao quando e porque se aprende que a obra educativa daqueles
‘metodólogos’ não chega a vias de sistematização – pelo menos ao nível de uma
teoria psicológica – facto que explica o apontamento crítico que lhes é
dirigido.” (Caspurro, 2006, p. 37)

Temperley (2004, p. 8) alerta que não se deve considerar que a teoria musical em geral procura
os mesmos objetivos que a cognição musical. A ciência cognitiva ocupa-se da descrição e
explicação de processos cognitivos, enquanto que a teoria musical numa perspetiva sugestiva18
procura enriquecer a nossa audição, a nossa experiência de audição de uma peça. Numa
perspetiva descritiva a teoria musical ocupa-se, sim, de descrever processos cognitivos. Porém,
sugerir formas de enriquecer a nossa audição é um objetivo significativamente diferente de
descrever a nossa audição.
2.1.4. Construtivismo
Ültanır (2012, p. 196) sublinha que permanece ainda uma confusão originada pela
tendência em considerar o construtivismo uma teoria social ou uma teoria da aprendizagem, e
afirma que o construtivismo é de igual modo uma teoria científica e uma meta-teoria que
define as possibilidades e limitações das teorias sobre a vida quotidiana na formação da
humanidade. Taber (2011, p. 40) aborda também essa tendência e afirma que o construtivismo
não deve ser considerado uma teoria da aprendizagem, mas sim como uma base para a teoria
da aprendizagem. Taetle & Cutietta (2002, p. 280) evidenciam essa preocupação ao referir-se
ao construtivismo, não como um todo, mas sim às teorias construtivistas da aprendizagem,
que consistem na descrição detalhada das diversas relações que interligam o aluno aos seus
contextos e ambientes internos e externos.
Taber (2011, p. 45) define duas premissas chave do construtivismo como teoria da
aprendizagem humana: 1) a aprendizagem humana é constrangida e canalizada pela natureza
dos mecanismos cognitivos que, inevitavelmente, contêm predisposições implícitas; e 2) a
aprendizagem humana inclui contingências originadas pelos recursos cognitivos disponíveis a
um determinado indivíduo para interpretar e compreender a informação.
18 cf. o ponto 1.4 sobre a teoria descritiva e a teoria sugestiva de Temperley
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Taber (2011, p. 53-55) refere que, visto assim, o construtivismo é criticado por
potenciar uma instrução facilitista19, uma orientação residual. Contudo, o mesmo autor
procura refutar essa ideia, considerando que as teorias construtivistas da aprendizagem não
pretendem questionar a superioridade da instrução direta sobre o ensino baseado nos recursos
cognitivos e de conhecimento, mas sim que pretendem influenciar o papel do professor na
instrução, do qual depende uma aprendizagem eficaz baseada em processos e decisões
informadas sobre o seu conhecimento, a pedagogia e as características do grupo de alunos que
pretende instruir. O objetivo de uma aprendizagem orientada por princípios construtivistas
pode ser assim definido:
“The aim of constructivist teaching then is not to provide ‘direct’ instruction, or
‘minimal’ instruction, but optimum levels of instruction. Constructivist pedagogy
therefore involves shifts between periods of teacher presentation and exposition,
and periods when students engage with a range of individual and particularly
group-work, some of which may seem quite open-ended. However, even during
these periods, the teacher’s role in monitoring and supporting is fundamental.
Constructivism as a learning theory suggests that effective teaching needs to be
both student-[centered] and teacher-directed.” (Taber, 2011, p. 57)

Ültanır (2012, p. 208) refere que a aquisição de conhecimento e a aprendizagem, segundo John
Dewey, Jean Piaget e Maria Montessori, se relaciona com a construção de significado por contraste
com a receção passiva, uma vez que o desenvolvimento de novo conhecimento depende do
saber anteriormente adquirido.
Taetle & Cutietta (2002, p. 285) identificam as principais áreas de investigação na
música que se têm relacionado com os princípios construtivistas, dos quais destacamos —
porque são aspetos diretamente relacionados com o questionamento — o trabalho de
Whitaker (1996), que procurou relacionar os estudos de Dewey sobre pensamento reflexivo
com o desenvolvimento de uma audição especializada e a formação de professores, de
Younker & Smith (1996), que estudou a relação entre a defesa do processo sobre o produto de
Dewey e a composição, Barret & Rasmussen (1996) e Brand (1998) que exploraram as ideias
de Donald Schön sobre práticas reflexivas. Constituem-se, assim, como áreas de estudo
também na música, justificando-se desta forma a investigação sobre estratégias de ensino que
possibilitem o seu desenvolvimento, a sua construção.
19 A expressão referida por Taber, utilizada para criticar o construtivismo, é minimal guided instruction
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2.1.5. O legado dos Grandes Métodos
Jorgensen (2008, pp. 161-162) identifica alguns compositores que se preocuparam com
o ensino, como Émile Jaques-Dalcroze, Zoltán Kodály, Carl Orff, Dmitri Kabalevsky, e R.
Murray Schafer — que desenvolveram métodos sistematizados — ou Arnold Schoenberg,
Roger Sessions, Aaron Copland, e Igor Stravinsky — que teorizaram sobre ensino de música e
composição através de estudos, exercícios e obras pedagógicas. Sobre a música escrita pelos
próprios para integrar os métodos do primeiro grupo de compositores referidos, a mesma
autora salienta que nenhum se preocupou no desenvolvimento de técnicas de composição
avançadas, mas sim no desenvolvimento de técnicas elementares de improvisação. Juntunen &
Westerlund (2011, p. 56) atribuem o termo Grand Methods (Grandes Métodos) aos principais
métodos de ensino-aprendizagem musical desenvolvidos no séc. XX, como Dalcroze, Orff,
Kodály e Suzuki, e sublinham que são ainda propostas válidas. Contudo, concluem que é
através de uma comunidade reflexiva, funcionando como ponto de encontro entre discursos
ideológicos, que os Grandes Métodos, como histórias de sucesso, sustentam o seu legado na
educação musical de hoje. Caspurro (2006) refere-se também ao conceito de método:
“a substituição do termo método de ensino por teoria de aprendizagem põe sem
dúvida em evidência o carácter renovador da abordagem de Gordon no contexto
de qualquer um dos outros contributos pedagógicos prestados à reflexão educativa
da música ao longo do século XX, desde Jaques-Dalcroze a todos os educadores e
investigadores da actualidade.” (Caspurro, 2006, p. 47)

2.2. Aprendizagem colaborativa
Ao longo do tempo a investigação sobre comportamento criativo e o processo criativo
passou do indivíduo para uma perspetiva de criatividade em grupo. A anterior assunção de que
só por colaborar em grupo o resultado seria melhor foi reformulada e a investigação centrouse noutros aspectos como a interação, a motivação e a disposição para trabalhar em grupo.
(Osborn 1953, 1957, 1963, 1967; Parnes 1966; Treffinger & Isaksen 1992; Treffinger et al.
2006) concluíram que a capacidade para resolução de problemas é geralmente melhor a nível
individual do que em grupo. Contudo, surgiram críticas a este modelo por não considerar que
a própria natureza dos testes era tendenciosa, surgindo a proposta de Brophy (1998 a,b) na
base do princípio de que alguns problemas de resolução criativa podem variar muito na sua
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complexidade, conhecimento de base, e quantidade de pensamento divergente e convergente
necessário (citados em Hennesey & Amabile, 2010, p. 579).
Uma caracterização exaustiva das vantagens da colaboração em grupo foi elaborada
por Hallam (2006, p. 87) da qual destacamos o envolvimento colectivo na tomada de decisões,
apoio entre pares sobre os menos confiantes, oportunidade para tocar em conjunto, partilha
de ideias, oportunidade para que os alunos com mais dificuldades possam observar os mais
avançados, maior probabilidade de experimentação, mais hipóteses na instrumentação de uma
atividade (quando são utilizados os instrumentos que os alunos estão a aprender), e potencial
partilhado para a rejeição e seleção de ideias. Scott (2011, p. 193) refere que no processo de
análise e avaliação inerente ao questionamento e resolução de problemas em grupo, os alunos
e professores podem participar coletivamente na aprendizagem de música e refinar as suas
competências na performance. O Office of Distance Learning (2011, p. 83) indica que a
investigação recente sugere que os indivíduos aprendem melhor em grupos pequenos do que
sozinhos ou isolados, o que passa por atividades colaborativas como a geração de questões,
debate e obtenção de conclusões, através de expressão escrita e oral.
Kurtzberg & Amabile (2001) sugerem que os conflitos internos decorrentes da
diversidade num grupo podem ter particular influência no resultado. Kurtzberg (2005)
concluiu que mesmo que a diversidade seja benéfica para o funcionamento do grupo, pode
interferir com os níveis de satisfação sobre a sua própria performance criativa. Segundo,
Mannix & Neale (2005) a diversidade num grupo pode criar divisões sociais com influência
negativa na performance. Um meio de contornar este aspecto foi formulado por Polzer et al.
(2002) através da congruência interpessoal, ou seja, a forma como os elementos do grupo
olham para si próprios (citados em Hennesey & Amabile, 2010, p. 580).
A referida assunção de que basta ‘juntar as pessoas’ em grupo e o resultado será
melhor, pode ser transposta para o ensino da música, onde a prática colaborativa é uma
componente essencial da aprendizagem sem que isso implique necessariamente uma evidente
melhoria da aprendizagem. A música de câmara, os conjuntos orquestrais, corais, etc., são
exemplos de contextos onde o estudo da aprendizagem colaborativa merece reflexão. Relatos
como o da compositora Joan Tower20 são importantes na compreensão do assunto:
“Up until 1976 lots of my pieces were for my group, the Da Capo Chamber
Players, or its individual members. Da Capo gave me the chance to be in an

20 Joan Tower (1938-) é uma compositora, pianista e maestrina norte-americana com uma extensa obra e considerada uma das compositoras
americanas de maior sucesso
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extraordinary relationship with players. I could work with them, I could argue with
them. It was like having a laboratory, but also a family, because we were like
siblings. Making music with them and for them, in addition to lifting the music of
the other contemporary composers we worked with off the page, was an invaluable
musical education for me. It taught me how to think about written music in relation
to the players—how to try to make a very finite set of notated instructions come
alive for a performer.” (Tower, 1999, p. 15)

Em contraste, no extremo oposto, o compositor Paul Hindemith afirma que a criação é uma
atividade profundamente individual e que reside, intocável, na mente do artista:
Artistic creation is individualistic, because it is as private as your dreams; nobody
can interfere with your artistic phantasms, and although physical powers may
prevent a work of art from coming into structural existence, the individualistic act
of creation in the artist’s mind can never be touched.” (Hindemith 1945, pp. 94-95)

Embora a aprendizagem colaborativa possa aparentar uma relação mais clara com a prática
musical, está também presente em contextos colaborativos no ensino teórico, como
evidenciado por Lantis et al. (2010, p. 2) que definem três objetivos educativos fundamentais
na aprendizagem colaborativa: 1) promover uma compreensão mais profunda dos conceitos
ensinados; 2) permitir aos alunos estabelecer relações concetuais entre a teoria e os exemplos
do mundo real; e 3) aumentar a retenção do conhecimento. Desta forma, integrando ou não a
praxis musical, a teoria musical pode também beneficiar de uma abordagem estratégica
colaborativa.

2.3. Aprendizagem Ativa
Para Bell & Kahrhoff (2006, pp. 1-2) aprendizagem ativa é o processo no qual os
alunos estão ativamente envolvidos na compreensão de fatos, ideias e competências através da
realização de tarefas e atividades conduzidas pelo professor. Referem ainda que active learning
surge na literatura com o mesmo tipo de propósito, definição e enquadramento, embora com
designações diferentes, como student centered learning, collaborative learning, engaged learning, ou
participatory learning. Meyers & Jones (1993, cit. em Office of Distance Learning, 2011, p. 75)
afirmam que aprendizagem ativa envolve provocar oportunidades para que os alunos
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intencionalmente falem, ouçam, escrevam, leiam e reflitam sobre o conteúdo, ideias e assuntos
de um tema académico. Lantis et al. (2010, p. 1) referem que a aprendizagem ativa envolve o
uso de técnicas de instrução desenhadas para um envolvimento dos alunos na descoberta do
conhecimento implicando que os alunos têm de trabalhar juntos entre eles e com o professor
para atingir os objetivos educacionais. Scott (2011, p. 194) esclarece que as denominadas handson activities implicam envolvimento do aluno mas que não são suficientes para garantir os
resultados esperados.
Bonwell & Eison (1991, p. 19) identificaram características gerais habitualmente
associadas ao uso de estratégias que promovem a aprendizagem ativa: 1) os alunos estão
envolvidos em algo mais do que ouvir o professor; 2) menor ênfase na transmissão de
informação e maior no desenvolvimento das competências dos alunos; 3) os alunos são
envolvidos em atividades cognitivas de ordem elevada; 4) os alunos estão empenhados em
atividades como ler, discutir, escrever; e 5) maior ênfase na exploração por parte dos alunos
das suas próprias atitudes e valores.
Lantis et al. (2010, p. 15) afirmam que o primeiro passo vital é a escolha das
abordagens mais adequadas e deve estar diretamente relacionada com os objetivos
educacionais específicos. Algumas dessas abordagens encontram-se evidenciadas no Office of
Distance Learning (2011, pp. 79-93) que identifica a audição ativa como uma forma de
proporcionar aos alunos a oportunidade de expor novamente os conceitos pelas suas próprias
palavras, traduzindo-se numa maior compreensão do material; refere também os debates em
sala de aula como mecanismo para os alunos demonstrarem o seu conhecimento, clarificarem
opiniões, colocar questões e expressar opiniões; salienta ainda as sessões de questionamento e
que o sucesso dessas sessões dependem da forma como o professor coloca as questões.
Scott (2011, p. 192) defende a mudança de aprendizagem puramente centrada no
professor para abordagens centradas no aluno em que os aprendentes exploram ideias
relacionadas com a sua própria introspeção. Afirma, também, que essa mudança faz com que
os alunos estejam evolvidos de forma mais ativa na sua prática musical ao colocar questões,
tomar decisões musicais e analisar os resultados. Contudo, a eficácia desta abordagem depende
na capacidade do professor em compreender o processo.

2.4. Pensamento crítico
Tienken, Goldberg & DiRocco (2009, p. 43) consideram que as competências de
resolução de problemas e pensamento crítico devem ser cultivadas e estimuladas, dado o
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direito que todos os alunos têm de atingir um desenvolvimento cognitivo elevado. Field (1997,
cit. em Topoğlu, 2014, p. 2255) estabelece um ponto essencial para os professores que
pretendam ensinar o pensamento crítico, que passa por definir o conceito, determinar a sua
importância no contexto específico e avaliar o pensamento crítico do aluno na e sobre a música,
pois como refere Topoğlu (2014, p. 2256), uma aula de música mal concebida não permite
forçar o pensamento crítico.
A relação entre o pensamento crítico e a ciência cognitiva é evidenciada por Wilen &
Phillips (1995, p. 138) que referem a abordagem metacognitiva como um dos meios para
ensinar o pensamento crítico, na qual se explicam aos alunos estratégias do ato de pensar.
Numa linha semelhante, Topoğlu (2014, p. 2254) enquadra o pensamento crítico na instrução
por processos cognitivos, cujo objetivo é compreender como o conhecimento sobre os
processos e mecanismos cognitivos pode melhorar a forma como as pessoas pensam.
Poderá, assim, colocar-se a hipótese de que ensinar aos alunos os processos envolvidos
na formulação de questões e os diferentes níveis cognitivos em que se inserem influencia a sua
aprendizagem. Esta é uma das questões a que o estudo empírico procurará dar resposta.
Topoğlu (2014, p. 2255) salienta que um dos principais benefícios do pensamento
crítico é permitir aos indivíduos constituírem-se como aprendentes duradouros. Esse
benefício consiste numa das principais valências da teoria musical em relação a outras áreas do
conhecimento, como evidenciado por Salley (2012):
“Although the word ‘theory’ has connotations of ‘philosophy’ and ‘hypothesis’,
most undergraduate music theory courses dedicate their energy to teaching basic
harmonic mechanics and identifying formal archetypes. […] When
undergraduates spend very little time engaged with critical thinking, music theory
runs the risk of becoming more and more like a mathematics course, where all
challenges involve finding answers that are either right or wrong. Music theory
instruction does, however, allow opportunities for higher-level thinking.” (Salley,
2012, p. 47)

Allsup & Baxter (2004, p. 32) referem o modelo de Audição Crítica21 de Lenore Pogonowski
(1989), que consiste em três categorias: 1) analítica, cujo propósito é falar sobre como
parâmetros identificáveis auditivamente (p. ex, alturas, duração, timbre, textura, dinâmicas)

21 Original em inglês: critical listening
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interagem, mantendo assim a conversação activa e centrada em critérios objetivos; 2) judicial,
cujo propósito é dar espaço para as reacções e emoções dos alunos, apelando à subjectividade
das suas respostas; e 3) criativa, cujo propósito é pedir aos alunos que usem o que aprenderam
e depende significativamente de um pensamento de ordem cognitiva alta. Para os autores, a
conjugação dos diferentes domínios cognitivos (constantes nas três categorias) é um dos
aspectos mais valiosos do ensino da música. Esta noção de nível cognitivo está também
presente em Bamberger (2000, cit. em Johnson, 2004, p. 1163) que sugere abordar a audição
musical através de um pensamento reflexivo e da análise musical, prestando-se assim a um
pensamento crítico de ordem cognitiva mais elevada. Em síntese, Johnson (2004) refere:
“the nature of musical thought may be inherently linked to creating meaning in the
listener’s experience. Therefore, a pedagogical approach making use of higherorder thinking and constructivist strategies may result in more effective teaching of
music and music listening. Experimenting with music as a context for reflective
thinking, researchers have developed new understandings regarding pedagogy and
musical problem solving.” (Johnson, 2004, p. 1167)

2.5. Ensino Reflexivo: Inquirir
Na literatura internacional, maioritariamente em inglês, o termo inquiry é usado
transversalmente para se referir a uma postura mais questionante, mais interrogativa, em que
indagar o sentido das coisas e refletir sobre elas se assume como um fator essencial no ensinoaprendizagem. A tradução literal para português ‘inquirir’ não nos satisfez como termo
isolado, uma vez que o verbo é utilizado com maior predominância na designação de
processos de inquérito, processos de interrogação, de perguntar para obter a verdade. Assim
entendido, o verbo inquirir poderá deixar de fora a natureza reflexiva das perguntas que não
significa propriamente a busca de respostas únicas e concretas. Optamos por utilizar inquirir
inserido numa postura reflexiva, daí o nome que designa o assunto deste ponto.
Wolk (2008, pp. 117-119) caracteriza Inquiry-based teaching (IBT) como colaborativo e
transformador do ensino, que passa da simples memorização de curto-prazo dos fatos para
práticas organizadas de questionar e perguntar. Esclarece, ainda, que não é sinónimo de handson teaching e discovery learning porque IBT não significa permitir aos alunos fazer o que quiserem.
Spronken-Smith (2012, p. 13) define Inquiry-based learning (IBL) como uma pedagogia que
habilita os alunos a vivenciar os processos de criação de conhecimento.
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Allsup & Baxter (2004, p. 33) defendem que o diálogo requer aos professores que
ouçam genuinamente os alunos. Ao equiparmos os alunos não só com o vocabulário para
defender as suas preferências, mas também as competências de raciocínio e audição para
realizar distinções aurais entre um vasto leque de estilos e géneros musicais, estamos a
proporcionar um serviço que pode beneficiar os alunos muito para lá do momento em que
deixam a sala de aula. Equipar os alunos para um pensamento reflexivo — curioso — é
importante, porém, não é sinónimo de novidade para as crianças, como evidencia Adorno (cit.
em Kertz-Welzel, 2005, p. 9) que considera importante utilizar a curiosidade natural das
crianças antes que seja perdida, afirmando também que os alunos são interessados e curiosos
sobre música, particularmente sobre a compreensão da música.
Allsup & Baxter (2004, p. 30) referem que, embora tenham investigado o diálogo e a
linguagem nos debates em sala de aula numa abordagem sistemática, devemos ter em atenção
a natureza improvisatória de um bom ato de ensinar música, particularmente quando falamos
com os alunos sobre música e a vivência musical. Spronken-Smith (2012, p. 13) indicam que
os principais atributos dos debates são a mudança para uma abordagem centrada no aluno em
que o professor assume o papel de facilitador. Bonwell & Eison (1991, p. 36) afirmam que
para atingir resultados através de inquiry, é necessário planear e implementar cuidadosamente
os debates, desenvolver um ambiente apropriado na sala de aula, e requer um profundo
conhecimento do professor sobre estratégias e estilos de questionamento envolvidos num
debate. Henning (2010) reforça essa noção de contexto adequado:
“it was not my intent to argue that discussions are necessarily more effective than
other teaching approaches. […] teaching is most effective when the classroom
discourse cycles through open and closed participant frameworks that maximize
the benefits of both student engagement and teacher guidance.” (Henning, 2010,
p. 93)

Topoğlu (2014, p. 2255) defende que é da responsabilidade dos professores planificar cada
aula de forma a permitir aos alunos usar o seu conhecimento em diferentes assuntos para
atingir novas formulações através de questões bem desenhadas.
Passando do enquadramento concetual para a investigação, verifica-se a existência de
literatura sobre o uso de inquiry-based instruction em diferentes áreas do saber no ensino
secundário. Spronken-Smith (2012, p. 13) afirma que existe uma vasta gama de exemplos
sobre IBL que demonstram a aplicabilidade desta abordagem a todas as disciplinas e níveis de
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ensino no ensino secundário. Kathryn R. Madden (2011) conduziu um estudo sobre o uso de
inquiry based instruction para aumentar a motivação e sucesso académico na aula de biologia no
ensino secundário22. Gejda & LaRocco (2006) realizaram um estudo nas aulas de ciência do
ensino secundário. Existe um corpo de estudos extenso cuja leitura é pertinente e cuja
compreensão sintética em várias áreas do saber se encontra ainda por concretizar mas que, por
motivos relacionados com a dimensão deste estudo, não poderão ser explorados. Importa,
sim, justificar a sua investigação na análise musical pela transversalidade do assunto.
Spronken-Smith (2012, p. 13) assinalaram potenciais problemas com a prática de
inquiry-based learning: 1) muitos alunos poderão sentir-se desconfortáveis e necessitar de apoio
adequado para realizar a transição; 2) poderão ter dificuldades em ajustar-se e lidar com as
dinâmicas colaborativas em grupo; 3) há uma impressão de que esta abordagem implica maior
volume de trabalho; e 4) os professores podem também deparar-se com dificuldades no
ajustamento à abordagem.

2.6. Formação e o professor reflexivo
No Roteiro para a Educação Artística (2006) podemos ler:
“Uma Educação Artística de alta qualidade carece de professores de arte altamente
qualificados, bem como de professores generalistas. Também fica reforçada através
de parcerias bem sucedidas entre estes e artistas altamente qualificados. […]
Existem, pois, duas estratégias básicas principais para se conseguir uma Educação
Artística eficiente: uma formação relevante e eficiente de professores e artistas e o
desenvolvimento de parcerias entre os sistemas educativos e culturais e os
actores.” (pp. 11-12)

Das recomendações presentes no mesmo Roteiro destacamos “Encorajar a criação de
programas para a investigação e formação ao longo da vida dos profissionais ligados à
Educação Artística (artistas, professores, directores, planeadores, etc.)” (p. 27).
Para Nóvoa (1992, p. 13), a “formação deve estimular uma perspetiva crítico-reflexiva,
que forneça aos professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas
22 High-school é o termo equivalente a Ensino Secundário neste estudo, embora se possa encontrar alguma ambivalência no uso do termo.
Pode também ser usado Secondary Education. A recomendação é que seja verificado o nível etário concreto em cada estudo para uma correta
classificação.
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de auto-formação participada”, afirmando que “o profissional competente possui capacidades
de auto-desenvolvimento reflexivo” (Nóvoa, 1992, p. 16). Esteves (2001, p. 223) também
aborda a prática reflexiva: “o professor entendido essencialmente como um ‘inovador’ e como
um ‘profissional reflexivo’ corresponde a perfis que, em meu entender, poderão ser melhor
servidos mediante a adoção do paradigma orientado para a investigação, ainda que se possa
admitir que os diversos modelos de formação podem visar e conseguir desenvolver a
reflexividade do professor, ainda que em termos e com resultados diferenciados”. Roldão
(2012, p. 487) identifica também a prática reflexiva como característica fundamental do
professor: “Para que a reflexão implique uma construção de conhecimento sustentado, é
necessário que se oriente para o questionamento, a formulação de hipóteses explicativas, a
produção de interpretações que possam ser verificadas na ação”.
Jorgensen (2001) foca duas abordagens sobre a investigação filosófica em educação
musical. A abordagem sinóptica - formulação de uma perspetiva filosófica sobre a educação
musical - e a analítica - análise crítica de uma filosofia, de uma teoria ou prática em educação
musical. Afirma que a formulação de ideias e a crítica são essenciais no domínio filosófico da
educação em música, devendo ser um meio de preparação para o professor se tornar um
agente pensante no sentido de ser capaz de formular as suas ideias/práticas e capaz de colocar
os seus planos em ação. Para Jorgensen, o professor deverá ser capaz de criar, analisar, avaliar
ideias e práticas e ser crítico, constituindo-se filósofo ainda que de forma relativa.
Esta conceção do que é ser professor de música relaciona-se com a noção do bom
professor. Nóvoa (2009, pp. 206-207)23 identifica cinco aspectos essenciais na definição de um
bom professor: o conhecimento, a cultura profissional, o tacto pedagógico, o trabalho em equipa e o
compromisso social. É claro ao afirmar que é essencial uma sólida formação técnica para além da
formação pedagógica:
“É escusado dizer que, sobretudo no caso da formação de professores do ensino
secundário, o domínio científico de uma determinada área do conhecimento é
absolutamente imprescindível. Sem esse conhecimento tudo o resto é irrisório.
Parto do pressuposto que, na actual configuração das políticas europeias, se define
o Mestrado como grau académico para a entrada na profissão docente. Os
candidatos ao professorado terão, assim, de percorrer três momentos de formação:

23 O artigo de Nóvoa (2009) é publicado em Espanhol, mas encontra-se também disponível em Português na mesma página na internet da
Revista de Educación. As citações, ao invés de traduzidas pelo autor deste estudo, são retiradas da versão em Português (no qual a númeração de
páginas está ausente), mantendo a referência da página da publicação em Espanhol.
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A licenciatura numa determinada disciplina científica; O mestrado em ensino, com
um forte referencial didáctico, pedagógico e profissional; Um período probatório,
de indução profissional.” (Nóvoa 2009, p. 208)

A necessidade de uma sólida preparação técnica é também evidenciada por Jorgensen (2008, p.
90), referindo que “o treino musical é de primeira importância na preparação dos professores
de música. A preparação pedagógica e a personalidade não são substitutos de uma preparação
musical limitada”24.
Hameline, (1991, cit. em Nóvoa, 1992, p. 17) identifica os saberes envolvidos na
formação do professor: saberes de uma prática reflexiva; saberes de uma teoria especializada;
saberes de uma militância pedagógica. A esse propósito, Nóvoa (1992, p. 16) sublinha a
necessidade em “reconhecer que a profissionalização do saber na área das Ciências da
Educação tem contribuído para desvalorizar os saberes experienciais [sic] e as práticas dos
professores. A pedagogia científica tende a legitimar a razão instrumental: os esforços de
racionalização do ensino não se concretizam a partir de uma valorização dos saberes de que os
professores são portadores, mas sim através de um esforço para impor novos saberes ditos
"científicos". A lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma
praxis reflexiva”. No mesmo sentido, Heiling & Aróstegui (2011) referem que
“a competence-based curriculum involves, for teacher education, the risk of
focusing on formal issues rather than on substance, the risk that instructors’
teaching and students’ learning will pay attention basically to what is to be
accounted. While the ECTS[25] official discourse claims to be student-centred
learning, the emphasis on manifested competences is actually paying attention to
the achievement of learning outcomes. There is a clear search for productivity,
understood in the sense of optimisation of results, rather than on social terms, as it
should be expected for any teacher education degree, intended to offer a public
service.” (Heiling & Aróstegui, 2011, p. 205)
24 Tradução do autor a partir de: “Musical training is of first importance in the preparation of music teachers. Personality and pedagogical
preparation cannot substitute for limited musical preparation”
25 ECTS é a sigla para European Credit Transfer and Accumulation System (Sistema europeu de transferência e acumulação de créditos). Segundo a
própria Comissão Europeia: “ECTS is a learner-centred system because it helps institutions to shift the emphasis in programme design and
delivery from traditional teacher-centered approaches to approaches that accommodate for learners’ needs and expectations. In traditional
teacher-centred approaches, subject requirements, knowledge and the teaching process itself were considered the main elements of
educational programmes. Learner-centred learning puts learning at the heart of curriculum design and delivery, and gives learners more
choice in content, mode, pace and place of learning.”. Fonte: http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
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Nóvoa (1992, p. 17) estabeleceu a formação de professores centrada nas escolas concebida
como uma das componentes da mudança e não como condição prévia para a mudança.
Darling-Hammond (2006, p. 312) afirma que os mentores e políticos devem trabalhar no
sentido de uma formação de professores universalmente disponível e não apenas uma
ocorrência excecional a que só alguns têm acesso. Caspurro (2006) alerta de forma clara que
um dos motivos para o “insucesso educativo dos alunos” é a preparação dos professores e que
não se avistam mudanças para alterar esse cenário:
“outras razões se podem argumentar para o insucesso educativo dos alunos,
nomeadamente a diversidade de perfis dos professores em termos artísticos,
científicos e pedagógicos. Parece ser este, aliás, um dos problemas mais pertinentes
da educação, não apenas da música como de qualquer outra área do
conhecimento. A julgar pela história das reformas governativas e das próprias
intenções individuais de mudança, não existem sinais suficientemente convincentes
de que alguma vez venha a ficar resolvido, pelo menos à escala macro-social e
política das organizações educativas.” (Caspurro, 2006, p. 37)

Observemos agora a relação entre a preparação dos professores e a forma como questionam.
Thompson (1969, p. 469) observou que os professores geralmente não colocam questões
importantes, mas também não avaliam a habilidade dos alunos para fazer perguntas, avaliam
habitualmente as respostas às suas perguntas. Cotton (1988) refere que a investigação sobre o
questionamento revela um treino pouco apropriado dos professores em início de carreira no
que diz respeito ao desenvolvimento de estratégias de questionamento e que alguns não
recebem qualquer tipo de formação na área. Wilen (1991, pp. 32-33) afirma que os professores
podem ser treinados para aperfeiçoar as suas práticas de questionamento, por exemplo,
elevando o nível cognitivo das suas questões e usando uma diversidade de técnicas de
questionamento. Cotton (1988) conclui que uma melhor formação de professores na arte de
colocar questões na sala de aula, em simultâneo com formação em serviço para aperfeiçoar as
competências de questionamento dos professores, tem potencial para aumentar a participação
e resultados dos alunos. Jesus, Sá-Correia & Abrantes (2006, p. 10) conduziram uma
experiência em Portugal com supervisores cooperantes e respetivos estagiários ao longo de
três anos letivos, atuando sobre as práticas de supervisão e potenciando uma lógica de reflexão
crítica desejável sobre o que é dito, como é dito e para que é dito. As autoras concluem que “a
reflexão sobre a forma como se questiona pode alterar hábitos linguísticos acerca dos quais
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não havia uma consciencialização prévia, mas só uma insistência duradoira nestes processos
pode interferir de modo endógeno na competência de questionamento”.
O professor pode também envolver-se na avaliação reflexiva das suas práticas e dispõe
de instrumentos nesse sentido. No que diz respeito ao questionamento, Kassner (1998) sugere
três mecanismos para avaliar o IQ (Intelligent Questioning) e o RSA (Responding to Student
Answers) do professor: 1) através do ‘Flowchart for Asking Effective Questions’, do próprio
Kirk Kassner (1998) ; 2) através do formulário ‘Questioning Observation Form’ de William W.
Wilen (1987); e 3) o ‘Flanders Technique of Interaction Analysis’ de Ned Flanders (1970) que
proporciona uma análise mais completa. Contudo, não encontramos referência a nenhum
instrumento específico para o ensino de música.
Em suma, parece evidente que a prática reflexiva — o professor reflexivo — é um
aspeto chave para melhorar as práticas educativas e que se relaciona com uma conceção
construtivista do ensino, como sublinha Barret (2002):
“The relationship of this reflective approach to constructivism is clear in that
reflection helps teachers to uncover their underlying assumptions about teaching
and learning; examine them in a supportive, collegial environment; seek alternative
ways to think and act; and thereby move toward substantive changes of practice
and belief.” (Barret, 2002, p. 225)

2.7. Avaliação
A avaliação carece de uma ponderada reflexão sobre a avaliação sumativa e a avaliação
formativa. O conceito de backwash pode ser cognitivo ou afetivo: o primeiro refere-se às
estratégias utilizadas na preparação da avaliação e o segundo refere-se aos efeitos de diferentes
tipos de avaliação do resultado afectivo. Na música, a melhor forma de garantir que o efeito de
backwash é positivo é garantir que a avaliação assenta em procedimentos autênticos (Hallam
2006, p. 155), ou seja, a avaliação sumativa. Noutra perspetiva, Black et al. (2004, p. 13)
afirmam que podem existir ganhos na aprendizagem através de um aumento da avaliação
formativa e propõem quatro direções para que essa mudança possa ser efetuada, sendo uma
delas o questionamento. A avaliação formativa é, segundo Hallam (2006, 155), habitualmente
conhecida como feedback, e pode ser referenciada por normas ou por critérios. No caso da
avaliação referenciada por normas, os indivíduos são avaliados em comparação com outros,
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enquanto que na avaliação referenciada por critérios os indivíduos são avaliados em função
desses mesmos sem existência de comparação com outros indivíduos.
Parece-nos evidente que avaliação formativa e avaliação sumativa dão resposta à
avaliação da aprendizagem na análise musical, mas ainda assim podem originar problemas
quando usadas de forma demasiado isolada ou indevida, como refere Hanley (2002):
“Giving a music composition an A or a B+ with no explanation or feedback to
students is simply not good enough; in such cases, music educators could rightfully
be accused of subjectivism and even of obstructing a child’s education. (...) The
kind of evaluation is, therefore, critical.” (Hanley, 2002, p. 131)

Embora Kaschub & Smith (2009, pp. 89-90) se concentrem mais no estudo da composição
por crianças mais novas e não tanto ao nível do ensino secundário, é interessante conhecer
alguns dos princípios que apresentam sobre avaliação, composição e teoria musical, pelo
potencial de reflexão noutras idades e contextos. As autoras sugerem que assessment (aferir),
evaluation (avaliar) e grading (classificar) significam coisas diferentes. Aferição, na composição, é
formativa, cujo objetivo primário é melhorar a aprendizagem, determinar a sua progressão, ao
mesmo tempo que permite determinar a pertinência e eficácia de uma determinada estratégia.
Avaliação resume o sucesso educativo até à data e consiste na verificação da qualidade de um
determinado feito ou produto. Classificação é o processo de atribuição de um símbolo
quantitativo, geralmente numérico, como resultado da avaliação. Finalmente, referem as
classificações nem sempre são a melhor forma para transmitir a aprendizagem do aluno.
vvv
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3. O Questionamento
Nota introdutória

Neste capítulo iremos abordar a investigação diretamente relacionada com o
questionamento. Tem início com uma leitura de algumas dimensões gerais com as quais se
relaciona e como se pode encarar com estratégia de ensino. Seguidamente serão exploradas as
questões. Por fim, apresenta-se um conjunto de recomendações disponíveis na literatura que,
longe de ser suficientemente compreensiva, procura salientar aspetos concretos relacionados
com a aplicação prática do questionamento.

3.1. Dimensões do Questionamento
Questioning Skills, for Teachers, de William W. Wilen constitui uma das principais
referências no estudo do questionamento enquanto estratégia de ensino e campo de
investigação. Na terceira edição, Wilen (1991, pp. 7-8) começa por realizar uma revisão dos
principais resultados disponíveis até ao momento da primeira publicação, em 1982. Segue-se
uma breve definição sobre o que são as questões e uma revisão dos antecedentes históricos
que abordam as questões e o questionamento. O autor refere que, a partir de 1960, o foco da
investigação se centrou nos professores, em particular sobre as competências, práticas e
comportamentos que adotam e o seu contributo para os resultados dos alunos. Termina a
revisão histórica sobre as correntes de investigação afirmando que Wilen & White26
identificaram quatro áreas principais para onde a investigação se deveria dirigir: 1) como as
técnicas de questionamento podem ser usadas em conjunto com técnicas alternativas de nãoquestionamento; 2) como a liderança na sala de aula pode ser distribuída de forma mais
equitativa entre professor e aluno; 3) o impacto das questões e do questionamento em
diferentes populações de alunos; e 4) como os professores e os alunos podem adquirir as
competências apropriadas para padrões de interação ao estilo de debate.
Observemos agora outras dimensões gerais do questionamento por outros autores.
Quanto à curiosidade, Thompson (1969, pp. 469-470) sublinha que desaparece ao longo dos
anos, não porque o aluno deixe de se interrogar, mas porque muitas das suas questões passam
despercebidas ou não se enquadram nas estruturas formais do currículo. Koechlin & Zwaan
26 Ano omisso no original
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(2006, p. 6) referem que permitir aos alunos a satisfação da aprendizagem num ambiente em
que as suas questões são valorizadas permite colher largas recompensas. Arslan (2006, p. 101)
refere ainda que perguntar é a melhor forma para comunicar com os alunos e envolvê-los na
aula.
Em suma, as crianças são naturalmente curiosas e deixam de o ser, frequentemente,
devido à ausência ou fraca estimulação da sua curiosidade. É, assim, nas características do
estímulo e a forma como é efetuado que nos devemos concentrar para que seja melhor, mais
rico, mais consciente e cognitivamente mais desafiante, em última instância, metacognitivo.
Koechlin & Zwaan (2006, pp. 6-7) sublinham que o questionamento não é uma
competência inata e que, por essa razão, os professores deverão ensinar os alunos a ser críticos
e criativos no uso da informação. Também Cunningham (1987, p. 69) e Wilen (1991, p. 33)
afirmam que o questionamento não é a prática simplista e intuitiva que as pessoas não
informadas assumem frequentemente: é um aspeto complexo e dinâmico da comunicação
interpessoal. Ciardiello (2012, p. 15) refere a sua extensa experiência e revela que ao longo dos
anos aprendeu que saber fazer boas questões não é um resultado natural da aprendizagem
nem ocorre como um produto paralelo da instrução direta.
No que se refere à aprendizagem de competências de questionamento, Vale (2013, p.
680) refere que encorajar os alunos, no campo da ciência, a perguntar, a questionar, a basear-se
na raiz exploratória do processo científico em vez da memorização de fatos, é crucial e
fundamental para o sistema educativo e passa pela aprendizagem de competências de
questionamento. Koechlin & Zwaan (2006, p. 86) afirmam que a maioria dos alunos necessita
ser ensinado para adquirir tais competências e que esse processo é moroso e requer bastante
prática até atingir independência.
Sobre a autoridade num contexto questionante, Thomson (1969, p. 472) refere que
ninguém está ao comando, o que muda é a postura em relação à aprendizagem. Koechlin &
Zwaan (2006, p. 11) urgem para a necessidade de conceber um ambiente onde fazer perguntas
é reconhecido como parte do processo de aprendizagem, aplaudido, encorajado e espontâneo.
Vale (2013, p. 682) identifica três barreiras principais para a aceitação do questionamento
como uma base para o ato de ensinar: 1) a percepção de que o professor é um reservatório de
conhecimento que será transmitido aos alunos; os professores deveriam poder sentir-se
confortáveis ao dizer ‘não sei a resposta a essa pergunta, mas vou pesquisar, ou vamos
procurar juntos’; 2) a natureza imprevisível das questões; e 3) trata-se de uma competência
cuja aprendizagem não é trivial. Indica ainda que na base destas três barreiras se encontra a
falta de tempo para investigação aprofundada sobre o assunto no ensino básico e secundário.
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Gall & Rhody (1987) haviam já alertado para potenciais problemas na implementação de
estratégias de questionamento, porque 1) o uso de questões como recomendado requer mais
tempo para cobrir todo o programa; 2) requer mais tempo para também ensinar aos alunos
competências para responder e gerar questões; e 3) as escolas e os programas estão habituados
a utilizar uma instrução baseada em baixos níveis de desenvolvimento cognitivo.
Henning (2010, p. 93) relaciona o questionamento com a motivação, ao sublinhar que
as estratégias de motivação são melhor geridas de forma pró-ativa e que, se existirem
problemas motivacionais, as estratégias de questionamento podem ajudar mais rapidamente se
os alunos tiverem a oportunidade de se expressar com base nas suas opiniões e experiências,
pois geralmente irão pronunciar-se independentemente das suas notas e dos seus sentimentos
em relação ao professor.

3.2. Estratégia de ensino
Roldão (2009, pp. 14-15) recolheu impressões de vários professores sobre o que é
ensinar, dando origem a quatro categorias, das quais se transcreve a quarta: “ensinar é colocar
questões que levem os alunos a pensar”. A autora apresenta também a sua própria definição
de ensinar que “consiste, […] em desenvolver uma ação especializada, fundada em
conhecimento próprio, de fazer com que alguém aprenda alguma coisa que se pretende e se
considera necessária”. Sintetiza também três padrões teóricos de ensino: 1) a matriz
transmissiva, 2) a matriz proveniente dos contributos construtivistas - assente no conceito de
ensinar como facilitação do processo de construção do conhecimento e desenvolvimento
cognitivo do outro de que este seria o principal agente, e 3) a matriz crítica, também associada
à ideia de construção autónoma do saber, e a uma lógica socrática revisitada, assente no
conceito de estimulação activa do pensamento próprio.
Este estudo, embora não exclusivamente, pende para as matrizes de desenvolvimento
cognitivo e construção autónoma do saber.
No capítulo “Strategies for Teaching and Learning in the Music Classroom” em
Learning to Teach Music in the Secondary School, Chris Philpott indica algumas estratégias e assinala
também o questionamento:
“One of the major tools at your disposal to access and develop pupils
understanding of the music while listening is through questioning. […] It is
through their responses to questioning that pupils can both develop their musical
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understanding and also make it explicit. Question and answer is one of the most
important strategies the teacher has to access pupil understanding.” (Philpott, 2001,
pp. 72-73)

Para Wilen (1991, p. 11) sem uma estratégia, uma discussão pode tornar-se numa série de
questões únicas sem coerência ou propósito intencional. Hyman27 (cit. em Wilen, 1991, p. 11)
sugere que a eficácia do professor enquanto estratega de questionamento é baseada na
habilidade para gerir a interação através da combinação de questões individuais num padrão
desenhado para atingir um objetivo. Weston & Cranton (1986, p. 288) consideram que as
decisões para selecionar uma estratégia de ensino devem ser baseadas na natureza da
aprendizagem esperada, a natureza do grupo de alunos, e em vários constrangimentos
práticos, como a dimensão da turma. Em síntese, como refere Roldão (2009):
“Retomando as relações entre estratégia e currículo, e estratégia e ensino […] torna-se
claro que se trata, ao ensinar, de procurar encontrar a melhor e mais eficaz via para os
aprendentes, no seu conjunto e na individualidade de cada um, se apropriarem do
conteúdo curricular em causa naquela acção de ensino particular - seja esse conteúdo
cognitivo-conceptual, factual, processual, atitudinal, ou uma combinatória de
vários destes tipos de aprendizagens que fazem parte do enunciado dos currículos
actuais.” (Roldão, 2009, p. 56)

Ciardiello (2012, p. 15) refere que, para aprender a gerar boas questões, os alunos precisam de
ter também modelos de instrução direta ao longo da aprendizagem. Weston & Cranton (1986,
p. 265) enquadraram vários métodos de instrução em quatro categorias: centradas no
instrutor, interativas, individualizadas, e experimentais. Classificaram o questionamento como
uma estratégia centrado no instrutor, cujas características genéricas são monitorizar a
aprendizagem, encorajar o envolvimento, e pode causar ansiedade em alguns alunos. Este e
outros potenciais problemas das estratégias de questionamento são referidos por McAuliffe
(2002, p. 27) que considera o questionamento como estratégia de ensino um método
tradicional, ao lado de lecturing e discussion-leading e expõe, de forma muito pertinente, os
fundamentos para a sua afirmação:

27 Ano omisso no original
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“For all of their potential to increase student involvement, questions remain a
teacher-centered classroom activity. They in fact inhibit discussion when used
exclusively. They also fail educationally when only a few students respond, leaving
the rest to drift away or feel inadequate. Additionally, questions can lead to a false
sense of security, with the instructor being confident that all students understand,
when only a few students have demonstrated understanding or when there is
silence at the common lecturer inquiry of “Any questions?” Finally, questions fail to
move students toward “self-authorized knowing” when they are of the low-level,
recall type. […] An opposite problem is also important. A warning is in order, even
when questioning is challenging and inclusive, more “dualistic” (Perry, 1970) or
“received” knowers (Belenky, Clinchy, Goldberger, & Tarule, 1986) will be
frustrated by questions that call for divergent responses. Those students will expect
“the answer” to be delivered eventually. Honor their dilemma by sharing your view
of the place of “facts” and the importance of pondering temporary, contextually
based solutions to problems.” (McAuliffe, 2002, pp. 34-35)

Resumidamente, o questionamento é entendido como uma estratégia de ensino, mas
diferentes autores consideram-no centrada no aluno enquanto outros defendem que mantém a
matriz tradicional centrada no professor, observando-se potenciais vantagens e desvantagens
em ambas as posturas.

3.3. As Questões
Cotton (1988) define as questões como estímulos educativos que transmitem aos alunos
o conteúdo a ser aprendido e as orientações sobre o que devem fazer e como o devem fazer.
Koechlin & Zwaan (2006, p. 5) consideram que a questão é o catalisador reflexivo e a chave
para a compreensão, sem a qual a aprendizagem estaria indefinidamente presa aos processos
de memorizar e recordar.
Quanto ao objetivo das questões, associando as orientações de Cunningham (1987, p.
70) e de Wilen (1991, pp. 8-9) os principais propósitos são: 1) estimular a participação dos
alunos; 2) conduzir uma revisão dos materiais lidos ou estudados previamente; 3) estimular
discussão sobre um tópico, assunto ou problema; 4) envolver os alunos em pensamento
criativo; 5) diagnosticar as habilidades dos alunos; 6) avaliar o progresso dos alunos; 7)
determinar até que ponto os objetivos foram atingidos; 8) estimular interesse nos alunos; 9)
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controlar o comportamento dos alunos; 10) personalizar as matérias; e 11) apoiar o contributo
dos alunos nas aulas; 12) reforçar a compreensão, 13) orientar a resolução de problemas, 14)
servir de suporte ao desenvolvimento de conceitos; e 15) pedir aos alunos que elaborem uma
determinada ideia.
Thompson (1969, p. 471) refere que psicólogos, sociólogos e filósofos têm indicado
que para além do conhecimento, fatos, conceitos e teorias, o aluno deve ser progressivamente
mais capaz de colocar questões e também realizar inferências com outros assuntos dentro e
fora da disciplina. Koechlin & Zwaan (2006, p. 32) defendem também que capacitar28 os
alunos não só a responder a questões mas também a criá-las, permite que reflitam sobre o que
as distingue e sobre o propósito e conceção das questões.
Cain (2011, p. 7) refere que existe uma rede de significados associados à tentativa do
professor influenciar os alunos, pois a forma como os alunos respondem a uma questão não
resulta apenas da sua compreensão dessa questão, mas também pela sua compreensão das
intenções do professor, pela sua compreensão de como o professor pode reagir às suas
respostas, e como esperam que os seus colegas compreendam as suas respostas.
Ciardiello (1990, 1998, 2007, cit. em Ciardiello 2012, p. 14) salienta que ‘boas’ questões
podem ser geradas através de estratégias cognitivas e metacognitivas. Porém, tal como o
objetivo é criar melhores questões e aumentar a compreensão, também os efeitos de más
questões deve ser abordado. Arslan (2006, p. 99) começa por afirmar que quando os alunos
têm dúvidas ou hesitam, os professores tentam encorajar os alunos a colocar uma questão
referindo que nenhuma pergunta é má nem absurda; contudo, o mesmo não se aplica aos
professores, e propõe algumas recomendações, como não fazer questões vagas, ou não fazer
questões que possam ser demasiado abstractas para o nível etário. Estas e outras
recomendações serão abordadas mais adiante no ponto 3.5.

3.4. Taxonomias e Tipos de Questões
Benjamin Bloom apresentou, em 1956, a Taxonomia dos Objetivos Educacionais29,
aplicável a três domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. A taxonomia no domínio cognitivo
é a que geralmente se encontra nos trabalhos que utilizam Bloom para definir os seus
28 Original em inglês: empower
29 Taxonomy of Educational Objectives, no original em inglês. “Educational” pode ser traduzido como Educacional, ou numa expressão mais
comum na língua portuguesa, Educativo. Optamos por Educacional uma vez que é a expressão mais vezes utilizada quando o assunto é a
taxonomia de Bloom
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objetivos educacionais e encontra-se dividida em seis níveis hierárquicos: conhecimento,
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação30. O próprio Bloom apresentou, em 1964,
a taxonomia no domínio afetivo. A taxonomia no domínio psicomotor foi desenvolvida por
outros investigadores (cf. Rifkin & Stoecker, 2011, p. 158).
Anderson, Krathwohl, et al. (2001) publicaram A Taxonomy for Learning, Teaching, and
Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Complete Edition. Consiste,
essencialmente, em duas alterações principais à taxonomia original. Por um lado, a revisão dos
termos, a sua ordenação e a formulação como verbos: recordar, compreender, aplicar, analisar,
avaliar, criar. Por outro lado, a mudança para uma abordagem bidimensional, que permite
cruzar o domínio cognitivo com o domínio do conhecimento. Assim colocada, a taxonomia
generally
refers touma
[actions
associated with] visual
the intended
permite
representação
clara

e concisa para cada objetivo (cf. Krathwohl, 2002).

generally describes the knowledge students are expected to acquire
or construct. (Anderson and Krathwohl, 2001, pp. 4–5)
In this model, each of the colored blocks shows an example of a
learning objective that generally corresponds with each of the various
combinations of the cognitive process and knowledge dimensions.
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FIGURA 1 - TAXONOMIA DE BLOOM REVISTA POR ANDERSON, KRATHWOHL, ET AL. (2001)31
30 Original em inglês: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis e evaluation
31 Interessante notar que a forma como Rex Heer apresenta a taxonomia é efetivamente tri-dimensional: ao elevar cada interseção bidirecional, cria uma terceira dimensão que se eleva do mais simples para o mais complexo, facilitando a compreensão da taxonomia. No site
do Center for Excellence for Teaching and Learning, da Iowa State University, a taxonomia é inclusivamente apresentada com um modelo
interactivo. Fonte: http://www.celt.iastate.edu/teaching-resources/effective-practice/revised-blooms-taxonomy/
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taxonomia de Bloom, dando origem ao sistema híbrido Gallagher & Aschner/Bloom (1988)
(cf. Wilen, 1991, p. 15):
‣ Nível 1 - Ordem Baixa Convergente: requer aos alunos pensamento reprodutivo.
As respostas podem ser facilmente antecipadas
‣ Nível 2 - Ordem Alta Convergente: requer aos alunos envolvimento nos primeiros
níveis de pensamento. As respostas podem ser ainda genericamente antecipadas
‣ Nível 3 - Ordem Baixa Divergente: requer que os alunos pensem de forma crítica
sobre a informação. Algumas respostas poderão não ser antecipadas.
‣ Nível 4 - Ordem Alta Divergente: requer aos alunos a execução de pensamento
original e avaliativo. As repostas não podem ser antecipadas.
McComas & Abraham (2004) procuram manter o modelo convergente/divergente para que
aos professores possam utilizar o questionamento como uma estratégia pedagógica,
relacionando cada um dos níveis com a taxonomia de Bloom:
‣ Ordem baixa convergente: em linha com o nível Knowledge
‣ Ordem alta convergente: em linha com Comprehension e Application
‣ Ordem baixa divergente: em linha com Analysis
‣ Ordem alta divergente: em linha com Synthesis and Evaluation

3.5. Recomendações para um Questionamento eficaz
Uma estratégia de ensino não é apenas um conjunto de técnicas, de ferramentas, à
disposição do professor, como refere Roldão (2009):
“não são essas técnicas que constituem a estratégia, mas é a estratégia global
planeada que as estrutura numa acção coerente e orientada para o sucesso, face à
finalidade ou finalidades cisadas naquela situação.” (Roldão, 2009, p. 28)

O que se segue não é uma lista de técnicas simplesmente elencadas ‘para ter à mão’ durante
uma aula. São técnicas consideradas como recomendações para operacionalizar uma estratégia
de ensino estruturada segundo os objetivos do questionamento. Tanto quanto possível serão
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reunidos os autores que formulam o mesmo tipo de sugestão. Alguns autores serão destacados
pela relevante contextualização que providenciam para cada recomendação.
3.5.1. Tempo de espera
Wilen (1991), Wragg (2001, cit. em Arslan 2006), McComas & Abraham (2004) e
Arslan (2006) referem que deve ser considerado um tempo de espera adequado, em particular
para os alunos pensarem nas respostas. Rowe (1978, 1987) e Cotton (1988) esclareceram que a
investigação aponta para a existência de dois tipos de tempo de espera: “wait-time 1”, que se
refere ao tempo entre a colocação da questão e o momento em que o aluno começa a falar, e
“wait-time 2”, que se refere ao tempo que o professor espera depois de o aluno parar de falar
até dizer alguma coisa. Indicam ainda que quanto mais complexas as operações mentais
envolvidas nas questões, maior deve ser o tempo de espera. Recomendam que se mantenha o
tempo de espera em cerca de três segundos quando se usam questões de ordem cognitiva
baixa, e aumentar esse tempo acima de três segundos nas questões de ordem cognitiva alta.
3.5.2. Adaptar a ordem cognitiva das questões
Thompson (1969), Gall & Rhody (1987), Wilen (1991), McComas & Abraham (2004)
e Arslan (2006) referem que é importante adaptar a ordem cognitiva das questões ao nível de
competências dos alunos para assegurar que respondem da forma pretendida.
Wilen (1991, pp. 32-33) refere que questões de ordem cognitiva alta encorajam os
alunos a ter pensamento crítico, que existe uma congruência de aproximadamente apenas 50%
entre o nível cognitivo das perguntas dos professores e as respostas dos alunos, e que existe
uma relação positiva entre as questões de ordem cognitiva baixa dos professores e os
resultados dos alunos, enquanto que essa relação é mista no que toca a questões de ordem
cognitiva alta.
Cotton (1988) recomenda que a maioria das questões sejam de ordem cognitiva baixa
em contextos de instrução com alunos mais novos e com baixas capacidades, estruturando
essas questões de forma a que a maioria dos alunos seja capaz de emitir respostas corretas.
Também, que seja usada uma maioria de questões de ordem cognitiva alta quando em
contextos de instrução com alunos mais crescidos e com mais competências. Quando
apropriado, recomenda que se ensine os alunos a realizar inferências.
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Tienken, Goldberg & DiRocco (2009) sugerem que os professores não usam todas as
vantagens e potencial do questionamento e que a solução óbvia para este problema passa
pelos professores, que devem fazer mais perguntas produtivas.
3.5.3. Encorajar os alunos a colocar questões
Wiilen (1991) e McComas & Abraham (2004) referem que é importante encorajar os alunos a
colocar questões na sala de aula para obter melhores resultados.
3.5.4. Explorar, Redirecionar e Frasear
Hyman (1987) e Wragg (2001, cit. em Arslan, 2006) refere prompting and probing, que
significa incitar os alunos a explorar as ideias, e directing and distributing; Cotton (1988) também
recomenda usar redirection and probing, que significa redirecionar os assuntos para que os
restantes alunos também participem na exploração das ideias. McComas & Abraham (2004)
referem probing amd phrasing, que significa explorar e exprimir por palavras.
Estas técnicas são, essencialmente, mecanismos para manter uma conversa viva,
articulada, com múltiplas direções e participações, devendo ser focadas em elementos salientes
das respostas dos alunos.
3.5.5. Ouvir e dar seguimento às respostas
Wilen (1991) e Wragg (2001, cit. em Arslan 2006), referem que se deve ouvir
claramente as respostas dos alunos e dar seguimento de forma adequada. Cotton (1988) indica
que a confirmação das respostas certas está positivamente relacionada com o sucesso e que se
deve evitar criticar, julgar ou reprovar no seguimento das respostas dos alunos.
3.5.6. Elogiar adequadamente
Cotton (1988) assinala que louvar, elogiar, aplaudir está relacionado com o sucesso se
for usado moderadamente, sem exageros, se for sincero e credível, e se for diretamente
relacionado com as respostas dos alunos.
3.5.7. Estruturar a aula planeando as questões
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Cunningham (1987), Wilen (1991) e Wragg (2001, cit. em Arslan, 2006) referem que se
deve estruturar a aula planeando as questões, e Cotton (1988) que aumentar a frequência de
questões durante a aula não significa necessariamente melhorias na aprendizagem de material
mais complexo. Tienken, Goldberg & DiRocco (2009) indicam que não é recomendável
planificar toda uma aula e sugerem que os professores planifiquem entre 10 a 15 perguntas
produtivas (ordem cognitiva alta) para uma aula habitual (média). O aumento de pensamento
produtivo será de aproximadamente 50%.
3.5.8. Sequenciar
Wilen (1991) e McComas & Abraham (2004) sugerem que as questões devem ser
colocadas de uma forma lógica e sequencial, e Cotton (1988) que se deve optar por um
andamento vivo e expedito na aprendizagem de assuntos factuais, através de questões de
ordem cognitiva mais baixa.
Os autores separam estruturar de sequenciar sem uma explicação clara. Contudo, pelas
suas indicações, sugerimos que estruturar se refere à aula como um todo e sequenciar às
diversas sequências internas de questões dentro dessa estrutura.
3.5.9. Questões-chave e tipos de perguntas
Existem outras formas de categorizar as questões para além das identificadas no ponto
3.4, cuja classificação se orienta por princípios mais pragmáticos relacionados com a sua
aplicação na sala de aula.
Arslan (2006) sugere o uso de key questions — questões chave — para abordar os
assuntos, principalmente matéria nova, e Allsup & Baxter (2004) recomendam uma
abordagem semelhante à de um bom entrevistador para fazer melhores perguntas na sala de aula
de música. Referem que o uso de uma questão aberta inicial

36

no contexto de audição de um

exemplo ou numa atividade criativa tem como propósito recolher informação musical, ao
mesmo tempo que ajudam o professor a compreender melhor o ponto de conhecimento em
que os alunos se encontram. Sugerem também a utilização de questões orientadoras subsequentes37
para extrair respostas mais direcionadas aos alunos. Apontam ainda para a importância de

36 Original em inglês: initial open question
37 Original em inglês: subsequent guided questions
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utilizar questões fechadas38 durante os debates, as quais, embora produzam uma resposta única,
não travam a discussão conseguindo, na verdade, ajudar os alunos a preencher os pedaços
mais pequenos de informação proporcionando, assim, uma compreensão mais completa do
material musical em análise.
Wood & Anderson (2001) recomendam que os professores devem preparar uma série
de perguntas abertas e perguntas exploratórias39, porque: 1) o processo de clarificar e explorar
questões leva os alunos a uma melhor compreensão do que aprenderam, como processam o
conhecimento, e como mantêm imagens e refletem sobre essas visualizações; 2) uma
combinação entre uma intensa interação verbal e uma audição ativa proporciona aos alunos
uma oportunidade para questionarem as suas suposições e opiniões e para alargar o seu
pensamento crítico e aumentar o seu conhecimento profissional; e 3) o papel do instrutor é
crítico ao facilitar o dialogo e estabelecer um clima desafiante e apoiado na sala de aula.
3.5.10. Não questionamento
Gall & Rhody (1987) sugerem que se devem fazer perguntas com frequência mas com
o cuidado necessário para não constranger os alunos ou criar ansiedade. Wilen (1991) refere a
existência de técnicas de não-questionamento, afirmando que o uso de técnicas alternativas de
não-questionamento pode ser mais condutivo que o uso de técnicas de questionamento para
estimular a participação e reflexão dos alunos em determinadas situações.
3.5.11. Debate
Hyman (1987) apresenta as diferentes fases de um debate que consistem em: 1) a fase
inicial, cujo propósito é introduzir e clarificar a questão que será debatida e fazer comentários
introdutórios ao assunto; 2) a fase intermédia, cujo propósito é examinar e explorar os
comentários efetuados sobre o assunto; e 3) a fase final, cujo propósito é formular conclusões,
recapitular e propor novas atividades. Wilen (1991) sugere que uma discussão pode ser usada
para atingir vários objetivos e que depende da vontade do professor em reduzir o seu controlo
e encorajar a iniciativa dos alunos. A discussão é usada com pouca frequência nas aulas e
professores e alunos sabem pouco sobre técnicas de questionamento apropriadas para orientar
discussões. Henning (2010) assinala que o maior desafio num debate é guiar os alunos
38 Original em inglês: closed questions
39 Original em inglês: open-ended and probing discussion questions
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cuidadosamente da sua experiência pessoal para uma compreensão mais formal e disciplinada
e que, para isso, o professor necessita de um conhecimento superior do conteúdo, uma
compreensão profunda sobre os alunos, e muita prática na colocação de questões e resposta às
ideias dos alunos.
3.5.12. Mais recomendações
Delcourt & McKinnon (2011) conduziram um estudo do qual resultou um método de
planificação em quatro passos para melhorar o questionamento na sala de aula que consiste
em: Passo 1: Aferir o Número e Tipo de Questões Usando o Registo de Práticas da Sala de
Aula; Passo 2: Desenvolver e Implementar um Plano de Aperfeiçoamento40; Passo 3:
Reavaliar; Passo 4: Reflectir e Desenvolver Planos Futuros.
Hannel (2009) afirma a existência de três pré-requisitos essenciais para um
questionamento eficaz: 1) os professores necessitam criar um ambiente condutivo ao
questionamento; 2) os professores precisam planear sequências de questões41; e 3) os
professores devem compreender por que motivos alguns alunos podem não reagir a questões
bem estruturadas e o que fazer quando essas situações acontecem.
Ciardiello (2003) desenvolveu um processo que denomina Question-Finding:
“Question-finding is an inquiry strategy in which a discrepant event is presented by
the teacher to inspire curiosity and wonder in students. The purpose of the strategy
is to create a state of perplexity by presenting information that conflicts with the
prior knowledge and experiences of the learner. The learner is prompted to search
for questions that can help guide him or her in the quest to resolve the discrepancy.
I call this process question-finding because these guide questions are often
“hidden” within the discrepant event and with training and experience can be
found as prompts to new knowledge.” (Ciardiello, 2003, p. 229)

Reis (2014) conduziu um estudo em Portugal sobre o questionamento como estratégia de
ensino, aprendizagem e avaliação nas aulas de iniciação musical, concluindo que:

40 Original em inglês: Improvement Plan
41 O autor utiliza o termo expert partners, providenciando a seguinte definição: “An expert pattern is simply the series of steps that an expert
uses to understand informatin. […] Formally planning the sequence of questions - creating expert patterns of questions - is vital for teachers
who want to be more successful with their questioning” (Hannel, 2009, p. 67)
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“as perceções e as experiências dos alunos em relação à prática do questionamento
na sala de aula, nomeadamente nos domínios emocional, cognitivo e
comportamental, exercem profunda influência nos agires que assumem dentro da
sala de aula. A curiosidade, o poder dialogar e partilhar emoções num clima seguro
e de escuta, o facto de se sentirem apoiados nas suas aprendizagens através de um
feedback regular, são fatores identificados como potenciadores do questionamento e
que, por esta razão, devem ser seriamente considerados pelo profissional de ensino,
quer enquanto facilitador de aprendizagens, quer enquanto educador. No sentido
reverso, ponderar os obstáculos identificados pelos alunos, em especial os seus
medos (o medo de errar, de se expor, de ser alvo de troça) implicará adotar uma
postura mais democrática e orientada por valores dentro da sala de aula de
iniciação musical.” (Reis, 2014, p. 105)

3.6. Questionamento em música
Cook (1987) afirma claramente que analisar significa saber colocar questões:

“Although

analysis allows you to get directly to grips with pieces of music, they

won't unfold their secrets unless you know what questions to ask of them. This is
where analytical methods come in. There are a large number of analytical
methods, and at first sight they seem very different; but most of them, in fact, ask
the same sort of questions. They ask whether it is possible to chop up a piece of
music into a series of more-or-less independent sections. They ask how
components of the music relate to each other, and which relationships are more
important than others. More specifically, they ask how far these components derive
their effect from the context they are in.” (Cook, 1987, p. 2)

Jorgensen (2008, p. 215) descreve que Gallagher & Aschner desenvolveram uma forma
simples de classificar as perguntas: questões descritivas, questões explicativas42, questões
expansivas43, questões avaliativas44. Porém, a autora parece rebater o assunto, parece assumir

42 Original em inglês: explanation
43 Original em inglês: expansion
44 Original em inglês: evaluative
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que, embora sejam todas importantes, as questões só dependem dos objetivos e que se devem
encarar de uma forma mais simples, ou seja, não atribui significativa importância à
classificação das questões, são apenas diferentes tipos de questões:
“Rather than seeing these sorts of questions hierarchically, in ascending order, with
descriptive questions at the bottom and evaluative questions at the top, I prefer to
envisage them simply as different sorts of questions. All are important. Each serves
a different purpose and gets at a different facet of understanding. Taken together,
they provide an array of different types of questions that can prompt insight into
the subject of our study.” (Jorgensen, 2008, p. 224)

Um pouco mais à frente, ainda Jorgensen parece sublinhar algumas noções sobre o
questionamento, embora de uma forma ligeira e intuitiva:
“[…] it is essential that we sharpen our questions and ensure that each has a clear
and single focus […] I need to remind myself constantly to take the time necessary
to wait for the answers to questions. It takes time to construct a response to a wellput question. Sometimes, the better the question, the longer the time students
require to mull things over and respond. As we question our students and our own
positions, we need to be comfortable with silences, the times in which we all ponder
the import of the question and decide how to ad- dress it. Over the years, I have
learned to better interpret these silences.” (Jorgensen, 2008, p. 225)

Allsup & Baxter (2004, p. 29) referem que é essencial para o ensino da música equipar os
alunos com as competências necessárias para debater, descrever e defender a música que
gostam e que conhecem, bem como música nova e diferente. Salley (2012, p. 48) considera
que os professores podem solicitar aos alunos de teoria musical que analisem os seus próprios
pensamentos (metacognição) se forem envolvidos regularmente em processos de pensamento
de ordem cognitiva alta. Hanley (2002, pp. 131-133) identifica duas formas de trabalhar o
processo criativo: pensar na música, através de atividades de composição que envolvem
performance e audição, e pensar sobre música, utilizando questões para promover o
pensamento crítico. Assim, as questões geradas durante as discussões na sala de aula poderão
servir de modelo às questões que os alunos devem fazer a si próprios quando compõem.
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Segundo Ripley (2001, pp. 44-45)45, Felder & Brent (1996) Zbikowski & Long (1994) e
Bribitzer-Stull (2003) enfatizam a importância de práticas colaborativas entre os alunos de
análise musical, porque as interações criadas pelo debate e comparação entre diferentes
análises permitem encarar e considerar diferentes perspetivas antes de obter um consenso.
Segundo a mesma autora, Caldwell (1989) e Paccione (1990) defendem o envolvimento dos
alunos num questionamento ativo e pensamento crítico através da formulação de questões
pertinentes e avaliação de ideias ambíguas e contraditórias, e Rogers (2004) apresenta uma
série de questões que podem exploradas através da análise musical.
vvv

45 Ripley não segue o modelo autor-data. Os anos foram incluídos pelo autor a partir da bibliografia de Ripley para uma leitura compreensiva
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Parte Empírica
4. O Ensino-Aprendizagem da Análise Musical através de
Estratégias de Questionamento
4.1. Orientações metodológicas
A implementação empírica do corpus teórico exposto consubstancia-se no que
denominamos estratégias46 de questionamento. Para esse propósito, importa referir, de uma
forma sintética e articulada, as orientações metodológicas que se conjugam nas diversas
dimensões da investigação-ação, como a planificação, a implementação, a recolha e discussão
de resultados.
Em primeiro lugar, consideramos que o saber musical, o saber técnico, o saber
científico, não é menos valioso ou importante que o saber pedagógico. Por esse motivo, a
aprendizagem musical está sempre no cerne das ações que ocorrem durante a investigação.
Porém, consideramos de igual importância o saber ensinar. Por esse motivo, o contributo da
investigação em ensino é encarado como um fator igualmente determinante no
desenvolvimento da aprendizagem musical. Este equilíbrio, esta consubstanciação de saberes e
de forças, está bem patente na opinião de Roldão (2004), que subscrevemos:
“As diversas especificações, indispensáveis, das sub-áreas ou níveis do exercício
profissional, não residem [na] lógica de alternância/oposição – pedagógico versus
científico – mas sim na sólida construção de um mesmo tipo de saber científicoprofissional, integrador de todos os saberes que se mobilizam para a prática da
acção de ensinar – enquanto fazer aprender alguma coisa a alguém – adequada ao
nível, campo, disciplina e contexto.” (Roldão 2004, p. 103)

Em segundo lugar, tratando-se de um estudo sobre questionamento, também em si existem
questões fundamentais às quais se pretende dar resposta(s). São elas de três tipos: questões de
conceção, questões instrumentais, e questões de investigação — que veremos mais adiante no
46 Consideramos que a utilização do plural estratégias representa melhor a dinâmica de utilização dos princípios teóricos expostos ao longo da
investigação, uma vez que não estão sempre todos presentes. A estratégia não é sempre igual em cada aula, embora tenha como ponto de
partida um gama de recursos e conceções maleável que pode ser adequada a diferentes circunstâncias.
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ponto 4.3. Por agora, observemos o conjunto de questões envolvidas na conceção de uma
estratégia e a sua instrumentalização, como refere Roldão (2009):
“Uma estratégia justifica-se sempre, no plano da concepção, pela resposta às
questões: como vou organizar a acção e porquê, tendo em conta o para quê e o para
quem? A um segundo nível, instrumental, operacionaliza-se respondendo à questão Com que meios, actividades, tarefas, em que ordem e porquê?” (Roldão, 2009, p. 29)

Ao nível da conceção, à questão como respondemos com as áreas de estudo evidenciadas na
revisão teórica: um ensino centrado em processos reflexivos, colaborativo, uma aprendizagem
ativa, uma construção do saber assente no desenvolvimento cognitivo e metacognitivo dos
alunos, cujas características importa estudar no contexto de ensino-aprendizagem da análise
musical. À questão porquê, respondemos com a necessidade de estudar em que medidas uma
correta organização estratégica se relaciona com o controlo e domínio do ato de ensinar e,
simultaneamente, com as práticas do professor e a aprendizagem dos alunos.
Ao nível instrumental, à questão para quê respondemos que o propósito central é
incentivar o pensamento reflexivo e as capacidades de análise — para quem — dos alunos cujo
estádio de desenvolvimento cognitivo no ensino secundário permite uma intervenção focada e
direcionada sem alterar demasiadas variáveis no contexto, alterações essas que colocariam
sérios problemas de validade à investigação. Por fim, com que meios, atividades, tarefas, em que ordem
e porquê assenta também no corpus teórico exposto, mais especificamente em debates, troca de
ideias, de opiniões, consulta de diversa bibliografia, questões bem desenhadas, uma boa
organização, ou seja, com as técnicas de questionamento enunciadas no capítulo 3.

4.2. Classificação das questões em Análise Musical
Na primeira edição de Questioning Skills, for Teachers, Wilen (1982, p. 15) apresenta, na
tabela 2, uma amostra de questões categorizadas segundo os sistemas (adaptados) de Sanders e
de Gallagher-Aschner. A pergunta “What is your favorite instrument?” é categorizada como
Evaluation (Avaliação) segundo Sanders e como Evaluation segundo Gallagher-Aschner.
Corresponde em ambos ao nível cognitivo mais elevado.
A essência da questão, assim formulada, não parece estar na avaliação dos motivos
porque determinado instrumento é o seu favorito, mas sim na identificação de um instrumento,
o que corresponde a requisitos de abstração cognitiva significativamente mais baixos do que
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Avaliação. O aluno pode referir, por exemplo, o fagote, porque foi ‘o primeiro que me lembrei’,
e não necessariamente porque é o seu instrumento favorito do qual se calhar ‘não me lembro
lá muito bem do nome mas gosto muito, muito mesmo, tem grande som!’.
Na terceira edição do mesmo título, Wilen (1991, p. 19) parece abordar esta
classificação, pois a mesma questão passa a ser formulada como “What is your favorite instrument?
Why? ”. Está categorizada do mesmo modo nos dois sistemas mencionados e, adicionalmente,
como High-Divergent segundo o modelo híbrido de Gallagher-Aschner/Bloom. A introdução
do advérbio “porquê” altera todo o sentido da questão conjunta: o aluno não é só questionado
sobre o instrumento mas sobre os motivos, as razões da seleção de determinado instrumento,
avaliando a sua escolha. Além disso, não se trata de uma questão mas sim de duas juntas, num
processo de identificação do instrumento preferido e da justificação para a sua escolha.
Esta confrontação entre o que aparentemente é a mesma questão permite estabelecer
um ponto de partida para a classificação de questões em música segundo a taxonomia de
Bloom. Hanna (2007) fala sobre a Nova Taxonomia — a revisão de Anderson, Krathwohl, et
al. (2001) — e o contributo que pode trazer para o ensino da música. Consideramos que se
trata de um documento — embora recente, tendo em conta a história da taxonomia de Bloom
— que abre um debate interessante sobre a sua aplicabilidade à aprendizagem musical. Porém,
em função da dimensão e objetivo deste estudo, classificaremos as questões de uma forma
flexível mas relacionada, tanto quanto possível, com a Nova Taxonomia (Anderson,
Krathwohl, et al) ou com o sistema de Wilen (Gallagher-Aschner/Bloom) expostos no
capítulo 3.4.
Segue-se uma reflexão sobre a ordem cognitiva de algumas questões que, regra geral,
estão presentes nas aulas de análise musical. O propósito insere-se num exercício de reflexão
do professor em observar, analisar e classificar as questões que pretende utilizar numa
determinada aula. Este ponto não pretende ser, de modo algum, um método nem um rigoroso
processo de classificação das questões segundo a taxonomia, nem sequer uma determinação
definitiva dos processos cognitivos envolvidos na utilização de determinadas perguntas na
aprendizagem musical. Pretende constituir-se como um elemento central na estratégia de
questionamento, que passa por uma reflexão informada sobre as perguntas que o professor
poderá utilizar nas aulas.
Qual é a função tonal deste acorde?
Consideramos que esta pergunta é de ordem alta convergente porque implica a necessidade de
conhecimento mas, principalmente, porque se refere à compreensão e aplicação desse conhecimento.
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A resposta, ou grupo de respostas, é só uma mas requer ao aluno envolvimento nos primeiros
níveis de pensamento.
O que é uma modulação?
Consideramos que esta pergunta é de ordem baixa convergente. Requer aos alunos lembrar o
conhecimento, lembrar a definição de modulação. Não envolve a sua aplicação. Também não
envolve a sua compreensão, porque enunciar uma definição não significa que tenha sido
compreendida.
Em que difere a modulação a uma tonalidade próxima de uma modulação a uma tonalidade
distante?
Consideramos que esta pergunta é de ordem cognitiva baixa divergente. O aluno terá que
conhecer, saber o que é uma modulação, terá de ser capaz de compreender e aplicar esse
conhecimento para a analisar, comparando dois processos de modulação. Ou seja, o aluno terá
de ser capaz de analisar as diferenças entre dois exemplos dentro do mesmo conceito.
Qual a forma desta obra? Justifica a tua escolha.
Esta pergunta não é apenas uma. São duas perguntas numa só. Num primeiro momento, o
aluno terá de ser capaz de analisar a forma, ou seja, responder a “Qual a forma desta obra?”.
Num segundo momento, o aluno terá de avaliar a sua escolha. Os processos cognitivos
envolvidos são elevados, contudo, a classificação desta pergunta poderá depender fortemente
da dificuldade da própria forma em si: por exemplo, analisar uma forma binária simples com
16 compassos cada secção é necessariamente mais simples do que analisar uma forma rondósonata.
Para que serve esta seção?
Qual seria o efeito se a obra não tivesse esta seção?
Observemos estas duas questões. A primeira requer ao aluno que analise os diferentes aspetos
da seção para assim poder determinar uma resposta. Pode assim ser classificada como ordem
cognitiva baixa divergente. Porém, a segunda pergunta é de ordem cognitiva alta divergente,
porque requer ao aluno níveis de pensamento mais elevados. O aluno terá de ser capaz de criar
uma representação mental da obra sem a seção em causa e avaliar que efeitos poderá ter.
Imagine-se assim que as duas perguntas surgem na ordem inversa numa aula. O professor
pergunta “Qual seria o efeito se esta obra não tivesse esta seção?”. Uma vez que se trata de
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uma pergunta no nível cognitivo mais alto, é necessária uma estratégia para conseguir obter
respostas certas (respostas no plural, porque podem existir respostas muito divergentes nesta
ordem cognitiva e ainda assim corretas). Essa estratégia passará necessariamente por perguntas
de ordem cognitiva mais baixa que ajudem o aluno a construir a sua resposta, como por
exemplo, compreender e analisar ‘Para que serve a seção’.
Qual a diferença entre forma e estrutura?
Esta questão poderá ser classificada como ordem cognitiva alta convergente se for colocada ao
aluno sem lhe ter dado uma definição antes. Contudo, poderá ser de ordem cognitiva baixa
convergente se for colocada após providenciar ao aluno uma definição onde se encontra
escrito, explicitamente, a diferença entre forma e estrutura. Poderá ainda, dando as definições
isoladas, de forma e depois de estrutura, ser de ordem cognitiva baixa divergente, porque
implica que os alunos compreendam e apliquem ambas as definições na análise e avaliação das
diferenças entre forma e estrutura. Ou seja, o contexto e circunstâncias em que a pergunta é
colocada é determinante para a obtenção de respostas. Este aspeto é de particular relevo para
a definição de uma estratégia: se o professor colocar esta questão aos alunos sem refletir sobre
o contexto e circunstância em que a coloca, não pode ficar admirado se os alunos não derem a
resposta que esperava.
Que tipo de textura é esta?
Para que serve esta textura?
Como usar a textura X na passagem Y?
Observemos a sequência destas três perguntas. Na primeira, o aluno terá de identificar,
lembrar, o tipo de textura, um processo cognitivo baixo convergente. Na segunda, o aluno terá
de demonstrar que compreende para que serve a textura e, na terceira pergunta, demonstrar
que é capaz de aplicar a mesma textura noutra passagem. Assim estruturadas, as perguntas
implicam uma correta relação dos requisitos cognitivos necessários para obter boas respostas.
Relaciona esta peça com outras do mesmo compositor, para a formulação de princípios estilísticos na
sua música.
Esta pergunta implica diversos processos cognitivos. Não só o aluno terá de conhecer a
música do compositor de uma forma abrangente, como demonstrar que compreende e é
capaz de analisar diferenças e semelhanças entre diferentes obras, e avaliar como esses aspetos
se relacionam para a formulação de princípios estilísticos. Assim, implica aspetos de
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pensamento convergente e divergente. Poderemos questionar-nos se também envolve uma
certa capacidade de criar, de trabalhar de uma forma criativa o material — a música de
determinado compositor — e assim formular pensamento novo e avaliativo. Para esta questão,
não temos resposta. O que poderá ajudar é a perceção de que uma questão desta natureza
implica um nível avançado de desenvolvimento cognitivo do aluno. Porém, se este tipo de
relação e princípios estilísticos for questionado de uma forma mais elementar poderá,
eventualmente, ajudar a que os alunos sejam mais capazes de realizar este tipo de raciocínio à
medida que vão crescendo.
Que cadência é esta?
Consideramos esta pergunta de ordem alta convergente porque implica a necessidade de
conhecimento mas, principalmente, porque se refere à compreensão e aplicação desse conhecimento.
Em que corrente podemos inserir esta peça?
A esta questão aplica-se a mesma problemática da questão anterior, acrescentado que em
alguns casos a resposta à corrente/estilo contém necessariamente alguma ambiguidade. Logo,
os processos cognitivos são ainda mais divergentes. É utilizada na aula 4.
Qual o compositor desta obra?
Embora a resposta seja apenas uma, um só compositor, a circunstância e contexto em que se
coloca a questão é de vital importância para o sucesso na obtenção de respostas. Está
dependente de inúmeros fatores, relacionados com a sequência de aprendizagem, mas também
com o próprio conhecimento do aluno obtido fora da sala de aula. É utilizada na aula 4.
Em que década podemos inserir esta obra?
A mesma reflexão anterior é válida para esta questão. É também utilizada na aula 4.
Uma observação geral informa-nos que, provavelmente, a ordem cognitiva das
questões é mais ou menos estável e que a sua utilização depende da adaptação ao
desenvolvimento cognitivo dos alunos. Ou seja, o que muda não são os processos cognitivos
envolvidos nas perguntas e respostas, mas sim o desenvolvimento cognitivo dos alunos ao
longo dos anos. Logo, a mesma pergunta poderá ter resultados positivos em diferentes faixas
etárias, se formulada em função das capacidades e competências dos alunos naquele momento.

78

Este princípio está de acordo com a estruturação por níveis (conhecido em inglês como
scaffolding). O que se procura é, assim, uma melhor análise através de um bom questionamento.

4.3. Questões de investigação
1 - Que benefícios podem existir na utilização de questões e estratégias de
questionamento no desenvolvimento de uma aprendizagem que incida principalmente na raiz
exploratória do processo analítico?
2 - Ensinar os processos envolvidos na formulação de questões e os diferentes níveis
cognitivos em que se inserem, influencia a aprendizagem dos alunos?
3 - Estudar o modo como os alunos se relacionam com o processo analítico num
ambiente reflexivo pode informar o ensino da análise musical em que aspetos?
4 - Que critérios se podem estabelecer para classificar as perguntas em análise musical
segundo a Nova Taxonomia?
5 - Que efeitos pode ter uma estratégia de questionamento mal concebida?
6 - As questões e estratégias de questionamento podem ter influência na obtenção de
resultados de ordem cognitiva mais elevada no contexto da análise musical?
vvv
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5. Metodologia
Nota introdutória

Nesta capítulo iremos expor de forma detalhada os aspetos de caracterização geral do
contexto do estudo, as diferentes componentes de investigação pelas quais optamos, a
problemática da escolha, definição e conceção dos instrumentos de recolha de dados, e a
planificação que realizamos. Procuramos, de uma forma geral, assegurar que os critérios
definidos são, como sugerem Bresler & Stake (1992, p. 85) salientes sobre algo importante
tanto para o leitor como para o investigador.

5.1. Características da investigação
5.1.1. Enquadramento geral
Optamos pela listagem das características do estudo de forma sucinta para uma
perceção rápida, clara e objetiva. Este estudo é:
‣ investigação-ação
‣ participativo: o investigador está envolvido na ação
‣ um estudo de caso
‣ experimental: a amostra não é aleatória
‣ ecológico: a amostra consiste num grupo de indivíduos
‣ transversal: o estudo foi realizado uma vez
‣ descritivo: não intervém nas demais variáveis envolvidas, apenas numa
‣ empírico: procura testar uma solução para um problema identificado
‣ qualitativo e quantitativo: recorre a ambos os métodos de recolha através de
diferentes instrumentos, procedendo-se a uma abordagem mista e triangulação de
dados
‣ epistemológico: estuda a validade do conhecimento
5.1.2. A investigação-ação como metodologia de investigação
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Gay & Airasian (2003, pp. 262-265) afirmam que investigação-ação no ensino é
educativa, foca-se nos professores e nas escolas, incide sobre problemas na prática do ensino e
procura meios para efetuar melhorias nessa prática. Possui ainda outras características, pois é
participativa e democrática, socialmente sensível, tem lugar em contexto, ajuda o professor a
examinar o dia a dia e os hábitos da sua prática profissional, e ainda que o conhecimento de
investigação-ação pode libertar alunos, professores e direções das escolas, bem como melhorar
o ensino, aprendizagem e decisões políticas. Também sobre as vantagens para os professores,
Cain (2011) sugere que a investigação-ação realizada por professores tem o potencial de gerar
diversos tipos de conhecimento, que pode ser aplicável por outros professores em outras
situações, outros contextos, desde que sejam por si reconhecidos como idênticos ao seu.
Defende que a investigação-ação baseada em práticas de sala de aula não pode envolver
experiências com grupos de controlo, porque
“teaching is not a simple matter of applying a method or using a strategy; it is a
matter of human interactions, within a complex network of interpretations and
relationships.” (Cain, 2011, p. 10)

Ainda Cain (2011, pp. 11-13), defende que a investigação-ação baseada em práticas de sala de
aula não pode ser simplesmente interpretativa (embora os princípios interpretativos sejam
importantes), não pode ser crítica (embora os professores possam usar recomendações da
teoria crítica). Afirma que é necessariamente colaborativa (pois os professores devem
empreender práticas colaborativas com os alunos) e que tem implícita uma dimensão política
(porque investigar implica tomar uma ação pública que tem inevitavelmente uma dimensão
política). Diz ainda que só se pode afirmar que não é adequada para disseminação se for
encarada como um conhecimento enraizado em proposições e declarações, mas que tal
conceção é limitadora pois não observamos o mundo apenas com base em proposições.
Para Gay & Airasian (2003, p. 265) as etapas essenciais em investigação-ação são: 1)
identificar um tópico de estudo; 2) recolher dados relacionados com o tópico; 3) analisar e
interpretar os dados; e 4) executar um plano de ação que represente a aplicação dos resultados
da investigação.
No que diz respeito às considerações éticas sobre a recolha de dados em investigaçãoação no ensino, Gay & Airasian (2003, p. 269) refere que nos casos em que a investigação tem
lugar na sala de aula do próprio investigador, será necessário explicar a realização de uma
investigação, descrever a informação que será usada, enfatizar que a participação é voluntária e
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garantir a confidencialidade aos participantes. Para esse efeito, foi elaborada uma Declaração
de Consentimento (cf. Anexo I).
O protocolo ético consistiu nos seguintes passos: 1) formulação dos princípios éticos a
considerar para o estudo entre orientador e orientando; 2) submeter o estudo a autorização
por parte da direção da escola; 3) após autorização da direção (integrando eventuais
adaptações e sugestões da direção da escola), entregar a Declaração de Consentimento aos
alunos; 4) recolher as declarações na semana seguinte; 5) verificar o consentimento e não
consentimento; e 6) redesenhar o estudo em função do consentimento dos alunos.
A direção da escola autorizou a realização do estudo sem objeções nem
recomendações. Todos os alunos da turma intervencionada consentiram a realização do
estudo.
5.1.3. O estudo de caso
Wood & Anderson (2001, p. 3-4) consideram que o método estudo de caso na
investigação sobre questionamento no ensino-aprendizagem tem origens tão distantes como o
funcionalismo e pragmatismo de John Dewey e William James, o sistema de classificação do
domínio cognitivo de Benjamin Bloom, o conceito cognitivista de metacognição, e o
pensamento reflexivo dos Existencialistas. O fato de a metodologia de estudo de caso e
também outras terem substituído o método recitativo na investigação reflete a alteração do
paradigma do período de predomínio da psicologia para o ambiente competitivo entre os
paradigmas do comportamentalismo, a psicologia humanista, a psicologia cognitiva, o
pragmatismo de Dewey, os Existencialistas, e o movimento praxial da teoria crítica da
sociedade. Afirmam que os professores podem aumentar as suas competências de
questionamento através de estudo de caso:
“A diverse body of educational research provides strong theoretical support for the
development of higher order cognitive learning skills through case teaching. […]
Case study teachers can improve their questioning skills to enhance the critical
thinking of students.” (Wood & Anderson, 2001, p. 7)

Cain (2011, p. 9) considera que os professores não podem estudar os seus alunos como se não
fossem afetados pela sua prática, mas podem estudar o que acontece nas aulas, os significados
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que são atribuídos a determinadas ocorrências e as relações entre elas. Os professores podem,
sim, investigar os efeitos do ensino-aprendizagem nos seus alunos e em si mesmo.
5.1.4. Métodos qualitativos e quantitativos: a abordagem mista
A metodologia é um dos fatores determinantes no sucesso de um estudo, pois dela
depende a recolha e interpretação de dados. Uma vez que neste trabalho se realiza um estudo
de caso em ambiente de investigação-ação, importa conhecer que tipo de metodologia é
habitualmente utilizada e quais as sugestões que a literatura oferece que melhor se adaptam ao
estudo, procurando conferir validade aos resultados e conclusões.
Bresler & Stake (1992, p. 78-79) defendem que há uma diferença epistemológica na
investigação, que se distingue pela investigação tendo em vista formular explicações, por
oposição à investigação tendo em vista a promoção da compreensão. Justificam esta distinção
afirmando que na vida real nenhuma investigação é puramente quantitativa ou qualitativa,
porque num estudo qualitativo há espaço para a enumeração e quantificação de diferenças,
enquanto que num estudo quantitativo é esperado o uso de descrição e interpretação verbal.
No que diz respeito especificamente ao ensino de música, sugerem que necessita tanto de
generalizações formais como de compreensão experimental de situações particulares, ou seja,
a investigação, tanto quantitativa como qualitativa, deve ser de elevada qualidade.
Ainda para Bresler & Stake (1992, p. 79) as características da investigação qualitativa
são: 1) é holística; 2) é empírica; 3) é descritiva; 4) é interpretativa; 5) é enfática; 6) a direção e
foco dos assuntos emergem durante a recolha de dados; e 7) assenta na triangulação de dados.
Onwueguzie & Johnson (2004, pp. 14-17) encaram a abordagem mista como o terceiro
paradigma de investigação, assistido pelos princípios do pragmatismo, cujo objetivo não é
substituir nenhuma das abordagens (quantitativa e qualitativa) mas sim extrair as vantagens e
minimizar as desvantagens de ambas em estudos individuais e entre estudos. Definem a
metodologia mista como:
“the class of research where the researcher mixes or combines quantitative and
qualitative research techniques, methods, approaches, concepts or language into a
single study.” (Onwueguzie & Johnson, 2004, p. 17)

Onwueguzie & Johnson (2004, p. 21) definiram um modelo processual para uma metodologia
mista, que consiste em 1) determinar a questão de investigação, 2) determinar se uma
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abordagem mista é apropriada, 3) selecionar o método ou o modelo misto de investigação, 4)
recolher os dados, 5) analisar os dados, 6) interpretar os dados, 7) legitimar os dados, e 8)
retirar conclusões e redigir o relatório final.
A recolha de dados quantitativos e qualitativos é efetuada em simultâneo, como
sugerido por Creswell (2009). Quanto ao peso que cada um dos métodos tem neste estudo, os
dados qualitativos são em bastante maior número, embora os dados quantitativos sejam
usados para completar a abordagem indutiva do método qualitativo.
A discussão dos resultados assenta no princípio referido por Creswell (2009) de
concurrent triangulation strategy47, que consiste na recolha de dados quantitativos e qualitativos que
são posteriormente comparados para determinar pontos de convergência, diferenças e alguma
combinação de ambos (p. 213). O objetivo é fundir os dados, integrar ou comparar os
resultados de ambos os métodos. Esta abordagem é escolhida também porque é indicada
como uma das mais adequadas para aplicar em investigações cujo período de duração é curto
(p. 216). As estratégias de validação dos dados qualitativos assentam nos princípios de
triangulação, descrição detalhada dos eventos, clarificação dos preconceitos inerentes à participação do
investigador e apresentação de informação discrepante ou negativa de forma clara, (pp. 191-192).
Os dados deste estudo serão inicialmente apresentados de forma separada e,
posteriormente, interpretados e discutidos em conjunto noutro sub-capítulo. Foram definidos
os instrumentos de recolha de dados que de seguida se apresentam.

5.2. Instrumentos de recolha de dados
A recolha de dados consistiu no seguinte protocolo: os alunos preenchem o inquérito
e o questionário antes das aulas em que será aplicado o questionamento. É então efetuada uma
análise genérica desses instrumentos a que denominamos fase Pré-Intervenção, ou Pré, com
reflexo na planificação das aulas em que terá lugar a intervenção. Durante o período de
intervenção, serão efetuadas gravações audiovisuais de cinco aulas e, durante o processo,
recolhidas perguntas dos alunos e um exercício de composição. Imediatamente após esse
conjunto de cinco aulas, os alunos voltam a preencher o mesmo inquérito e o mesmo
questionário, aos quais denominamos fase Pós-Intervenção, ou Pós. A intervenção tem por
base o método investigação-ação, em que cada aula é sujeita a análise com reflexos nas aulas
47 Creswell refere que outros autores como Greene, Caracelli & Graham (1989); Morgan (1998); Steckler, McLeroy, Goodman, Bird &
McCormick (1992); se referem à comparação entre dados qualitativos e quantitativos como confirmação, desconfirmação, validação cruzada ou
corroboração (p. 213).
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seguintes. A Figura 3 providencia uma referência visual para os diferentes momentos da
investigação:

FIGURA 3 - CICLOS DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO E RECOLHA DE DADOS

5.2.1. Inquérito
Optamos por um inquérito de resposta fechada para obtenção de dados quantitativos.
Foram colocadas duas hipóteses: o desenho de um inquérito específico para o estudo, ou a
utilização de um inquérito existente na literatura. A primeira hipótese coloca diversos
problemas de conceção, desenvolvimento e validação de um inquérito que revelasse aspectos
essenciais dentro do tempo disponível para a realização do estudo. Por outro lado, a segunda
hipótese coloca o problema de, ao utilizar um instrumento pré-existente, este poder não ser
inteiramente adequado ao estudo.
Lisa Marie Bell (2013) concebeu o inquérito COLES (Constructivist-Oriented
Learning Environment Survey), apresentado integralmente na sua tese de doutoramento (Bell,
2013) e publicado posteriormente numa versão mais reduzida (Bell & Aldridge, 2014). Foi
desenvolvido para avaliar a perceção dos alunos sobre o ambiente de aprendizagem na sala de
aula e é constituído por onze escalas, sendo dez escalas constituídas por 6 itens e uma escala
por 7 itens. Permite uma análise quantitativa de onze escalas: Relacionamento, Apoio do
professor, Equidade, Ser jovem adulto, Avaliação Formativa, Clareza dos critérios de avaliação,
Envolvimento, Orientação de Tarefas, Pertinência pessoal, Cooperação e Diferenciação48. O
objetivo da utilização do COLES é, para a investigadora, proporcionar uma visão detalhada
para os professores sobre o ambiente de aprendizagem na sua sala de aula (Bell, 2013, pp.
79-81).
48 O COLES é originalmente em Inglês. As onze escalas são traduzidas dos seguintes termos: Student Friendship, Teacher Support, Equity,
Young Adult Ethos, Formative Assessment, Clarity of Assessment Criteria, Involvement, Task Orientation, Personal Relevance, Cooperation,
Differentiation.
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As onze escalas foram desenvolvidas numa perspetiva de integração de diferentes
escalas e instrumentos já existentes num só instrumento. Posteriormente, a investigadora
procedeu à validação do COLES, concluindo que os resultados dos diferentes parâmetros de
validação suportam a utilização do COLES como um instrumento válido e fidedigno para
aferir a perceção dos alunos sobre o ambiente psico-social na sala de aula ao nível do ensino
secundário.
Após a escolha do instrumento, procedeu-se à sua tradução de inglês para português.
Seguiu-se a reflexão sobre o potencial de utilização deste instrumento nas aulas de Análise e
Técnicas de Composição. O resultado foi a necessidade de refinar e focalizar o COLES na
problemática deste estudo. Para tal foi concebido e realizado um teste piloto com os seguintes
objectivos: 1) prever a duração do preenchimento do inquérito; 2) aferir se as onze escalas são
relevantes para o estudo; 3) verificar a compreensão por parte dos alunos dos termos e
expressões na sua versão traduzida para português; e 4) especificar a metodologia para a
aplicação do inquérito. Foi realizado a 25 de Novembro de 2014 com uma amostra de seis
alunos de uma turma do 2º ano de ATC da colega também docente no Conservatório de
Música de Coimbra, através do seguinte protocolo:
- O teste teve início com uma contextualização sobre os objectivos do
estudo, as implicações do teste piloto, e as instruções de preenchimento. Durante o
preenchimento nenhum aluno colocou questões nem fez observações. Terminado o
preenchimento por todos os alunos, foram realizadas as seguintes perguntas:
- A apresentação do contexto e instruções de preenchimento foram claras? Resposta Sim,
unânime.
- Sentiram que faltou algo na apresentação? Uma aluna referiu a necessidade de
ter “mais noção de para que vai servir, para o que vai ajudar”.
- As afirmações no inquérito são claras? Quais as frases que vos levantaram mais
dúvidas? Um aluno referiu dificuldade em duas afirmações; outro aluno referiu que
em algumas não percebeu se as afirmações têm uma implicação positiva ou
negativa; outro aluno referiu que não percebe se em algumas afirmações o objetivo
é saber se aquele item é útil para cada um ou se é importante para o dia a dia.
- Quanto à dimensão do inquérito, encaram como: Demasiado Curto; Curto; Adequado;
Extenso; Demasiado Extenso. A resposta foi Adequado, por unanimidade.
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- Quanto aos onze campos: indiquem aqueles que são menos relevantes e específicos para
a vossa aprendizagem nas aulas de ATC. 4 alunos indicaram “Pertinência pessoal”, 3
alunos indicaram “Ser jovem adulto”, e 1 aluno indicou “Diferenciação”.
- Preferem os termos Real/Preferido, Efetivo/Desejado, ou têm alguma sugestão? 3
alunos indicaram preferência sobre Real/Desejado, 1 aluno preferência sobre
Real/Preferido.
- Têm alguma observação a fazer? Um aluno disse “Sim, por causa das
perguntas dúbias, são compensadas por haver uma coluna real e preferido; se
interpretarmos como negativo, no preferido vamos por menos, independentemente
do que for real se a interpretação for positiva, pomos no nível máximo”. Outro
aluno referiu que o inquérito “tem a vantagem de perceber o que é ideal em
relação ao que as pessoas fazem. Quem analisa percebe melhor o contexto em que
a pessoa se sente e a partir daí, nem é necessário reformular as frases, mas sim ter
atenção à interpretação do preferido e do real”. Outro aluno referiu “pertinência
pessoal é adequado, mas é subjectivo: se estamos para seguir música, é
extremamente pertinente, se estamos apenas a estudar, podemos aplicar no dia,
aprendemos sempre alguma coisa, mas podemos não ter percepção disso”.
- Para aferir a importância que cada campo (escala) tem para os alunos do
teste piloto, foi dada a seguinte indicação: “Gostava que atribuíssem um número de 1 a 5 a
cada um relativamente à importância que tem para vocês sobre a vossa aprendizagem, sendo 1 nada relevante e 5 - muito relevante.”

Embora alguns campos possam ter uma classificação de 5, isso não significa que sejam de
relevada importância para o estudo, pois quanto mais os resultados da coluna Real se
aproximam da coluna Preferido, menos relevante poderá ser essa escala, tornando-se assim
redundante. Foi efetuada uma análise de redundância, em que para cada aluno foram
contabilizadas as respostas iguais em ambas as colunas nas onze escalas, por exemplo, 4 no
real e 4 no desejado.
Resta ainda calcular a diferença entre os resultados da classificação atribuída pelos
alunos a cada escala e os resultados da análise de redundância para determinar quais os
campos que devem ser utilizados no estudo. Os campos com baixa classificação dada pelos
alunos e com elevada redundância deveriam ser eliminados.
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GRÁFICO 1 - RESULTADOS DO TESTE PILOTO AO INQUÉRITO COLES

A classificação dada pelos alunos é entre 1 a 5. A redundância entre 0 a 6: 0 indica que
nenhum item é igual, e 6 indica que todos os itens são iguais. Diferença: quanto mais elevado
for este valor, maior será a diferença entre a relevância para os alunos e a redundância em cada
escala.
Os resultados requerem alguma reflexão. “Ser jovem adulto” parece ser evidentemente
irrelevante para o estudo. “Pertinência Pessoal”, embora não esteja entre os quatro mais
redundantes, tem uma classificação muito baixa. “Equidade” é um dos campos que requer
maior reflexão: trata-se de um dos três com classificação mais elevada, contudo, é também o
mais redundante. “Apoio do professor” é tem a classificação máxima mas também uma
redundância elevada. “Cooperação” é um dos 4 mais redundantes. “Relacionamento” é um
dos três com menor classificação mas com um baixo grau de redundância.
Embora “Equidade” e “Apoio do professor” apresentem elevada redundância, opta-se
por manter a sua utilização por serem dois campos com classificação elevada. Embora
“Relacionamento” tenha uma baixa redundância, foi indicado como um dos três com mais
baixa classificação no contexto das aulas de ATC. Perante os resultados, optamos por retirar as
escalas “Ser jovem adulto”, “Pertinência pessoal” e “Relacionamento” do inquérito, mantendo
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as restantes oito: Apoio do professor, Equidade, Avaliação Formativa, Clareza dos critérios de
avaliação, Envolvimento, Orientação de Tarefas, Cooperação e Diferenciação. Por sugestão
dos alunos, o nome das colunas foi revisto, optando-se pelo par Real/Desejado, em vez de
Real/Preferido. O resultado é o inquérito COLES traduzido e adaptado pelo investigador para
o contexto do estudo (cf. Anexo II)
5.2.2. Questionário
Optamos por um questionário com perguntas abertas para obtenção de dados
qualitativos. Colocou-se a mesma problemática anteriormente evidenciada com o inquérito: o
desenho de um questionário específico para o estudo, ou a utilização de um questionário
existente na literatura.
O questionário “How curious are you” desenvolvido por Koechlin & Zwaan (2006, p.
15) surge como interessante referência quando o assunto é o questionamento. Uma tradução e
adaptação para português pode ser encontrada em Reis (2014) em “Quão curioso és”.
Observando as questões de ambos, tanto em inglês como português, concluiu-se que não são
direcionadas para o objetivo deste estudo. Desse modo, optamos por desenvolver um
questionário de raiz com questões especificamente concebidas e direcionadas ao objeto e
âmbito do presente estudo, constante no Anexo III. Para esse efeito, o passo seguinte foi a
escolha de bibliografia adequada ao desenho de questionários.
Saris & Gallhofer (2007) têm como objetivo rever e aprofundar o trabalho de revisão
sobre a metodologia de Stanley Presser, concluindo que a investigação sobre métodos de
pesquisa se tem tornado ainda mais importante do que era há 15 anos atrás, como evidenciado
por Presser (p. 3). Afirmam que o desenho de questões de pesquisa é a tarefa típica e da
responsabilidade do investigador (p. 12). Os autores utilizam o termo request for an answer em
vez de questions, porque as “perguntas” num questionário podem ter a forma interrogativa,
imperativa ou declarativa, solicitando sempre uma resposta; mesmo nos casos em que apenas é
dada uma instrução ou é feita uma afirmação, o texto implica a expetativa de que o inquirido
providencie uma resposta (p. 63-64).
A descrição do desenho do questionário constante neste estudo tem por base as
indicações destes autores. Para uma leitura mais fluída, referimos que essas indicações se
podem encontrar em Saris & Gallhofer (2007, pp. 78-99), em vez de indicar cada uma das
recomendações com a respetiva página, uma vez que estão interligadas com as opções por nós
tomadas.
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Apresentamos de seguida a reflexão efetuada para o desenho do questionário e
elaboração das perguntas. Quanto à escolha dos tópicos, as questões enquadram-se em três
categorias: as questões, o ambiente na sala de aula e as competências de análise dos alunos.
Do ponto de vista linguístico, todas as perguntas são feitas sob a forma de perguntas
diretas, ou seja, perguntas constituídas por apenas uma frase. Algumas são formuladas com as
palavras ‘o que’, ‘como’, para obter informação específica sobre determinado assunto. A
primeira pergunta do questionário que desenvolvemos estabelece o referencial de período de
tempo de forma, implícita, direcionando as respostas seguintes para o mesmo período de
forma indireta sem necessidade de um texto introdutório. Todas as perguntas são apresentadas
na forma interrogativa.
Duas problemáticas principais no desenho de questionários consistem 1) na
formulação de perguntas contendo diversos conceitos, pois podem criar problemas na
obtenção de respostas claras nos questionários, e 2) na formulação com suposições implícitas.
Por exemplo, a pergunta “Como te ajudam os debates na sala de aula a analisar uma obra?”
contém dois problemas de conceção: presume que há debate na sala de aula e tem a suposição
implícita de que os debates em sala de aula ajudam positivamente o aluno a analisar uma obra.
A formulação em duas perguntas, “Há debates na sala de aula?” e “Podes dizer como esses
debates te ajudam ou não a analisar uma obra?” permite ao inquirido indicar a resposta
positiva ou negativa à existência de debates na sala de aula ao mesmo tempo que o deixa à
vontade para expor a forma como esses debates influenciam ou não a sua capacidade de
análise musical. Permite ainda despistar eventuais dificuldades de interpretação, caso o
inquirido responda, por exemplo, que não há debates na sala de aula mas acabe por descrever
uma situação de debate na pergunta seguinte. Optamos, ainda, pelo termo debate em vez de
discussão para não sugestionar a potencial interpretação de conflito mais ou menos implícita na
interpretação em português de discussão.
Em “How Curious Are You” (cf. Koechlin & Zwaan, 2006), a pergunta “Do you ever
ask questions in class?” permite respostas bastante diversas e tem como principal problema
direcionar a resposta para a existência de perguntas na sala de aula por parte do inquirido sem
que isso ajude a caracterizar a forma como o aluno intervém na aula. Optamos por separar o
assunto em duas perguntas: 1) “Costumas intervir nas aulas?”, de resposta fechada para aferir
se há ou não intervenção do inquirido nas aulas, e 2) “Que tipo de coisas dizes nas aulas?”
para verificar se o inquirido refere a colocação de questões como algo que faz na sala de aula.
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“Na tua opinião, nas aulas deste período houve alguma estratégia com influência na tua
aprendizagem?” tem como propósito aferir se os inquiridos referem o questionamento como
estratégia, antes e/ou depois das aulas intervencionadas.
Por fim, surgem três perguntas direcionadas para a análise musical: “Sentes que és
capaz de analisar uma obra sozinho?”; “O que te parece ser necessário para saber analisar?”;
“O que fazes para compreender as matérias mais difíceis?”. Aqui, o inquirido é transportado
para processos metacognitivos mais elevados. As expressões ‘na tua opinião’, ‘podes dizer’ e
‘sentes que’ são componentes especiais das perguntas e têm como objetivo enfatizar que é
pedida a opinião subjectiva do inquirido em vez de uma afirmação genérica.
5.2.3. Gravação de aulas
As aulas gravadas constituem o elemento central de recolha de dados, uma vez que as
estratégias serão aplicadas nas aulas. Decorreram sempre às quartas-feiras, constituídas por
três tempos letivos de 45 minutos entre as 14:30 e as 17h. Para otimizar o tempo, foi
combinado com os alunos que em vez de dois intervalos seria feito apenas um com a
totalidade do tempo destinado ao intervalo (15m). Considerando atrasos que ocorreram por
diversos fatores, a duração efetiva das aulas situa-se em redor de duas horas e alguns minutos.
As aulas 1 a 4 foram gravadas com recurso a uma câmara digital de gravação
audiovisual colocada ao fundo da sala. Nas imagens são visíveis todos os alunos exceto um,
uma vez que o ângulo de captação não era suficiente. Os alunos estão de costas e o professor
de frente. Ao contrário, a aula 5 foi gravada com a mesma câmara colocada sobre um armário
captando alguns alunos de frente e o professor e outros alunos de costas, uma vez que se
tratou de uma aula em grupo em redor de duas mesas.

FIGURA 4 - FREEZE FRAME DA SALA DE AULA ANTES DA AULA 3
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5.2.4. Perguntas dos alunos
Há dois mecanismos principais de recolha de perguntas geradas pelos alunos: as
perguntas solicitadas pelo professor na aula 1 e exploradas na aula 2, e as perguntas geradas
pelos alunos durante as aulas 3, 4 e 5.
5.2.5. Exercício de composição
No final do da aula 3 é pedido aos alunos a realização de um exercício de composição
de Harmonia Cromática. Esta tarefa tem por base o exercício desenvolvido por Aldwell,
Schachter & Cadwallader (2010) no capítulo sobre técnicas cromáticas de condução melódica,
que por questões legais não pode aqui ser reproduzido, apresentando-se apenas o enunciado:
“Set as a three-voice piece for keyboard; add a bass and complete the middle voice.
The middle voice should contain the same kinds of rhythmic values as the soprano,
but mostly in a complementary rhythm so that quick notes coincide with a long
note in the soprano, and vice versa. The bass should be simpler rhythmically and
should mostly use longer notes; you might begin with a dotted half followed by a
quarter. The bass should be very chromatic.” (Aldwell, Schachter & Cadwallader,
2010, p. 644)

Os alunos deverão realizar o trabalho em casa. No início da aula seguinte o professor deverá
realizar algumas verificações de pormenor e notação. Será então entregue passado a limpo e
numa folha separada.

5.3. Objetivos
Um dos objetivos principais deste estudo não passa apenas pelo registo de alguns
aspetos de uma determinada estratégia, como o questionamento, mas sim por uma perspetiva
mais ampla, devidamente enquadrada na investigação e na intenção de proporcionar um
contributo válido para o debate sobre o questionamento nas aulas de análise musical, como
refere Cain (2011):
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“If teachers’ classroom-based action research is to fulfill its potential to improve the
theory and practice of teaching, educational researchers should work with teachers
to find methods which are congruent with the nature and ethics of teaching. There
is evidence that such methods can generate rigorously researched and inspiring
narratives of change, showing teachers’ and students’ struggles to achieve their
educational ideals - not simply reporting strategies which work, but rich and
detailed accounts of the interactions which lead to realizing educational
ideals.” (Cain, 2011, p. 14)

Concretamente, os objetivos são:
‣ Melhorar as práticas de ensino do professor
‣ Evidenciar melhorias de aprendizagem através do questionamento
‣ Procurar formas de conceber e planear as questões em análise musical que
permitam melhores resultados
‣ Testar hipóteses para dar resposta às questões de investigação
‣ Apoiar a investigação numa metodologia que possa ser replicável
‣ Contribuir para a investigação pedagógica e científica através de reflexões
fundamentadas em evidências
‣ Desenvolver a capacidade dos alunos refletirem criticamente sobre a música
‣ Construir uma revisão de literatura adequada à problemática do estudo
‣ Indicar possíveis caminhos de investigação na sequência dos resultados

5.4. Caracterização da amostra
A amostra é constituída por uma turma do 3º ano de Análise e Técnicas de
Composição da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, instituição de
ensino público especializado de música. Contém sete alunos com idades compreendidas entre
os 16 e os 21 anos. Todos os alunos frequentam o Curso Secundário de Música, variante
Instrumento, 6 no regime supletivo e 1 no regime articulado. 6 alunos frequentam o 12º ano
de escolaridade e 1 aluno frequenta o 2º ano de um curso superior (é comum na comunidade
escolar específica muitos alunos continuarem a sua formação no conservatório em simultâneo
com a frequência de algum curso superior). Os nomes são fictícios. Nenhum aluno tem
necessidades educativas especiais, não estão em declarada situação de carência sócio-
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económica ou risco de exclusão social e não há situações de repetição do 3º ano por retenção
anterior. As classificações no final do 1º período situam-se entre os 10 e os 14 valores, ou seja,
nenhum aluno está em risco de retenção antes da intervenção, o que constitui um fator
determinante quanto ao respeito pelas considerações éticas numa investigação-ação desta
natureza. Consideramos que a amostra é bastante uniforme e em dimensão adequada a um
estudo de caso.

5.5. Recursos
Os principais recursos utilizados são: gravações de obras, quadro pautado, colunas de
som, piano, material fornecido pelo professor (partituras, excertos de livros ou resumos) e
câmara de vídeo para gravação audiovisual das aulas.

5.6. Planificação
5.6.1. Planificação da investigação
A planificação geral da investigação consta no Anexo XV.
5.6.2. Planificação das aulas
O protocolo de planificação das aulas tem por base a abordagem de Stringer,
Christensen & Baldwin (2010) no terceiro capítulo de Integrating teaching, learning, and action
research: enhancing instruction in the K–12 classroom - Lesson Planning. Os autores procuram
proporcionar orientações claras associando cada momento de ensino-aprendizagem aos ciclos
de investigação-ação Look, Think, Act.
Para a preparação de uma unidade didática, que pode ser entendida como a planificação
de uma lição ou como a planificação de várias lições sobre o mesmo assunto, os autores
recomendam três fases:
- Look, ou seja, a seleção de uma unidade de estudo, o assunto, a matéria, para ser
aprendida pelos alunos. Para uma planificação eficaz, o professor deve considerar 1) o
conhecimento, experiências, interesses e capacidades dos alunos, 2) identificar uma matéria
que seja relevante para as necessidades educativas dos alunos e para o programa da disciplina,
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3) identificar os elementos de instrução, ou seja, as estratégias de ensino e as atividades de
aprendizagem que possam ser relevantes para a matéria escolhida.
- Think, ou seja, a escolha de áreas específicas dentro da matéria principal. Para uma
planificação eficaz, o professor deve considerar 1) os objetivos e resultados pretendidos
adequados ao programa da disciplina, 2) as áreas ou sub-tópicos da matéria principal, 3) as
estratégias de ensino específicas, 4) as atividades específicas de aprendizagem, e 5) selecionar
formas de avaliar a performance dos alunos em função dos resultados pretendidos.
- Act, ou seja, delinear uma sequência coerente de ensino-aprendizagem organizando
os elementos anteriormente descritos. Uma boa planificação de aula incorpora 1) objetivos e
resultados, o que os alunos irão aprender, 2) objetivos do programa, 3) procedimentos, 4)
mecanismos de avaliação, e 5) recursos necessários para a aula.
Stringer, Christensen & Baldwin (2010, p. 48-49) apresentam dois modelos de
planificação de aulas, ou seja, a macro-estrutura das aulas na sua relação com os ciclos de
aprendizagem: aulas de instrução direta, e aulas reflexivas49. Esta corresponde à abordagem
adequada a este estudo, uma vez que, segundo os autores, uma aula desta natureza começa por
explorar o conhecimento já adquirido pelos alunos, utilizando-o para novas aprendizagens,
procura clarificar e expandir o conhecimento existente incorporando novos elementos de uma
forma lógica e significativa. Outra vantagem consiste no foco na forma como o processo de
aprendizagem se desenvolve em vez de se restringir a um plano e tempo fixos. Segundo os
mesmos autores, as fases de cada ciclo de aprendizagem são 1) Exploração, na qual os alunos
revelam o seu conhecimento, 2) Desenvolvimento, na qual os alunos adquirem novos conceitos e
competências, e 3) Expansão, na qual os alunos aplicam e avaliam esse conhecimento de novas
formas.
A primeira fase - Exploração - contém questões generativas para estimular o
pensamento dos alunos com base no conhecimento já adquirido, envolvendo os alunos na
exploração dos conteúdos e materiais. A segunda fase - Desenvolvimento - consiste na
cooperação com os alunos que, com base na fase exploratória, procuram nova informação e a
formulação de novo conhecimento. Esta fase requer que os alunos sejam capazes de refletir,
questionar e organizar, podendo integrar atividades de avaliação formativa. A terceira fase Expansão - consiste na aplicação do conhecimento e competências de novas e diferentes
formas, através de processos de reflexão e clarificação, podendo também incluir atividades de
avaliação formativa ou sumativa (cf. Stringer, Christensen & Baldwin, 2010, pp. 49-54).

49 Original em inglês: inquiry.
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5.6.2.1. Aula 1
Esta aula é dividida em duas partes e não carece de planificação detalhada. Na primeira
parte, o objetivo é familiarizar os alunos com os diferentes tipos de questões.
A primeira parte da aula consiste na apresentação aos alunos dos diferentes tipos de
questões, agrupadas em quatro categorias: Ordem cognitiva baixa convergente; Ordem
cognitiva alta convergente; Ordem cognitiva baixa divergente; e Ordem cognitiva alta
divergente. O protocolo teve por base o modelo TeachQuest de Ciardiello (1998), que consiste
em três etapas: 1) Identificar questões de pensamento divergente; 2) Classificar questões de
pensamento divergente; e 3) Gerar questões de pensamento divergente. O autor apresenta
também o modelo ReQuest50, o qual consiste sensivelmente na mesma abordagem mas, em
vez de ser um protocolo mais expositivo como o TeachQuest, assenta num procedimento de
pesquisa sobre os tipos de questões mais recíproco entre alunos e professor.
A segunda parte consiste num debate com os alunos sobre a classificação de algumas
questões sobre música dentro das quatro categorias definidas. No final, como preparação para
a aula seguinte, os alunos deverão escutar a obra Nuages Gris, de Franz Liszt e levar como
trabalho de casa a seguinte tarefa: ‘Escrever as perguntas que vos parecem relevantes para a
análise da obra’.
5.6.2.2. Aula 2
A aula 2 tem como objetivo recolher as questões geradas pelos alunos para analisar
Nuages Gris, obter dados sobre a forma como foram geradas e averiguar como responderam às
questões. Esta aula não carece de planificação detalhada.
A primeira parte da aula tem início com um resumo, em conjunto com os alunos, da
aula anterior. Seguidamente, o professor deverá escrever no quadro as perguntas que cada
aluno trouxe. Caso existam perguntas repetidas entre os alunos, pode ou não optar por
escrever apenas uma vez, conforme o espaço disponível no quadro.
A segunda parte consiste num debate com os alunos sobre a forma como geraram as
questões, se conseguiram responder e a quais, com que tipo de dificuldades se depararam.
Durante esse debate deveram, entre todos, identificar o parâmetro musical a que se refere cada

50 O modelo ReQuest foi inicialmente apresentado por Manzo (1969, 1970). A adaptação de Ciardiello (1998) mantém o nome e, para além
do procedimento original de questionamento recíproco entre alunos e professor, inclui treino sobre o para usar procedimentos rápidos como
palavras indício e facilitadores de tipos de questões
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pergunta — como por exemplo harmonia, melodia, textura, etc. — e agrupar esses
parâmetros numa lista. Devem procurar refletir também sobre a ordem cognitiva das questões
que produziram.
5.6.2.3. Aula 3
A aula 3 tem, como objetivo estratégico, a implementação de uma aula estruturada
com base no questionamento. Do ponto de vista científico, o objetivo é a aprendizagem da
definição de Harmonia Cromática no Romantismo Tardio. Esta aula carece de planificação
detalhada (cf. Anexo XVI).
Tem como ponto de partida uma questão-chave para gerar o debate. Pretende-se que
os alunos, através do diálogo e debate entre si e com o professor, identifiquem os pontos
essenciais do assunto definido para a aula.
Segue-se uma breve comparação para proporcionar uma compreensão mais clara dos
princípios estratégicos em que a aula assenta. A aprendizagem da Harmonia Cromática do
Romantismo Tardio poderá ser feita, genericamente, de duas formas:
(I) Sem uma estratégia de questionamento: o professor dita ou fornece uma ficha de
apoio contendo a definição de Harmonia Cromática. Durante a aula os alunos
ouvem a(s) obra(s) e o professor elenca os aspetos principais, ou através de um
powerpoint, de um quadro genérico, ou fornecendo a partitura aos alunos e estes vão
‘apontando’ o que o professor diz sobre cada parâmetro e sobre a peça.
(II) Com uma estratégia de questionamento: a aula começa com a audição da obra e,
após a audição, o professor lança uma questão-chave sobre a obra. A partir desse
momento inicia-se um processo de debate em que os alunos, guiados pelo professor,
orientados na forma de pensar reflexiva e criticamente, mantendo-se ativos e
colaborando entre si, enunciam os principais aspetos da definição de Harmonia
Cromática.
Naturalmente existem mais formas de aprendizagem sobre, no caso, Harmonia
Cromática. Escolhemos estes dois modelos como exemplo porque são bastante contrastantes.
Ao utilizar uma estratégia de questionamento como em (II), é notória a abordagem em que os
alunos são incluídos no processo de aprendizagem, contrastando com a postura passiva de (I).
Não significa que os alunos não façam questões em ambos os modelos, mas a forma como as
colocam e a qualidade das questões poderá ser, com base na literatura revista,
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significativamente diferente. Em última instância, poderão provocar um aumento na
compreensão do tópico principal da aula.
Como este não é um estudo comparativo, será utilizado apenas o modelo (II). Seguemse as orientações principais para o modelo segundo estratégias de questionamento:
1. utilizar as perguntas planificadas para dar continuidade ao debate, desbloquear
momentos
2. adequar o nível cognitivo das questões às indicações da literatura: número
significativo de questões de ordem cognitiva baixa, progressivamente menos de ordem
cognitiva alta
3. atender sempre às dúvidas levantadas pelos alunos
4. procurar não deixar perguntas sem resposta
5. dar relevo às questões geradas pelos alunos
6. servir de elemento orientador do debate e não de elemento dominador, embora
mantendo a posição de controlo sobre as principais opções e direção da aula
7. partir de uma obra específica para uma generalização
8. com base numa obra, levar os alunos a debater os elementos que permitam abordar
os aspetos essenciais da definição de harmonia cromática
9. partir do conhecimento base para um conhecimento novo através de um processo
exploratório, questionante e orientado
10. seguir as orientações para um bom questionamento, nomeadamente:
10.1. respeitar um bom tempo de espera, tanto no ‘wait-time 1’ como ‘wait-time 2’
10.2. frasear novamente as perguntas do professor quando suscitem dúvidas ou
possam não estar direcionadas para a resposta pretendida
10.3. ajudar os alunos a formular questões nas situações em que isso seja benéfico para
a continuidade da aula
10.4. redirecionar os assuntos sempre que necessário
10.5. confirmar sempre que os alunos dão uma resposta certa
10.6. confirmar as respostas parcialmente certas e redirecionar corretamente a questão
integrando as respostas já providenciadas
10.7. não deixar perguntas sem resposta, tanto as dos alunos como as do professor
10.8. enfatizar as respostas certas quando for motivante para a continuidade do
processo e envolvimento do(s) aluno(s)
10.9. utilizar bastantes questões de ordem cognitiva baixa e algumas de ordem
cognitiva alta
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10.10. proporcionar o ambiente apropriado para que os alunos se sintam confortáveis
para expressar as suas opiniões, tentativas de resposta, questões e dúvidas
Na componente científica, a abordagem à obra de Franz Liszt Nuages Gris, composta
em 1881, segue as linhas orientadoras das análises efetuadas por Allen Forte (1987), Zdenek
Skoumal (1994), Philipp Jens Richardsen (2007), Tom Pankhurst (2008) e Matthew Cataldi
(2014).
Forte (1987) refere que autores como R. P. Morgan e Gregory Proctor abordaram a
tríade aumentada — que tem uma forte presença em Nuages Gris — no seu papel dentro da
harmonia cromática do final do séc. XIX e sugere que o plano harmónico corresponde a um
V-I51 alargado. Skoumal (1994) é claro ao afirmar “como fenómeno resultante, o meio-tom
torna-se a ideia motívica primária”52 e também sugere uma espécie de V-I, sendo a dominante
um acorde andrógino. Richardsen (2007) sugere que a peça tem muitos elementos tonais, que
há uma impressão macrotonal de Sol menor e não há uma progressão harmónica funcional.
Pankhurst (2008) é o único a realizar uma abordagem Shenkeriana. Refere que a estrutura
harmónica corresponde a I-V-I, que se perde a noção de hierarquia tonal, e afirma que a
abordagem Shenkeriana sobre uma estrutura contrapontística nesta obra é relevante, mas que
não é tão útil para um modelo global da peça. Cataldi (2014) também sugere Sol menor como
um centro tonal não afirmado e com cadência V-I ausente, concluindo que se a análise da
tonalidade for menos rígida, a peça se pode enquadrar num esquema tonal relativamente
simples.
É visível a influência da análise de Allen Forte nas restantes, ou seja, Forte estabelece
uma referência base com a qual os outros autores vão trabalhar. Cataldi é aquele que melhor
distingue o cromatismo como característica global e o meio-tom como elemento gerador.
Todos os autores falam de uma música muito cromática e de dissonância, ambiguidade, de
uma tónica que nunca aparece e de uma dominante que nunca resolve. Referem também
‘neighbor tones’, ou seja, notas alteradas ou próximas por meio-tom. Utilizam outros termos
como movimento cromático, motivos cromáticos, linhas cromáticas, cromatismo,
cromaticismo, relações cromáticas, e inflexão cromática. Cataldi refere autores como R. Larry
Todd e Arnold Schoenberg, que classificam alguns dos processos de Liszt como harmonia
cromática.

51 O plano tonal alargado é sugerido como Sol menor não assumido. Todos os autores identificam as cifras como V-I. Contudo, poderia
argumentar-se que a referência adequada a uma tonalidade menor seria V-i, dependendo do estilo de cifragem utilizado. De qualquer forma,
optamos por manter a cifra original utilizada pelos diversos autores.
52 “As a related phenomenon, the semitone becomes the primary motivic idea.” (Skoumal, 1994, p. 63)
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Por fim, ainda na componente científica, o professor disponibiliza aos alunos a
definição de Harmonia Cromática, com base no artigo de Hyer (2001), ‘Tonality’, no New
Grove Dictionary of Music and Musicians :
“No romantismo tardio, os momentos de orientação para a tónica tornam-se
esquivos e fragmentários. Esta desintegração tonal tem sido frequentemente
entendida como uma dissolução interior, um processo orgânico no qual as forças de
atração melódica que deram origem à tonalidade levaram à sua inevitável
destruição. A tendência de resolução de sensíveis resultou num cromaticismo
amorfo que neutraliza e obscurece as referências à tónica. A coerência neste tipo
de música não é tanto tonal, mas sim melódica e, principalmente, motívica na sua
natureza. Em casos extremos, o cromatismo motívico do romantismo tardio nega
todas as referências à tónica e precipita-se para o atonalismo.
A harmonia cromática destaca-se como figura de estilo opondo-se a um campo
diatónico mais normativo e comum. Estas harmonias cromáticas são
caracterizadas pelo “estilo de alteração”, distinguido em três factores:
1) alteração de acordes, em que uma nota de um acorde é subida ou
baixada meio-tom,
2) substituição melódica, onde uma nota vizinha dissonante substitui uma
nota consonante de um acorde
3) progressão cromática, onde os cromatismos criam inflexões na
progressão do baixo entre diferentes harmonias.
No geral, as referências à tónica tornam-se mais ambíguas e ocasionais.”

5.6.2.4. Aula 4
A Aula 4 tem como objetivos: 1) contrariar as recomendações para um bom
questionamento; 2) verificar o que sucede quando há numa aula colaborativa, reflexiva, que
apela ao sentido crítico dos alunos, mas sem um planeamento estratégico das questões; 4)
quais os resultados de uma aula com uma forte predominância de assuntos de ordem cognitiva
alta; e 4) dar resposta à questão de investigação nº5.
De forma geral, consiste na não observância dos princípios enumerados na Aula 3, ou
seja, verificar se lançar exemplos e por os alunos a falar é suficiente para servir como exemplo
de questionamento, e quais os efeitos que isso provoca.
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A aula consiste na audição de cinco obras de Arnold Schoenberg e, através de debate
sobre esses exemplos, fazer com que os alunos enunciem as correntes em que os exemplos se
podem integrar. Três exemplos serão escutados na primeira metade e dois na segunda metade
da aula. A secção final consiste na revelação das respostas certas.
Após cada audição, o professor pergunta “Então, o que têm a dizer sobre o que
acabaram de ouvir?” e abre a porta às intervenções dos alunos. Durante o processo, o
professor coloca apenas duas perguntas específicas, planeadas: ‘Qual o provável compositor?’
e ‘Qual o ano em que foi escrita?’, podendo, nesta pergunta, substituir ‘ano’ por ‘década’ ou
‘período’, pretendendo assim provocar que os alunos refiram exemplos como
‘Expressionismo’, ‘Atonalismo’, várias correntes, vários “ ‘ismos ”.
O professor não deve dar nenhuma resposta concreta durante todo o processo,
reservando as respostas para o final da aula, nem em relação ao ano, nem ao compositor, nem
à época/corrente/estilo em que cada exemplo se insere. O objetivo é que sejam os alunos a
gerar todas as respostas, reduzindo ao mínimo a intervenção do professor - student-centered
teaching.
Os exemplos são:
1 - Verklärte Nacht, Op. 4 (1899) - Música Programática
2 - Erwartung, Op. 17 (1909) - Expressionismo
3 - ‘Vorgefühle’, de Fünf Orchesterstücke, Op. 16 (1909) - Atonalismo
4 - ‘Mondestrunken’, de Pierrot Lunaire, Op. 21 (1912) - Expressionismo
5 - ‘Prelúdio’, de Suite für Klavier, Op. 25 (1923) - Dodecafonismo
5.6.2.5. Aula 5
A aula 5 tem como objetivo geral utilizar estratégias de questionamento numa aula
predominantemente expositiva e com mais trabalho de leitura do que a aula 3. O tema central
da aula é o Dodecafonismo. Os objetivos específicos são: 1) abordar a correta utilização das
fontes bibliográficas de referência; 2) conhecer o Dodecafonismo; 3) produzir de uma
definição coletiva de Dodecafonismo por escrito com base na bibliografia disponibilizada.
Esta aula carece de planificação detalhada (cf. Anexo XVII).
Na primeira secção, tem lugar a descrição, por parte do professor, da bibliografia que
está disponível na aula para consulta. O professor distribui as cópias do material principal, em
número suficiente para todos. Após a descrição, deve juntar os sete alunos em redor de duas
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ou três mesas, conforme a melhor disposição no momento. Os livros e documentos devem
ficar ao centro para que todos possam consultar.
Na segunda secção, tem lugar a leitura do material e a pesquisa colaborativa para dar
resposta às questões que correspondem aos aspetos a ser apreendidos na aula, nesta sequência,
separado por níveis:
1. a série dodecafónica, definição e construção
2. as versões da série: original, retrógrado, inverso, retrógrado invertido, e transposição
3. critérios para identificar séries numa obra dodecafónica
4. identificação auditiva das séries
O objetivo é que estes aspetos surjam como consequência da leitura e consequente reflexão
sobre o material, seja sob a forma de questões, dúvidas, ou afirmações que os alunos refiram.
Caso algum dos níveis não seja atingido através desse mecanismo, cabe ao professor introduzir
o assunto, preferencialmente sob a forma de questão para ser respondida através da leitura e
pesquisa no material.
As fontes são: Dunsby & Whittal (1988), Morgan (1991, 1992), Marques (1996),
Whittal (1999), Michels (2003, 2007), Palisca (2005) e Burkholder & Palisca (2006).
vvv
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6. Apresentação e discussão dos resultados
6.1. Enquadramento metodológico da análise de dados
Uma abordagem mista à análise de dados permite ao investigador comparar resultados
qualitativos e quantitativos, através do princípio referido por Creswell (2009, p. 218) de
transformação de dados53, que consiste na criação de códigos e temas.
Para Braun & Clarke (2006, p. 79) análise temática é um método para identificar,
analisar e reportar padrões temáticos, com a função de organizar e descrever o conjunto dos
dados em detalhe. Referem que não é invulgar que os temas possam emergir da própria
análise. Sugerem que as decisões tomadas pelo investigador devem ser reconhecidas como
decisões, como critérios conscientes, e não como consequências e que uma análise temática
não necessita do mesmo tipo de fundamentos que uma análise quantitativa:
“What is important is that the theoretical framework and methods match what the
researcher wants to know, and that they acknowledge these decisions, and
recognize them as decisions. […] We argue, therefore, that a ‘named and claimed’
thematic analysis means researchers need not subscribe to the implicit theoretical
commitments of grounded theory if they do not wish to produce a fully worked-up
grounded-theory analysis.” (Braun & Clarke, 2006, pp. 80-81)

Para tentar definir o que pode contar como tema, ainda Braun & Clarke (2006, p. 82) referem
que um tema é algo que captura algo importante sobre os dados relativamente às questões de
investigação, representando um determinado nível padronizado de respostas ou significados
ao longo dos dados.
O procedimento utilizado neste estudo para análise de dados assenta, assim, nos
princípios e características de análise temática que consiste, como resumem Braun & Clarke
(2006, p. 86) “na pesquisa transversal ao longo do conjunto dos dados para encontrar padrões
de significado repetidos”54.

53 Original em inglês: Data transformation
54 Original em inglês: “To sum up, thematic analysis involves the searching across a data set ︎/ be that a number of interviews or focus
groups, or a range of texts ︎/ to find repeated patterns of meaning.”
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6.2. Descrição dos resultados
6.2.1.Transcrição e descrição das aulas gravadas
O modelo de transcrição é fornecido automaticamente pelo software NVivo. As aulas
foram gravadas em vários ficheiros, correspondendo a segmentos seguidos. Os tempos que
surgem nas transcrições referem-se ao tempo no respetivo ficheiro. Apresenta-se no Anexo
XVIII a transcrição completa da aula 3 como exemplo. O esquema de colunas corresponde a
este exemplo:
Start
Time

End
Time

Transcript - 11 FEV VIDEO1

Speaker

00:00:13.1 00:00:16.3 INÍCIO DA AULA
00:00:14.0 00:00:39.7 -(professor) Vamos fechar o capítulo que abrimos com o
questionamento, vamos ouvir algumas peças, vamos terminar a análise
desta obra, gostava que todos tirassem a partitura para fora.

professor

6.2.1.1. Aula 1
A aula 1 não produziu dados relevantes para a análise, o que está em linha com os
objetivos definidos para esta aula, os quais consistem, genericamente, na apresentação de
conceitos e preparação de procedimentos.
6.2.1.2. Aula 2
A aula começou com a revisão da aula anterior. Num primeiro ponto, o professor
orientou os alunos a recordar os diferentes tipos de questões. Num segundo ponto, o
professor pediu aos alunos para referirem em que consistia o trabalho que levaram para fazer
em casa. Os alunos descrevem a interpretação da tarefa corretamente, nos seguintes termos:
Abel: “Era pegarmos na obra de Liszt e fazer perguntas, as perguntas mais
importantes que achamos que é preciso fazer para analisar uma obra.”
Pedro: “Eu não acho que é fazer as perguntas mais importantes. Acho que
é fazer as perguntas que nós devemos fazer, como se nós estivéssemos a analisar,
fazer as perguntas, e as que nós soubéssemos responder. Foi isso que eu percebi.”
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Gil: “A meu ver é explicar, ou seja, nós víamos a obra, e o processo foi um
bocado, hm, há aqui coisas interessantes, por isso, foi a questão o que é que está a
acontecer aqui? tentar responder a essas questões.”
Jorge: “Era a ideia de que a tarefa era mais ou menos traduzir como é que
era o nosso raciocínio em questões como... quando tinhamos de confrontar com
uma análise de uma determinada peça... tinhamos de traduzir as questões que
passavam pela nossa cabeça e escrevê-las.”
Carlos: “Uma das coisas que o professor pediu é que não ficássemos só pelo
óbvio; uma das coisas que o professor falou foi que nós ficávamos sempre pela
ordem cognitiva baixa, ou seja, analisávamos as cifras.”

Na secção seguinte, os alunos expressam oralmente as perguntas que formularam e o
professor escreve no quadro. A seguir o professor pede aos alunos para indicarem quais as
perguntas a que conseguiram dar resposta. O Abel respondeu a quatro, o Pedro a uma, o Gil a
todas, o Carlos a quatro (inicialmente referiu cinco mas mais tarde alterou), o Jorge a uma, a
Joana a uma e a Rita a nenhuma. Não foi abordada nenhuma resposta para verificar se estava
correta ou não, uma vez que o objetivo da aula era obter dados sobre a forma como os alunos
encaravam as questões no processo analítico.
Seguidamente, o professor pergunta: “Porque é que responderam a umas e porque é
que não responderam a outras?”. O Jorge responde “Não respondi a algumas por causa
daquilo que exigiam em termos de conhecimentos como o tempo que era necessário para
resposta”. O Carlos e o Abel, na sequência da conversa, têm a mesma opinião sobre a
necessidade de conhecimentos base para responder a uma parte significativa daquelas
questões. O Gil tem uma posição diferente: “-(Gil) Basicamente eu fiz as perguntas que achava
que ia dar resposta, pensei, olhei para a obra e pensei, o que é que há aqui diferente e que é
curioso? Vou fazer perguntas sobre isto. E então eu achei e por isso respondi àquelas coisas
que me suscitaram mais interesse e também foram só essas por isso -(professor) Poucas mas
boas é isso?” […] -(professor) Deixa-me ver se eu percebi: tu direcionaste para perguntas, não
tanto do conhecimento que já tens, mas que te pudessem ensinar alguma coisa nova? -(Gil)
Sim”. A Rita refere “eu pelo menos fiz as perguntas às quais tentei responder, mas como não
consegui, formulei-as para tentar responder na aula”, e a Joana “Eu não respondi às perguntas
porque acho que isso tem a ver com uma maneira de interpretação que eu não consigo chegar
nem alcançar e que o compositor tem uma ideia disso”.
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Na secção seguinte o professor propõe aos alunos identificar quais os parâmetros
implícitos nas perguntas, resultando em: Harmonia, Título, Carácter, Textura, Dinâmica,
Forma, Tema/Melodia, Intervalos/Notas, e Período Histórico. No final dessa tarefa o
professor pergunta: “Eu gostava de saber porquê. Vocês sentem que não são capazes de se
questionar sobre todos os parâmetros?”. O Pedro responde: “Sinto-me mais capaz de
questionar mas não sou capaz de responder. -(professor) Ou seja, és capaz, no fundo, de fazer
questões sobre todos os parâmetros, -(Pedro) exacto -(professor) não implica que saibas ou
não responder”. Depois de um breve debate sobre o assunto, o professor resume assim: “Eu
vou-te dizer qual é a minha observação. Quando eu me deparo com respostas dos alunos, no
geral, [...] a profundidade a que se vai é menor do que aquilo que eu gostava. Porque? Porque
se calhar há aqui qualquer coisa que se perde pelo caminho. […] Se calhar […] a noção dos
parâmetros e que tipo de perguntas ou que melhores perguntas se podem fazer sobre cada um
dos parâmetros pode eventualmente ajudar a uma análise mais consciente, mais profunda e
mais autónoma”.
Após o intervalo, o professor lança à consideração dos alunos “Qual vos parece que é
o caminho agora?”. O Afonso diz “É explorarmos as perguntas que fizemos” e a Rita
“Começar pelas mais fáceis, de resposta direta”. O Pedro pede a palavra e diz:
“Na minha opinião acho que o objetivo não é responder a tudo isso que está no
quadro, acho que o objetivo é um pouco aquilo que estávamos a falar há bocado,
acho que na minha opinião devia ser arranjarmos um conjunto de perguntas para
cada um destes parâmetros, ou seja, uma pergunta para a forma; Se o objetivo
nisto é nos ajudar a analisar melhor e a procurar uma análise mais cuidada ou
melhor, então eu acho que nós não devemos especificar, ou seja não devemos estar
aqui a apontar especificamente para esta peça mas tentar generalizar, ou seja, com
isso arranjar uma pergunta que se possa fazer sempre, ou sempre que esteja pelo
menos o parâmetro presente, uma ou duas perguntas, para cada um dos
parâmetros, ou seja, arranjar uma ou duas perguntas para [refere a lista de
parâmetros]. É isso.”

O aluno formulou aqueles que são os principais objetivos numa só intervenção. Perante a
brilhante intervenção, o professor utiliza a técnica de sublinhar e louvar a intervenção: “(professor) Devo dizer-te que às vezes tem umas intervenções despropositadas e umas piadas
fora de sítio, mas essa foi das melhores intervenções que tu já alguma vez tiveste. [….] De
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facto eu tenho mesmo de sublinhar isso, foi das melhores porque foi uma síntese muito bem
elaborada e expontânea de qual é o objetivo com tudo isto. Sim. É mesmo por aí”.
Segue-se uma secção onde o professor pede aos alunos para indicarem, na sua opinião,
quais são as mais simples e as mais difíceis de responder. Durante o processo irão surgir
respostas a algumas das perguntas. No final desta secção o professor refere “Nós não
analisámos a peça; analisámos como analisar esta peça”.
Na secção seguinte o professor diz: “Agora pergunto: passar por este processo, sentem
que foi útil para aplicar noutras peças?”. O Gil responde: “Inicialmente [...] pensava que não;
mas agora que as coisas se estão a começar a construir acho que estamos a chegar a alguma
conclusão acho que sim; ou seja, agora percebemos qual é, temos um novo modus operandi”.
O Pedro diz: “É assim. Relativamente à pergunta que o stor fez, a resposta é sim, porque [...] o
objetivo disto foi exatamente isto, nós chegarmos lá [...] devemos tentar decompo-las em
outras perguntas de ordem convergente mais baixa para tentarmos reunir informação para
tentar responder à tal pergunta divergente. -(professor) Certo. Mas não é só isso, mas o saber
fazer as perguntas”. Na sequência, alguns alunos referem potenciais desvantagens da
abordagem. A Rita refere:
"Acho que o problema é esse nós não estamos habituados a fazer sozinhos e depois
nós não , eu falo por mim, se fosse a analisar, se agora me entregasse uma pergunta
mais geral, eu não sabia bem como fazer, analisar -(professor) Mas agora, perante
este cenário, já tens mais ideia sobre o tipo de perguntas, como as moldar, como
trabalhar as perguntas; achas que isso te pode começar a ajudar? [a aluna acaba
por não responder se sim ou se não, e o professor refere que pode então depender
de como será dali para a frente]”

O Pedro dá a sua opinião em diálogo com o professor:
“-(Pedro) Eu acho que a malta tem de ter em atenção uma coisa, isto é tudo muito
bonito, as perguntas e tal [...] isto das perguntas é o que é, mas acho que também
não é tão bom quanto isso. Não acho que é ter uma pergunta nós decompomo-la
em várias que o resultado sai. Por exemplo, pegando na minha pergunta, qual é o
acorde aqui, neste caso, não é por eu decompor isso em fragmentos, ou em outras
perguntas mais fáceis que eu vou saber responder; o mesmo se aplica aqui. Acho
que realmente nalgumas pode ajudar, mas que não é para nos iludirmos, ah ok,
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agora para uma pergunta basta fazermos 10 perguntas mais fáceis e fica tudo
tranquilo -(professor) certo, não é isso, o caminho não é esse. Isso é bem observado,
isso não é ‘ok, agora fazemos aqui uma data de perguntas mais simplezinhas e
respondemos às mais difíceis’. O conhecimento base é importante e o
conhecimento novo -(Pedro) exacto -(professor) tem de ser formulado mas não é só
por causa das perguntas -(Pedro) era isso que eu queria dizer, não é fazermos as
perguntas, não vamos estar aqui a aprender isto tudo agora assim do nada (professor) é a qualidade das perguntas é que é importante.”

Por fim, o Jorge transmite a sua visão sobre o assunto:
“-(Jorge) A questão é mesmo saber fazer as perguntas. Agora, eu não tenho
confiança que deparando-me com a questão mais ampla eu conseguisse saber que
perguntas mais fáceis de responder, se conseguisse chegar a algum tipo de
conclusão face a responder à pergunta mais ampla. Eu não tenho prática nisso
ainda e não sei muito bem que perguntas hei-de colocar para isso e ainda para
mais que respostas dar a determinadas perguntas -(Pedro) exacto -(Jorge) portanto,
já são muitas coisas que temos de ter em mente aqui.”

A aula termina com a conclusão do professor: “Sentem que só testando com novas obras,
tentar aplicar isto, -(Abel) para ver se resulta”.
O Quadro 1 apresenta todas as perguntas geradas pelos alunos. Alguns alunos
repetiram perguntas uns dos outros, pelo que não se apresentam as perguntas repetidas.
Analisando as perguntas, podemos encontrar referência a 9 parâmetros musicais: Harmonia,
Título, Carácter, Textura, Dinâmica, Forma, Tema/Melodia, Intervalos/Notas, e Período
Histórico, que se encontram a sublinhado no quadro. Os alunos referiram que conseguiram
responder a poucas das perguntas que formularam e que, ainda assim, tinham dúvidas se as
respostas estariam certas. As respostas que os alunos indicaram ter conseguido responder
estão assinaladas com um visto (√). Um aluno redigiu as suas questões sob a forma de
afirmações, utilizando as expressões Relacione, Caracterize e Comente. Estas são expressões que
direcionam as respostas para reflexões abertas, divergentes. Encontra-se também a utilização
da expressão Porquê, o que requer a busca das hipóteses e razões para determinado aspeto da
obra, em linha com uma ordem cognitiva alta convergente. A expressão mais presente é Qual,
comum em questões fechadas, em linha com uma ordem cognitiva baixa convergente.
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Qual é a tonalidade? √
Qual a RELAÇÃO entre o título e a obra?
ABEL

(essa ligação entre título e obra) Está bem conseguida?
Quais as mudanças de textura que existem? √
Qual a função dos tremolos em termos do carácter da obra? √
PORQUÊ a quase inexistência de dinâmicas e a persistência do piano?
PORQUÊ o ostinato nos primeiros 4 compassos?
Qual o carácter da peça?

PEDRO

Quais as partes lógicas da peça? √
Qual o acorde do compasso 9?
Qual é o último acorde?
De que modo o motivo é importante para CARACTERIZAR?

JOANA

Quais os componentes na obra que nos levam para o título?
Porque a melodia passa para a voz de baixo?
Que tipo de atmosfera é sugerida pelos primeiros 4 compassos? √
O que nos sugere à partida o nome da peça? √

CARLOS

PORQUE a utilização de uma quarta aumentada criada pelo Dó# na introdução? √
Que tipos de acordes são predominantes? √
PORQUE a utilização quase total das notas Si b e Lá natural como base de todos os acordes?
PORQUÊ a utilização de uma escala cromática no final?
Quantos motivos apresenta a obra?

RITA

Qual a forma da obra?
Qual o significado dos acordes aumentados?
RELACIONE o nome da obra com a sua textura. √

GIL

CARACTERIZE o movimento harmónico. √
COMENTE a utilização do tema na obra. √
Em que é que o título se enquadra na peça?

JORGE

Qual o papel do Dó # recorrente na peça?
O que se pode evidenciar nesta peça relativamente ao período em que foi escrita?
QUADRO 1 - PERGUNTAS GERADAS PELOS ALUNOS PARA ANALISAR NUAGES GRIS
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6.2.1.3. Aula 3
A aula 355 tem início com uma questão chave colocada pelo professor: “Pergunta: Qual
é o elemento gerador dessa obra?”. Segue-se uma secção em que os alunos procuram definir o
que é um elemento gerador:
00:04:10.2

00:04:25.2

-(Rita) O elemento gerador é... é o elemento onde o compositor se
baseia em toda a obra para a construção -(professor) Sim. -(Rita) ...e
que vai repetir ao longo da obra -(professor) pode repetir ou não, mas
tu disseste uma palavra importante que é "é onde se baseia".

Rita e
professor

00:04:27.5

00:04:28.9

-(professor) Mais ideias, mais hipóteses sobre isso. O PROFESSOR
RECONHECE A PASSAGEM CERTA DA RESPOSTA DA
ALUNA, E PROCURA ENVOLVER OS OUTROS ALUNOS,
PROCURA DAR ORIGEM A UM DEBATE

professor

00:04:29.0

00:04:35.6

WAIT-TIME

00:04:36.1

00:04:54.9

-(Gil) Eu pensava.... se a gente pensar noutra palavra.. quer dizer.. eu
pensei que seria o tema..... [o aluno está a dar uma resposta muito
desorganizada e desestruturada. O professor intervém, pegando em
algo que disse o aluno] -(professor) Espera. Tema, já é um parâmetro,
ou seja, já estás a tentar dar resposta a esta pergunta [à questão chave] (Gil) Sim.

00:04:55.8

00:05:12.6

eu agora vim um bocadinho atrás e tentar perceber o que é isto do
professor
elemento gerador, porque se calhar para perceberem para irem lá buscar
o elemento gerador, têm de perceber o que é efetivamente.

00:05:13.4

00:05:22.1

-(professor) Aqui a Rita disse, e num bom sentido, ou seja, numa boa
direção, que é onde o compositor se baseia

professor

00:05:26.0

00:05:29.4

-(professor) Numa palavra?

professor

00:05:28.3

00:05:30.9

-(Abel) Início…?

Abel

00:05:34.4

00:05:34.8

-(Rita) A ideia?

Rita

00:05:35.5

00:05:36.2

-(Abel) Como eu queria dizer, era ideia!

Abel

00:05:36.7

00:05:38.3

-(professor) É a?.... a ideia. Exactamente [enquanto assinala
gestualmente a aluna que deu a resposta certa]

professor

00:05:40.3

00:05:43.0

-(professor) Quem é que pensou nessa palavra?

professor

00:05:45.9

00:05:46.0

[2 alunos assinalam que pensaram nessa palavra]

00:05:52.3

00:06:04.9

-(Abel) Quando disse início queria dizer "ponto de partida", não queria
dizer início da obra -(professor)Está bem, já percebi. Mas o ponto de
partida é uma ideia.

Abel

00:06:06.5

00:06:21.7

-(professor) Há uma ideia por trás desta obra, ou seja, há um elemento
gerador que gera este discurso. Uma hipótese que já foi dada, era que
era um intervalo de quarta. O que é que vocês acham?

professor

55 A transcrição integral da aula 3 está disponível no Anexo XVIII
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Gil e
professor

Passados 16 minutos de aula, o professor toca a peça no piano sem o elemento
gerador. Depois de tocar, o professor pergunta: “Soa-vos à mesma peça?? -(alunos) Não!”.
Segue-se uma secção de tentativa de descoberta dos motivos que levam a que a peça não
soasse ao mesmo, até que o Abel refere “tirou o elemento gerador” cerca dos 18 minutos.
Segue-se uma reflexão que origina um dos aspetos a focar, o cromatismo: “-(Jorge) O
professor alterou diatonicamente […] os acordes diatónicos e não propriamente.... -(professor)
Foi bastante mais diatónico... -(Jorge) Sim. -(professor) Boa. Por oposição ao quê? -(Gil) Ao
cromatismo que havia.. os acordes.. um cromatismo descendente.. -(professor) Mas... isso é
apenas uma das partes.”.
Na secção seguinte, o professor questiona os alunos “Vamos lá ver. Isso do
cromatismo... será esse o elemento gerador?”. O assunto gera a noção de meio-tom e o
professor direciona a questão para considerar como elemento gerador o meio-tom ou o
cromatismo. Os alunos fazem as suas reflexões no debate e afirmam que o elemento gerador é
o meio-tom. A resposta à questão chave surge aos 21 minutos de aula, dada pelos alunos, e
confirmada pelo professor.
De seguida, o professor reproduz integralmente o Prelúdio do drama musical Tristão e
Isolda de Richard Wagner. Terminada a audição, o professor diz: “Eu gostava que vocês
fizessem uma coisa, que é Relacionar a obra que acabamos de ouvir com esta [Nuages Gris]”.
Desta indicação surge um novo tema através das respostas dos alunos: música tonal e música
atonal. Segue-se um debate sobre características da música tonal e da música atonal. Desta
reflexão a turma chega à conclusão de que o elemento gerador é o mesmo em ambas as obras.
Contudo, o Jorge levanta a seguinte questão: “-(Jorge) A questão é que eu não sei se dá para
distinguir se é o mesmo ou não ou se são os dois diferentes, entre o meio tom e o cromatismo.
-(alunos) Sim. -(professor) Ok, ótimo. Então, para responder à questão temos ... -(Pedro) de
saber o que é que é o cromatismo -(professor) saber o que é a diferença entre o que é... onde
utilizar a palavra cromatismo e onde utilizar a expressão meio-tom. -(professor) Estão a ver
que formulamos aqui uma pergunta interessante”. A turma retoma o debate sobre cromatismo
e meio-tom, procurando, depois da primeira abordagem já efetuada, definir e relacionar
melhor os dois conceitos.
O resultado é a chegada ao momento em que os alunos são questionados no sentido
de formular um termo, um nome, uma expressão, que possa definir o tipo de harmonia em
que se enquadram os dois exemplos, consistindo este no principal tema da aula:
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00:13:21.1

00:13:30.1

-(professor) Então o cromatismo utiliza-se mais quando estamos a falar
de que tipo de parâmetro? -(Gil) parâmetro tonal? -(professor) Não.

professor

00:13:31.0

00:13:32.7

-(Carlos) Harmonia. -(professor) Tem que ver com a harmonia, mas
num ponto de vista mais abrangente.

Carlos e
professor

00:13:37.2

00:13:52.7

WAIT-TIME

00:13:52.7

00:14:16.1

-(professor) A minha pergunta é que não é boa neste momento para vos professor
orientar. Vocês foram logo dizer harmonia. Sendo assim, qual é o tipo
de harmonia nestas duas obras - O PROFESSOR REFLETE SOBRE
A PERGUNTA QUE FEZ, CONSIDERA-A FRACA E
REFORMULA-A

00:14:25.8

00:14:33.9

-(professor) Como é que podemos caracterizar através de uma
expressão o tipo de harmonia nestas duas obras?

00:14:33.9

00:15:08.0

[...]

00:15:08.0

00:15:13.7

-(professor) Que nome podemos dar então, como é que podemos
caracterizar, a harmonia, nestas duas obras?

00:15:13.7

00:15:25.5

WAIT-TIME

00:15:26.6

00:15:30.0

-(Gil) por meio tom.. cromática... Harmonia cromática?

Gil

00:15:47.1

00:17:00.8

-(professor) Será que podemos chamar harmonia cromática? Ou seja, é
harmonia tonal, mas tal como na harmonia tonal, também há uma
harmonia com características mais.. quê? O oposto daquilo -(Abel e Gil)
Diatónica. -(professor) [...] Dentro do mundo tonal, a harmonia pode
ser utilizada de uma forma mais diatónica ou de uma forma mais... (alunos) cromática.

professor
, Abel,
Gil e
alunos

00:17:03.3

00:17:21.1

-(professor) Sim. Através do quê? -(Gil e Joana) dos meios tons (professor) de uma linguagem que recorre a alterações [os alunos vão
completando as palavras] modificações por meios tons -(Pedro) É isso.

professor
, Gil,
Joana e
Pedro

00:17:26.0

00:17:26.1

-(professor) Vocês chegaram lá.

professor

professor

professor

A aula prossegue com um resumo partilhado com os alunos sobre os principais
aspetos focados na aula. A aula finaliza com o professor a ditar aos alunos a definição de
Harmonia Cromática.
No final da aula, antes de ditar a definição, o professor solicita aos alunos que se
pronunciem, que emitam a sua opinião, sobre o método utilizado na aula de hoje. Observemos
algumas das passagens principais e opiniões relevantes para discussão.
Os alunos são questionados sobre dois aspetos. Em primeiro lugar, sobre o método
em si:
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00:23:54.7

00:24:27.9

Não estava à procura que vocês escrevessem a definição. -(Pedro)
Estava à procura dos tópicos. -(professor) Estava à procura que vocês
identificassem os pontos chave dessa definição. Através do quê? (Jorge) Através de processos cognitivos -(professor) Pois, essa é
conveniente. -(Pedro) De perguntas. -(professor) Através de quê? (Pedro) Questões. -(professor) E os outros, o que têm a dizer?

professor,
Pedro e
Jorge

00:24:35.6

00:25:14.7

Tinha de fazer sentido, reflexões -(professor) Mas é só daqui para aí
[professor-aluno]? -(Abel) Não. -(professor) Então? -(Gil) É entre. (professor) Foi entre vocês. -(Pedro) Sim. -(professor) Mas foi mais
quê? Foi diferente? [...] Vamos lá ver, eu já alguma vez vos tinha dado
definições? -(Pedro) Já. Sobre o Noturno. -(professor) E como é que
foi? -(Gil e Pedro) Foi ditando -(professor) Eu ditei e vocês
escreveram. -(Abel) Aqui vamos arranjar nós a nossa definição? (professor) Hoje [sobre a aula de hoje] -(Abel) Sim. -(professor) Não
propriamente.

Gil,
professor,
Abel e
Pedro

00:25:12.2

00:25:15.9

Arranjamos os tópicos

Rita

00:25:18.3

00:25:38.9

Andámos à procura dos aspectos chave -(Abel) para chegar a uma
definição -(professor) naquele que é a necessidade - estamos num
contexto educativo - à necessidade de haver algo produzido para vocês
poderem estudar, ou algo formulado do ponto de vista textual para
vocês poderem estudar e trabalhar.

professor
e Abel

00:25:38.9

00:25:46.5

Mas só que isto foi feito de uma forma diferente. É visível isso para
todos? -(alunos) Sim.

professor
e alunos

00:25:48.9

00:25:51.2

Sim, foi uma maneira diferente de lá chegar

Pedro

[…]
00:26:28.3

00:27:08.6

Acho que é totalmente diferente. Acho que nesta aula o trabalho de
casa para além de [indecifrável] menos tempo, o stor também acabava
por dar assim um empurrão um pouco maior do que hoje deu. (professor) Hoje dei um empurrão maior? -(alunos) Não! -(Pedro) Deu
um empurrão mais pequeno. -(professor) Jorge, tu disseste que hoje dei
um empurrão maior. -(Jorge) No sentido... quer dizer... o stor incitounos mais a tentar compreender a chegar a determinada resposta em vez
de fazer-nos uma questão a ver se nós sabíamos e depois responder à
questão por si próprio no quadro. Foi essa a ideia com que eu fiquei
desta aula em relação às outras.

Pedro,
professor,
alunos e
Jorge

00:27:11.4

00:27:22.5

Carlos, estás aí a dizer sins e nãos, tens alguma coisa a dizer? [...] Podes
não ter. Como quiseres.

professor

00:27:22.5

00:27:30.9

Sim. Acho que deu a matéria assim um bocado mais a adivinhar... e
chegamos lá.

Carlos

00:27:32.9

00:27:45.3

Vocês partiram do que sabiam ou não? [...] Sim. E a partir daí,
construíram o quê? -(Pedro) Novo saber. -(professor) Novo
conhecimento, novo saber.

professor
e Pedro
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00:27:45.3

00:28:29.3

Basicamente a ideia com que eu fiquei das outras aulas é que era um
bocado chato, quer dizer, não era tão bom, por exemplo às vezes na
análise eu dizia.... o professor perguntava "Então o que é que está a
acontecer aqui?" e a gente ficava sem saber o que dizer e o professor
dizia a resposta. Acontecia muitas vezes isto, e aqui o professor nunca
disse, ou melhor, só uma ou outra vez é que nos deu a resposta sobre
alguma coisa. Disse-nos que as duas eram, ou melhor, confirmou-nos!
que as duas eram tonais e confirmou-nos que o elemento gerador era o
meio-tom. De resto não nos disse mais nada, nós é que tivemos de
fazer tudo.

Gil

00:28:34.6

00:28:46.4

Eu acho que não estive nas mesmas aulas que o meu colega. Acho que
sim senhor o stor nos ter dito algumas coisas mas acho que nunca
chegou aqui e disse "olha, é isto".

Pedro

00:28:47.7

00:29:26.8

Eu percebi o que disse o Gil. Acho que... O Gil tem razão mas é no
que diz respeito a esta aula. Comparando com as outras - isso já tem a
ver com o meu estilo de dar aulas - não é habitual eu chegar aqui e darvos as coisas. Ok. Mas, hoje, o mais importante é, se sentiram alguma
diferença, por mais ligeira que seja ou não. [Os alunos acenam com a
cabeça que sim, que sentiram uma diferença] E é ligeira, acentuada, ou
extremamente contrastante?

professor

00:29:26.8

00:29:32.8

Acho que é... está entre o ligeiro e acentuado.

Pedro

00:29:32.8

00:30:14.7

Acho que é uma evolução porque quando nos dá uma definição diz
que não nos dá em papel, ou o professor entrega e nem sequer lemos
por vezes -(professor) Eu? -(Rita) Sim, quando nos dá mesmo já
escrito. O professor prefere ditar para nós já estarmos também a ouvir
e estarmos a escrever. E o que aconteceu agora foi mais evoluído
porque aí tentámos chegar à definição. -(professor) Ainda não há a
definição em si. -(Rita) Não, mas... -(professor) Eu não vos vou fazer
passar por esse passo, pelo menos neste aspecto, não me parece que
seja o mais importante. -(Rita)... mas quando estivermos a escrever a
definição geral, já conseguimos perceber e encontramos [indecifrável].

Rita e
professor

00:30:14.7

00:30:37.9

Eu acho que o método de hoje deixa-nos... fez-nos seguir determinada
linha de raciocínio lógico até chegar a um determinado ponto e a partir
daí conseguimos interiorizar muito mais facilmente quando virmos a
definição e vermos a que é que a definição consiste e o que é que lá
está escrito, basicamente.

Jorge

00:30:37.9

00:31:21.3

Nesta disciplina, acho que é um bocado, um bocado não, falo por mim,
é muito fácil uma pessoa estar aqui toda atenta e tal mas desligar-se
durante dois minutos e depois já não percebe nada. E acho que assim
nós estamos todos a participar quer queiramos quer não. Acho que...
tenho a certeza que não há aqui ninguém que não tenha participado e
que acabamos por estar muito mais activos quer queiramos quer não e
é muito mais produtivo do que o stor estar a ditar-nos uma definição e
nós estarmos a escrever, ou seja, isto quer dizer que nós a participar
assim e o stor a fazer a aula desta maneira acho que rende muito mais
do que se o stor se sentasse e dar-nos a definição e nós escrevêssemos.

Pedro

00:31:21.3

00:31:26.7

Ok. Parece-vos mais produtivo. -(alunos) Sim. -(professor) Em que
sentido?

professor
e alunos
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00:31:26.7

00:31:36.3

No sentido de produzir conhecimento. É que pelo menos agora tenho
mais ou menos a ideia do que é que é a harmonia cromática. Se o stor
me tivesse ditado a definição, se eu não lesse, provavelmente já não
sabia o que é que era... -(Joana)...ele já não se lembrava o que é que era.

Pedro e
Joana

00:31:38.4

00:31:40.8

Isso.. vocês?... [na linguagem gestual está implícita a pergunta se os
alunos concordam com a ideia anteriormente exposta e afirmam que
sim]

professor
e alunos

[…]
00:31:44.8

00:32:03.5

Eu ia dizer que a única desvantagem que eu posso ver neste processo é
que é capaz de demorar mais tempo que o anterior. Mas sim, de facto,
acho que garante-se mais... -(professor) ...que o anterior?... (Jorge) ...que eu não sei muito bem como é que era, mas no entanto...

Jorge e
professor

Em segundo lugar, as opiniões sobre o uso do método em diferentes matérias:
00:34:09.0

00:34:38.9

Então, e agora é a minha curiosidade [...] vocês acham que este método
resulta para todas as matérias?

professor

[…]
00:34:44.4

00:35:00.6

É mais nas matérias, talvez.. novas, mais... -(professor) Isto é uma
matéria nova. -(Rita) Sim. Que requerem mais conceitos, mais aspectos.

Rita e
professor

[…]
00:36:38.2

00:36:57.5

O que eu ia dizer era que à medida que nós vamos evoluindo, à medida
que os anos vão passando, neste terceiro ano acho que este processo já
se consegue utilizar de uma melhor maneira do que se fosse se
chegássemos ao primeiro ano, às primeiras aulas, e o professor
utilizasse esse processo, nós não íamos conseguir chegar lá. Penso eu.

Abel

[…]
00:37:18.3

00:38:35.5

É assim, eu discordo ali um bocado do que eles estão a dizer, porque
Pedro e
apesar de... a questão é se este método resulta melhor ou assim Abel
(professor) ...com todas as matérias. -(Pedro) Eu acho que o que se está
aqui a falar não se trata propriamente se é primeiro, segundo ou
terceiro ano, mas acho que isto se aplica bem em matérias que sejam
mais teóricas, que sejam de carácter menos prático. Isto quer dizer o
quê: para, por exemplo, acho que isto seria impensável, acho que.. não
sei se seria muito bom fazer este tipo de abordagem no contraponto ou
algo relacionado com técnicas. Acho que isso tem um carácter muito
mais prático. O stor de Física tinha um ditado qualquer chinês, eu já
não me lembro muito bem como é que era, mas basicamente dizia que
"tu só sabes quando fizeres", ou seja, há coisas que aquilo só se vai
treinando, e acho que por exemplo isto não é qualquer coisa que uma
pessoa chegue aqui, vou escrever aqui as perguntas iguais e depois dar
as respostas à mesma pergunta até ficar bem. Acho que, por exemplo, o
contraponto é uma coisa que se treina; acho que isto não é uma coisa
que se treine, este método para coisas teóricas, para conteúdos teóricos,
está ótimo. -(Abel) Isso é mais ou menos o que nós estávamos a dizer.
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[…]
00:38:55.9

00:39:37.1

Vai também um bocado na linha deles, só que, relativamente à questão
que o stor tinha dito em concreto, se se aplicava em todos os tipos de
matéria, eu acho que não claramente na questão, por exemplo,
imaginemos uma pessoa a querer construir uma frase. O sujeito,
complemento direto. Na primária não há que dizer sujeito nem
complemento direto, porque não vou usar este processo de "porque é
que é o sujeito e agora o complemento direto? Qual é a história por
trás disto tudo, parece-me um bocado desnecessário perder tanto
tempo numa forma que é de raiz. Depois mais à frente... -(professor)
Tu aprendes a falar antes de saber escrever. -(Gil) Certo. (professor) ...formulas frases... -(Gil) Sim.

Gil e
professor

00:39:37.1

00:40:39.6

Isso é uma coisa interessante, que é, na música, tu já formulas frases
professor,
mesmo sem antes aprenderes o que é uma frase na análise. -(Gil) Sim. - Gil e
(Pedro) Falta dar nomes às coisas -(professor) Atenção, isso é
Pedro
importante, falta dar nomes às coisas e depois saber maleá-las. Atenção
que neste processo está apenas incluído... eu só estou a trabalhar análise
-(Pedro) Pois, por isso é que eu acho que faz sentido... (professor) ...por isso vocês estão a falar, a trazer para a discussão a
parte de composição, a qual eu não estou a abordar, ainda. Percebem
isto? -(alguns alunos) Sim. -(professor) Sabe-se lá, isso eu não vou por
aqui se sim ou se não, se isso faz com que vocês consigam fazer melhor
um exercício de harmonia cromática ou não. Isso, eu não sei. Também
não vos vou dizer se é isso que vai ser estudado ou não.
[…]

00:41:11.9

00:42:36.8

Aplica-se a todas as... Pode aplicar-se a todas as matérias? Sim ou não? professor,
Em princípio, não. Aplica-se a um nicho muito pequenino de matérias? Pedro e
-(Pedro) Também acho que não. -(professor) Então, dependerá do quê? Jorge
-(Pedro) Lá está, se é uma coisa teórica ou prática. -(professor) Se é
teórica ou prática. Os outros querem por aqui alguma coisa? [...] (Jorge) Também depende se é inicial ou se é um desenvolvimento de
alguma coisa que já demos... -(professor) ...se é avançado. Mas isso
acaba por ser tudo. Porque a cada semana que vens para aqui, para esta
ou para outra disciplina, no momento em que entras tens um
conhecimento base, no momento em que sais passado duas horas tens
outro conhecimento... -(Jorge) ...sim -(professor) ...mais qualquer coisa.
-(Jorge) Sim, exacto, isso é um incremento àquilo que já tinhamos
antes, mas para mim iniciado alguma coisa, é preciso estabelecermos
[imperceptível] as bases de determinada matéria. -(professor) Mas eu..
aqui, iniciamos uma coisa nova. Qual foi? Harmonia cromática. Eu
respondo, esta [pergunta] era mesmo para responder.

00:42:36.8

00:43:27.0

Mas parti do princípio de algo que vocês já sabiam, que era... -(Pedro)
Exacto, que era.. o que é que é um meio-tom, acho eu, e achávamos
que sabíamos o que era o cromatismo mas depois estivemos aqui a
debater um bocado... -(professor) Não é bem isso. Já sabiam o quê?
Harmonia.... -(Abel) as características da música tonal. -(professor)
Exacto. -(Pedro) pronto, é isso. -(professor) Pode não parecer tão
distante, mas é distante o suficiente para ser novo, conhecimento novo.
-(Jorge) Sim, mas continua a ser um desenvolvimento... -(professor) ...é.
Tal como quando chegares ao Atonalismo, também é um
desenvolvimento. Já percebi o que queres dizer.
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professor,
Pedro,
Abel e
Jorge

6.2.1.4. Aula 4: 1ª parte
A aula 4 teve início com a audição do excerto nº1: “Verklärte Nacht” (1899), de
Arnold Schoenberg. Os alunos escutaram a obra sem partitura e sem saber nenhum dado
sobre a peça. Após a audição o professor perguntou aos alunos: “Então o que é que têm a
dizer sobre esta obra?”. O professor não lança mais questões, vai dizendo “e mais” e não
desenvolve os tópicos referidos pelos alunos. Algum tempo depois questiona os alunos sobre
o ano e o compositor. O professor vai insistindo que os alunos digam coisas sobre a obra e
que relacionem o que ouviram com o que já sabem. Os alunos vão dando algumas hipóteses
mas de forma relutante. Aos 21 minutos o Gil dá a resposta certa mas o professor não assinala
essa resposta, optando por tentar obter mais hipóteses dos colegas e iniciar um debate que, até
ao momento, tem sido muito pobre:

00:21:47.6 00:21:51.7 -(Gil) Schoenberg? -(professor) Como? -(Gil) Schoenberg? -(professor)
hm... e mais hipóteses?

Gil e
professor

00:21:51.7 00:21:55.5 WAIT-TIME
00:21:55.5 00:22:00.8 [nenhum aluno responde. O professor diz:] Schoenberg. Ok. Mais?

professor

00:22:00.8 00:22:03.4 WAIT-TIME
00:22:03.4 00:22:12.5 Tu disseste... [apontando para o aluno] -(Abel) Sibelius. -(professor)
Podemos por dois. Ests dois?

professor
e Abel

Start
Time

End
Time

Speaker

-00:00:00.
0

00:00:03.4 WAIT-TIME

Transcript - 15 ABR VIDEO2

00:00:03.4 00:00:34.7 Têm que chegar a um consenso. Carlos. Mas não é preciso irmos a
votos. Não? Ficam só estes dois? [o professor dirige-se ao quadro para
escrever os nomes dos dois compositores propostos: Schoenberg e
Sibelius]

professor

00:00:34.7 00:01:14.3 Ora bem, têm algo mais a dizer? [os alunos nada mais referem]

professor

00:01:14.3 00:01:20.5 Vamos ouvir outra peça.

professor

Os alunos mantêm-se sem reacção e o professor avança com a audição de outra obra.
Excerto nº2: “Erwartung” (1909), também de A. Schoenberg. Terminada a audição, o
professor pergunta: “E agora, esta peça? O que vos parece?”. Os alunos comentam sem
ênfase significativo: “-(Gil) Em termos daquilo que eu penso que esta peça estaria inserida...
um pouco mais atrás, ou seja.... -(professor) portanto, esta é antes. -(Gil) Sim. -(professor)
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Vamos lá ver, qual é a questão? Qual é a questão a colocar aqui? Em que período foi escrita
esta peça?”. O Carlos refere Romantismo e o professor pede então mais hipóteses. Não
havendo respostas, o professor diz: “Então vamos reflectir sobre outros aspectos da peça,
sim?”. Há algumas hipóteses dos alunos, mas nenhuma é confirmada pelo professor, o qual
opta por prosseguir com as duas questões já anteriormente abordadas, o ano e o compositor
do excerto nº2. Há cada vez mais tempo de espera, tempo de silêncio, alguns alunos não
intervêm sequer. O professor refere: “Perguntas que podem fazer em relação àquilo que estão
a ouvir? Qual é o género, qual é o estilo, qual é o compositor, qual é a época [...] Mais?”.
Cerca de um minuto e meio depois, o professor diz: “Antes de eu escrever ali [no
quadro], vou-vos provocar com uma outra pergunta. Em que momento, década... começou o
Romantismo?”. Esta questão dá origem ao relato do Pedro sobre uma atividade em que
participaram durante a manhã e que, durante o almoço, esteve a debater com o Jorge e o
Carlos: o guia dessa atividade mencionou o período Barroco e as datas não lhes pareceram
corretas. Este assunto paralelo leva ao início da passagem em que os alunos expressam a sua
opinião sobre o tipo de discussão que está a ser feita naquela aula, a qual não foi provocada
pelo professor, partiu mais da iniciativa dos alunos que se encontravam visivelmente confusos
e, em alguns casos, ligeiramente impacientes:
“-(Gil) Professor, eu acho que o professor, nesta aula em concreto, aconteceu um
fenómeno muito curioso, que foi, o professor fazia as perguntas, e depois à partida,
pela lógica, se o professor faz perguntas, a partir daí íamos logo começar a debater
entre nós para ver o que é que cada um achava e nós... O professor deu espaço
para nós debatermos. Só que, o que acontecia... penso eu.. perante o mundo que é
a análise, acho que nós ficamos um bocado inibidos e com medo de dizer uma
parvoíce qualquer. -(professor) Isso, acontece porquê? porque vocês acham que
estão a ser avaliados? É que vocês numa conversa informal não estão a ser
avaliados... -(Gil) Pois. -(Jorge) É isso que falta no início da discussão, que é uma
coisa que não acontece, falta alguma coisa que desencadeia a discussão... se cada
um de nós não está a começar a discussão, é óbvio que ela não acontece, certo? Se
alguém diz alguma coisa, e a outra pessoa sabe que está mal, vai haver discussão
[risos] mas…”

Os próprios alunos referem que supostamente bastaria lançar perguntas para haver debate,
mas que isso não está a funcionar porque falta algo que desencadeie a discussão.
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Surge então a seguinte observação do Pedro:
00:09:36.5 00:10:48.4 O problema é que eu acho que isto aqui não seja assim um debate tão
grande quanto isso, que é assim: eu não gosto de perder tempo e não
é que esteja a dizer que estou aqui a perder tempo ou não, nem nada
que se pareça, mas o facto é que eu acho que isto quando nós estamos
a fazer um debate ou quando estamos assim neste caso, nós estamos a
dizer alguma coisa que nós sabemos e o outro contrapõe, mas depois
acabamos por chegar a alguma resposta, chegar a alguma coisa
concreta, dizer é isto ou não é isto. -(professor) Mas aí, depois, entro
eu para confirmar, é isso? -(Pedro) Não. Isso é o que eu estou a dizer
que eu faço lá fora. O que me chateia às vezes é a falta de respostas;
nós estamos aqui a falar a dizer isto... ele diz que é Sibelius, ele diz que
é Schoenberg, e se for preciso não é um nem outro e aquilo está tudo
mal. É um debate entre nós, depois se nós formos a ver, pode estar
tudo errado e não serviu de nada, serviu para dizer: olha, não é isto.
Está a perceber o que eu estou a dizer? E isso chateia-me um bocado,
a falta de respostas... Uma coisa é nós estarmos a falar de uma coisa
que nós saibamos, uma coisa que eu sei o que é que estou a dizer,
opiniões face a alguma ideia do que estou a dizer. Não é que aqui eu
esteja totalmente à nora mas também não estou nem de perto nem de
longe, de saber alguma coisa.

Pedro e
professor

00:10:48.4 00:10:50.7 Isso é muito importante saber. Vocês concordam com isto?

professor

00:10:50.7 00:10:52.0 Sim.

alunos

00:10:52.0 00:11:08.5 São muitos tiros no escuro. Acho que nós não... [...] ... o facto de
termos que dizer compositores no espaço de cem anos qual é que é e
porquê, nem todos conseguimos chegar ao [indecifrável].

Jorge

As reflexões dos alunos levam o professor a optar por uma mudança de estratégia,
uma vez que as reacções foram bastante adversas. Embora em linha com o esperado, a
confirmação foi suficientemente pertinente para realizar algumas mudanças na segunda parte,
testando assim outros aspetos de um mau questionamento. Antes do intervalo o professor
informou os alunos de que na segunda parte iria mudar um pouco a estratégia e veriam o que
acontecia. É por este motivo que os resultados da aula 4 estão divididos em 1ª parte e 2ª parte.
6.2.1.5. Aula 4: 2ª parte
A primeira mudança de estratégia é a colocação de uma questão chave como ponto de
partida: “Cada um dos cinco exemplos, em que época/corrente se insere?”. As cinco peças são
escutadas sem debate nem intervenções entre elas, constituindo a segunda mudança de
estratégia. Os dois primeiros exemplos, que os alunos já ouviram na primeira parte da aula, são
escutados novamente:
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00:03:42.2

00:06:06.8

[Audição de Verklärte Nacht, Op. 4, de Arnold Schoenberg]

00:06:06.8

00:06:08.3

2º exemplo.

00:06:10.9

00:06:51.3

[Audição de Erwartung, de Arnold Schoenberg]

00:06:51.3

00:06:53.3

3º exemplo.

00:07:07.3

00:09:03.9

[Audição do 1º andamento de Cinco Peças para Orquestra, de Arnold
Schoenberg]

00:09:03.9

00:09:05.4

4º exemplo.

00:09:20.9

00:11:01.5

[Audição de Mondestrunken, de Pierrot Lunaire, de Arnold
Schoenberg]

00:11:01.5

00:11:03.9

Último exemplo.

00:11:04.7

00:12:07.7

[Audição do Prelúdio da Piano Suite, Op. 25 de Arnold Schoenberg]

00:12:10.3

00:12:20.8

Então temos cinco peças: 1-, 2-, 3-, 4-, 5- [o professor escreve os
professor
números no quadro] e para cada uma das obras eu quero saber qual é a
época em que se insere?

00:12:20.8

00:12:30.6

A primeira é o Romantismo. -(professor) Tu dizes Romantismo. E os
restantes? [um aluno diz algo indecifrável]

Abel,
professor e
aluno

00:12:30.6

00:12:40.1

A primeira era aquela de orquestra, certo? -(Gil) Sim. -(professor)
Então... -(Gil) Cordas. -(professor) Exacto, orquestra de cordas.
Originalmente era para um octeto.

professor e
Gil

00:12:40.1

00:12:45.7

WAIT-TIME

00:12:45.7

00:12:45.8

Romantismo. Conhecem mais 'ismos?

professor

00:12:45.7

00:12:50.2

Sim [alguns alunos dizem, outros afirmam com a cabeça e expressão]

alunos

00:12:50.2

00:12:50.6

Conhecem. Então [estava implícito na comunicação que deveriam
começar a dizer os 'ismos que conhecem]

professor

00:12:50.6

00:13:34.2

Impressionismo, Expressionismo... -(professor) Então vamos lá por
aqui... Impressionismo, mais? -(Joana) Expressionismo. -(professor)
Expressionismo [...] Romantismo, não é? Joana, tens algum 'ismo? (Joana) Não... Se calhar tenho... -(professor) Mais... -(Carlos)
Atonalismo [Joana repete imediatamente a seguir] -(professor)
Atonalismo. Joana, tu disseste Tonalismo? -(Joana) Não. -(Jorge) Mas
pode ser. [durante o processo o professor escreve as correntes no
quadro]

Abel,
professor,
Joana,
Carlos e
Jorge

00:13:34.2

00:13:43.0

Olha, são cinco!! [risos] -(Joana) Vamos fazer aquela coisa das setas
[risadas] -(professor) Exacto, pode ser [em jeito de brincadeira].

professor e
Joana

professor

professor

professor

professor

O professor vai escrevendo no quadro os “ ‘ismos “ que os alunos referem —
Romantismo, Expressionismo, Impressionismo, Atonalismo, Tonalismo — e surge uma seção
em que alunos e professor vão debatendo o que serão cada uma destas correntes. Porém, o
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professor mantém uma estratégia semelhante à primeira parte da aula. Embora algumas
questões obtenham resposta, a maioria não. Ou seja, os alunos não têm o elemento de
confirmação das suas questões e dúvidas por parte do professor, e o debate acaba por ficar
torpe mais uma vez.
Nem todas as respostas geradas pelos alunos obtêm resposta. O Carlos pergunta se
Verklärte Nacht “Podia ser considerada de alguma maneira Música Programática?”. O
professor pega na sugestão, o que dá origem a uma breve troca de ideias, mas acaba por dar a
resposta só muito no final da aula: quando coloca finalmente todas as respostas no quadro,
indica que sim, é música programática. Noutra passagem um pouco mais à frente, o Jorge
pergunta se Erwartung é exclusivamente expressionista. O aluno pergunta para tentar esclarecer
a relação entre Expressionismo e Impressionismo, mas a questão fica sem resposta.
Noutra passagem — só possível de verificar através do vídeo — um aluno refere
“Modernismo” e a Rita diz à colega do lado, a Joana, que tinha pensado em Modernismo, ou
seja, a aluna não falou por insegurança, falta de confiança, porque não sabia se estava certo:
00:00:32.5

00:00:53.7

-(Abel) Já agora, tenho outro 'ismo. -(professor) Tens outro 'ismo? (professor) Sim: Modernismo. [Enquanto o professor escreve
"Modernismo" no quadro na coluna dos 'ismos, a Joana e a Rita,
fazem um reparo entre si, e a Joana diz "Devias ter dito, Rita"]

Abel e
professor

Já no final da aula, os alunos referem Serialismo e, como consequência,
Dodecafonismo. A aula termina com o professor a escrever no quadro o nome, compositor,
ano e respetiva corrente de cada um dos cinco exemplos. O Pedro refere que a segunda parte
da aula foi melhor porque “não andámos a dar tiras às escuras, havia um bocadinho de luz” e
o Gil comenta que na segunda metade da aula “houve um pouco mais de debate”.
6.2.1.6. Aula 5
O professor começa por apresentar a bibliografia, explicando a tipologia dos livros que
leva: dicionário, antologia, livro histórico. Depois, refere-se ao material disponível para a aula,
o que vai disponibilizar em fotocópia a cada um e de que livro provém. Finalmente, refere
quais as peças que dispõe em fotocópias para cada aluno: Prelúdio da Suite para Piano Op. 25,
de Arnold Schoenberg; Piano Piece Op. 33, também de Schoenberg; e Variações Op. 27, de
Anton Webern. Um aluno pergunta “isto é tudo dodecafónico?” e o professor responde “Sim,
são todas exemplos de música dodecafónica.”.
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O professor coloca à consideração dos alunos por onde querem começar. O Carlos
responde “Pela teoria, se calhar, então”. A leitura inicia-se pelo Atlas da Música (2003, pp.
102-103). Começam por compreender a reação de Schonberg em relação ao Atonalismo. O
professor pergunta “O que é uma série dodecafónica” e responde logo de seguida: “É uma
série em que as notas têm uma ordem fixa” e a partir daí vão ver os exemplos de séries que
constam no Atlas.
Depois, começa a seção sobre as formas de trabalhar uma série: original, retrógrado,
inverso, retrógrado invertido. A certa altura o professor pergunta:

04’09

Em que consiste o inverso?

professor

No tema?

Gil

Não é o tema.

professor

Essa é uma óptima questão!

professor

A série dodecafónica não funciona exactamente como um tema funciona na
música tonal. É a base estrutural, como se fosse uma escala, mas não define
temas propriamente. Pode ajudar mais à frente mas na sua base, não é construida
como um tema. [Durante a explicação, os alunos vão tomando notas]

professor

Voltando, o inverso consiste em quê?

professor

Os intervalos… se são para cima passam a ser para baixo

Rita

05’01 Exacto. Se é uma 4a ascendente, passa a ser uma 4a descendente.

professor

A seguir, tem início a análise do Prelúdio da Suite para Piano Op. 25:
11'37 11'42 Vamos então ver.

professor

11'42

Vou então dizer-vos o que vão tentar fazer.

professor

Vão tentar encontrar a série original. Significa que as 12 notas têm que estar
dispostas de forma a que não se repitam.

professor

É previsível que essa série vai estar no início da peça? [professor vai buscar a sua
partitura]

Carlos

Sim. A série estará sempre no início da peça.

professor

12’24 Isso já são princípios que podem começar a tomar nota para depois produzir
aquela que vai ser a nossa definição de dodecafonismo.
12’24

Portanto, a obra apresenta geralmente a série na sua forma original.

professor
professor

12'52 [Os alunos tomam nota, ao mesmo tempo que começam a analisar em busca da
série original]
12'52 13’07 Como é que podemos saber se a série começa numa nota, se primeiro pode ser
repetida noutra?

122

Carlos

13’07 13'10 A série necessariamente será repetida. Onde, é o que temos de descobrir.

professor

13'10 13'23 Por exemplo, aqui, parece que aqui na mão direita, começa a série e …. depois..
transposta…

Gil

13'23 13'29 Primeiro tens que encontrar a série, para depois encontrar as transposições [o
aluno estava hesitante na sua abordagem, na sua dúvida, o professor desbloqueou
dando a resposta]

professor

13'29

Gil

Ok. Eu fiz este cálculo, não sei se vocês acham o mesmo ou não.
13'41 Eu pensei, bem, as primeiras doze notas serão a série, não é? Ou seja, acabaria no
lá.

Gil

13'41 13'54 É isso. Então vamos lá ver. Uma regra: as notas não podem ser apresentadas, a
série tem de ser apresentada integralmente. Agora temos de descobrir se é de
forma horizontal, se é de forma vertical, ou se são as duas combinadas.

professor

13'54 14’15 Vamos lá ver. Temos de recolher as notas. Início… mi, fá… (comecei pela
abordagem vertical)….

professor

14’15

professor

Até agora repetiu alguma nota?
14'17 Não

14'17

Rita

Depois, ré b em baixo…. alto, que já está a repetir uma nota.

professor

Vamos repetir [o processo] - (Gil) então mas o ré b está no baixo.

professor
e Gil

14'34 Sim.
14'34

professor

A questão é se a série aparece assim [vertical] ou se aparece assim [horizontal]

professor

Pois.

Gil

14'53 [repete o processo de identificar as notas até encontrar uma repetida]

professor

14'53 15’03 Isto significa que, provavelmente, a série não anda a cruzar as duas vozes.

professor

15’03 15'04 Até porque isso não poderia ser simultâneo. Se é uma série, não poderia haver
apresentação de notas simultaneamente.

Jorge

15'04 15'07 [professor pensa na resposta]
15'07 15'26 A série em si não tem notas repetidas. Mas se a série estiver sobreposta com outra professor
forma da série… inverso, retrógrado, ret inv e transposto, pode acontecer haver
notas repetidas sobrepostas mas que originalmente fazem parte de duas versões
da série
15'26 15'28 Mas lá está, a série não pode ser vertical por causa disso também.

Jorge

15'28 15'30 Exactamente

professor

15'30 15'36 Ou seja, agora vamos procurar na forma horizontal a ver se encontramos doze
notas que possam formar uma série

professor

15'36

professor

Se virmos em cima…
15'47 (descreve as notas, a meio diz) Já repetiu alguma nota?
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professor

15'47 16’05 Não

alunos

16’05 16'08 Portanto, encontramos a série

professor
56

Como se pode observar, o processo é dialogante com os alunos e assenta no princípio
de reflexão sobre a abordagem analítica à técnica dodecafónica. Mais adiante, os alunos estão a
falar sobre o assunto da transposição da série. Encontraram o Original 6 e estão perante o
problema de ter que transpor a série N vezes para saber qual é. Então, a Rita refere:
00:18:43.8

00:18:45.9

Isto não era mais fácil de fazer com a tabela?

Rita

00:18:47.3

00:18:56.6

Ah, tu conheces uma coisa mais que eles não conhecem. -(Abel) Fazer
o quê? -(professor) Ora explica lá.

professor
e Abel

00:18:58.7

00:19:18.2

Na pauta escrever o O0, que tem obviamente o R0. Depois, têm, para
baixo, na primeira nota do O6, escrevem I0, depois a partir daí, têm,
começam.... [a aluna direciona-se para o professor para ajudar a
concluir a explicação]

Rita

00:19:18.2

00:19:24.6

Ou seja, aqui a questão é, para analisarmos uma obra dodecafónica
temos que escrever as 48 versões?

professor

00:19:24.6

00:19:28.2

WAIT-TIME

00:19:27.7

00:19:47.6

Não... -(Abel) Deve haver uma maneira mais fácil. -(professor) É, lá
Jorge,
está, ou seja, escrever 48 vezes a mesma série [...] é cansativo e bastante Abel e
dispendioso, despende bastante tempo.
professor

00:19:47.6

00:19:55.4

A questão é se há uma forma mais simples de o fazer, uma vez que
isto é tudo tão organizado.

professor

00:19:55.4

00:19:59.4

Sim, aquilo que chamaste tabela, geralmente chama-se quê? [professor
pergunta à Rita]

professor

00:20:05.5

00:20:10.1

[a aluna não se recorda. O professor diz] É a matriz. Matriz
dodecafónica, o que é?

professor

00:20:11.6

00:21:00.3

[professor vai escrever no quadro. Os alunos observam o processo de
construção da grelha, ainda sem introduzir notas]

00:21:00.3

00:21:08.7

Escreve-se aqui o O0. Quais são as notas, ora digam lá.

00:21:08.7

00:21:40.2

[os alunos dizem as notas e o professor escreve a série na matriz no
quadro]

00:21:40.2

00:21:46.6

Então significa que a matriz, lendo a partir daqui temos o O0. Se
lermos ao contrário temos o R0

professor

Start
Time

End
Time
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Speaker

professor

56 Não foi possível abrir o ficheiro correspondente a esta seção da aula no NVivo. Por esse motivo a transcrição deste ficheiro foi feita numa
folha Numbers, pelo que os tempos são apresentados de modo mais geral.

124

00:00:00.0

00:00:00.1

[continuação da aula]

00:00:01.2

00:00:43.4

[o professor faz agora a divisão da matriz para introduzir o inverso]

00:00:43.4

00:01:13.0

Agora devo escrever aqui, o I0, que começa na mesma nota. Mi, e
depos?... [o aluno escreve as notas do I0 na matriz no quando e os
alunos vão dizendo as notas]

professor

00:01:13.0

00:01:25.9

Então signfica que tendo aqui o I0, também tenho o... -(alunos) RI0 (professor) O RI0.

professor
e alunos

00:01:25.9

00:01:35.7

Agora, para encontrar o resto, o que é que tenho de fazer? -(Rita) O1,
é o Fá.

professor
e Rita

00:01:35.7

00:01:43.4

O O0 é escrito aqui. Onde é que é escrito o O1 -(Abel) É em baixo [a
nota fá está imediatamente abaixo do Mi] -(professor) É aqui no fá. O
PROFESSOR NÃO TEVE EM CONTA A RESPOSTA DA Rita E
CONTINUOU O PROCESSO SEM DAR RECONHECER,
APRECIAR, A RESPOSTA DA ALUNA QUE DEU A RESPOSTA
CERTA IMEDIATAMENTE A SEGUIR À PERGUNTA. ISTO
PODERÁ TER ACONTECIDO PORQUE A ALUNA JÁ SABIA
COMO SE FAZ A MATRIZ, E O PROFESSOR PROCUROU
FAZER COM QUE OS OUTROS ALUNOS PASSASSEM PELA
DESCOBERTA DE COMO SE IDENTIFICAM AS
TRANSPOSIÇÕES NA MATRIZ

professor
e Abel

Embora com bastante material disponível, partilhado por todos os alunos, não foi
produzida nenhuma definição. Este fenómeno será abordado mais adiante na discussão dos
resultados.
A secção final da aula 5 repete o procedimento da aula 3, em que o professor procura
recolher opiniões dos alunos sobre o método utilizado na aula de hoje. As opiniões centram-se
em três aspetos: a avaliação neste contexto, a produção de definições, e novamente a utilização
do método em diferentes matérias.
00:00:00.0

00:02:27.8

[alunos continuam a tentar produzir uma definição]

00:02:27.8

00:02:30.0

O professor vai dar a definição?

Rita

00:02:30.0

00:03:08.8

Não. Essa é que é a questão. Isso eu gostava de saber. Vocês precisam
de uma definição estática sobre cada um dos temas? -(Abel) Quer
dizer, se a nós chegarmos à definição e estiver correcta -(professor)
Mas eu tenho material... só não tirei cópias da parte do Grout porque
são muitas páginas e isso eu vou enviar-vos por e-mail.

professor
e Abel

00:03:08.8

00:03:21.0

Convém existir sempre uma definição oficial, pelo menos -(professor)
Pelo menos uma. Mas isso faz dela uma verdade absoluta? -(Jorge)
Não, mas faz dela a base adequada para o teste [risos dos alunos]

Jorge e
professor
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00:03:21.0

00:03:43.6

Lá está, a vossa preocupação... -(alunos) são os testes. professor
(professor) ...onde é que isto vai dar em termos de momento de
e alunos
avaliação, é isso? -(alunos) Sim -(Jorge) Também podemos criar sempre
as nossas mas é sempre mais adequado -(professor) Claro. -(Carlos)
Aquele que o professor sabe e aquela que o professor vai dar 100%
[risada de confirmação dos alunos]

00:03:43.6

00:05:10.9

Se retirassem essa questão da avaliação - isto é importante porque a
professor
avaliação pode aqui estar metida como forma de limitação ou não, mas
não vamos iniciar esse debate - se tirássemos a questão da avaliação,
qual é a vossa perspetiva sobre aquele que é uma aula em que estou ali
e vos digo definições, chego ao quadro e passo as séries; eu podia-vos
ensinar essa obra de Schoenberg, de outra forma, que é chegar ali darvos a partitura, escrever no quadro qual é a série, escrever o inverso, e
vocês passam. Essa é uma forma, outra forma é esta, em que o
processo inclui a vossa participação. Portanto, eu gostava que vocês me
dissessem - retirando a questão da avaliação, eu já percebi que isso para
vocês... obviamente estão no ensino, têm de ter uma nota, etc... - é
algo importante, mas a minha reflexão mais importante é essa, é a
questão do método, utilizado, por exemplo, para a abordagem a esta
peça. Não só esta peça, mas no fundo esta peça, esta técnica, este
estilo, e as questões relacionadas com este estilo. Foi no fundo isso que
estivemos a fazer.

00:05:10.9

00:05:55.8

Tirando essa parte da avaliação, eu acho que esta técnica é melhor
porque a outra tem a vantagem que, mesmo que a gente não
apanhemos tudo na aula enquanto o professor está a dar, temos uma
coisa fixa, ali, para avaliação. Neste caso, vamos ver, vamos estudar, se
tivermos alguma dúvida nós temos ali uma coisa fixa. Agora, não
havendo esse momento de avaliação, acho que esta técnica é melhor
porque acho que apanhamos tudo, acho que é mais fácil de
compreender. Pelo menos eu fiquei a compreender... -(professor)
mesmo que não tenhas passado por um momento de avaliação, sentes
que ficaste a compreender melhor.

00:05:55.8

00:07:16.6

Eu também acho que é mais prático na medida em que.... -(professor)
professor
Mas isso é unânime? Pode não ser. -(Carlos) Concordo com o que o
e Carlos
Abel disse, acho que há um problema, é que não somos nós que nos
[indecifrável] o problema é que poderia escapar-nos alguma coisa (professor) Ok. Aí, entra a minha parte, que é eu estou a levar-vos por
alguns dos caminhos que são os mais essenciais, aí sou eu que estou a
direcionar. Portanto, eu tenho... a aula está organizada para direcionar
para os momentos mais importantes. Por exemplo, vocês saem daqui,
sabem o que é a série, sabem como inverter, sabem quais são as quatro
formas, sabem qual é o princípio de transposição, sabem fazer a
matriz, e sabem como fazer uma primeira abordagem a encontrar as
séries na peça. Ao mesmo tempo disso, conseguem reflectir e dar
origem a diferentes questões que nascem do trabalho que temos estado
a fazer. Eu percebo, mas na verdade, eu tenho aqui uma coisa para
acrescentar, na verdade vocês têm material. Se estão a falar da
definição a um nível estático, eu já vos dei.
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Abel e
professor

00:07:16.6

00:08:27.6

Isto, do Grout, tem a definição de Dodecafonismo. Está cá. Então o
texto, o tal estático, é este. Este, também [referindo-se ao Atlas]. Não
está? Aqui está, começamos por aqui, como início... tu [Carlos]
disseste, "vamos começar pela teoria", então, começamos por aqui, e
aqui fala da forma como Schoenberg e os outros utilizam as séries. Só
que o que nós fizemos é o que está aqui escrito, mas não partimos
daqui; ou melhor, partimos deste bocado, mas não partimos de... ver
qual é a descrição, mas partimos muito mais da forma de... de vocês
ganharem o método de análise. Portanto, aí, pelas definições e os
documentos, que é isso que vocês estão a dizer, aquilo que é a matéria
para o teste, está aqui. Tinham noção disso?

professor

00:08:27.6

00:08:47.7

[alguns alunos acenam que não tinham muita noção, tinham "mais ou
menos"] Mais ou menos. Já agora porquê? -(Carlos) Porque o
professor normalmente dá estas folhas para estudarmos. -(professor)
Então, isso é o material que serve de apoio. As aulas têm sempre
material de apoio, que serve de base.

professor
e Carlos

00:08:47.7

00:09:19.0

Então vamos lá ver, definições, aquilo que vocês estavam a referir
como a definição principal, a definição de onde devemos partir ou que
devemos estudar para depois ir ao teste, vocês têm isso, na verdade
têm. Só que a abordagem a esse material não foi do ponto de vista
"vamos ler a definição".. tal, tal tal tal.... Foi um pouco distinta.
Compreendem isso?

professor

00:09:18.2

00:09:31.4

Portanto, atenção que é preciso ter a noção de que esse tal material,
essas tais definições, agora têm-nas à frente

professor

00:09:19.0

00:09:19.1

[Um aluno diz sim e alguns dos restantes acenam que sim com a
cabeça. Outros não se manifestam]

00:09:31.4

00:09:56.4

Então, outra questão - desculpem estar a roubar-vos um pouco do
tempo [de intervalo] mas eu preciso mesmo - outra questão: Nós
estamos a fazer isto no terceiro ano. Acham que isto será mais simples
de fazer com esta matéria, que é um pouco mais complexa, ou com
outra matéria seria mais simples, como por exemplo com as regras de
escrita coral a quatro vozes?

professor

00:09:56.4

00:10:41.7

Isso já é um bocadinho diferente. Eu acho que isto aqui, como o
professor disse, é mais complexo, podemos estar a debitar mais sobre
isso. A escrita coral -(alunos) é aquilo e é aquilo -(professor) Portanto,
é aquilo e é aquilo. Regras definidas, é aquilo. Tudo o que seria fora
daquilo....... -(Abel) Não, acho que estar a reflectir muito sobre isso não
vale muito a pena. -(Gil) Pois, é que... aprender as regras... se nós
vamos aprender a escrita coral ao estilo Bach, se nós começarmos a
inventar... -(professor) ...inventar não é mau! -(Gil) Sim, está bem, mas
estaríamos a sair do nosso objetivo principal que era conseguir imitá-lo.

Abel,
alunos,
professor,
Gil

00:10:41.7

00:10:58.6

Ou seja, vocês acham que este tipo de abordagem não é para todos os
assuntos. Podem dizer assim... tirando isto da escrita coral, algum
assunto que vos pareça que possa por exemplo.. que não beneficiasse
por ser abordado assim?

professor

00:10:58.6

00:11:10.8

O contraponto. É só regras matemáticas, quer dizer, não íamos estar a
tentar chegar... como é que analisando uma partitura de contraponto
eu ia chegar lá, às regras? Não ia chegar.

Gil
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00:11:10.8

00:11:19.7

Falaste no contraponto, mais alguém, ou do contraponto ou de outro
[assunto]?

professor

00:11:19.7

00:11:30.8

A composição. Acho que um pouco a composição de ATC, isso é
muito tem regras e assim; e a parte da análise é mais... intuitiva...

Rita

00:11:30.8

00:11:54.1

Ok, portanto, na composição não tanto fazer isto mas mais... os
parâmetros específicos e vocês criam -(alunos) sim (professor) ...dentro daqueles parâmetros. -(alunos)...sim. -(professor)
Na parte analítica, podem beneficiar mais desta abordagem de... (Gil) ...diálogo -(professor) ...de descoberta fundamentada, têm
material mas vão esgravatando lá por dentro?

professor
e alunos

00:11:54.1

00:12:14.1

Sim, por exemplo, nos Madrigais de Monteverdi, aí nessa situação de
Gil
Cruda Amarilli, essas coisas, isso acho que este processo podia ser mais
adequado nessa situação; essa situação foi a primeira aula do 2º ano de
ATC.

00:12:14.1

00:12:19.8

Compreendo. Mais alguma coisa a dizer? Pronto, então ficamos por
aqui.

00:12:19.8

00:12:19.9

FIM DA AULA

professor

É evidente que os alunos apreciam uma abordagem reflexiva mas que não têm a
certeza como o método se traduz em termos de avaliação sumativa — o teste, as notas. Por
outro lado, os alunos demonstram algumas dificuldades em perceber como o material pode ser
trabalhado de uma forma articulada para uma compreensão abrangente, ou seja, a informação
sobre a unidade didática da aula — o Dodecafonismo — encontrava-se toda à sua disposição,
mas não numa só fonte. Além disso, o professor não forçou a produção de uma definição,
porque os alunos não sentem necessidade de conjugar essa informação numa definição
autónoma.
6.2.2. Resultados gerais das aulas 3, 4 e 5
6.2.2.1. As intervenções
O número de intervenções tem por base as transcrições das aulas e tem por base a
contagem do número de intervenções na coluna da direita. Observemos alguns exemplos dos
critérios utilizados para identificar intervenções.
Nas transcrições, cada intervalo de tempo corresponde a uma ou um conjunto de
intervenções claramente destacadas. Em alguns momentos há intervenções isoladas, como por
exemplo:
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00:41:19.2 00:41:22.9 -(professor) O que é que faz com que as duas obras sejam tonais?

professor

Noutras passagens as intervenções são em forma de diálogo e assumem esta forma:
00:05:08.9

00:05:56.5 -(Carlos) É o mesmo. -(professor) É o mesmo? -(Gil) É parecido. (Pedro) Eu acho que sim porque ainda há bocado disse que o
ambiente criado [...] ...sendo numa o meio tom, à partida na outra
também parece que seja o meio tom ou o tal cromatismo. -(Gil)
Notava-se, ouvia-se, por exemplo só naquelas passagens estáveis é que
eu notava que as linhas melódicas tinham tons inteiros, porque eu
reparava que a maior parte das vezes era uma descida de meio tom (professor) Sim. Mais ideias sobre isto.

Carlos,
professor,
Gil, e
Pedro

Quando as intervenções são gerais, abrangendo todos ou quase todos os alunos sem
que seja possível explicitar quem, são identificadas do seguinte modo:
00:10:05.2 00:10:07.7 -(professor) Quantas partes tem a forma sonata? -(alunos) Três.
Exposição, Desenvolvimento, Reexposição. Sim.

AULA 3

AMOSTRA

professor
e alunos

AULA 4

71 minutos

AULA 5

1ª parte

2ª parte

40 minutos

46 minutos

90 minutos

RELEVANTE

Nº de
ref.

%

Nº de
ref.

%

Nº de
ref.

%

Nº de
ref.

%

Carlos

8

3,2

9

6,1

7

3,6

26

8,3

Joana

5

2,0

2

1,4

7

3,6

2

0,6

Pedro

35

13,8

11

7,4

26

13,3

(faltou)

(faltou)

Gil

31

12,3

24

16,2

23

11,8

30

9,6

Rita

4

1,6

3

2,0

2

1,0

9

2,9

Jorge

12

4,7

0

0,0

12

6,2

12

3,8

Abel

13

5,1

11

7,4

13

6,7

15

4,8

Todos os alunos

14

5,5

5

3,4

7

3,6

12

3,8

INTERVENIENTES

∑(alunos)=
professor
∑(prof.+alunos)=

122

48,2

65

43,9

97

49,7

106

34,0

131

51,8

83

56,1

98

50,3

206

66,0

253

100,0

148

100,0

195

100,0

312

100,0

TABELA 1 - NÚMERO DE INTERVENÇÕES EM CADA AULA
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Na aula 3 podemos observar que a percentagem de intervenções é bastante equilibrada
entre alunos e professor, com 48,2% e 51,8%, num total de 253 intervenções em 71 minutos.
Na 1ª parte da aula 4 podemos observar que há um maior desequilíbrio na distribuição
de intervenções entre alunos e professor, 43,95 e 56,1% respetivamente, num total de 148
intervenções em 40 minutos. Na 2ª parte da aula 4 podemos observar que é retomado o
equilíbrio na distribuição de intervenções entre alunos e professor, 49,7 e 50,3%
respetivamente, num total de 195 intervenções em 46 minutos.
Na aula 5 podemos observar que a percentagem de intervenções é muito
desequilibrada entre alunos e professor, com 34% e 66%, num total de 312 intervenções em
90 minutos.
6.2.2.2. O tempo de espera

AULA 3

AULA 4

AULA 5

1ª parte

2ª parte

WAIT-TIME
Mínimo

3 seg

2 seg

1 seg

3 seg

Máximo

10 seg

11 seg

5 seg

4 seg

Predomina
3 seg

Longos períodos de espera, acima de 10
segundos, em que acaba por não haver
respostas e é o professor que continua

Predomina
3 seg

Predomina
3 seg

Observações

TABELA 2 - TEMPO DE ESPERA

Na Tabela 2 podemos verificar que o tempo de espera na aula 3 — de bom
questionamento — se encontra em linha com a revisão de literatura. Por sua vez, a primeira
parte da aula 4 — de mau questionamento — permite verificar que os tempos não são muito
diferentes: o mau resultado da aula 4 poderá estar relacionado com os restantes aspetos que
contrariam uma boa estratégia de questionamento.
6.2.2.3. As questões
Por motivos relacionados com a dimensão do estudo, optamos por realizar uma
categorização genérica das questões do professor e dos alunos nas aulas 3, 4 e 5, divididas em
Ordem Cognitiva Baixa e Ordem Cognitiva Alta.

130

AULA 3

2ª parte

Nº de Questões

Nº de Questões

Nº de Questões

Nº de Questões

Ordem
Cognitiva Baixa

44

25

35

42

Ordem
Cognitiva Alta

8

18

8

0

52

43

43

42

Ordem
Cognitiva Baixa

8

0

5

7

Ordem
Cognitiva Alta

3

0

3

4

11

0

8

11

∑=

Alunos

AULA 5

1ª parte
QUESTÕES

Prof.

AULA 4

∑=

TABELA 3 - ORDEM COGNITIVA DAS QUESTÕES NAS AULAS 3, 4 E 5

A distribuição das questões do professor segundo a sua ordem cognitiva está de
acordo com a literatura. Um aumento de questões de ordem cognitiva alta, como na primeira
parte da aula 4, não garante melhores resultados. Por sua vez, nas aulas 3 — com muito debate
— e 5 — expositiva — foram geradas o mesmo número de questões pelos alunos. Notar
ainda que as alterações estratégicas na segunda metade da aula 4 se traduziram em alguma
melhoria do debate e produção de questões pelos alunos.
6.2.2.4. As respostas do professor

AULA 3

RESPOSTAS

Professor
não deixa
questões
sem
resposta

AULA 4

AULA 5

1ª parte

2ª parte

Professor apenas
por duas vezes
deu resposta
clara às questões
que o próprio
colocou ou que
os alunos
colocaram

Professor não dá respostas claras e
objectivas. Nota-se mais alguma
confirmação, mas não relacionada com
as perguntas chave do professor nem
com as perguntas de ordem cognitiva
mais alta geradas pelos alunos. Deu
resposta a apenas uma das 3 questões
de ordem cognitiva alta

TABELA 4 - RESPOSTAS
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O professor dá
resposta clara e
objetiva a todas as
respostas que os
alunos geraram.
Uma das respostas
não é completa
nem conclusiva

Na 2ª parte da aula 4, há maior interação, mais perguntas, tanto do professor como dos
alunos, mas a falha continua a residir na estratégia. Referir ainda que responder às questões
dos alunos é muito importante para a construção do conhecimento novo.
6.2.3. Resultados dos inquéritos
Os inquéritos foram analisados segundo o método quantitativo. A análise detalhada de
cada item encontra-se no Anexo IV.
A soma dos seis itens das oito escalas na coluna Real revelou o valor final na fase PréIntervenção para cada uma. Os valores situam-se entre 0 e 5, com três casas decimais. O
mesmo procedimento foi executado para a coluna Desejado. O mesmo procedimento foi
adotado para o Real e Desejado nos inquéritos da fase Pós-Intervenção.
Para a análise dos resultados, foram desprezados os valores das colunas Desejado em
ambas as fases, segundo o critério de que a análise conjunta dos valores requer métodos
quantitativos avançados que não estão ao nosso alcance neste estudo, e também porque o
objetivo é revelar a Real diferença em cada escala entre a fase Pré e Pós-Intervenção, para o
qual cálculos simples se revelam adequados.

PRÉ

PÓS

Variação Pré-Pós

GRÁFICO 2 - RESULTADOS DO INQUÉRITO COLES (REAL - PRÉ E PÓS)
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Expostos os resultados, importa isolar a variação entre cada fase, constituindo no valor
de referência para a discussão dos resultados.

Apoio do professor

7,1
0,5

Equidade
Avaliação Formativa
Clareza dos
critérios de avaliação
Envolvimento

-4,8
-5,2
11,9
-2,9

Orientação de Tarefas

4,3

Cooperação

2,4

Diferenciação
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GRÁFICO 3 - VARIAÇÃO REAL PRÉ-PÓS EM %

Observa-se um aumento de 11,9% no Envolvimento e de 4,3% na Cooperação o que
sugere uma maior colaboração e debate. Verifica-se também uma sensação de aumento em
7,1% no apoio do professor, o que será interessante discutir em função dos resultados dos
questionários, onde, como se verá mais adiante, é evidente que o professor — embora muito
presente — deixa de ocupar o lugar central na aula. Por fim, é também evidente uma
diminuição na Clareza dos Critérios de Avaliação, na Avaliação Formativa e na Orientação de
Tarefas, em -4,8%, -5,2% e -2,9%, respetivamente, o que está em linha com os aspetos
referidos sobre a avaliação nas orientações metodológicas do estudo e com a diferença
relativamente às tarefas em que os alunos estão habituados a ser avaliados.
6.2.4. Resultados dos questionários
A análise dos questionários foi realizada segundo o método qualitativo e quantitativo.
As respostas integrais encontram-se no Anexo V. Foi utilizado o software NVivo para
Macintosh versão 10.2.0. As respostas a cada pergunta foram introduzidas no programa e
sujeitas a análise específica para encontrar categorias, temas e sub-temas. Não é possível
identificar os três níveis em todas as perguntas. As categorias são centrais e dividem-se em
temas. Alguns temas surgem apenas numa das fases. Foram também sujeitas a uma análise
quantitativa de palavras. Os processos foram iguais para a análise dos questionários da fase Pré
e Pós-Intervenção.
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No primeiro período, foi introduzida uma alteração ao método a que os alunos
estavam habituados. Essa alteração consistiu na criação de dois grupos de 4 e de 3 alunos
durante duas aulas. A tarefa foi realizar a análise harmónica de um Nocturne de Chopin. Os
alunos podiam, assim, estar frente a frente em redor de duas mesas cada grupo, partilhando os
materiais e as suas ideias. O professor intervinha quando solicitado ou quando considerava
pertinente face aos comentários que ia observando, podendo, em algum momento, pedir a
atenção de todos os alunos para procurar dar resposta, em conjunto, a uma determinada
questão levantada por algum aluno.
Esta alteração ao método habitual teve uma intenção objetiva para este estudo:
procurar, através da Questão nº1 do Questionário — Na tua opinião, nas aulas deste período houve
alguma estratégia com influência na tua aprendizagem? — averiguar se os alunos estariam aptos para
identificar uma alteração substancial ao método habitual de trabalho ao ponto de ser referida
na resposta na fase Pré.
6.2.4.1. Análise das respostas a cada questão
Questão nº1: Na tua opinião, nas aulas deste período houve alguma estratégia com
influência na tua aprendizagem?
Conferir Anexo VI.
A análise às respostas da Questão nº1 pré-intervenção aponta no sentido descrito, ou
seja, todos os alunos responderam que Sim, houve alguma estratégia com influência na aprendizagem, e
4 em 7 alunos identificou claramente o trabalho de grupo como uma estratégia diferente do
habitual. Um aluno indicou que não houve nenhuma estratégia diferente, mas que houve
bastante mais trabalho de grupo. Ou seja, os alunos comprovam que são capazes de reconhecer
mudanças de estratégia, quer direta ou indiretamente.
Na fase pós-intervenção, nenhum aluno refere a existência de trabalho de grupo,
reforçando o anteriormente referido. As respostas parecem evidenciar que houve um aumento
de debates na sala de aula, que houve mais troca de ideias, que o professor, em vez de dar logo
as respostas fazia ainda mais perguntas, e que estes fatores levaram a uma melhor
compreensão e maior noção de que todos se encontravam “na mesma página” em relação à
matéria. Nenhum aluno refere o questionamento como uma nova estratégia utilizada ou como
estratégia que influenciou a sua aprendizagem, mesmo tendo sido mencionado na primeira
aula. Contudo, as respostas enunciam aspetos essenciais numa estratégia de questionamento:
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debate, troca de ideias, mais questões, uma abordagem mais colaborativa e metacognitiva. O
único aluno que na fase pré-intervenção referiu não ter havido nenhuma alteração de
estratégia, respondeu assim na fase pós-intervenção:
“Na minha opinião, foi utilizada uma estratégia de ensino diferente do 1º período:
houve um grande aumento de debates e discussões, os quais de alguma forma
substituíram o método tradicional, de simplesmente o professor expor a matéria
aos alunos e estes reterem-na, fazendo assim com que os alunos discutam o tema e
tirem as suas próprias conclusões”

Questão nº2: Costumas intervir nas aulas?
Conferir Anexo VII.
As categorias originadas são: Sim, Às vezes, e Nem por isso. Comparando a fase Pré com
a fase Pós-Intervenção, verificamos que há um aumento de 3 para 5 alunos a referir Sim, 1
aluno - a Rita - refere Nem por isso em ambas, e uma diminuição de 3 para 1 em Às vezes.
Podemos observar ainda que na fase Pós desaparecem os temas Segurança e Confiança,
sugerindo que os alunos exceto um intervêm nas aulas com mais segurança e confiança do que
na fase Pré.
Questão nº3: Que tipo de coisas dizes nas aulas?
Conferir Anexo VIII.
Foram identificadas quatro categorias: Debater, Opinar, Questionar e Responder. Podemos
verificar que há um aumento de 2 para 4 no número de referências a Debater na fase Pós. Em
Opinar, há também um aumento de 3 para 4 referências. Em Questionar, o tema Tirar Dúvidas
passa a não ter nenhuma referência na fase Pós, o que pode significar que os alunos passam a
questionar mais no sentido de procurar saber, de perguntar, do que um processo mais
elementar de esclarecimento de dúvidas. Pode também significar uma transferência de Tirar
Dúvidas para as categorias Debater e Opinar. Por fim, em Responder, há uma diminuição de
referências de 3 para 1 no tema Respondo ao professor, e surge um novo tema na fase Pós, Com
certeza. A Rita refere que diz “as respostas que tenha a certeza que estão certas”, podendo
significar que, perante um ambiente mais questionante e interrogativo, a aluna prefere cingir-se
às intervenções em que tem a certeza que não falha.
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Questão nº4: Há debates durante a aula?
Conferir Anexo IX.
Evidencia-se uma categoria única, Sim, da qual emergem três temas, Bastantes, Muitos, e
Condicionados. As diferenças entre as duas fases são irrelevantes, pois contam essencialmente
com o mesmo número de referências. Alguns alunos referem Bastantes na fase Pré e passam
para Muitos na fase pós. O Jorge mantém a sua posição considerando que os debates são
“bastante condicionados pelo professor”. O Abel passa de “Sim, em todas” para “Sim,
bastantes”. Esta análise pode evidenciar que o ambiente na sala de aula já se assemelha a um
ambiente colaborativo. Contudo, será necessário o cruzamento com os restantes dados para
compreender se existem diferenças - essencialmente quanto a estratégias de questionamento que possam influenciar esses debates, pois como vimos na aula 4, um debate mal conduzido
não significa que se está a ensinar a pensar e refletir.
Questão nº5: Podes dizer como esses debates te ajudam ou não a analisar uma obra?
Conferir Anexo X.
Evidencia-se uma categoria única, Sim, ajudam, dividida nos seguintes temas:
“Compreensão”, “Análise Coletiva”, “Conhecimento Novo”, “Ideias e Sugestões, Opiniões”,
“Postura Ativa” e “Ajudavam se fosse”. Em “Análise Coletiva” e “Conhecimento Novo”
existe o mesmo número de referências. Em “Compreensão”, há um aumento de 1 para 3, e
em “Ideias e Sugestões, Opiniões” encontra-se o maior aumento, de 0 para 3 referências, o
que pode evidenciar que nos debates os alunos se sentiram mais à vontade para expressar as
suas opiniões e que os auxiliaram a compreender melhor as matérias. Em “Postura Ativa” há
uma redução de 2 para 1, embora seja de assinalar que o Gil aborda o assunto em ambas as
fases, dizendo “Um bocado, mas penso que se os alunos levassem os debates mais a peito a
informação ficaria mais presente na memória de cada um.” na fase pré e “Sim, essencialmente
porque nos debates tenho uma postura mais activa e as ideias ficam muito mais presentes na
mente”, evidenciando que se operou uma mudança na sua postura. A Rita parece não ter
reagido favoravelmente ao aumento da dificuldade cognitiva envolvida na intervenção, pois diz
“Os debates ajudam sempre” na fase Pré e “Ajudariam mais no sentido de termos algo à nossa
frente que nós víssemos e disséssemos depois de debater o assunto, porque um debate é muito
de falar e quando vamos para analisar não temos nada ‘tátil’ para nos apoiarmos, só temos as
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conversas que no momento se percebe, mas ao não estar escrito, esquece-se”. A Rita parece
preferir uma abordagem mais concreta e assente em materiais do que em abordagens mais
abstratas.
Questão nº6: Sentes que és capaz de analisar uma obra sozinho?
Conferir Anexo XI.
Foram identificadas três categorias: Depende, Não e Sim. É ainda possível identificar
alguns temas. Em Depende, “Análise em Grupo”, “Depende do que for para analisar”. Em Não
não se identificam temas, devendo ser assinalada a resposta do Pedro, que diz “Não. No
entanto sinto-me mais capaz disso do que no início do estudo”. Uma vez que os alunos
tinham um conhecimento significativamente aprofundado do estudo, esta resposta não deve
ser relevada, uma vez que poderá constituir a perceção do aluno na tentativa de corresponder
aos supostos objetivos do estudo e assim ajudar o investigador-professor. Em Sim, surgem os
temas “Ao fim destes três anos”, “Sinto-me capaz de analisar no geral” e “Sinto-me mais
capaz”, contudo as diferenças não são relevantes.
Os resultados globais desta questão evidenciam que não há diferenças significativas
provocadas pela intervenção. Além disso, os alunos são finalistas e já frequentam a disciplina
há 3 anos letivos, ou seja, é suposto que haja melhorias ao longo dos anos e ao longo do
mesmo ano letivo. Pode ainda ser devido a uma perceção geral de que se trata de uma
atividade cujo grau de dificuldade é elevado no geral e que, embora com melhorias, a
autonomia será difícil de alcançar. Por fim, a dimensão metacognitiva sobre as capacidades do
indivíduo para fazer análise musical não parece ser significativamente alterada ou referida para
se poder afirmar que houve melhorias metacognitivas provocadas pela intervenção.
Questão nº7: O que te parece ser necessário para saber analisar?
Conferir Anexo XII.
Esta é a questão mais divergente de todo o questionário. É onde surgem mais
categorias e temas. Por esse motivo, são aqui expostos num quadro.
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CATEGORIAS

TEMAS
Conhecimentos anteriormente adquiridos
Saber a estrutura
Saber bem a matéria

Conhecimento

Saber que parâmetros analisar
Teoria
Ter conhecimento de harmonia
Ter ideias organizadas
Capacidade de Relacionar

Relacionar

Olhar como um todo
Relações, ligações
Tirar dúvidas

Questionar

Questionar

Ouvir

Ouvir muita música

Analisar

Analisar mais para ter experiência

Compor

Praticar, compor

Estar atento

Estar com atenção ao professor

QUADRO 2 - CATEGORIAS E TEMAS DA QUESTÃO Nº7

Em Conhecimento, os alunos focam muito temas como “Matéria”, ou “Harmonia”,
enquanto que na fase Pós passam a referir-se de uma forma mais genérica, mais holística,
referindo-se mais a “Parâmetros” e “Conhecimentos anteriormente adquiridos”. Em
Relacionar, há um aumento de 2 para 3 referências. Em Questionar, “Tirar dúvidas” passa de 1
para 0 referências. Nas restantes as diferenças não são significativas.
Questão nº8: O que fazes para compreender as matérias mais difíceis?
Conferir Anexo XIII.
Esta questão teve resultados bastante divergentes, pelo que as categorias e temas se
apresentam também em quadro.
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CATEGORIAS

TEMAS
Aplicar-me
Estudar a matéria

Estudar

Resumo a matéria
Fazer mais exercícios
Peço ajuda ao professor

Peço ajuda

Peço ajuda aos colegas
Coloco Dúvidas
Espero que sejam os colegas a colocar as dúvidas
Questiono-me

Questionar

Crio situações-problema
Estar atento nas aulas
Debatemos para chegar a uma conclusão

Debater

Exposição e troca de ideias
Procuro uma compreensão mais intuitiva

Compreender

Autonomia

QUADRO 3 - CATEGORIAS E TEMAS DA QUESTÃO Nº8

Em Estudar, Debater e Compreender não são evidenciadas diferenças significativas. Em
Questionar os alunos referem apenas “Coloco Dúvidas” na fase Pré, enquanto que na fase Pós
surgem novos temas: “Questiono-me”, “Crio Situações-Problema” e “Estar atento nas aulas”.
Este aspeto pode indicar que alguns alunos adotaram uma postura um pouco mais reflexiva.
Por outro lado, a Rita diz “espero muitas das vezes que sejam os meus colegas a tirar as
dúvidas” sendo igualmente a única aluna a manter a referência a dúvidas em ambas as fases.
Contudo, a aluna refere também “Questiono na aula o que tenho de dúvidas” e “formulo
questões para tirar as dúvidas na aula” (Coloco Dúvidas). Ainda que a aluna continue a referir
dúvidas, pode haver indícios de que a atitude perante as dúvidas é também um pouco mais
questionante. Por fim, em Peço ajuda, “Peço ajuda ao professor” não sofre alterações, enquanto
que se observa uma diminuição de 5 para 2 em “Peço ajuda aos colegas”. Este resultado
poderá sugerir que a prática é menos colaborativa. Contudo, importa observar com atenção a
questão em si, pois é focada no indivíduo e não no grupo. Além disso, pedir menos ajuda aos
colegas pode significar mais confiança nas suas capacidades em vez de menos colaboração.
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6.2.4.2. Análise quantitativa de palavras
Foi efetuada uma pesquisa simples de palavras com recurso ao NVivo com os
seguintes critérios: palavras com mais de cinco letras agrupadas com palavras derivadas, como
por exemplo debate/debates/debater. Ambos os parâmetros são automáticos no software. De
seguida foram cruzadas as duas listas — da fase Pré e da fase Pós — de modo a localizar as
palavras com maior número de ocorrências em ambas, produzindo assim 12 categorias de
palavras. Finalmente, foi efetuada uma pesquisa idêntica para palavras com três letras e
palavras com quatro letras que pudessem ser relevantes para cada categoria. A palavra Nós
surgiu em destaque e foi incluída na categoria Alunos.
Antes dos resultados globais, observemos alguns dos aspetos que foram contemplados
para uma melhor definição dos critérios de análise.
O software permite obter resultados em número de ocorrências e em percentagem.
Esta percentagem revela o peso de cada palavra no conjunto total de palavras em cada fase.
Considere-se como exemplo uma palavra com 10 ocorrências num total de 100 na fase Pré, o
que se traduz num peso total de 10%; se a mesma palavra tiver 10 ocorrências num total de 50
na fase Pós, traduz-se num peso total de 25%, ou seja, um aumento na sua importância. Face a
este aspeto, os resultados apresentados tomam por base a percentagem (peso global) como
termo de comparação entre as fases Pré e Pós e não o número de ocorrências em cada uma.
Na categoria Alunos é importante abordar duas palavras em particular. A palavra
“Grupo” tem 7 referências e um peso de 0,42% na fase Pré, enquanto que na fase Pós não é
sequer referida. Importa assim verificar qual o tipo de referência específica é feita a esta
palavra. O NVivo gera aquilo que designa de “Word Tree”, ou seja, as ramificações da mesma
palavra em diferentes frases.
Apenas que houve bastante mais trabalho
Sim , principalmente durante os trabalhos

de

grupo

dificuldade . Acho que benefício em trabalhar
diretamente ( quando assim o acha ), pois
opinião , a estratégia de realizar tarefas

,

em

na medida que conseguimos chegar a uma
porque me ajudou a perceber de que

conseguimos chegar a uma conclusão . Ou mesmo ,
e , por isso , mais trocas de ideias
foi bem conseguida , porque conseguimos trocar ideias

teve particular influência foi o trabalho

FIGURA 5 - WORD TREE DA PALAVRA “GRUPO” NA FASE PRÉ

Podemos observar que a palavra “Grupo” é usada para referir o trabalho em grupo
realizado no 1º período, antes da intervenção.
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Outra palavra que requer atenção é “Todos”, com 2 referências e um peso de 0,12%
na fase Pré e 8 referências e um peso de 0,53% na fase Pós. Observe-se a Word Tree sobre
essa palavra na fase Pós
apenas assim tive a certeza de que estavamos

na mesma página e ajudou a criar uma

confiante de analisar qualquer obra que seja em

conceitos e definições no menor número de

da matéria estarem devidamente esmiuçados e claros para

todos

Posso não conseguir abordar
que se houver debate entre os elementos que

da turma . Acho que apenas assim

elementos

os

que definem o objeto de análise .

parâmetros que se evidenciam na obra , praticar

Resumo tudo ao mínimo possível , agrupando

seus elementos

Ter em atenção

tópicos ao pormenor , mas sinto - me capaz

Ter presente

têm as ferramentas necessárias para participar e chegar

FIGURA 6 - WORD TREE DA PALAVRA “TODOS” NA FASE PÓS

Podemos verificar que a palavra “todos” é geralmente usada como referência a todos os
parâmetros musicais e não a todos os alunos. Com base nestes dois aspetos, decidimos retirar as
palavras “grupo” e “todos” da categoria Alunos. Nas restantes categorias não existem casos
desta natureza. A relação entre as duas fases encontra-se exposta no gráfico seguinte.
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GRÁFICO 4 - COMPARAÇÃO DO PESO DAS CATEGORIAS DE PALAVRAS NAS FASES PRÉ E PÓS

É evidente um grande aumento no uso de palavras nas categorias Ideias, Matéria,
Questionar e Debater. Por outro lado, uma diminuição das categorias Analisar e Alunos. A
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diminuição em Elementos Musicais poderá estar relacionada com o aumento em Parâmetros,
ou seja, os alunos expressam-se de outra forma sobre o mesmo assunto. Notar também que a
avaliação surge apenas na fase Pós, em linha com as preocupações já verificadas na análise
quantitativa dos inquéritos. A diminuição em Ativa não nos parece relacionada com um menor
empenho ou envolvimento dos alunos.
Estas observações podem também ser confirmadas ao observar a “Word Cloud” de
palavras com mais peso em ambas as fases. A “Word Cloud” é também gerada
automaticamente pelo software NVivo como outra forma de visualizar a lista de palavras com
mais ocorrências/peso já referida anteriormente.
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FIGURA 7 - COMPARAÇÃO DA WORD CLOUD DA FASE PRÉ (À ESQUERDA) E DA FASE PÓS (À DIREITA)

Podemos verificar que o Professor ocupava o lugar central, enquanto que após a
intervenção são Analisar, as Ideias, os Debates e também os Colegas que surgem em destaque.
O professor mantém um lugar de destaque mas não central. Além disso, parece haver maior
equilíbrio entre as palavras mais destacadas na fase Pós.
6.2.5. Exercício de Harmonia Cromática
Os exercícios realizados pelos alunos foram submetidos a um scan e encontram-se no
Anexo XIV. No geral, existe uma boa aplicação dos movimentos cromáticos no Baixo. Esses
movimentos são quebrados em momentos inadequados um pouco por todos os alunos.
Observa-se também uma noção suficientemente clara dos principais graus da escala,
nomeadamente, chegada à dominante ou resolução para a tónica. A noção de sequência não é
muito evidente no geral, embora alguns alunos tenham concretizado um baixo sequencial
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cromático no momento adequado, especificamente nos compassos 9 a 11. Essa sequência é
evidenciada principalmente pelo Soprano, devendo os alunos preencher a sequência adequada
do Alto no compasso seguinte. Apenas um aluno não executou a sequência. Os restantes
alunos, de uma forma ou de outra, evidenciaram a aplicação de um movimento cromático
sequencial nessa passagem.
Não existindo um termo de comparação para este tipo de exercício, a observação
permite as seguintes reflexões:
- não se pode afirmar que os resultados satisfatórios no geral estejam relacionados
diretamente com a intervenção efetuada nas aulas;
- no geral há uma relevante interpretação das alterações explícitas nas vozes dadas Alto e Soprano - com boa aplicação nos movimentos cromáticos implícitos para a
consequente composição do Baixo;
- durante as verificações finais realizadas na aula em que os alunos entregaram o
trabalho foi possível observar que, no geral, a relação funcional dos acordes resultantes dos
cromatismos era bastante rudimentar ou mesmo inexistente em alguns casos. Embora
demonstrassem algum perceção de construção triádica dos acordes, era evidente a não
observância das relações entre os acordes. Uma possível forma de despistar este aspeto teria
sido pedir aos alunos para cifrar o máximo de acordes que conseguissem, no seu próprio
trabalho. Uma outra forma poderia ter sido a partilha dos trabalhos pelos alunos de modo a
cifrarem os exercícios uns dos outros. Contudo, como tal não está descrito no enunciado nem
o investigador antecipou este aspeto, não é possível obter esses dados.

6.3. Discussão dos resultados
Iniciamos a discussão dos resultados enunciando para boa memória as principais
categorias a que se refere cada instrumento. O Inquérito concentra-se em avaliação,
aprendizagem colaborativa, e papel do professor. O Questionário concentra-se nas questões,
no ambiente em sala de aula, e nas competências de análise. A Gravação de Aulas é transversal
a todas as categorias, contendo a componente efetiva de intervenção e a componente de
reflexão dos alunos sobre o método de aprendizagem. Perguntas dos Alunos concentra-se nas
questões. O Exercício de Composição, concentra-se nas competências de composição.
A questão da avaliação é de vital importância. O próprio estudo está desenhado para
que a avaliação não fosse uma condicionante na postura dos alunos, ou seja, perante uma
situação nova os alunos poderiam retrair-se pela sensação de que as mudanças poderiam ter
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forte influência na sua avaliação, em última instância, nas notas. Foi nossa opção tentar deixar
claro que o estudo não iria influenciar negativamente as notas dos alunos. Por esse motivo, foi
dado menor ênfase à Avaliação e Classificação. A avaliação foi essencialmente formativa,
aferindo os resultados através de comentários e feedback. Isso terá feito com que os alunos
ficassem com uma impressão de avaliação incompleta, uma vez que lhes faltou o mecanismo
habitual das notas para se orientarem.
O objetivo era estudar o questionamento e pretendemos que a avaliação não
constituísse fator de influência nos resultados. Essas opções são evidentes, uma vez que os
próprios alunos referem que a avaliação não foi clara, o que está em linha com as opções
tomadas inicialmente. Os alunos até referem, no final da aula 5, que se retirarem a questão da
avaliação, então preferem o método que os ensino a refletir e questionar, apreciam a
abordagem do questionamento, sentem que aprendem melhor, mas não necessariamente no
formato que “sai nos testes”.
Os resultados são transversalmente favoráveis a um ambiente colaborativo na sala de
aula de análise musical. Esta afirmação encontra fundamentos quantitativos através do
aumento em percentagem das áreas relacionadas com a aprendizagem colaborativa nos
inquéritos, e qualitativos, através da saliência das categorias e temas nos questionários.
Encontra também sintonia nas opiniões expressas pelos alunos nas passagens das aulas
gravadas. Os alunos sentem-se mais confiantes, mais apoiados e seguros. O estudo não foi
desenhado para verificar melhorias nas provas de avaliação que são, necessariamente,
individuais, não dando resposta a esse tipo de reflexão.
Por outro lado, há também aumentos significativos na atitude dos alunos. A postura
revela-se necessariamente mais ativa em função do ambiente colaborativo e acreditamos que
quanto mais os alunos são expostos a um ambiente ativo e colaborativo, mais críticos se
constituem em relação a esse tipo de contexto, conseguindo identificar claramente contextos
de debate mal estruturados em que faltam elementos fundamentais para um ambiente
questionante. Esta afirmação encontra fundamentos nos questionários mas, principalmente,
com os resultados da aula 4, em que os alunos rapidamente se aperceberam de que algo não
estava a correr bem e — sem que o professor revelasse as opções estratégicas tomadas —
expressaram a sua opinião e confrontaram o professor com essas evidências referindo
inclusivamente que “falta algo que desencadeie o debate”.
Se confrontarmos os resultados do inquérito, em que se regista um aumento de 7,1%
no ‘Apoio do Professor’ com a análise quantitativa de palavras dos inquéritos, em que o
professor deixa de ocupar o lugar central no processo de ensino-aprendizagem, necessitamos
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compreender o que poderá causar esta aparente contradição. Se observarmos a diferença em
cada item no inquérito (cf. Anexo IV), verificamos que há um grande aumento em ‘O
professor fala comigo’ (17,1%), ‘O professor mostra interesse no meu progresso’ (11,4%) e
‘As perguntas do professor ajudam-me a compreender’ (17,1%). Estes resultados estão em
linha com o ambiente colaborativo e questionante que definimos, no qual o professor se inclui
e se articula com os alunos, até mesmo a criação do ambiente adequado a que os alunos
possam fazer questões com confiança. Por sua vez, a análise quantitativa de palavras comprova
que o método consiste numa abordagem mais centrada no aluno. Assim, consideramos que os
resultados demonstram que o papel do professor sai reforçado, não sendo apenas o de
facilitador, nem unicamente o de transmissor de conhecimento. O professor constitui-se como
fator determinante no ensino-aprendizagem, como evidenciado por Nóvoa (1992, 2009),
Esteves (2001), Jorgensen (2001, 2008) e Barret (2002): só o professor reflexivo, com sólida e
equilibrada preparação científica e pedagógica, terá as competências necessárias para
implementar estratégias de questionamento.
Em todos os instrumentos obtemos resultados que justificam uma profunda reflexão
quanto aos debates na sala de aula de análise musical. Em primeiro lugar, podemos verificar
que a aula 3 é um debate constante que atravessa diversos temas, que não tem por base
material dado previamente, e em que o número de intervenções é muito equilibrado. Nas
passagens em que o debate é mais entre os alunos, o professor só intervém para confirmar ou
clarificar elementos que permitam a continuidade do debate. Por outro lado, a aula 5 não é um
debate constante, pois o número de intervenções é muito desequilibrado, e tem até
características muito mais próximas de uma aula expositiva do que a aula 3. Ainda assim, a aula
5 apresenta resultados semelhantes na produção de questões dos alunos e na opinião dos
alunos sobre o método, pois em ambas as aulas há passagens em que os alunos referem
apreciar o método em cada aula, especificamente, e não em comparação uma com a outra.
Com base nesta análise, podemos afirmar que o questionamento não depende
necessariamente de aulas em que o debate e troca de ideias é constante, ou seja, pode existir
em aulas cujas tarefas passam muito pela exposição do professor, pela leitura de materiais e
pela demonstração das técnicas de composição. O aspeto central é, no nosso entender, a
postura reflexiva dos alunos em ambos os modelos. O aluno reflexivo faz questões que não
são apenas o esclarecimento de dúvidas processuais, faz questões cuja ordem cognitiva é mais
elevada e encara a aprendizagem como um processo ativo na construção de novo
conhecimento, o qual passa pelo questionamento perante o material em análise e pela reflexão
perante as questões que lhe são colocadas.
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Podemos ainda observar alguns efeitos negativos. As situações em que o professor
procura intervir muito pouco, usando pouco redirecionamento, em que procura que as
questões sejam maioritariamente provocadas pelos alunos e mantém-se pelas perguntas chave
e nada mais, não podem ser chamadas de debate: a ideia de que basta por os alunos a falar
livremente sobre os assuntos e a matéria acabará por surgir do debate é fundamentalmente
errada. Por outro lado, um debate muito extenso é prejudicial para aprendizagem. Outro efeito
relaciona-se com a dinâmica pergunta-resposta-reflexão: quando fazemos alguma pergunta,
quando pedimos a intervenção de um aluno sobre algum assunto, a dinâmica perguntaresposta-reflexão não deve ser ignorada, caso contrário, o aluno não sabe se disse algo certo
ou errado, bem como o resto da turma.
Os efeitos de um mau questionamento são apenas visíveis através da análise dos
resultados da aula 4. Tentar conduzir uma aula com debates e questionamento sem planificar
as questões chave e as questões fechadas e orientadoras, pode ter efeitos nefastos: os alunos
sentem mais frustração, o professor fica mais nervoso, os alunos não se envolvem todos,
podendo até surgir problemas de comportamento. A utilização de demasiados exemplos, de
demasiados assuntos com elevado ênfase em temas de ordem cognitiva alta, principalmente
divergente, prejudicam a noção dos objetivos e dos caminhos para lá chegar, tanto para os
alunos como para o professor. Pode, efetivamente, dar-se uma sensação de situação perdida e,
mesmo que a certa altura a aula se volte a encontrar e a fluir, os objetivos já se encontram
comprometidos desde o início. A certa altura o questionamento deixa de ser eficaz porque os
alunos já não têm confiança nas suas respostas e observações, o debate fica menos ou pouco
produtivo e o efeito de que os alunos conseguiram obter respostas certas e obter algumas
conclusões por si próprios fica diluído no meio de um mau questionamento.
Quanto às questões, consideremos, em primeiro lugar, as questões do professor. Em
todos os instrumentos podemos encontrar dados sobre este aspeto. É evidente — e não
passou despercebido para os alunos, principalmente através dos questionários — que o
professor alterou significativamente a sua forma de colocar questões. Também o inquérito
revela que as perguntas do professor tiveram influência na aprendizagem, como anteriormente
referido. Todas as perguntas que o professor faz devem ter resposta por parte do professor.
Mesmo que os alunos acertem, o professor deve assinalar que a resposta está certa e repetir a
frase, expressão ou pensamento que corresponde à resposta.
Em segundo lugar, as questões dos alunos. Todos os alunos colocaram questões nas
aulas e realizaram a tarefa solicitando a formulação de questões para análise de uma obra. A
ordem cognitiva das questões é bastante variada, tanto nas aulas como na tarefa. Contudo,
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verificamos que, nas aulas, quanto melhores forem as perguntas do professor e a estratégia de
questionamento, melhores são os resultados na produção de questões por parte dos alunos, o
que é visível comparando a aula 3 e 5 com a aula 4. Este resultado indica que melhores
questões levam efetivamente a melhores debates e melhores questões dos alunos. Indicam
também que existem más questões, ou melhor, questões mal estruturadas, colocadas em
sequências inadequadas, e que ignoram os processos cognitivos de aprendizagem, não
produzem bons resultados e podem, inclusivamente, ser prejudiciais.
Na 2ª parte da aula 4 encontramos uma passagem em que se refere que estão a tentar
“construir uma lógica”. Contudo, o processo de construção dessa lógica não está assente nas
questões. Está assente em deixar o processo aberto ao que os alunos dizem e a partir daí
tentar construir essa lógica. Acaba por ser um processo ineficaz porque o conhecimento base
dos alunos, embora seja importante e tenha ajudado a obter algumas respostas, não é
suficiente para que, sozinhos, consigam construir uma lógica que relacione correntes tão
distintas, sobre os cinco exemplos, que os leve a referir o compositor e provável ano/período
em que foi composto. O papel do professor é muito importante neste processo. No fundo, o
fenómeno sucede pela ausência de questões planeadas. Pode argumentar-se que é o professor
que direciona os alunos para as respostas, na aula 3, ou seja, que não são geradas
espontaneamente pelos alunos e que por isso não estamos perante uma verdadeira
aprendizagem e demonstração de pensamento reflexivo dos alunos. Mas, qual é o papel do
professor senão orientar os alunos? Uma abordagem também centrada no aluno não significa a
perda de importância do professor. Acreditamos que é efetivamente o contrário. Expor e
explicar são mecanismos diferentes. É por este motivo que se trata de uma postura que
considera também o aluno como parte do processo e não como receptor passivo do
conhecimento.
Ensinar a classificação de questões não parece ter resultados significativos. Não
podemos afirmar que a aula 1 influenciou a forma como os alunos colocam questões ou a
respetiva ordem cognitiva. Também não se pode afirmar que expor os alunos a noções
elementares de classificação das questões é irrelevante. A aula 1 tratou de expor a classificação
em quatro níveis e a aula 2 de explorar a forma de colocar questões. Acreditamos que passar
por este processo teve alguma influência na postura dos alunos, que passam a referir mais
aspetos relacionados com as questões e o ato de questionar nos questionários da fase Pós.
Porém, consideramos que o processo pode ser mais curto e resumido, em vez de ocupar duas
aulas de ATC poderá ocupar apenas uma: na primeira parte, expor a classificação, e na
segunda parte trabalhar a formulação de questões com e entre os alunos.
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Os dados não são suficientes para fazer considerações quanto a melhorias nas
competências de composição dos alunos. Em primeiro lugar, o processo criativo ocorreu
como trabalho de casa e não como atividade em sala de aula, e não conteve momentos de
aferição durante o processo. Mesmo tendo o professor realizado verificações e dado algum
feedback aos alunos na aula em que entregaram, o tempo disponível para refletir sobre esse
feedback foi cerca de uma hora nessa aula. Por esse motivo, não temos como avaliar o processo
de forma sustentada. Em segundo lugar, o produto criativo existe mas não tem um termo de
comparação, que poderia ser uma solução disponibilizada por Aldwell, Schachter &
Cadwallader (2010). Consideramos que, dada a natureza participativa do estudo, comparar os
exercícios com uma solução providenciada pelo professor coloca problemas de validade.
Porém, tendo em conta os resultados positivos no que diz respeito ao pensamento reflexivo e
à produção de melhores questões por parte dos alunos, ter passado pelo processo poderá,
como evidenciado por Hanley (2002), ter influenciado a composição de alguma forma.
No que diz respeito às técnicas de questionamento, os resultados mais visíveis
relacionam-se com o tempo de espera. A aula 3 configura-se como uma aula exemplar na
gestão do tempo de espera em ambas as dimensões: o ‘wait-time 1’ e o ‘wait-time 2’. Ambos
são essenciais na condução de um bom debate. A relação entre o tempo de espera e a ordem
cognitiva das questões está também expressa na aula 3, onde o tempo aumenta em função da
ordem cognitiva. O contrário sucede na primeira parte aula 4, onde o tempo de espera acaba
por consistir tempo de silêncio e não de reflexão, devido ao elevado ênfase em questões de
ordem cognitiva alta.
Também explorar, redirecionar e frasear estão muito presentes num bom
questionamento. A exploração de assuntos mais difíceis através de questões de ordem
cognitiva mais baixa, o redirecionamento dos assuntos em função das respostas procurando
um envolvimento global e outros aspetos da resposta, e a atenção à construção frásica das
questões, tanto planeadas como efetuadas no momento, são condições essenciais para o
sucesso da estratégia.
A utilização de questões chave para originar debates ou para servir de objetivo também
é um aspeto relevante nesta abordagem. Estas devem ser planeadas pelo professor e devem
consistir as perguntas às quais a aula deve dar resposta, ou seja, o objetivo da aprendizagem é
responder a determinada questão. Na aula 3 a primeira questão chave está diretamente
relacionada com objetivo de aprendizagem. A aula 4 não tem nenhuma questão chave; apenas
na segunda parte é colocada uma questão chave mas com resultados significativamente mais
baixos. Na aula 5 as questões chave encontram-se planeadas mas não para serem sempre
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colocadas pelo professor, o que sucede especificamente quando um aluno pergunta ‘Então as
séries ouvem-se?’. Essa questão dá origem ao que o professor planeou, ou seja, a pesquisa na
bibliografia disponível para encontrar a resposta.
Podemos verificar, na análise dos questionários, que os alunos referem a relação entre
as perguntas e as respostas, mas principalmente pela análise das gravações das aulas. Deixar
perguntas sem resposta é um dos fatores mais negativos de um questionamento mal efetuado.
Com efeito, não assinalar as respostas certas dos alunos contribui para a prolongação das
dúvidas, ao mesmo tempo que dar resposta às questões de ordem cognitiva mais alta sem a
devida reflexão dilui os momentos de efetiva aprendizagem. Não significa isto que o professor
é obrigado a saber sempre as respostas. Significa, na nossa perspetiva, que planificar as
questões é uma melhor preparação do que planificar objetivos sem ponderar os processos que
conduzem à sua aprendizagem.
Há um aspeto muito importante que atravessa todas as categorias e instrumentos. No
início da intervenção, todos os alunos se encontravam sensivelmente no mesmo estado em
relação a posturas reflexivas, colaborativas, e na relação com a ordem cognitiva das aulas até ao
momento. Porém, no final da intervenção, há um forte distanciamento entre uma aluna e o
resto da turma. A Rita demonstrou claramente que não se sente confortável com um ambiente
questionante e, à medida que a ordem cognitiva das questões aumentava — ou se quisermos, a
dificuldade cognitiva no geral — a aluna não expressa repulsa pelo método mas manifesta
preferência pelos métodos e práticas com que se encontra mais familiarizada. Refere até que
debater a ajuda a compreender mas sente falta de aspetos concretos e de definições,
principalmente porque não compreende como o método se reflete na avaliação, uma dúvida
legítima tendo em conta as características do estudo.
É interessante notar que a Rita é a aluna com mais idade e que já frequenta o ensino
superior, ou seja, está há mais anos no sistema de ensino e em contextos muito diferentes.
Este fator poderá ser um forte motivo para que a aluna demonstre um desconforto de forma
tão clara perante o método que implementámos: não expositivo, baseado na leitura
questionante dos materiais, na inversão da ordem de aprendizagem (que habitualmente
consiste na apresentação de definições, conceitos, princípios teóricos, e consequente exposição
pelo professor), na produção de conhecimento novo através de processos cognitivos de
ordem mais alta e através da exploração reflexiva e desenvolvimento mais autónomo de juízos.
Outro motivo para o desconforto poderá também ser o hábito de ser avaliada em função de
aspetos mais mensuráveis, mais quantitativos, de critérios mais concretos e diretos. Por
contraste, embora em graus diferentes, os restantes alunos demonstraram posturas
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significativamente mais confortáveis, alguns mantendo algumas reticências sobre um método
como este, outros assumindo claramente que preferem uma aprendizagem com estas
características independentemente dos efeitos que tenha na avaliação, ou seja, a avaliação da
sua aprendizagem passa também por alguns processos metacognitivos e não somente pelas
classificações.
vvv
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7. Conclusões
O Ensino-Aprendizagem da Análise Musical através de Estratégias de
Questionamento é um estudo abrangente cujos resultados evidenciam a sua pertinência como
campo de investigação. Nesse sentido, passamos agora à formulação das respostas às questões
de investigação.
1 - Que benefícios podem existir na utilização de questões e estratégias de
questionamento no desenvolvimento de uma aprendizagem que incida principalmente na raiz
exploratória do processo analítico? Consideramos que ficam evidenciados benefícios tanto
para abordagens analíticas descritivas ou sugestivas porque ambas contêm processos
exploratórios, que passam por uma melhor preparação dos alunos como seres pensantes e
interrogantes na forma como se relacionam com a música, por um aumento do nível cognitivo
e da qualidade das questões durante a exploração analítica, e pela regularidade de práticas
reflexivas e colaborativas no contributo que imprimem para uma compreensão duradoura.
2 - Ensinar os processos envolvidos na formulação de questões e os diferentes níveis
cognitivos em que se inserem, influencia a aprendizagem dos alunos? Não ficou evidenciada
influência direta entre o conhecimento sobre as questões por parte dos alunos e a sua
aprendizagem. Poderá existir alguma influência indireta que não nos é possível especificar para
além da referência ao aumento na qualidade e nível cognitivo das questões e ao
desenvolvimento de práticas reflexivas.
3 - Estudar o modo como os alunos se relacionam com o processo analítico num
ambiente reflexivo pode informar o ensino da análise musical em que aspetos? Em primeiro
lugar, pode influenciar a formação do professor reflexivo ao estudar a sua própria estratégia e
mecanismos utilizados no processo de instrução. É também um bom recurso para conhecer
os alunos e aferir em que dimensões deve intervir para um melhor ensino-aprendizagem. Em
segundo lugar, pode auxiliar os investigadores a desenvolver orientações pragmáticas para os
professores utilizarem nas suas aulas, fundamentadas num número suficiente de estudos sobre
a problemática do ensino reflexivo na análise musical.
4 - Que critérios se podem estabelecer para classificar as perguntas em análise musical
segundo a Nova Taxonomia? Consideramos que não é adequado encarar a Nova Taxonomia
como um fim, ou seja, classificar questões de análise musical no domínio cognitivo e no
domínio do conhecimento segundo critérios rígidos. Através desta investigação, ficou
demonstrada a elevada dificuldade em dar resposta concreta a esta problemática, Porém,
parece-nos evidente a saliência de quatro critérios: 1) o contexto em que se colocam as
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questões é determinante, seja em relação às características diretamente relacionadas com a
aprendizagem como o nível cognitivo dos alunos e conhecimento prévio, ou em relação à
envolvente como a sua idade e situação escolar e social; 2) o momento na sequência de
aprendizagem é absolutamente determinante para o sucesso da estratégia, devendo ser
adequado à relação entre o conhecimento já adquirido e o conhecimento novo, às dificuldades
cognitivas que representa para os alunos em determinado momento, e à própria relação
interna na sequência de colocação de questões; 3) a aplicação de expressões como Qual , Como,
Porquê, O quê, não é suficiente para classificar as questões; e 4) conceber as questões através da
previsão das respostas é um bom princípio para ajudar os professores de análise musical a
classificar as suas perguntas.
5 - Que efeitos pode ter uma estratégia de questionamento mal concebida?
Consideramos que ficam demonstrados efeitos muito negativos provocados por um mau
questionamento que se refletem numa aprendizagem ineficaz e improdutiva. Reflete-se
também na postura na sala de aula pois os alunos ficam impacientes, confusos e inseguros
quanto às suas capacidades, enquanto que o professor se sente perdido na sequência de
aprendizagem, desprotegido e posto à prova porque abandona o seu lugar de conforto
expositivo.
6 - As questões e estratégias de questionamento podem ter influência na obtenção de
resultados de ordem cognitiva mais elevada no contexto da análise musical? Sim. A
investigação demonstrou que a prática reflexiva, colaborativa, bem como a utilização de
recomendações de técnicas de questionamento por parte do professor, tem influência positiva
nos resultados, aferidos através da qualidade e nível cognitivo das questões dos alunos.
Concluímos que a maioria dos resultados deste estudo estão em linha com as
principais recomendações enunciadas na revisão de literatura.
Para além de responder às questões de investigação, há outros aspetos que permitem a
formulação de conclusões importantes. Em primeiro lugar, os defeitos da investigação. O
ponto de partida deste trabalho não foi a presunção de que o questionamento é a solução para
todos os fatores a ter em conta na aprendizagem, nem de que deveria existir uma melhoria
fora do expectável em relação ao que a revisão da literatura indica, nem que a prática do
professor e dos alunos fosse anteriormente antagónica ao questionamento, à interrogação, à
aprendizagem ativa e colaborativa. Esse tipo de investigação requer uma metodologia diferente
da que foi desenhada para este estudo.
As características da amostra podem também ser um potencial defeito. Não podemos
afirmar que as conclusões que retirámos do estudo são extensíveis a amostras com outras
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características, a turmas cujo desenvolvimento cognitivo dos alunos é muito contrastante ou
em que a envolvente dos alunos é muito diferente. A dimensão da amostra parece-nos
razoável no sentido de extender as conclusões a turmas ligeiramente maiores ou mais
pequenas, embora não seja possível determinar uma margem ou um número mínimo e
máximo de alunos em que as estratégias de questionamento produzem resultados. É possível,
no entanto, assumir que mesmo retirando aspetos como a aprendizagem colaborativa e o
contexto de debate em turmas muito pequenas, continua a existir lugar para o planeamento
das questões e para o ensino reflexivo.
Noutro sentido, concluímos que há aspetos com impacto negativo ou limitador a ter
em conta. Por exemplo, os alunos mais inibidos podem não beneficiar de uma abordagem
mais colaborativa. Além disso, a realização de um estudo desta natureza pode refletir-se em
alterações muito significativas ao contexto educativo a que os alunos estão habituados,
exigindo um planeamento e considerações éticas adequadas aos objetivos.
Também o conforto do professor perante este método merece atenção. Sugerimos que
a abordagem ao questionamento deve passar por tentativas iniciais em algumas matérias que o
professor domine e em alguns momentos das aulas, constituindo-se assim como treino para a
adoção do método em maior escala. Evidentemente, acautelando que a progressiva adaptação
não compromete a aprendizagem dos alunos.
Seguem-se algumas considerações que emergem da investigação. Os professores
devem realizar uma reflexão sobre o momento, formulação e implicações cognitivas das
questões que colocam aos seus alunos. O professor não pode presumir que ‘esta pergunta é
tão fácil, como é que eles falharam isto?!’ sem conhecer as diversas implicações que contém.
Uma pergunta mal formulada, no momento errado, ou que ignore a relação entre a pergunta e
as competências cognitivas dos alunos, pode comprometer seriamente a aprendizagem. Do
mesmo modo, as questões colocadas pelos alunos devem ser particularmente observadas
durante a aula: se o aluno formula uma questão durante o processo de aprendizagem, é de
particular importância que seja respondida da forma mais clara possível, preenchendo o
espaço e permitindo ao aluno continuar a construção de novo conhecimento. Parece ser
evidente que quanto mais consciência o professor tiver sobre as implicações das questões no
processo de ensino-aprendizagem, melhor pode informar a sua prática pedagógica.
A formação de professores tem certamente um papel muito importante na construção
do professor reflexivo. A completa ausência das questões na formação avançada de
professores em ensino de música é um sinal alarmante. Com efeito, o domínio dos conteúdos
direcionados para o ensino do instrumento e as suas problemáticas específicas deixa um
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espaço muito residual, mas evidentemente necessário, para outro tipo de reflexões. Por esse
motivo, embora não deixe de nos surpreender, a formação de professores não tem equipado
os profissionais com as competências necessárias para evitar que um professor diga ‘já estás
no terceiro grau e ainda não sabes que Sol Maior tem um Fá sustenido, porque é que tocas
sempre Fá natural, tu não estudas?’. Consideramos que só um tipo de formação avançada em
ensino de música com uma forte componente de prática reflexiva e questionante, em que o
professor compreende as diferentes dimensões da aprendizagem musical, principalmente
quanto aos processos cognitivos inerentes, permite dar resposta a esta problemática, porque o
professor que procura novas formas de fazer com que o aluno estude autonomamente está na
verdade a referir-se à resolução de problemas e pensamento reflexivo e não à teoria musical
como objeto estático para ser absorvido ou à técnica instrumental como processo mecânico.
Passamos agora a destacar algumas direções que este estudo poderá sugerir. Uma
grande diligência será investigar como o questionamento enquanto estratégia de ensino —
com uma forte incidência nos processos cognitivos, em práticas reflexivas, promovendo o
aprender a saber — existe ou se pode integrar nos métodos e teorias de aprendizagem musical
existentes. Os indícios de que a elevada incidência da ciência cognitiva na investigação em
ensino — também em música — se pode relacionar com os processos cognitivos inerentes ao
questionamento são suficientemente fortes para justificar tal abordagem.
É evidente a pertinência do estudo das questões em várias dimensões, mas
particularmente na avaliação. Uma hipótese a testar será o efeito de diferentes formas de
colocar as questões nas provas de avaliação sumativa em análise musical. Um estudo
comparativo entre duas turmas que realizem provas diferentes quanto à predominância de
questões de ordem cognitiva alta e à sequencia em que são colocadas. Outro estudo poderá
avaliar a forma como duas turmas se expressam numa prova oral, tendo uma passado por um
processo semelhante ao utilizado neste estudo e outra turma não. Portanto, é importante que
as três fases da avaliação estejam presentes em futuros estudos.
Um outro estudo poderia estudar a aula 4, comparativamente, entre a audição de
exemplos num mau questionamento e a utilização adaptada do modelo spectrum reasoning de
Salley (2012), que sugere a audição de cinco exemplos musicais e a consequente colocação dos
exemplos numa simples linha de tempo, procurando que os alunos expliquem as suas opções
através de elementos musicais, como repetição, duração, registo, etc, resultando no
envolvimento dos alunos para avaliar as suas opções e critérios em saudável confronto com as
dos colegas.
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Revela-se também pertinente a realização de um estudo sobre o questionamento no
ensino específico da composição, considerando nela incluído o estudo da aprendizagem de
técnicas de composição, de composição livre, do processo e produto criativos, seja individual
quer colaborativo, por escrito ou na improvisação. Estudar a forma como os alunos refletem
no ato de compor e de que forma o professor pode ensinar o aluno a ser criativamente
reflexivo e a melhorar as competências criativas do aluno através de melhores questões.
Embora alguns alunos o refiram, não é possível afirmar que os alunos sabem analisar
melhor após o estudo. Contudo, é possível afirmar que os alunos se tornaram mais
responsivos e que construíram o novo conhecimento com um maior grau de significado e
compreensão, ou seja, as estratégias de questionamento na sala de aula ajudaram a tornar os
alunos mais reflexivos e interrogantes. Estas são, como observado, características
fundamentais inerentes à prática analítica.
Defendemos que o ensino da análise musical, pela sua essência reflexiva e
questionante, pode também cumprir um papel muito importante na formação geral dos
alunos. Considerada como disciplina no ensino de música e este como parte de uma formação
humanista, pode ativar e fortalecer práticas reflexivas e colaborativas na aprendizagem. O
questionamento como estratégia de ensino pode ser uma das formas de atingir esse objetivo.
Importa, evidentemente, falar de música. Em que medida tudo isto se traduz na
aprendizagem musical, especificamente, na análise musical? Retomando a forma como
Oliveira (1998) se refere à prática analítica, podemos afirmar que há certamente indícios de
que a aprendizagem musical e as competências de análise dos alunos podem beneficiar de uma
abordagem com as características evidenciadas por este estudo.
Utilizar estratégias de questionamento nas aulas de Análise Musical não significa que
todas as aulas sejam um debate constante de ideias ou uma abordagem puramente centrada no
aluno. Pelo contrário, os resultados indicam que as técnicas para um bom questionamento na
sala de aula podem ser úteis tanto em contexto de debate como em aulas de matriz mais
expositiva. O ponto central será considerar uma adequada abordagem às questões como fator
essencial no ensino-aprendizagem da música. Também essencial parece ser uma aproximação
ao aluno sem que isso signifique irrelevância do professor ao mesmo tempo que não é
sinónimo de facilitismo. O questionamento como estratégia de ensino apresenta soluções para
os professores de análise musical poderem responder de forma eficaz às exigências e ao
contexto em que a análise musical se situa no ensino da música na atualidade.
vvv
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I. Declaração de Consentimento

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Departamento de Comunicação e Arte
Declaração de consentimento
Introdução
Sou professor de Análise e Técnicas de Composição no Conservatório de Música de
Coimbra e pretendo obter o seu consentimento para a participação no estudo que estou a
desenvolver no âmbito do ensino da análise musical para obtenção do grau de Mestre em Ensino
de Música pela Universidade de Aveiro, Departamento de Comunicação e Arte.
Propósito da investigação
A investigação tem como principal propósito o estudo de diferentes estratégias no ensinoaprendizagem da análise musical.
Procedimentos
‣ O estudo consiste: 1) na realização de questionários e inquéritos; 2) na gravação áudio de
entrevistas; e 3) na gravação audiovisual (câmara de vídeo) das aulas de ATC
‣ O horário e logística das aulas não sofrerá qualquer alteração
‣ A direcção da escola autorizou a realização do estudo e validou a presente declaração
‣ A avaliação contínua dos alunos não será influenciada pelo estudo, sob qualquer circunstância
‣ A participação será entre o final do 1º período e o final do 2º período do corrente ano lectivo
(2014/2015)
Riscos e desconforto
Não existem riscos humanos e/ou sociais envolvidos na sua participação. Caso surja
alguma situação de desconforto durante a investigação, deverá solicitar ao investigador a sua
resolução. Pode, a qualquer momento, retirar-se da participação no estudo.
Benefícios da investigação para a sociedade e para o indivíduo
Os principais benefícios deste estudo são: 1) contributo científico para a investigação em
ensino de música; 2) investigação que tem por base a experiência prática em sala de aula; 3)
evidenciar potenciais melhorias nas práticas pedagógicas dos professores de análise musical; 4)
promover a aprendizagem activa dos alunos; e 5) incentivar a aprendizagem colaborativa,
consciente e questionante dos alunos.
Confidencialidade
A sua participação é voluntária e a decisão participação ou de não participação não terá
consequências ou perda de direitos. É garantida a confidencialidade durante a investigação, no
documento final e em referências futuras aos dados e conclusões. As citações no estudo que
referenciem directamente intervenções individuais dos participantes serão sempre realizadas com
recurso a nomes fictícios.
Os dados resultantes da investigação e originais das gravações, serão guardados em
disco rígido pelo autor do estudo, protegidos por palavra-chave. Os documentos escritos serão
guardados em pastas de arquivo não sendo disponibilizados a terceiros, sob qualquer
circunstância. Caso os resultados sejam publicados ou discutidos em conferências, a identidade
dos participantes não será revelada. A utilização das gravações vídeo, audio, ou fotografias, só
será feita com consentimento prévio para o efeito, mantendo-se o princípio de confidencialidade.
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Motivação
A sua participação é de elevado interesse para a validade do estudo. A dimensão da classe
de ATC, as características da escola e da comunidade educativa do Conservatório de Música de
Coimbra constituem uma oportunidade invulgar para a realização deste estudo.
Se tiver alguma questão ou preocupação sobre a investigação pode, a qualquer momento,
contactar os responsáveis pelo estudo:

&{La h(c{h,

Autor e candidato ao grau de mestre
Prof. David Miguel
Departamento de Comunicação e Arte
Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
e-mail: dmiguel@ua.pt

Prof. orientador
Prof. Dr. Sara Carvalho
Departamento de Comunicação e Arte
Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
e-mail: scarvalho@ua.pt

&a 0.{o{h,
&
Aceito participar no estudo
Não aceito participar no estudo

&{La h(c{h,

(colocar uma cruz na opção escolhida)

Assinatura do aluno: _____________________________________________________________
Idade a 25/11/2014: ______________

r! Kc'l il^uJL'

& &a 0.{o{h,

Caso o aluno seja menor de idade, é necessário o consentimento do encarregado de educação,
responsável ou tutor legal.
Autorizo que o meu educando participe no estudo
Não autorizo que o meu educando participe no estudo
(colocar uma cruz na opção escolhida)

Kc'l(rn!)na
.[u^ L*{ctL, Ana$
r! il^uJL'

Assinatura do encarregado de educação, responsável ou tutor legal:

______________________________________________________________________________
Coimbra, ___ de ________________ de 2014

TyL,(€ L

Assinatura do autor:

Assinatura do prof. orientador:

.[u^ L*{ctL, Ana$ (rn!)na
2 de 2

frr*t

F"L,S**L r,ffwc(
171

TyL,(€ L

II. Inquérito COLES traduzido e adaptado

COLES: CONSTRUCTIVIST-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT SURVEY
REAL
Apoio do professor

DESEJADO

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

1.

O professor tem os meus
sentimentos em consideração

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2.

O professor auxilia-me quando
sinto dificuldades com o trabalho

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3.

O professor fala comigo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4.

O professor mostra interesse no
meu progresso

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5.

O professor desloca-se para falar
comigo na aula

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6.

As perguntas do professor ajudamme a compreender

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

Equidade
7.

O professor dá tanta atenção às
minhas questões quanto às dos
meus colegas desta turma

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8.

Obtenho a mesma quantidade de
ajuda que os meus colegas desta
turma

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9.

Tenho a mesma oportunidade para
participar nesta turma como os
outros alunos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10. Recebo o mesmo encorajamento
do professor que os meus colegas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11. Obtenho as mesmas oportunidades
de contribuir para os debates na
aula que os meus colegas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12. Obtenho as mesmas oportunidades
de responder a questões que os
meus colegas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

13. Uso os comentários às tarefas de
avaliação para melhorar a minha
aprendizagem

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

14. As tarefas de avaliação ajudam-me
a compreender o tópico

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15. Encontro ligação entre as
actividades na sala de aula e as
tarefas de avaliação que faço

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

16. As tarefas de avaliação ajudam-me
a identificar fraquezas na minha
compreensão

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17. As tarefas de avaliação ajudam-me
a monitorizar a minha
aprendizagem

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

18. As tarefas de avaliação são uma
parte importante da minha
aprendizagem

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

19. Tenho noção sobre quais as
actividades e tarefas usadas para
avaliar o meu desempenho

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

20. Sei que parâmetros são
necessários para fazer uma tarefa
de avaliação

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

21. As instruções das tarefas de
avaliação são claras para mim

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Avaliação Formativa

Clareza dos critérios de avaliação

Autoria de Bell, Lisa M. (2013)
Traduzido e adaptado por Miguel, D. (2014)

1 de 2

172

.

REAL

DESEJADO

22. Sei como concluir as tarefas de
avaliação com sucesso

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

23. Compreendo como o professor
avalia o meu trabalho

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

24. Sei como concluir tarefas de
avaliação diferentes

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

25. Discuto as ideias na aula

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

26. Dou as minhas opiniões durante as
discussões na aula

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

27. O professor faz-me perguntas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

28. As minhas ideias e sugestões são
usadas durante as discussões na
aula

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

29. Explico as minhas ideias aos outros
alunos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

30. Sou questionado para explicar
como resolvo problemas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

31. Conseguir fazer uma certa
quantidade de trabalho é
importante para mim

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

32. Estou pronto para começar a aula à
hora marcada

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

33. Defino os meus próprios objectivos
para esta disciplina

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

34. Presto atenção durante a aula

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

35. Tento compreender o trabalho
nesta disciplina

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

36. Sei quanto trabalho tenho para
fazer

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

37. Trabalhamos em grupo (ou em
pares) nesta disciplina

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

38. Quando trabalho em grupo nesta
disciplina, há trabalho de equipa

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

39. Trabalho com outros alunos nas
tarefas desta disciplina

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

40. Coopero com os outros alunos nas
actividades da disciplina

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

41. Partilho os meus livros e recursos
com os outros alunos quando
realizo os trabalhos da disciplina

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

42. Aprendo com os outros alunos
nesta disciplina

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

Quase
nunca

Raramente

Algumas
vezes

Frequentemente

Quase
sempre

43. Sou capaz de trabalhar ao ritmo
adequado às minhas capacidades

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

44. Os alunos que trabalham mais
rapidamente que os outros podem
avançar para o tópico seguinte

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

45. Posso escolher tópicos que
gostaria de estudar

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

46. As tarefas são adequadas aos
meus interesses

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

47. As tarefas são adequadas às
minhas capacidades

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

48. Sou capaz de realizar trabalho
diferente dos outros alunos nesta
disciplina

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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III. Questionário

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Departamento de Comunicação e Arte
Questionário
Nome: ___________________________________________________ Idade: ____ Turma: _____

1. Na tua opinião, nas aulas deste período houve alguma estratégia com influência na tua
aprendizagem?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Costumas intervir nas aulas?
______________________________________________________________________________

3. Que tipo de coisas dizes nas aulas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Há debates durante a aula?
______________________________________________________________________________

Miguel, David (2014)
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5. Podes dizer como esses debates te ajudam ou não a analisar uma obra?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Sentes que és capaz de analisar uma obra sozinho?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. O que te parece ser necessário para saber analisar?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. O que fazes para compreender as matérias mais difíceis?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Miguel, David (2014)
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IV. Análise detalhada do COLES traduzido e adaptado

COLES - TRADUZIDO E ADAPTADO
PRÉ

PÓS

Apoio do professor

REAL

REAL

MARGEM

%

1.

O professor tem os meus sentimentos em consideração

4,000

4,000

0,000

0,0

2.

O professor auxilia-me quando sinto dificuldades com o trabalho

4,571

4,714

0,143

2,9

3.

O professor fala comigo

3,429

4,286

0,857

17,1

4.

O professor mostra interesse no meu progresso

3,857

4,429

0,571

11,4

5.

O professor desloca-se para falar comigo na aula

4,000

3,714

-0,286

-5,7

6.

As perguntas do professor ajudam-me a compreender

3,429

4,286

0,857

17,1

3,881

4,238

0,357

7,1

Equidade
7.

O professor dá tanta atenção às minhas questões quanto às dos meus
colegas desta turma

5,000

5,000

0,000

0,0

8.

Obtenho a mesma quantidade de ajuda que os meus colegas desta
turma

4,714

5,000

0,286

5,7

9.

Tenho a mesma oportunidade para participar nesta turma como os outros
alunos

4,857

4,857

0,000

0,0

10. Recebo o mesmo encorajamento do professor que os meus colegas

4,857

4,714

-0,143

-2,9

11. Obtenho as mesmas oportunidades de contribuir para os debates na aula
que os meus colegas

4,857

4,857

0,000

0,0

12. Obtenho as mesmas oportunidades de responder a questões que os
meus colegas

4,714

4,714

0,000

0,0

4,833

4,857

0,024

0,5

13. Uso os comentários às tarefas de avaliação para melhorar a minha
aprendizagem

3,429

3,714

0,286

5,7

14. As tarefas de avaliação ajudam-me a compreender o tópico

3,571

3,143

-0,429

-8,6

15. Encontro ligação entre as actividades na sala de aula e as tarefas de
avaliação que faço

3,857

4,000

0,143

2,9

16. As tarefas de avaliação ajudam-me a identificar fraquezas na minha
compreensão

4,286

4,000

-0,286

-5,7

17. As tarefas de avaliação ajudam-me a monitorizar a minha aprendizagem

3,857

3,143

-0,714

-14,3

18. As tarefas de avaliação são uma parte importante da minha
aprendizagem

3,714

3,286

-0,429

-8,6

3,786

3,548

-0,238

-4,8

19. Tenho noção sobre quais as actividades e tarefas usadas para avaliar o
meu desempenho

4,429

4,000

-0,429

-8,6

20. Sei que parâmetros são necessários para fazer uma tarefa de avaliação

4,429

4,143

-0,286

-5,7

21. As instruções das tarefas de avaliação são claras para mim

4,143

3,571

-0,571

-11,4

22. Sei como concluir as tarefas de avaliação com sucesso

3,143

3,143

0,000

0,0

23. Compreendo como o professor avalia o meu trabalho

4,143

4,000

-0,143

-2,9

24. Sei como concluir tarefas de avaliação diferentes

3,429

3,286

-0,143

-2,9

3,952

3,690

-0,262

-5,2

Avaliação Formativa

Clareza dos critérios de avaliação
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PRÉ

PÓS

25. Discuto as ideias na aula

3,714

4,571

0,857

26. Dou as minhas opiniões durante as discussões na aula

4,143

4,286

0,143

2,9

27. O professor faz-me perguntas

2,714

3,857

1,143

22,9

28. As minhas ideias e sugestões são usadas durante as discussões na aula

3,714

4,143

0,429

8,6

29. Explico as minhas ideias aos outros alunos

3,429

3,714

0,286

5,7

30. Sou questionado para explicar como resolvo problemas

3,000

3,714

0,714

14,3

3,452

4,048

0,595

11,9

31. Conseguir fazer uma certa quantidade de trabalho é importante para mim

3,571

3,429

-0,143

-2,9

32. Estou pronto para começar a aula à hora marcada

4,000

4,000

0,000

0,0

33. Defino os meus próprios objectivos para esta disciplina

3,714

3,429

-0,286

-5,7

34. Presto atenção durante a aula

4,286

4,286

0,000

0,0

35. Tento compreender o trabalho nesta disciplina

4,857

4,857

0,000

0,0

36. Sei quanto trabalho tenho para fazer

4,286

3,857

-0,429

-8,6

4,119

3,976

-0,143

-2,9

37. Trabalhamos em grupo (ou em pares) nesta disciplina

3,857

4,000

0,143

2,9

38. Quando trabalho em grupo nesta disciplina, há trabalho de equipa

4,571

4,571

0,000

0,0

39. Trabalho com outros alunos nas tarefas desta disciplina

3,857

4,571

0,714

14,3

40. Coopero com os outros alunos nas actividades da disciplina

4,143

4,571

0,429

8,6

41. Partilho os meus livros e recursos com os outros alunos quando realizo
os trabalhos da disciplina

3,714

3,714

0,000

0,0

42. Aprendo com os outros alunos nesta disciplina

4,286

4,286

0,000

0,0

4,071

4,286

0,214

4,3

43. Sou capaz de trabalhar ao ritmo adequado às minhas capacidades

3,571

4,000

0,429

8,6

44. Os alunos que trabalham mais rapidamente que os outros podem
avançar para o tópico seguinte

2,571

2,286

-0,286

-5,7

45. Posso escolher tópicos que gostaria de estudar

1,571

2,143

0,571

11,4

46. As tarefas são adequadas aos meus interesses

3,286

3,143

-0,143

-2,9

47. As tarefas são adequadas às minhas capacidades

3,571

4,000

0,429

8,6

48. Sou capaz de realizar trabalho diferente dos outros alunos nesta
disciplina

3,000

2,714

-0,286

-5,7

2,929

3,048

0,119

2,4

Envolvimento
17,1
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178

Q.
3

Q.
2

Q.
1

PÓS

PRÉ

Abel
PÓS

PRÉ

Jorge

Sim, na minha
opinião, o professor
usou diferentes
métodos e técnicas
para abordar a
matéria, de maneira
a melhorar a nossa
compreensão dos
conteúdos. Algumas
estratégias
melhoraram a
minha compreensão
dos conteúdos e
ajudaram-me a
perceber como
devo assimilar a
matéria e
seguidamente
estudá-la.

Sim, embora
poucas vezes

Nas aulas,
normalmente, tento,
quando se está a
discutir uma
temática, revelar a
minha opinião ou às
vezes respondo
simplesmente às
perguntas do
professor. Nos
momentos de
descontração,
normalmente,
falamos do nosso
dia-a-dia e das
outras disciplinas
que temos

Normalmente, as
coisas que digo na
aula estão
relacionadas com o
assunto que está a
ser abordado pela
turma, costumo
fazer perguntas,
pedir para explicar
de novo alguns
temas e participar
nos debates que
existem durante a
aula

Que tipo de coisas dizes nas aulas?

Às vezes, porque
tenho alguma
insegurança
relativamente às
minhas ideias/
respostas

Costumas intervir nas aulas?

Sim, eu acho que
nas aulas deste
período o professor
tentou que
aprendessemos por
nós próprios, ou
seja, chegarmos às
conclusões
sozinhos.
O professor,
frequentemente,
pedia-nos para
realizarmos uma
tarefa em casa que
ainda não tinha sido
explicada
anteriormente e só
na aula seguinte é
que era explicado.

Neste último período
os debates e a troca
de ideias foi
constante, como já
era anteriormente.
No entanto, a
estratégia que achei
mais produtiva foi o
facto de abordarmos
os temas através da
audição de música
sem a partitura na
frente. A discussão e
a partilha também
se dá, mas ouvimos
apenas sem suporte
é uma boa maneira
de refletirmos sobre
os temas.

Faço perguntas
quando tenho
dúvidas, respondo
às perguntas que o
professor coloca à
turma e debato com
os meus colegas
quando há
polémicas em algum
assunto na matéria
a ser dada.

Respondo às
questões colocadas
pelo professor, dou
a minha opinião em
debates e defendo-a
se necessário

Sim, quase sempre. Sim

Sim. Na minha
opinião, a estratégia
de realizar tarefas
em grupo foi bem
conseguida, porque
conseguimos trocar
ideias e debater
entre nós de modo a
tirar algumas
dúvidas mais
rapidamente. A meu
ver, isto devia
manter-se.

O facto de apenas
prosseguirmos na
linha de pensamento
apenas após os
fundamentos da
matéria estarem
devidamente
esmiuçados e claros
para todos os
elementos da turma.
Acho que apenas
assim tive a certeza
de que estavamos
todos na mesma
página e ajudou a
criar uma
consciência coletiva
na turma, ou seja,
nota-se que se
houver debate entre
os elementos que
todos têm as
ferramentas
necessárias para
participar e chegar a
um consenso

Não digo mais do
que o necessário
para compreender o
que o professor está
atentar transmitir.
Por isso, o que digo
geralmente resumese a dúvidas breves
e sucintas que me
permitam resumir o
meu trabalho
autonomamente.

Frequentemente
tento adicionar
algum ponto de vista
que não tenha sido
introduzido na aula
ainda, sobre a
questão que está a
ser discutida. Para
além disso, em
situações de
escolha, ou divisão
entre duas opiniões,
tento
frequentemente
apoiar a que
defendo, se dela
possuo certezas

Nem por isso,
Sim, regularmente
apenas quando há
uma dúvida que me
impede o progresso.

Eu aprecio a
estratégia que o
professor tem ao
deixar-nos resolver
determinado
problema
autonomamente e
no final da aula
explicar qual a
solução desse
problema. Sinto que
interiorizamos
melhor assim as
situações em
estudo.

PÓS

Nas aulas respondo
a perguntas
colocadas pelo
professor e coloco
questões acerca da
matéria em estudo.

Sim

PÓS

Expor a minha
opinião acerca de
determinado
assunto ou contribuir
para o debate sobre
um tema, expondo a
minha ideia ou
argumentos

Sim

Na minha opinião,
foi utilizada uma
estratégia de ensino
diferente do 1º
período: houve um
grande aumento de
debates e
discussões, os quais
de alguma forma
substituíram o
método tradicional,
de simplesmente o
professor expor a
matéria aos alunos e
estes reterem-na,
fazendo assim com
que os alunos
discutam o tema e
tirem as suas
próprias conclusões

Carlos

Não notei nenhuma
estratégia diferente
do normal nas aulas
deste período.
Apenas que houve
bastante mais
trabalho de grupo e,
por isso, mais trocas
de ideias e
conceitos entre nós
(alunos), facto que
eu apreciei.

PRÉ

Coisas mais
relacionadas com a
interpretação das
obras na sua
componente mais
emotiva. Coisas do
género “estes
acordes não seriam
uma forma de
transmitir
determinada
atmosfera?”

Às vezes.

PÓS

Todo o tipo de
perguntas e ideias
que vêm à cabeça e
que estão
relacionadas com o
tema da aula

Sim. Com
frequência

Neste período houve
algumas
abordagens que
considero
construtivas como a
maneira de
descobrirmos juntos
o que era a
“harmonia
cromática”. A ideia
ficou presa na minha
memória. Talvez até
com demasiada
força. Mas foi muito
bom. Outro exercício
que me ficou foi o
exercício de
composição em
harmonia cromática.
Já sentia saudades
dessa componente
mais prática da
disciplina.

Gil

Uma das estratégias
que teve particular
influência foi o
trabalho em grupo,
porque me ajudou a
perceber de que
modo é que os
meus colegas
conseguiam
rapidamente chegar
a respostas quando
eu sentia mais
dificuldades na
análise. A audição
de vários excertos
com as sextas
ajudaram-me a ter
uma percepção mais
geral da
aplicabilidade destes
acordes.

PRÉ

PRÉ

Coisas relacionadas
com a matéria,
dúvidas ou ao tentar
explicar aos colegas
a matéria. Por
vezes numa de
descontração posso
também dizer
alguma coisa sem
ter a ver com a
matéria. Por norma,
só falo quando sinto
que devo façar, pois
ao início não tinha
qualquer tipo de
laços com os meus
colegas, sendo que
nem ajudava muito.

Às vezes, quando
me sinto confiante
no que vou dizer,
que tenha lógica.

PÓS

Ou questiono o
porquê, ou as
respostas que tenha
a certeza que estão
certas. Não falo
muito, porque não
gosto de responder
errado, gosto mais
de ouvir e tentando
perceber

Quando formulo
bem o que quero
dizer, por isso não
muitas vezes

Sim, para se
introduzir uma nova
matéria, era
primeiro debatido
algo que o
professor dizia,
sendo que ia
sempre intervindo
nas conversas para
nos corrigir ou
melhor, para não
levarmos o debate
para outro lado.
Assim, esta
estratégia para mim
não funcionou muito
bem, pois seria
mais fácil
debatermos algo
mais “parpável” e
não, sem sabermos
o que era
pretendido.

Rita

Sim, quando em
grupos podemos
debater a matéria,
ou seja, cada um dá
a sua opinião sendo
que quando no fim
pedimos ajuda ao
professor, e o
mesmo nos ajuda
não tão diretamente
(quando assim o
acha), pois em
grupo conseguimos
chegar a uma
conclusão. Ou
mesmo, a maneira
como o professor
dá a matéria, em
que explica a parte
teórica, mas dá
sempre trabalhos
para fazermos, ou
seja, apoia-se
bastante na prática,
pois torna-se mais
fácil para
percebermos.

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO PRÉ-INTERVENÇÃO E PÓS-INTERVENÇÃO

Na tua opinião, nas aulas deste período houve alguma estratégia com influência na tua aprendizagem?

PRÉ

Joana

Sim

Comentários à obra Comentários acerca
em questão,
daquilo que nos é
comentários ao que questionado
o professor diz.

Sim

PÓS

.

Sim, o facto de o
professor em
diversas situações
não nos dar
respostas sim fazernos ainda mais
questões acho que
influenciou a minha
aprendizagem

Pedro

Sim. Penso que
neste período uma
das estratégias
utilizadas pelo
professor foi
mandar para
trabalho de casa
obras em que em
algum momento
aparecia algo de
que ainda não
tinhamos falado ou
já não nos
lembravamos bem e
tinhamos de pensar
até chegar lá ou até
mesmo expor a
dúvida na aula
quando um debate
ou fazendo com que
o professor
introduza nova
matéria

PRÉ

V. Quadro geral de respostas ao questionário
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Q.
6

Q.
5

Q.
4

Joana

Sim, bastantes
vezes

PÓS

Sim, em todos.

PRÉ

PÓS

Sim, bastantes

Abel

Esses debates
ajudam muito a
analisar uma obra
porque tentamos
tirar conclusões
através do
conhecimento que
já temos e de ideias
apresentadas pelos
colegas. É uma
maneira de
pensarmos acerca
das coisas em vez
de ser o professor a
dizer-nos as
respostas

Ajudam porque não
é apenas o
professor a dizer a
matéria e os alunos
a ouvirem. Cada um
dá a sua opinião e
vamos tirando as
dúvidas uns dos
outros. Quando é
hora de analisar, as
coisas estão mais
presentes.

Para mim, era um
pouco difícil
analisar uma obra
inteira sozinha visto
que nunca
conseguiria ter a
certeza absoluta de
que estava a tirar
as conclusões
certas e devido à
falta de mecanismo
que ainda tenho.

Acho que, para
mim, seria difícil
analisar uma obra
completamente
sozinha visto que a
ajuda dos colegas
na aula dá-nos uma
confiança acrescida
e não estou
habituada a faze-lo,
embora ache que
com o
conhecimento
adquirido destes 3
anos já faz com que
isso seja possível

Sim e não. Em
termos de uma
análise global e num
panorama afastado
consigo. Consigo
também enunciar e
explicar os conceitos
aprendidos nas
aulas. A minha
dificuldade está na
cifragem harmónica.
Há obras mais
simples que eu
consigo sozinho,
mas há outras que
eu acho que não fui
preparado o
suficiente para fazer
e analisar sozinho

Sentes que és capaz de analisar uma obra sozinho?

Nesses debates
existe uma tentativa
de chegada a uma
conclusão
analisando as
ideias de todos e
refletindo sobre as
mesmas. Isto faz
com que tenhamos
sido nós (alunos) a
chegar ao resultado
sem ajuda.

Posso não
conseguir abordar
todos os tópicos ao
pormenor, mas
sinto-me capaz de
ver “a imagem
grande” e analisar a
obra no geral.
Consigo também
relacionar
parâmetros assim
como analisar a
harmonia

É através da troca
de ideias que a
matéria assenta na
cabeça. Acho que se
as aulas fossem
num sentido
unilateral:
“professor-alunos”, a
matéria não ficaria
bem consolidada

Podes dizer como esses debates te ajudam ou não a analisar uma obra?

Sim, costumamos
discutir os temas
abordados com
alguma frequência

Há debates durante a aula?

PRÉ

Depende seriamente
da obra. Há obras
que julgo conseguir
analisar sozinho,
visto que já o fiz
anteriormente e sem
muitos erros na
minha análise. No
entanto, há obras
que eu me sinto
perdido e que não
sei como cifrar. Não
tenho grande
aptidão para cifrar
funções que nunca
antes vi ou
considerei possíveis.

Os debates que
temos são
importantes para
compreender
determinados casos
que podem estar
presentes nas obras
que analisamos,
visto que podemos
equipará-los aos
elementos que
estudamos em aula,
que podemos
descartar as
hipóteses incorretas
que foram debatidas
anteriormente.

PÓS

Depende do período
histórico da obra, e
quais os elementos
que tenho de ter em
atenção. Há obras
que conseguiria
analisar de uma
forma mais
minuciosa que
outras. No entanto,
ainda não me sinto
confiante de analisar
qualquer obra que
seja em todos os
seus elementos

Ao ter em atenção
os pontos de vista
dos outros
elementos,
conseguimos
adquirir
conhecimento fora
da nossa gama
pessoal. Ao analisar
uma obra, ajuda ter
em mente opiniões
já expressadas
anteriormente por
outras pessoas
nesses debates, no
sentido de que há
mais informação
diferente que pode
ser aplicada na
análise, para além
de ser ainda mais
memorável

Há, embora sejam
bastante
condicionados pelo
professor

Jorge

Temos debates
breves sempre que
existem respostas
diferentes para
determinada
pergunta. Estes são,
no entanto, curtos,
sendo que o
professor explica a
resposta certa após
a análise de cada
uma das respostas
possíveis.

PRÉ

Carlos
PÓS

Sim, com
dificuldade. Acho
que benefício em
trabalhar em grupo,
na medida que
conseguimos chegar
a uma conclusão
(análise) mais
sólida, por termos
cruzado respostas e
perspetivas
diferentes.

Podemos dar a
nossa opinião aos
colegas, ao mesmo
tempo que podemos
ouvir diferentes
perspectivas. Assim,
ajuda-mo-nos uns
aos outros a chegar
à melhor análise
possível.

Acho que, com
algum tempo, era
capaz de analisar
sozinho uma obra

Entre nós, estando o
professor sempre
presente a guiarnos, nós
apresentamos
diferentes ideias e
sugestões, sendo o
objetivo de analisar
detalhadamente
uma obra, sendo
essa análise coletiva
e, por isso,
construída por
múltiplas ideias e
opiniões

Sim, principalmente Há muitos debates
durante os trabalhos
de grupo.

PRÉ

Não. Sou um aluno
de compreensão
lenta e noto isso ao
ver os meus colegas
que cifram muito
mais depressa do
que eu. Sempre faço
as coisas com
intuição e se não a
tiver, é muito
complicado. Sinto
que preciso de um
ou outro apoio extra
para rever as bases
e mais trabalhos de
casa direcionados
nesse sentido.

PÓS

Depois dos meus
dois testes nesta
disciplina sinto que
não propriamente
falta de capacidade
ou de trabalho.
Ainda não me sinto
capaz de o fazer
sozinho, mas acho
que com alguma
orientação de
trabalho e alguma
ajuda a canalizar a
minha informação
para as questões
certas, conseguirei

Sim, essencialmente
porque nos debates
tenho uma postura
mais activa e as
ideias ficam muito
mais presentes na
mente

Bastantes, ainda
que demorem a
“aquecer” porque
muitas vezes os
meus colegas
mostram uma certa
inibição

Gil

Um bocado, mas
penso que se os
alunos levassem os
debates mais a peito
a informação ficaria
mais presente na
memória de cada
um.

Sim, apesar de
nunca serem muito
acesos.

PRÉ

Não muito, talvez
porque ao analisar
sozinha vou só
pensar “aquela
maneira” ou posso
criar várias ideias
sobre a obra, isto
por exemplo a
analisar um lied. Já
a analisar
harmonicamente,
sim, sinto-me capaz
de analisar sozinha.

Os debates ajudam
sempre, porque ao
discutirem-se as
várias maneiras, de
pensar de cada um,
consigo por vezes
mudar a minha
maneira de pensar
e compreender
melhor a matéria.
Ficam várias ideias
dispostas que com
a ajuda do
professor, podem
ser corrigidas, e
assim também
temos mais um
apoio de perceção
da matéria.

PÓS

PÓS

Não. No entanto
sinto-me mais
capaz disso do que
no início do estudo

Ajuda na medida
em que os meus
colegas dizem o
que pensam sobre
as minha ideias
para analisar a
peça

Sim

Pedro

Se estamos no
meio de um debate
então estamos a
debater um, ou
mais ideias, que no
final acaba por ficar
uma, sendo esta a
resposta à questão
colocada. Assim
sendo, posso
afirmar que sim,
ajudam-se a
analisar a obra.

Sim

PRÉ

Ainda não. Há
Mais ou menos,
aspetos que
depende da
precisam de ser
dificuldade da obra.
debatidos, ou
mesmo
questionados, mas
não por nós, pois ao
questionarmos,
muitas das vezes
não sabemos a
resposta, é sempre
preciso mais que
uma ideia, isto a
nível das perguntas
mais abstractas que
possam surgir.
Talvez questões
concretas, de
resposta única,
saiba ou seja capaz
de responder
sozinha

Ajudariam mais no
sentido de termos
algo à nossa frente
que não víssemos e
disséssemos depois
de debater o
assunto, porque um
debate é muito de
fala e quando
vamos para analisar
não temos nada
“tátil” para nos
apoiarmos, só
temos as conversas
que no momento se
percebe, mas ao
não estar escrito,
esquece-se

Sim, muitos.
Sempre que se
inicia uma nova
matéria,
principalmente

Rita

Sim, sobre a
matéria que
estamos a dar ou a
atividade que
estamos a fazer.

PRÉ

.
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8
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7

Joana

PÓS

PRÉ

Para saber analisar
é necessário
sermos organizados
em relação às
ideias e
questionarmo-nos
de maneira a tirar
conclusões sobre a
obra. É preciso
também saber os
conteúdos inseridos
na obra e
contextualizá-los de
acordo com a época
em que se encontra

Tento aplicar-me
mais, fazer mais
exercícios e tirar as
minhas dúvidas
com o professor.
Também costumo
pedir ajuda a
colegas que
estejam mais
elucidados sobre o
assunto.

Tento exercitar ou
estudar mais de
maneira a que se
torne uma matéria
mais fácil de
entender

Revejo as partituras
e o resto dos
materiais das aulas,
como o caderno. Se
tiver muitas dúvidas
peço ajuda ou ao
professor ou a
colegas que tenham
compreendido
melhor.

PÓS

Ou coloco questões
ao professor e
colegas, ou tento
estudar dos apoios
“materiais” que o
professor dita/
escreve

Ter a noção do que
procurar. Saber os
parâmetros para
analisar e saber
como analisar cada
um. Depois é
necessário analisar
a obra no geral, vêla como um todo

Abel

Ter a teoria bem
prsente na nosssa
cabeça e ter um
olho mais virado
para o geral, ou
seja, conseguir olhar
para a obra como
um todo e não
apenas acordes e
melodias.

O que fazes para compreender as matérias mais difíceis?

Para saber analisar
é preciso, na minha
opinião, organizar
muito bem as
ideias, tentar ouvir
de maneira a
relacionar a música
com outras coisas e
saber muito bem a
estrutura de cada
obra.

O que te parece ser necessário para saber analisar?

PRÉ

Realizo o tpc e
releio o que tenho
escrito no caderno,
vendo os casos que
tenho lá escritos e
porque é que se
processam dessa
maneira. No caso de
não compreender
algo tento discutir
isso com os meus
colegas.

PÓS

Resumo tudo ao
mínimo possível,
agrupando todos os
conceitos e
definições no menor
número de linhas e
folhas. A partir daí
tento deduzir
mentalmente como
é que elas se
interligam,
frequentemente
criando situaçõesproblema que me
poderiam ser
adversas em
momentos de
avaliação

Ter em atenção
todos os elementos
que definem o
objeto de análise. A
partir da restrição de
alguns dos
elementos que
possivelmente
descrevem o objeto,
podemos obter
novos subconjuntos
que levam a uma
análise cada vez
mais detalhada. É
importante saber por
onde começar a
analisar e quais as
ligações que
podemos formar a
cada descoberta

Jorge

Teoria. O que eu
mais necessito é
teoria e conseguir
compreender porque
é que algo acontece
de determinada
maneira, porque é
que este resolve
para aquele, como é
que eu a olhar para
determinado acorde
compreendo que é a
função que está
escrita no quadro.
Muitos dos meus
problemas
resumem-se a
“porque é que é
quinto do quinto e
não sexto do
quarto?” e nem
sempre consigo
compreender o que
está em jogo.

PRÉ

Tentar colocar todas
as dúvidas que
tenha e tentar
chegar às respostas
sozinho.

PÓS

Estar atento,
tentando ouvir não
só a tudo aquilo que
o professor diz nas
aulas, mas também
fazendo
intervenções
questionando-me ou
expondo alguma
sugestão e ouvindo
as ideias que os
meus colegas
expõem também

Saber aquilo em que
é necessário se
focar,
nomeadamente,
parâmetros que são
precisos mencionar
e aqueles que,
consoante a obra
em questão, se
devem dar mais
relevância

Carlos

Acho que, para além
de saber bem a
“matéria”, convém já
ter alguma prática e
já estar
familizarizado e ter
algum treino com
harmonias, daí os
pianistas terem
normalmente
vantagem sobre
outros
instrumentistas.
Uma sugestão seria
analisar e ir tocando
o excerto que
estamos a analisar,
tendo assim uma
perspetiva sonora
da cifra na
tonalidade
considerada.

PRÉ

PÓS

Tiro os
apontamentos e
destes procuro a
ideia principal.
Depois, tento
“marrar” um pouco
no estudo da
matéria de modo a
interiorizar todas as
ideias importantes
ligando-as à ideia
principal que
descobri, “o
elemento gerador”,
para ver uma
linguagem coerente
entre as coisas que
tenho de estudar

Ter presente todos
os parâmetros que
se evidenciam na
obra, praticar
alguma escrita
relacionada com o
tipo da obra para
perceber melhor o
porquê do uso de
determinadas
técnicas, conhecer
algo do percurso do
autor e da sua
pépoca, alguma
perspicácia para
detetar algum
elemento especial
ou diferente que
seja digno de
especial relevo.
Praticar a análise de
diferentes obras e
ouvir muita boa
música.

Gil

Tento encontrar
“atalhos” para que a
compreensão seja
mais intuitiva. Por
exemplo: para
identificar
auditivamente um
acorde de sexta sei
que tenho de ouvir o
soprano e o baixo a
fazerem um
cromatismo
contrário em direção
ao centro.

É preciso ouvir
muita música, da
mais variada. É
preciso ir ganhando
o hábito de ligar as
diferentes
componentes da
música. É preciso
analisar partituras
enquanto se ouve a
música. É preciso
saber as cifras e a
formação dos
acordes e ter
referências do
mesmo acorde em
diferentes obras.

PRÉ

Falo com os meus
colegas, talvez eles
tenham percebido e
me consigam dar a
entender, ou faço
uma questão na
aula sobre o que
não percebi e o
professor explica,
ou debatemos uns
com os outros
tentando chegar a
uma conclusão.

PÓS

Questiono na aula o
que tenho de
dúvidas, falo com
os meus colegas.
Não me consigo
basear em material
palpável, tipo
definições. Tento
rever a matéria
dada e formulo
questões para tirar
as dúvidas na aula,
ou espero muitas
das vezes que
sejam os meus
colegas a tirar as
dúvidas

Teoria,
conhecimentos
básicos, e depois
alargados a cada
época, ou
compositor. No
fundo, são as
matérias concretas.
E também ir
analisando obras,
para ter
experiência.

Rita

Acima de tudo,
compreender bem a
matéria que se dá
na aula, estar com
bastante atenção ao
que o professor
explica, questionar
as dúvidas todas, e
fazer as actividades
propostas em aula,
para poder ter
dúvidas novas, e
perceber a minha
evolução.

PRÉ

Tento procurar
ajuda junto do
professor e quando
não é suficiente,
procuro ajuda dos
meus colegas. Para
além disso, releio a
matéria em casa e
tento compreendela.

PÓS

.

Tento ler e explicarme a mim próprio
as matérias, ou pelo
auxílio junto do
professor ou
colegas

Conhecimentos,
capacidade de
saber relacionar
aquilo que vemos
numa partitura com
os conhecimentos
anteriormente
adquiridos

Pedro

Para saber analisar
perece me ser
necessário já ter um
conhecimento de
funções tonais,
acordes, escalas
que eu
pessoalmente nao
tenho. Acho que
instrumentistas de
piano fazem esta
cadeira muito mais
facilmente esta
cadeira do que
alunos que tocam
instrumentos
solistas, como por
exemplo o violino

PRÉ

Sim, eu acho que nas aulas deste período o professor tentou que aprendessemos por nós
próprios

Eu aprecio a estratégia que o professor tem ao deixar-nos resolver determinado problema
autonomamente e no final da aula explicar qual a solução desse problema

Joana

Jorge
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Jorge

dá sempre trabalhos para fazermos, ou seja, apoia-se bastante na prática, pois torna-se
mais fácil para percebermos

Rita

Sinto que interiorizamos melhor assim as situações em estudo.

conseguimos trocar ideias e debater entre nós de modo a tirar algumas dúvidas mais
rapidamente.

Abel

Pedro

Sim. Na minha opinião, a estratégia de realizar tarefas em grupo foi bem conseguida,

Abel

expor a dúvida na aula quando um debate

Uma das estratégias que teve particular influência foi o trabalho em grupo, porque me
ajudou a perceber de que modo é que os meus colegas conseguiam rapidamente chegar a
respostas quando eu sentia mais dificuldades na análise.

Gil

Carlos Apenas que houve bastante mais trabalho de grupo

A audição de vários excertos com as sextas ajudaram-me a ter uma percepção mais geral
da aplicabilidade destes acordes.

Sim. Penso que neste período uma das estratégias utilizadas pelo professor foi mandar
para trabalho de casa obras em que em algum momento aparecia algo de que ainda não
tinhamos falado ou já não nos lembravamos bem e tinhamos de pensar até chegar lá

Pedro

Gil

O professor, frequentemente, pedia-nos para realizarmos uma tarefa em casa que ainda
não tinha sido explicada anteriormente e só na aula seguinte é que era explicado.

Não notei nenhuma estratégia diferente do normal nas aulas deste período.

Citação

Não
Funcionou

Funcionou

Sub-tema

Memorizar
Professor não dar
respostas
Professor questionar
Progredir depois de
assimilado

Professor questionar
Progredir depois de
assimilado

Exercício prático

Diferentes métodos e
técnicas

Debates

Trabalho de grupo

Audição de excertos

Aprendermos por nós
próprios

Analisar em casa sem
ter sido explicado
antes

Tema

Memorizar

Sim,
houve
alguma
estratégia

Não,
nenhuma
estratégia

Categoria

Professor não dar
respostas

Exercício prático

Diferentes métodos e
técnicas

Debates

Trabalho de grupo

Audição de excertos

Aprendermos por nós
próprios

Analisar em casa sem
ter sido explicado
antes

Tema

PÓS-INTERVENÇÃO

No entanto, a estratégia que achei mais produtiva foi o facto de abordarmos os temas
através da audição de música sem a partitura na frente. A discussão e a partilha também
se dá, mas ouvimos apenas sem suporte é uma boa maneira de refletirmos sobre os
temas.

Neste período houve algumas abordagens que considero construtivas como a maneira de
descobrirmos juntos o que era a “harmonia cromática”

Citação

O facto de apenas prosseguirmos na linha de pensamento apenas após os fundamentos
da matéria estarem devidamente esmiuçados e claros para todos os elementos da turma

sim fazer-nos ainda mais questões acho que influenciou a minha aprendizagem

Sim, o facto de o professor em diversas situações não nos dar respostas

“harmonia cromática”. A ideia ficou presa na minha memória. Talvez até com demasiada
força. Mas foi muito bom

Outro exercício que me ficou foi o exercício de composição em harmonia cromática

Jorge

Pedro

Pedro

Gil

Gil

Joana

Abel
Sim, na minha opinião, o professor usou diferentes métodos e técnicas para abordar a
matéria, de maneira a melhorar a nossa compreensão dos conteúdos

Jorge
Neste último período os debates e a troca de ideias foi constante, como já era
anteriormente

Carlos

Rita

Rita

Abel

Gil

Aluno

nota-se que se houver debate entre os elementos que todos têm as ferramentas
necessárias para participar e chegar a um consenso

houve um grande aumento de debates e discussões, os quais de alguma forma
substituíram o método tradicional, de simplesmente o professor expor a matéria aos
alunos e estes reterem-na

Não
Assim, esta estratégia para mim não funcionou muito bem, pois seria mais fácil
Funcionou debatermos algo mais “parpável” e não, sem sabermos o que era pretendido.

Sim, para se introduzir uma nova matéria, era primeiro debatido algo que o professor
Funcionou dizia, sendo que ia sempre intervindo nas conversas para nos corrigir ou melhor, para não
levarmos o debate para outro lado

Sub-tema

Q1: Na tua opinião, nas aulas deste período houve alguma estratégia com influência na tua aprendizagem?

Joana

Carlos

Aluno

PRÉ-INTERVENÇÃO

VI. Análise temática da Questão 1

Confiança

Nem por isso, apenas quando há uma dúvida que me impede o progresso.

Às vezes, quando me sinto confiante no que vou dizer, que tenha lógica.

Jorge

Rita

Às vezes, porque tenho alguma insegurança relativamente às minhas ideias/respostas

Às vezes
Segurança

Às vezes.

Gil

Joana

Frequente/
Regularmente

Nem por
isso

Às vezes
Confiança

Segurança

Às vezes

Frequente/
Regularmente

Sim, quase sempre.

Quando formulo bem o que quero dizer, por isso não muitas vezes

Sim, embora poucas vezes

Rita

Joana

Gil

Abel

Pedro

Carlos

Aluno

Jorge
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Sim, regularmente

Citação

Sim. Com frequência

Sim

Abel

Sim

Sim

Tema

Sim

Categoria

Pedro

Tema
Sim

Citação

Q2: Costumas intervir nas aulas?

Carlos Sim

Aluno

PRÉ-INTERVENÇÃO

VII. Análise temática da Questão 2
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Faço perguntas quando tenho dúvidas,

Nas aulas respondo a perguntas colocadas pelo professor

ou às vezes respondo simplesmente às perguntas do professor.

respondo às perguntas que o professor coloca à turma

Abel

Carlos

Joana

Abel
Com certeza

Respondo ao
professor

Tirar dúvidas

Responder
Com certeza

Respondo ao
professor

Tirar dúvidas

Não digo mais do que o necessário para compreender o que o professor está atentar
transmitir. Por isso, o que digo geralmente resume-se a dúvidas breves e sucintas que me
permitam resumir o meu trabalho autonomamente.

Jorge

as respostas que tenha a certeza que estão certas

Respondo às questões colocadas pelo professor

Ou questiono o porquê

Rita

Questionar

Coisas relacionadas com a matéria, dúvidas

Gil

Perguntas

Todo o tipo de perguntas e ideias que vêm à cabeça e que estão relacionadas com o tema
da aula

Perguntas

costumo fazer perguntas, pedir para explicar de novo alguns temas

Coisas mais relacionadas com a interpretação das obras na sua componente mais
emotiva. Coisas do género “estes acordes não seriam uma forma de transmitir
determinada atmosfera?”

Comentários acerca daquilo que nos é questionado

em situações de escolha, ou divisão entre duas opiniões, tento frequentemente apoiar a
que defendo, se dela possuo certezas

coloco questões acerca da matéria em estudo.

Comentários

Carlos

Comentários

Comentários à obra em questão, comentários ao que o professor diz.

Opinião

Pedro

Opinar

dou a minha opinião

Opinião

debato com os meus colegas quando há polémicas em algum assunto na matéria a ser
dada.

Abel

Rita

Abel

Rita

Gil

Joana

Pedro

Jorge

Abel

Carlos

Carlos

contribuir para o debate sobre um tema, expondo a minha ideia ou argumentos
Expor a minha opinião acerca de determinado assunto

Jorge

Nas aulas, normalmente, tento, quando se está a discutir uma temática, revelar a minha
opinião

Joana

Abel

Aluno

Frequentemente tento adicionar algum ponto de vista que não tenha sido introduzido na
aula ainda, sobre a questão que está a ser discutida

PÓS-INTERVENÇÃO

participar nos debates que existem durante a aula

dou a minha opinião em debates e defendo-a se necessário

Citação

Joana

Debater

Tema

quando se está a discutir uma temática

Categoria

Joana

Tema

debato com os meus colegas quando há polémicas em algum assunto na matéria a ser
dada

Citação

Q3: Que tipo de coisas dizes nas aulas?

Abel

Aluno

PRÉ-INTERVENÇÃO

VIII. Análise temática da Questão 3

Citação

Sim, apesar de nunca serem muito acesos.

Sim, sobre a matéria que estamos a dar ou a atividade que estamos a fazer.

Temos debates breves sempre que existem respostas diferentes para determinada
pergunta. Estes são, no entanto, curtos, sendo que o professor explica a resposta certa
após a análise de cada uma das respostas possíveis.

Sim

Sim, em todas.

Gil

Jorge

Pedro

Abel

Sim, costumamos discutir os temas abordados com alguma frequência

Rita

Joana

Carlos Sim, principalmente durante os trabalhos de grupo.

Aluno

PRÉ-INTERVENÇÃO

Condicionados

Muitos

Bastantes

Tema

Sim

Categoria

Condicionados

Muitos

Bastantes

Tema

Q4: Há debates durante a aula?

Sim

Há, embora sejam bastante condicionados pelo professor

Sim, muitos. Sempre que se inicia uma nova matéria, principalmente

Há muitos debates

Pedro

Jorge

Rita

Carlos

Gil
Abel

Joana

Aluno

Sim, bastantes

PÓS-INTERVENÇÃO

Bastantes, ainda que demorem a “aquecer” porque muitas vezes os meus colegas
mostram uma certa inibição

Sim, bastantes vezes

Citação

IX. Análise temática da Questão 4
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Nesses debates existe uma tentativa de chegada a uma conclusão analisando as ideias de
todos e refletindo sobre as mesmas. Isto faz com que tenhamos sido nós (alunos) a
chegar ao resultado sem ajuda.

Um bocado, mas penso que se os alunos levassem os debates mais a peito a informação
ficaria mais presente na memória de cada um.

Ajudam porque não é apenas o professor a dizer a matéria e os alunos a ouvirem

Os debates ajudam sempre,

Abel

Rita

posso afirmar que sim, ajudam-se a analisar a obra.

Gil

Pedro

185
Ajudava se fosse

Postura ativa

Ideias e Sugestões,
Opiniões

Conhecimento novo

Análise coletiva

Compreensão

Tema

Sim,
ajudam

Categoria

Ajudava se fosse

Postura ativa

Ideias e Sugestões,
Opiniões

Conhecimento novo

Análise coletiva

Compreensão

Tema

Citação
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Pedro
Jorge

Ajuda na medida em que os meus colegas dizem o que pensam sobre as minha ideias
para analisar a peça
Ao analisar uma obra, ajuda ter em mente opiniões já expressadas anteriormente por
outras pessoas nesses debates, no sentido de que há mais informação diferente que pode
ser aplicada na análise

Ajudariam mais no sentido de termos algo à nossa frente que não víssemos e disséssemos
depois de debater o assunto, porque um debate é muito de fala e quando vamos para
analisar não temos nada “tátil” para nos apoiarmos, só temos as conversas que no
momento se percebe, mas ao não estar escrito, esquece-se

Rita

Gil

Carlos

estando o professor sempre presente a guiar-nos, nós apresentamos diferentes ideias e
sugestões

Sim, essencialmente porque nos debates tenho uma postura mais activa e as ideias ficam
muito mais presentes na mente

Jorge

Carlos

Ao ter em atenção os pontos de vista dos outros elementos, conseguimos adquirir
conhecimento fora da nossa gama pessoal

sendo essa análise coletiva e, por isso, construída por múltiplas ideias e opiniões

Carlos

Gil

Entre nós, estando o professor sempre presente a guiar-nos

Abel

as ideias ficam muito mais presentes na mente

Jorge

Aluno

É através da troca de ideias que a matéria assenta na cabeça

ajuda ter em mente opiniões já expressadas anteriormente por outras pessoas nesses
debates, no sentido de que há mais informação diferente que pode ser aplicada na análise,
para além de ser ainda mais memorável

Q5: Podes dizer como esses debates te ajudam ou não a analisar uma obra?

Os debates que temos são importantes para compreender determinados casos que
podem estar presentes nas obras que analisamos

Citação

Carlos ajuda-mo-nos uns aos outros a chegar à melhor análise possível.

Joana

Jorge

Aluno

PRÉ-INTERVENÇÃO

X. Análise temática da Questão 5

Jorge

Rita

Carlos

Depende seriamente da obra. Há obras que julgo conseguir analisar sozinho, visto que já
o fiz anteriormente e sem muitos erros na minha análise

Já a analisar harmonicamente, sim, sinto-me capaz de analisar sozinha

Sinto-me mais capaz

Sinto-me capaz de
analisar no geral
Sim
Sinto-me mais capaz

Sinto-me capaz de
analisar no geral

Ao fim destes 3 anos
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Depois dos meus dois testes nesta disciplina sinto que não propriamente falta de
capacidade ou de trabalho. Ainda não me sinto capaz de o fazer sozinho, mas acho que
com alguma orientação de trabalho e alguma ajuda a canalizar a minha informação para
as questões certas, conseguirei

No entanto sinto-me mais capaz disso do que no início do estudo

Posso não conseguir abordar todos os tópicos ao pormenor, mas sinto-me capaz de ver
“a imagem grande” e analisar a obra no geral

embora ache que com o conhecimento adquirido destes 3 anos já faz com que isso seja
possível

Sim, com dificuldade. Acho que benefício em trabalhar em grupo
Ao fim destes 3 anos

No entanto, ainda não me sinto confiante de analisar qualquer obra que seja em todos os
seus elementos

No entanto, há obras que eu me sinto perdido e que não sei como cifrar. Não tenho
grande aptidão para cifrar funções que nunca antes vi ou considerei possíveis.

Joana

Jorge

Não

Depende do que for
para analisar

Depende do período histórico da obra, e quais os elementos que tenho de ter em
atenção. Há obras que conseguiria analisar de uma forma mais minuciosa que outras

Acho que, para mim, seria difícil analisar uma obra completamente sozinha visto que a
ajuda dos colegas na aula dá-nos uma confiança acrescida e não estou habituada a faze-lo

Não. No entanto sinto-me mais capaz disso do que no início do estudo

Abel

Análise em grupo

PÓS-INTERVENÇÃO

Não. Sou um aluno de compreensão lenta e noto isso ao ver os meus colegas que cifram
muito mais depressa do que eu. Sempre faço as coisas com intuição e se não a tiver, é
muito complicado

Sim e não. Em termos de uma análise global e num panorama afastado consigo. Consigo
também enunciar e explicar os conceitos aprendidos nas aulas. A minha dificuldade está
na cifragem harmónica. Há obras mais simples que eu consigo sozinho, mas há outras
que eu acho que não fui preparado o suficiente para fazer e analisar sozinho

Depende

Citação

Gil

Não muito, talvez porque ao analisar sozinha vou só pensar “aquela maneira” ou posso
criar várias ideias sobre a obra, isto por exemplo a analisar um lied

Rita

Tema

Ainda não. Há aspetos que precisam de ser debatidos, ou mesmo questionados, mas não
por nós, pois ao questionarmos, muitas das vezes não sabemos a resposta, é sempre
preciso mais que uma ideia, isto a nível das perguntas mais abstractas que possam surgir.
Talvez questões concretas, de resposta única, saiba ou seja capaz de responder sozinha

Depende do que for
para analisar

Mais ou menos, depende da dificuldade da obra.

Pedro

Categoria

Para mim, era um pouco difícil analisar uma obra inteira sozinha visto que nunca
conseguiria ter a certeza absoluta de que estava a tirar as conclusões certas

Análise em grupo

Citação

Tema

Q6: Sentes que és capaz de analisar uma obra sozinho?

Aluno

PRÉ-INTERVENÇÃO

Gil

Pedro

Abel

Joana

Jorge

Pedro

Rita

Jorge

Joana

Aluno

XI. Análise temática da Questão 6

Citação

compreender bem a matéria que se dá na aula

saber muito bem a estrutura de cada obra

Ter a teoria bem presente na nosssa cabeça e ter um olho mais virado para o geral, ou
seja, conseguir olhar para a obra como um todo e não apenas acordes e melodias.

Abel
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É preciso ouvir muita música, da mais variada

É preciso analisar partituras enquanto se ouve a música

Jorge

Gil

Gil

Rita

Muitos dos meus problemas resumem-se a “porque é que é quinto do quinto e não sexto
do quarto?” e nem sempre consigo compreender o que está em jogo.

Rita

estar com bastante atenção ao que o professor explica

questionar as dúvidas todas, e fazer as actividades propostas em aula, para poder ter
dúvidas novas, e perceber a minha evolução.

Joana

ouvir de maneira a relacionar a música com outras coisas

conseguir olhar para a obra como um todo e não apenas acordes e melodias.

organizar muito bem as ideias

Joana

Abel

É preciso saber as cifras e a formação dos acordes e ter referências do mesmo acorde em
diferentes obras

perece me ser necessário já ter um conhecimento de funções tonais, acordes, escalas

Gil

Pedro

Carlos já ter alguma prática e já estar familizarizado e ter algum treino com harmonias,

Teoria. O que eu mais necessito é teoria e conseguir compreender porque é que algo
acontece de determinada maneira, porque é que este resolve para aquele, como é que eu a
olhar para determinado acorde compreendo que é a função que está escrita no quadro

Jorge

Carlos saber bem a “matéria”

Rita

Joana

Aluno

PRÉ-INTERVENÇÃO

Compor

Praticar, compor

Estar atento

Analisar

Analisar mais para ter
experiência

Estar com atenção ao
professor

Ouvir

Questionar

Ouvir muita música

Questionar

Perguntar, tirar dúvidas

Relações, ligações

Estar com atenção ao
professor

Praticar, compor

Analisar mais para ter
experiência

Ouvir muita música

Questionar

Perguntar, tirar dúvidas

Relações, ligações

Olhar como um todo

Capacidade de
Relacionar

Ter conhecimento de
harmonia

Teoria

Saber que parâmetros
analisar

Saber bem a matéria

Saber a estrutura

Ter ideias organizadas

Olhar como um todo

Citação

PÓS-INTERVENÇÃO

praticar alguma escrita relacionada com o tipo da obra para perceber melhor o porquê do
uso de determinadas técnicas

E também ir analisando obras, para ter experiência

Para saber analisar é necessário sermos organizados em relação às ideias e questionarmonos de maneira a tirar conclusões sobre a obra

É importante saber por onde começar a analisar e quais as ligações que podemos formar
a cada descoberta

Ter a noção do que procurar. Saber os parâmetros para analisar e saber como analisar
cada um. Depois é necessário analisar a obra no geral, vê-la como um todo

capacidade de saber relacionar aquilo que vemos numa partitura com os conhecimentos
anteriormente adquiridos

Para saber analisar é necessário sermos organizados em relação às ideias

Gil

Rita

Joana

Jorge

Abel

Pedro

Joana

Rita

Jorge

Teoria, conhecimentos básicos, e depois alargados a cada época, ou compositor. No
fundo, são as matérias concretas

Gil

Ter em atenção todos os elementos que definem o objeto de análise. A partir da restrição
de alguns dos elementos que possivelmente descrevem o objeto, podemos obter novos
subconjuntos que levam a uma análise cada vez mais detalhada

Carlos

Joana

Pedro

Aluno

Ter presente todos os parâmetros que se evidenciam na obra

Saber aquilo em que é necessário se focar, nomeadamente, parâmetros que são precisos
mencionar e aqueles que, consoante a obra em questão, se devem dar mais relevância

É preciso também saber os conteúdos inseridos na obra e contextualizá-los de acordo
com a época em que se encontra

Conhecimentos
Conhecimentos, capacidade de saber relacionar aquilo que vemos numa partitura com os
anteriormente adquiridos conhecimentos anteriormente adquiridos

Tema

Capacidade de
Relacionar
Relacionar

Conhecimento

Categoria

Ter ideias organizadas

Ter conhecimento de
harmonia

Teoria

Saber que parâmetros
analisar

Saber bem a matéria

Saber a estrutura

Conhecimentos
anteriormente adquiridos

Tema

Q7: O que te parece ser necessário para saber analisar?

XII. Análise temática da Questão 7
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Se tiver muitas dúvidas peço ajuda ou ao professor

Tento procurar ajuda junto do professor e quando não é suficiente, procuro ajuda dos meus colegas

Falo com os meus colegas, talvez eles tenham percebido e me consigam dar a entender

Se tiver muitas dúvidas peço ajuda ou ao professor ou a colegas que tenham compreendido melhor

No caso de não compreender algo tento discutir isso com os meus colegas

Também costumo pedir ajuda a colegas que estejam mais elucidados sobre o assunto

Tentar colocar todas as dúvidas que tenha

tirar as minhas dúvidas com o professor

faço uma questão na aula sobre o que não percebi e o professor explica

Abel

Pedro

Rita

Abel

Jorge

Joana

Carlos

Joana

Rita

Gil

Rita

Tento encontrar “atalhos” para que a compreensão seja mais intuitiva. Por exemplo: para identificar
auditivamente um acorde de sexta sei que tenho de ouvir o soprano e o baixo a fazerem um cromatismo
contrário em direção ao centro.

debatemos uns com os outros tentando chegar a uma conclusão

falo com os meus colegas

Tento procurar ajuda junto do professor

Pedro

Autonomia

Procuro uma
compreensão mais
intuitiva

Exposição e troca de
ideias

Compreender

Debater

Autonomia

Procuro uma
compreensão mais
intuitiva

Exposição e troca de
ideias

Debatemos para chegar a
uma conclusão

Estar atento nas aulas

Estar atento nas aulas
Debatemos para chegar a
uma conclusão

Crio situações-problema

Crio situações-problema

Espero que sejam os
colegas a colocar as
dúvidas
Questiono-me

Questionar

Coloco Dúvidas

Peço ajuda aos colegas

Peço ajuda ao professor

fazer mais exercícios

Questiono-me

Espero que sejam os
colegas a colocar as
dúvidas

Coloco Dúvidas

Peço ajuda aos colegas

Peço ajuda ao professor

fazer mais exercícios

Peço ajuda

peço auxílio junto do professor ou colegas

fazer mais exercícios

Resumo a matéria

Joana

Resumo a matéria

tentar chegar às respostas sozinho

Carlos

Abel

Tento ler e explicar-me a mim próprio as matérias

expondo alguma sugestão e ouvindo as ideias que os meus colegas expõem também

Pedro

Carlos

Carlos

Jorge
Estar atento

Carlos
tento deduzir mentalmente como é que elas se interligam, frequentemente criando situações-problema que
me poderiam ser adversas em momentos de avaliação

Rita

Rita

Rita

Abel

Rita

Pedro

Estar atento, tentando ouvir não só a tudo aquilo que o professor diz nas aulas, mas também fazendo
intervenções questionando-me

espero muitas das vezes que sejam os meus colegas a tirar as dúvidas

formulo questões para tirar as dúvidas na aula

Questiono na aula o que tenho de dúvidas

Ou coloco questões ao professor e colegas

coloco questões ao professor

Pedro

Jorge

peço auxílio junto do professor

Joana

Resumo tudo ao mínimo possível, agrupando todos os conceitos e definições no menor número de linhas e
folhas. A partir daí tento deduzir mentalmente como é que elas se interligam

Abel

Rita

Gil

Aluno

Tento exercitar ou estudar mais de maneira a que se torne uma matéria mais fácil de entender

tento estudar dos apoios “materiais” que o professor dita/escreve

Revejo as partituras e o resto dos materiais das aulas, como o caderno

PÓS-INTERVENÇÃO

Abel

Estudar a matéria

Citação

Tento rever a matéria dada e formulo questões para tirar as dúvidas na aula

Estudar

Aplicar-me

Tema

Realizo o tpc e releio o que tenho escrito no caderno, vendo os casos que tenho lá escritos e porque é que
se processam dessa maneira

Pedro

Estudar a matéria

Categoria

Jorge

Aplicar-me

Tema

Tiro os apontamentos e destes procuro a ideia principal. Depois, tento “marrar” um pouco no estudo da
matéria de modo a interiorizar todas as ideias importantes ligando-as à ideia principal que descobri, “o
elemento gerador”, para ver uma linguagem coerente entre as coisas que tenho de estudar

Tento aplicar-me mais

Citação

Q8: O que fazes para compreender as matérias mais difíceis?

Para além disso, releio a matéria em casa e tento compreende-la

Joana

Aluno

PRÉ-INTERVENÇÃO

XIII. Análise temática da Questão 8

XIV. Exercícios de Harmonia Cromática
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/

Turma do 3º Ano

2ª FASE
Intervenção

24/11/2014

Escola

Local
Fora da sala
de aula

Turma do 3º Ano

Início de
Janeiro 2015

11/12/2014
CMC

CMC

CMC

28/11/2014 CMC

25/11/2014

Novembro
2014

UA

28/11/2014 CMC

17/11/2014

x

x

x

x

x

x

x

Partituras

Recursos
Na sala de
aula
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Aula 4

Aula 3

Aula 2

Aula 1

Turma do 3º Ano

Look

11/02/2015

11/02/2015

08/04/2015

15/04/2015

11/02/2015

04/02/2015

Think
Turma do 3º Ano

04/02/2015

Look

Act

04/02/2015

04/02/2015

04/02/2015

28/01/2015

Think
Turma do 3º Ano

28/01/2015

Look

Act

28/01/2015

28/01/2015

05/01/2015

05/01/2015

28/01/2015

05/01/2015

Act

05/01/2015

19/12/2014

Análise qualitativa

Think

19/12/2014

Análise quantitativa

Look

Análise dos dados recolhidos

CMC

CMC

CMC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OBJECTIVO 2: Análise dos dados Pré-Intervenção. Investigação-Ação. 1 ciclo de 3 aulas + 1 ciclo de 2 aulas. Recolha de dados Pós-Intervenção. Início da revisão de literatura.

Questionário

Turma do 3º Ano

Qualitativa

Amostra de 6 alunos
COLES

Recolha de
dados préintervenção

Quantitativa

Pilotagem do Inquérito

Planificação

24/11/2014

Orientadora

Consentimento

Fim

Quando

Proposta de Projecto Educativo

Início

1ª FASE
Preparação

Who

OBJECTIVO 1: Preparação da Investigação. Planificação. Protocolo Ético. Pilotagem. Recolha de dados Pré-Intervenção.

What

Sub-fase

Fase

x

x

x

Documentos
de Apoio

XV. Planificação Geral
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4ª FASE
Redação

3ª FASE
Análise

Fase

Questionário

Qualitativa

Turma do 3º Ano

Turma do 3º Ano

Turma do 3º Ano

20/05/2015
20/05/2015

Conclusões

03/06/2015

03/06/2015

20/05/2015

20/05/2015

20/05/2015

Janeiro 2015

Junho 2015

OBJECTIVO 4: Redação do documento final

06/05/2015

06/05/2015

Análise qualitativa

Discussão dos
resultados

06/05/2015

Análise quantitativa

Análise Mista

Redação

CMC

CMC

CMC

04/03/2015 CMC

Março 2015

06/05/2015

25/02/2015

Dezembro
2014

29/04/2015

29/04/2015

29/04/2015

CMC

Local

x

x

x

x

Fora da sala
de aula

x

x

x

x

x

x

OBJECTIVO 3: Análise dos dados Pós-Intervenção. Análise Mista. Discussão dos resultados e Conclusões.

COLES

Quantitativa

Exercício de
Harmonia
Cromática

Turma do 3º Ano

15/04/2015

Act

15/04/2015

Fim

15/04/2015

08/04/2015

Início

Quando

15/04/2015

Turma do 3º Ano

Who

Think

What

Look

Act

Think

Análise dos dados recolhidos

Recolha de
dados préintervenção

Recolha de
dados durante a
intervenção

Revisão da
Literatura

Aula 5

Sub-fase

x

x

x

x

x

Na sala de
aula

x

x

Partituras

Recursos

x

x

Documentos
de Apoio

XVI. Planificação da Aula 3

Planificação das questões para a aula 3
Questão principal

Questões orientadoras

Objetivo

Exploração Analítica
O que é um elemento gerador?
Pode ser a ambiguidade?
Pode ser o Dó#?
Que outros exemplos podemos referir?

Qual é o elemento gerador?

Quais são os elementos geradores da forma
sonata?

Propor hipóteses e testar a sua validade.

Ambiguidade tonal pode ser o elemento
gerador?
Qual é a tonalidade?
Qual a relação entre o título e o elemento
gerador?
Qual o efeito da alteração no Dó#
Para que serve o meio-tom?
O que é uma sequência cromática?
Qual a diferença entre meio-tom e
cromatismo?

Como se relacionam?
O meio-tom está inserido no cromatismo?

Depois de definir o elemento gerador,
distinguir meio-tom de cromatismo.
Compreender em que contexto se melhor se
adapta cada um dos termos.

Indique um exemplo de um movimento por
meio-tom muito importante na música tonal.

Harmonia Desenvolvimento de Juízos
Cromática no
Romantismo
Tardio
Nuages Gris é música tonal?

Qual a tonalidade?
O que define se uma obra é tonal?
Pode existir ambiguidade tonal?

Caracterizar a música tonal
Encontrar relações entre a música tonal e
Nuage Gris

Se não é tonal, o que é?
Qual o tipo de harmonia que caracteriza
Nuages Gris?

Quais são os argumentos para defender essa
proposta para o ‘tipo de harmonia’?
(Remeter para as respostas às questões da
fase exploratória)

Perante outras propostas de definição, testar
a sua validade utilizando as reflexões da
componente exploratória

Que critérios sustentam este juízo?
Será que podemos chamar de Harmonia
Cromática?

Harmonia Cromática opõe-se a que tipo de
harmonia?

Justificar os critérios que sustentam a
hipótese

Harmonia Cromática também é harmonica
tonal?

Expansão Criativa
Que critérios são definidos pelo enunciado?
O que podem indicar as alterações?

Completar o exercício de harmonia
cromática.

Onde se encontram os principais
movimentos cadenciais?
Onde podem aplicar sequências?
Em que momentos se deve interromper a
progressão cromática?
Que ritmo ou padrão rítmico melhor se
adapta à textura já existente?
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Utilizar questões sobre os elementos
salientes do enunciado na resolução do
exercício

XVII. Planificação da Aula 5

Planificação das questões para a aula 5
Questão chave

Questões orientadoras

Objetivo

Exploração Analítica
Tem de ter doze notas?
Que tipo de intervalos?
O que é uma série dodecafónica

Podem repetir-se notas?
A direção dos intervalos é irrelevante?

Definir as características de uma série
dodecafónica

O que é uma boa série dodecafónica?
Não pode haver séries tonais?
O que são o original, o inverso, o retrógrado e o
retrógrado invertido?
Que formas existem de tratamento da
série?

Para que servem estas versões?
Há alguma relação com as técnicas de elaboração
melódica do barroco?

Compreender os princípios
elementares de desenvolvimento de
uma série

Aparece na horizontal ou na vertical?
Pode cruzar as vozes?
Pode haver séries sobrepostas?
Quais os critérios para encontrar as
séries numa obra?

Dodecafonismo

Quando há notas repetidas, o que significa?
Então, mas só usa uma versão da série?

Aplicar diferentes processos na análise
de uma obra dodecafónica

Pode haver mais que uma série?
Como podemos saber qual é a versão da série em uso?
A série pode ser utilizada no todo ou só em parte?
É preciso escrever todas as versões?
Quantas versões da série podem existir? Existe um mecanismo mais simples?

Explorar a criação de uma matriz
dodecafónica

Que nome damos a cada uma das versões?

Desenvolvimento de Juízos
É caótica?
Tem organização?
Para quer serve?
Porque surgiu?
Que características tem a música
dodecafónica?

Quem inventou a música dodecafónica?
Há mais compositores?
Hoje ainda se escreve música dodecafónica?
As séries ouvem-se?
Existe alguma relação com o Serialismo?
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Formular as diferentes características
numa definição resumida

XVIII. Transcrição integral da Aula 3
Start
Time

End
Time

Transcript - 11 FEV VIDEO1

00:00:13.1

00:00:16.3

INÍCIO DA AULA

00:00:14.0

00:00:39.7

-(professor) Vamos fechar o capítulo que abrimos com o
questionamento, vamos ouvir algumas peças, vamos terminar a análise
desta obra, gostava que todos tirassem a partitura para fora.

00:00:49.2

00:01:13.5

[um aluno tinha faltado à aula e o professor fornece-lhe a partitura]

00:01:12.5

00:01:33.6

-(professor) Pedro tens alguma questão verdadeiramente importante? professor
(Pedro) Não sei da minha partitura... [professor dá outra cópia ao aluno] e Pedro

00:01:48.0

00:01:51.5

-(professor) Podemos começar?

00:01:53.0

00:01:59.0

[professor escreve no quadro]

00:02:16.8

00:02:20.6

-(professor) A obra é esta, Nuages Gris, de Franz Liszt.

00:02:20.6

00:02:25.3

-(professor) Pergunta: Qual é o elemento gerador dessa obra? - ESTA É professor
A KEY QUESTION DE TODA A AULA. É A QUESTÃO
PRINCIPAL A QUE A TURMA VAI TENTAR DAR RESPOSTA.

00:02:26.8

00:02:30.5

WAIT TIME

00:02:33.1

00:02:34.4

[um aluno diz posso fazer uma pergunta?]

00:02:35.5

00:03:00.3

-(professor) Amigos, um pequeno à parte, aquelas duas aulas já
passaram, voltamos ao normal funcionamento das aulas, não estamos a
estudar as perguntas em si, agora estamos a estudar música, análise,
técnicas, já acabamos esse capítulo. Relaciona-se com o que vão fazer
para a frente, obviamente, mas não da mesma forma. É claro para
todos? [os alunos acenam que sim]

professor

00:03:03.1

00:03:03.9

-(professor) Abel, podem dizer o que quiserem. Sim.

professor

00:03:04.2

00:03:08.3

-(Abel) O que é que o professor quer dizer exactamente com "o
elemento gerador"?

Abel

00:03:10.1

00:03:10.2

-(professor) São vocês que vão tentar descobrir também.

professor

00:03:15.3

00:03:31.0

-(professor) A Rita está a dizer que.... -(Rita) os intervalos de quarta (professor) são os intervalos de quarta. Que intervalos de quarta, por
exemplo? -(Rita) Perfeitos, aumentados, mas talvez mais os aumentados,
visto que os acordes depois baseiam-se em quartas aumentadas

professor
e Rita

00:03:31.9

00:03:33.4

-(professor) Os acordes aumentados têm quartas?

professor

00:03:40.0

00:03:40.1

-(professor) [a aluna pensa um pouco e o professor dá a resposta] Não
têm quartas.

professor

00:03:40.5

00:03:41.2

-(professor) O que é um acorde aumentado?

professor

00:03:43.9

00:03:44.0

-(Gil) Tem uma quinta aumentada

Gil
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Speaker

professor

professor

professor

00:03:44.4

00:03:50.0

-(professor) Dois intervalos de terceira maior dentro de uma quinta
aumentada. Certo. [os alunos vão dizendo "terceira", enquanto o
professor vai fraseando a resposta]

professor

00:03:51.6

00:04:07.0

-(professor) Vamos lá ver, portanto elemento gerador da obra... vocês
até podem tentar ir por onde foi o Abel, que é tentar perguntarem-se o
que é isto do elemento gerador e tentar perceber o que é.

professor

00:04:05.3

00:04:10.1

WAIT-TIME

00:04:10.2

00:04:25.2

-(Rita) O elemento gerador é... é o elemento onde o compositor se
baseia em toda a obra para a construção -(professor) Sim. -(Rita) ...e
que vai repetir ao longo da obra -(professor) pode repetir ou não, mas
tu disseste uma palavra importante que é "é onde se baseia". DEPOIS
DE 5SEG, A ALUNA FRASEIA A RESPOSTA CERTA À
QUESTÃO "O QUE SIGNIFICA O ELEMENTO GERADOR"

Rita e
professor

00:04:27.5

00:04:28.9

-(professor) Mais ideias, mais hipóteses sobre isso. O PROFESSOR
RECONHECE A PASSAGEM CERTA DA RESPOSTA DA
ALUNA, E PROCURA ENVOLVER OS OUTROS ALUNOS,
PROCURA DAR ORIGEM A UM DEBATE

professor

00:04:29.0

00:04:35.6

WAIT-TIME

00:04:36.1

00:04:54.9

-(Gil) Eu pensava.... se a gente pensar noutra palavra.. quer dizer.. eu
pensei que seria o tema..... [o aluno está a dar uma resposta muito
desorganizada e desestruturada. O professor intervém, pegando em
algo que disse o aluno] -(professor) Espera. Tema, já é um parâmetro,
ou seja, já estás a tentar dar resposta a esta pergunta [à key question] (Gil) Sim.

Gil e
professor

00:04:55.8

00:05:12.6

eu agora vim um bocadinho atrás e tentar perceber o que é isto do
elemento gerador, porque se calhar para perceberem para irem lá buscar
o elemento gerador, têm de perceber o que é efetivamente.

professor

00:05:13.4

00:05:22.1

-(professor) Aqui a Rita disse, e num bom sentido, ou seja, numa boa
direção, que é onde o compositor se baseia - O PROFESSOR
TENTOU PROCURAR OUTRAS RESPOSTAS, MAS COMO A
ÚNICA QUE TEVE FOI POUCO ESTRUTURADA, VOLTOU
ATRÁS E PEGOU NA RESPOSTA DA ALUNA ANTERIOR, A
Rita

professor

00:05:26.0

00:05:29.4

-(professor) Numa palavra?

professor

00:05:28.3

00:05:30.9

-(Abel) Início…?

Abel

00:05:34.4

00:05:34.8

-(Rita) A ideia?

Rita

00:05:35.5

00:05:36.2

-(Abel) Como eu queria dizer, era ideia!

Abel

00:05:36.7

00:05:38.3

-(professor) É a?.... a ideia. Exactamente [enquanto assinala
gestualmente a aluna que deu a resposta certa]

professor

00:05:40.3

00:05:43.0

-(professor) Quem é que pensou nessa palavra?

professor

00:05:45.9

00:05:46.0

[2 alunos assinalam que pensaram nessa palavra]
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00:05:52.3

00:06:04.9

-(Abel) Quando disse início queria dizer "ponto de partida", não queria
dizer início da obra -(professor) Está bem, já percebi. Mas o ponto de
partida é uma ideia.

Abel

00:06:06.5

00:06:21.7

-(professor) Há uma ideia por trás desta obra, ou seja, há um elemento
gerador que gera este discurso. Uma hipótese que já foi dada, era que
era um intervalo de quarta. O que é que vocês acham?

professor

00:06:21.5

00:06:25.4

WAIT-TIME

00:06:23.5

00:06:25.0

-(professor) Parece-vos plausível...?

professor

00:06:25.0

00:06:42.0

-(Abel) Não será uma coisa uma coisa mais... abrangente, como por
exemplo, chama-se Nuages Gris. Se calhar isso deveria ser o elemento
gerador, compor a pensar sempre no título.

Abel

00:06:42.0

00:07:09.3

-(professor) O elemento gerador ... o título é uma instrução
programática. Funciona como elemento gerador, mas não é a técnica
em si. -(Abel) ah. -(professor) Não é a música. Eu quando coloco ali
"elemento" estou a tentar ir buscar os parâmetros musicais.

professor

00:07:09.3

00:07:12.9

-(Jorge) O elemento gerador não tende a ser o motivo?

Jorge

00:07:11.4

00:07:16.9

WAIT-TIME

00:07:17.2

00:08:07.5

-(professor) Naquilo que temos visto na música barroco, música
clássica, período clássico, e até mesmo no período romântico, o
elemento que gera é de facto o motivo, ou um tema, como tu [aponta
para o Gil, porque há pouco tinha referido o tema] disseste. Por
exemplo, forma sonata: lembram-se da forma sonata? Lembram-se que
eu dei-vos três indicações de três elementos geradores. [quais são?]

00:07:46.2

00:07:56.7

WAIT-TIME [enquanto há o tempo de espera o professor diz "Vamos
lá ver se nos recordamos disso"]

00:07:56.1

00:07:56.2

-(professor) Falaste em quantos temas? [aponta para o Gil] - COMO
NENHUM ALUNO AVANÇA AO FIM DE 10SEG, O PROFESSOR
PROCURA PEGAR EM ALGO QUE JÁ TINHA SIDO DITO
PARA DAR CONTINUIDADE E REDIRECIONAR

professor

00:07:57.9

00:08:00.9

-(Gil) Dois temas....

Gil

00:08:00.9

00:08:03.2

-(professor) Isso já estás a falar dentro da forma

professor

00:08:03.2

00:08:04.8

-(professor) Recordam-se os elementos geradores da forma sonata? PROFESSOR VOLTA A FAZER A PERGUNTA, PARA QUE NÃO
FIQUE PERDIDA NO MEIO DO DEBATE E DO TEMPO DE
ESPERA

professor

00:08:05.1

00:08:10.0

WAIT-TIME

00:08:10.0

00:08:18.8

-(Rita) ah era... contraste entre os motivos -(professor) contraste entre
os temas, sim. Mais?

00:08:23.1

00:08:26.0

WAIT-TIME

00:08:27.3

00:08:28.5

-(Gil) Constante tensão e distensão -(professor) Certíssimo, tensão
distensão. Falta uma.
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professor

Rita e
professor

Gil e
professor

00:08:32.6

00:08:35.1

-(Gil) Resolução na tonalidade inicial. -(professor) Tonalidade insere-se
em quê? -(Gil) Na harmonia -(professor) Insere-se na harmonia. Então,
dentro da harmonia, terceiro elemento gerador?

00:08:49.1

00:08:59.0

WAIT-TIME

00:08:59.7

00:09:02.0

-(Pedro) Ó stor, eu acho que não estou a perceber bem isto. Ainda não
percebi bem o que é que é o elemento gerador e que é isso na forma
sonata que o stor está a dizer.

Pedro

00:09:10.4

00:09:17.0

-(professor) Pois, tu não foste meu aluno na forma sonata, mas isso está
lá presente na mesma.

professor

00:09:17.8

00:09:49.3

-(professor) Elemento gerador, o que é que gera uma forma sonata?
Dois temas, têm de ser contrastantes entre si. Deram forma sonata, não
deram? [os alunos acenam que sim] Dois temas que têm de ser
contrastantes entre si. Se os temas não forem contrastantes, isso não
obedece aquilo que é, que são os princípios geradores os princípios nos
quais assenta a forma sonata. É claro? Posto assim é claro? Jorge?
Carlos? Pedro? [os alunos acenam que sim]

professor

00:09:49.3

00:10:02.6

-(professor) Outro dos princípios geradores é tensão/distensão, ou seja,
à medida que a obra avança, que um andamento na forma sonata
avança, o que é que se vai criando? Cada vez mais..... -(alunos) tensão.

professor
e alunos

00:10:05.2

00:10:07.7

-(professor) Quantas partes tem a forma sonata? -(alunos) Três.
Exposição, Desenvolvimento, Reexposição. -(professor) Sim.

professor
e alunos

00:10:14.5

00:11:08.2

[Segue-se uma secção em que o professor faz perguntas de resposta
todos
fechada, sobre a forma sonata, explicando ao longo do processo em que
consiste cada uma das partes da forma sonata]

00:11:07.4

00:11:09.1

-(professor) Pedro percebeste? -(Pedro) Sim.

professor
e Pedro

00:11:08.9

00:11:14.0

-(professor) Falta um e que nós já acabámos por falar. -(Joana, Pedro)
Era a modulação. [o professor faz um som comemorativo, por terem
finalmente chegado ao terceiro elemento gerador]

professor
, Joana e
Pedro

00:11:14.9

00:11:34.6

-(Pedro) Basicamente os elementos geradores são as características de
cada uma das formas? -(professor) Pode ser das formas, ou pode ser de
um tipo de linguagem, entendes? -(Pedro) Já percebi então. -(professor)
Há uma ideia que pode ser numa obra só ou então num conjunto de
obras. Percebido? -(alunos) Sim.

Pedro,
professor
e alunos

00:11:45.7

00:11:48.7

-(professor) Para esta obra, estou à procura de um, um elemento
gerador.

professor

00:11:49.9

00:12:08.2

-(Gil) Eu há bocado estive a pensar, ambiguidade, é uma coisa que está
sempre presente. -(professor) É, mas é criada por um elemento técnico.
Com esta resposta já te estou a direcionar bastante mais. A ti e aos
outros

Gil e
professor

00:12:26.2

00:12:51.4

-(professor) Vou fazer aqui uma pequenina experiência.

professor
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Gil e
professor

00:12:27.0

00:12:42.9

-(Jorge) A resposta que o Gil deu de ambiguidade é diferente da
resposta de ambiguidade tonal em que a peça está a ser apresentada,
porque aqui há um elemento da obra e não está definido qual é que é
esse elemento na obra.

Jorge

00:12:42.9

00:12:53.4

-(professor) Exacto. Mas o elemento gerador que está por detrás de
tudo isto, influencia a ambiguidade, seja tonal seja nos outros
parâmetros todos.

professor

00:13:07.9

00:14:17.3

[professor toca a peça no piano]

00:14:22.8

00:15:24.2

[professor agora toca a peça no piano novamente, mas sem o elemento
gerador]

00:15:25.9

00:15:28.9

-(professor) Soa-vos à mesma peça?? -(alunos) Não!

professor
e alunos

00:16:12.1

00:16:45.1

-(Gil) A alternância no baixo em vez de ser de segunda é de quinta... (Joana) O professor só mudou os sustenidos -(professor) Não -(Gil)...o
acompanhamento da mão esquerda.... passou a ser... ah, espere, de
quarta -(professor) de quarta, mas o efeito é de quê? -(Gil) O efeito é de
uma resolução....-(outros alunos) ...tonal... -(professor) Era tonal. Mas
não era só isso.

Gil,
Joana,
professor
e alunos

00:16:45.7

00:16:58.2

[professor toca novamente]

00:16:58.7

00:17:00.8

-(professor) O efeito é de quê? -(Carlos) I-V-I

professor
e Carlos

00:17:01.4

00:17:09.2

-(Pedro) O stor passou a tocar um baixo pimba em vez de ser o baixo
que lá está...

Pedro

00:17:09.7

00:17:14.9

-(professor) Tirando essa observação que pouco enriquece a discussão
[risada de alguns alunos]

professor

00:17:23.8

00:17:26.4

-(professor) Soou-vos diferente, não soou? -(alunos) Sim.

professor
e alunos

00:17:27.2

00:17:28.9

-(professor) Porquê?

professor

00:17:27.5

00:17:30.3

WAIT-TIME

00:17:30.0

00:17:34.6

-(Carlos) Praticamente não havia dissonâncias -(Gil) não tinha resolução Carlos e
Gil

00:17:34.6

00:17:40.6

-(professor) Num não havia resolução, no outro não havia
dissonâncias... o que é que eu tirei?

00:17:40.9

00:17:43.9

WAIT-TIME

00:17:43.9

00:17:53.8

-(Pedro) Aquele mistério... [o aluno acena para o quadro, referindo-se ao Pedro e
elemento gerador] -(Abel) O elemento gerador.
Abel

00:17:57.9

00:18:02.4

-(professor) Tirei o elemento gerador

professor

00:18:02.4

00:18:12.3

-(Pedro) Então e não se pode dizer que o elemento gerador pode ser a
ambiguidade, quando o professor estava a tocar parecia.... (professor) ...estamos a falar de uma coisa técnica. Estamos à procura
da técnica. [O Jorge pede a palavra]

Pedro e
professor
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Professor

00:18:12.3

00:18:40.3

-(Jorge) O stor alterou diatonicamente [imperceptível] os acordes
diatónicos e não propriamente.... -(professor) Foi bastante mais
diatónico... -(Jorge) Sim. -(professor) Boa. Por oposição ao quê? -(Gil)
Ao cromatismo que havia.. os acordes.. um cromatismo descendente.. (professor) Mas... isso é apenas uma das partes.

Jorge,
professor
e Gil

00:18:40.1

00:18:49.4

-(professor) Vamos lá ver. Isso do cromatismo... será esse o elemento
gerador?

professor

00:18:49.2

00:18:52.0

WAIT-TIME

00:18:52.3

00:19:00.0

-(Pedro) Pode ser uma consequência -(Gil) Pode ajudar a que o
elemento gerador se vá gerando...

Pedro e
Gil

00:19:01.5

00:19:06.1

-(professor) Pensem lá... será que isso do cromatismo.. O que é um
cromatismo?

professor

00:19:12.8

00:19:15.1

-(Gil) É a descida por meios-tons

Gil

00:19:15.5

00:19:18.4

-(professor) Não significa necessariamente uma descida ou uma subida.

professor

00:19:18.5

00:19:38.1

-(Pedro) É a diferença de meio-tom. -(professor) É a diferença de meiotom. [...] Ou seja, uma alteração de meio-tom

Pedro e
professor

00:19:40.2

00:19:45.6

-(professor) Cromatismo, no fundo, é alterar algo meio-tom.

professor

00:19:54.3

00:20:12.0

-(professor) Será que esse é o elemento gerador? [os alunos dão algumas professor
respostas e o professor prossegue tentando organizar as respostas
dispersas] Então são vocês que estão a tentar coser isto, que é, essa
história do meio tom e do cromatismo, como é que isso se liga?

00:20:12.0

00:20:14.8

WAIT-TIME

00:20:14.8

00:20:17.4

-(Pedro) Então mas nós quando estamos a falar no meio tom ou em
cromatismo estamos a falar da mesma coisa?

00:20:17.9

00:20:23.5

WAIT-TIME DO PROFESSOR

00:20:23.5

00:20:55.6

-(professor) Para tentar àquilo que é a explicação disto tudo, é melhor
utilizar uma delas -(alunos) meio-tom -(professor) meio-tom? E porque
não o cromatismo? -(Pedro) Cromatismo costuma ser umas notas
descidas, acho eu -(Joana) exacto. -(Gil) O meio-tom está presente nos
dois, quer dizer, aqui não há, na mão esquerda, não há uma subida nem
descida, e só subir e descer, subir e descer...

professor
, alunos,
Pedro,
Joana e
Gil

00:20:55.6

00:20:59.9

-(professor) Então todos vocês acham ou estão de acordo que o
elemento gerador é o meio-tom?

professor

00:21:05.6

00:21:20.9

[professor escreve no quadro]

00:21:20.9

00:21:34.5

-(professor) A resposta já está certa. Vocês já responderam à pergunta.
Agora vamos procurar internamente os efeitos que isso provoca.

00:21:35.3

00:21:42.6

[professor toca no piano a segunda parte da peça, sem o meio-tom, e
depois como o original]

00:22:57.0

00:22:57.7

-(professor) O que é que estou a fazer?

00:22:57.7

00:23:01.1

WAIT-TIME
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Pedro

professor

professor

00:23:01.2

00:23:11.0

-(Carlos) Está a tirar o cromatismo -(Abel) está a tirar.. exacto. (professor) estou a tirar os elementos que estão a introduzir a tal
ambiguidade que vocês falaram

Carlos,
Abel e
professor

00:23:13.4

00:23:53.2

-(professor) Então e esses elementos, baseiam-se no quê? Reparem, se
eu tirar o meio tom no Dó# no início, fica isto [o professor exemplifica
com o piano] Soa à mesma coisa? -(Abel) Não. -(professor) Soa a
Nuages Gris? -(Abel) Soa a quê? -(professor) Nuages Gris -(Abel) ah,
não. -(professor) É outra coisa. Tal como este motivo [motivo da
segunda parte da peça, exemplificado no piano].

professor

00:23:54.7

00:24:05.5

-(professor) Então o elemento gerador nesta obra [...] é o meio-tom. RESPOSTA À KEY QUESTION

professor

00:24:09.3

00:24:28.9

-(professor) Dizer que é o cromatismo não está errado. Agora vamos
perceber o que é que é o cromatismo. O cromatismo não é uma
expressão errada, ou melhor, utilizar cromatismo não é utilizar uma
expressão errada.

professor

00:24:34.0

00:24:34.3

-(professor) Porque será?

professor

00:24:34.7

00:24:38.0

WAIT-TIME

00:24:38.0

00:24:54.6

-(Gil) O cromatismo tem implícito meio-tom. -(Pedro) Acho que o
conceito base, ou melhor, o conceito em que o cromatismo se baseia é
o meio-tom. -(professor) É verdade. Mas não é só isso.

Gil e
Pedro

00:24:56.0

00:24:57.2

-(professor) Vamos ouvir uma música

professor

00:25:36.8

00:36:02.7

[O professor passa o Prelúdio de Tristão e Isolda, de Wagner]

00:36:07.0

00:36:38.4

[esperam que regresse uma aluna que foi ao quarto de banho]

00:36:40.2

00:36:55.1

-(professor) Ouvimos 10m de uma obra que é bastante mais extensa.
Eu gostava que vocês fizessem uma coisa, que é Relacionar a obra que
acabamos de ouvir com esta [Nuages Gris].

professor

00:37:26.0

00:37:41.2

-(Pedro) Acho que o clima, o ambiente não era muito distante de uma
obra para a outra. [o professor escreve "O clima" no quadro]

Pedro

00:37:41.8

00:38:14.8

-(Gil) A meu ver, para mim, parece-me haver uma diferença, que é, na
obra que ouvimos, praticamente a ambiguidade, a tensão, de vez em
quando, não é que haja resolução, só que há um certo -(professor) tenta
lá expressar -(Gil) num momento as coisas estabilizam, em algumas
passagens estabiliza -(professor) nesta que ouvimos? -(Gil) sim (professor) algumas passagens estabilizam, é isso? -(Gil) Sim, ou seja,
não são um bocado atonais.

Gil e
professor

00:38:20.4

00:38:26.8

-(professor) Gil, tu disseste aí outra palavra. Não são tão quê? Atonais.

professor

00:38:29.4

00:38:31.0

-(professor) Esta música que ouviram é atonal?

professor

00:38:32.7

00:38:35.4

-(alunos) Não...

alunos

00:38:35.4

00:38:37.4

-(professor) E esta [Nuages Gris] é atonal?

professor

00:38:37.4

00:38:49.0

-(alunos) parece... -(professor) parece atonal. -(Pedro) Eu acho que não
é. -(professor) Então vamos começar um debate. - NOVO TEMA

alunos,
Pedro e
professor
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00:38:49.0

00:39:57.1

-(Carlos) Também não sei dizer muito bem o que é. -(Carlos) Está à
volta de duas tonalidades -(Pedro) pois é isso -(Carlos) Si b M e Sol
menor. -(professor) Portanto, só isso basta para dizer que esta é tonal. (Carlos) é um bocadinho atonal -(Pedro) não sabemos em qual delas é
que está... mas sabemos que está numa das duas -(Gil) Mas também
depende um bocado o critério que nós vamos escolher para definir se é
atonal ou não, porque por ex, se o critério for que tenhamos a
afirmação clara de uma tonalidade durante uma grande parte da obra,
Nuages Gris, quer dizer.... -(professor) posso avançar? [pergunta ao Gil]
Vais chegar a uma ideia concreta? [...] Parece-me que o que estás a dizer
é "Qual é o critério?" -(Gil) Sim, a ideia que eu tinha é essa. PROFESSOR AJUDA O ALUNO A FORMULAR A QUESTÃO

Carlos,
Pedro,
Gil e
professor

00:40:04.4

00:40:08.2

-(professor) As duas obras são tonais? Sim ou não?

professor

00:40:08.6

00:40:29.6

-(Pedro) O critério que eu acho que é para ser tonal ou atonal é se tem...
qual é que é a escala que aqui está -(professor) Só a escala? -(Pedro)
Aliás, por isso mesmo, quando nós fazemos um ditado atonal a
formação musical, aí não tem nenhuma escala, daí o ser difícil. [...] Aqui
acho que tem uma escala. Até tem duas.

Pedro

00:40:29.6

00:40:40.4

[Jorge pede a palavra] A partir do momento em que no Nuages Gris
Jorge e
anda à volta de duas tonalidades não podemos propriamente dizer que é professor
tonal -(professor) Sim. E porque é que não é Modal?

00:40:42.1

00:40:56.7

-(Jorge) Porque não soa a nenhum centro modal -(professor) Porque
não soa modal. Mas vocês agora já têm capacidade, já têm
conhecimento para tentar ir mais dentro disso que estão a dizer e
daquilo que eu pergunto

00:41:07.5

00:41:15.8

-(professor) Quanto mais consciência tiverem sobre isso, provavelmente professor
melhor conseguirão... mais fundo conseguirão ir.

00:41:19.2

00:41:22.9

-(professor) O que é que faz com que as duas obras sejam tonais? REFRASEAR

professor

00:41:26.0

00:42:25.8

-(Gil) Na obra anterior, há alturas em que havia um momento de
estabilidade, e por isso se notava que havia um centro... -(professor)
Essa resposta, é bastante direcionada ou é mais abrangente? -(Joana)
Abrangente -(professor) eu acho que é bastante direcionada, só fala de
um aspecto. [...] -(Joana) Mas ó professor, era abrangente ou
direcionada? Era direcionada? -(professor) o que eu quero é que
procurem encontrar, aquilo é uma das partes, está certo... a estabilidade,
há um momento de chegada à tónica [...] O momento de chegada à
tónica, é um momento de estabilidade. Isso é uma das características do
quê?

Gil
professor
e Joana

00:42:25.8

00:42:29.2

WAIT-TIME

00:42:29.6

00:42:30.9

-(alunos) Música tonal

alunos

00:42:30.9

00:42:39.0

-(professor) Então, porque é que que estas duas obras, para vocês, são
música tonal?

professor

00:42:39.0

00:42:41.6

WAIT-TIME

00:42:41.5

00:42:47.6

-(Pedro) Então, por isso mesmo que o stor acabou de dizer -(professor)
mas isto é só um aspecto -(Pedro) então e não chega?
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Jorge e
professor

Pedro e
professor

00:42:58.3

00:43:10.7

[Jorge tinha pedido a palavra] Creio que há um uma possibilidade de
podermos aproximar o princípio da obra que estamos em estudo.
Numa obra atonal nós não podíamos aproximar a tonalidade
absolutamente nenhuma, em princípio.

Jorge

00:43:10.6

00:43:24.6

-(professor) É verdade. Numa obra atonal, não consegues encaixar uma
tonalidade. Não só isso.

Professor

00:43:24.6

00:43:51.2

[Pedro tinha pedido a palavra] Eu acho que de facto face ao que
Pedro e
estivemos a dizer no início, juntamente com o facto de aqui poder haver professor
duas possibilidades de tonalidade, acho que isso já é uma resposta para
se dizer se é atonal ou não. -(professor) isso é apenas uma das coisas,
um dos parâmetros -(Pedro) Então mas quais é que entram? Pois,
realmente assim quais são os parâmetros que definem se é tonal ou não?
Por exemplo, a escala -(professor) Sim -(Pedro) Essa é uma, e a outra?
A outra não sei, algum de vocês sabe? [Pedro questiona os colegas
sobre o assunto]

00:44:02.9

00:44:23.5

-(Gil) Um coisa que ajuda a defender que fosse atonal, é este final
resolve.... -(professor) O final... resolve? -(Gil) Não -(professor) Não
resolve -(Gil) Lá está, é a coisa mais aberta, mais não sei quê (professor) mais nublada -(Gil) Sim [risadas]

Gil e
professor

00:44:23.5

00:44:35.7

[Jorge estava a pedir a palavra] Uma questão: nós numa música atonal
temos necessidade de usar todas as doze notas ou podemos deixar
algumas de fora? -(professor) Não, não têm necessidade de utilizá-las
todas.

Jorge e
professor

00:44:35.7

00:44:45.2

-(professor) Isto que o Jorge acaba de fazer é outro passo, é um passo
mais importante, ou seja, procurar questões para ir resolver as outras QUESTIONAMENTO, PENSAMENTO REFLEXIVO E
AUTÓNOMO

professor

00:44:49.5

00:44:51.4

-(Pedro) Quais é que são as características da música tonal? - O
ALUNO PENSA NO ASSUNTO E FORMULA UMA QUESTÃO
SOBRE O TEMA DO MOMENTO

Pedro

00:44:54.3

00:45:00.6

-(professor) ótimo. Estás a ver? -(Pedro) É uma questão! -(professor)
Sim, sim! Então tentem lá responder

professor
e Pedro

00:45:02.8

00:45:54.9

-(professor) Características da música tonal: tem um centro tonal, tem
todas as outras notas se relacionam hierarquicamente com esse centro
tonal. Mais?... -(Gil) Pode conter modulação -(professor) exacto, outro
mecanismo comum da música tonal? Efeito de modulação. Mais... (Pedro) Na música atonal não pode haver modulação porque não há
centro tonal?.. ao que parece.. -(professor) Isso é uma óptima questão (Gil) Qual qual qual?? -(professor) Isso é uma óptima questão, ora
reformula lá essa questão. -(Pedro) Estava a perguntar, então, sendo
assim, quer dizer que nas músicas atonais não pode haver modulações
porque não há nenhum centro tonal.

professor
, Gil e
Pedro

00:45:54.9

00:46:18.1

-(professor) O que é que significa Modulação? -(Pedro) Mudança de
centro tonal -(professor) lá está, Modulação, vem do latim "Modulatio",
que significa Movimento. Na música tonal, significa movimento do
centro tonal. Na música atonal, ou na música não tonal significará outro
tipo de movimento; não propriamente do centro tonal.

professor
e Pedro
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00:46:43.5

00:46:46.8

-(professor) Mais coisas, características da música tonal?

00:46:49.7

00:46:59.8

Por exemplo, há uma tendência.... [O Gil estava a demorar algum tempo Gil,
a frasear e o professor avança] -(professor) Querem uma? -(Pedro) Sim. professor
-(professor) Os acordes são construídos por terceiras.
e Pedro

00:47:19.5

00:47:22.0

-(professor) Não estamos a discutir se as duas são atonais ou não. São
tonais. Mas porquê?

professor

00:47:23.7

00:47:33.4

-(Pedro) Só uma coisa [...] as músicas atonais também têm forma?

Pedro

00:47:34.7

00:49:03.4

-(professor) Sim. Repara, a forma é uma coisa que não depende do
sistema de organização de alturas. A forma não depende da época quer dizer, em diferentes épocas, as formas são elaboradas.... [os alunos
vão interrompendo e o professor não conclui a frase, deixando espaço
para os alunos falarem. Interrompe mais à frente para dizer:] Qual é o
conceito que ao longo da história da música sofreu mais alterações? (Jorge) Harmonia. -(professor) ok, dentro disso, numa palavra...
conceito de.... (Gil) ...dissonância. -(professor) Certo! Perfeito [alguns
alunos manifestam alguma surpresa por o aluno ter respondido certo à
primeira]. Ao longo da história da música o conceito que mais sofreu,
especialmente na música ocidental, foi o conceito de consonância e
dissonância. Ou seja, vem de lá de trás desde a história dos cantus
firmus, passa ali pelo Monteverdi, com as sétimas e nonas atingidas por
saltos, e chegamos aqui [à peça Nuages Gris] e o conceito de
dissonância [o professor aponta para o que está escrito no quadro
“meio-tom"] está a ser trabalhado ou não está? -(alunos) Está. (professor) mas de outra forma, como elemento gerador desta
linguagem.

professor
, Jorge,
Gil

Start
Time

End
Time
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Speaker

00:00:00.0

00:00:23.9

-(professor) Voltamos à questão original: isto é música tonal? Sim.
professor
Porquê? Vocês estão a identificar o quê? -(Gil) As características da
, Gil e
música tonal -(professor) As características da música tonal, ou seja, isto Abel.
é música tonal porque utiliza... -(Abel) elementos característicos da
música tonal.

00:00:23.9

00:00:39.4

-(Pedro) exacto. -(professor) E são esses... ficaste contente só com um,
mas afinal há mais. -(Pedro) pois, aparentemente -(professor)
aparentemente não, nós estivemos a comprovar que sim. É isso que eu
quero que tu evites. Tu e os restantes. É ficar só com a primeira
resposta. Se te questionares sobre a própria resposta, se calhar
encontras mais coisas.

Pedro e
professor

00:00:49.6

00:01:03.2

-(Pedro) Mas ó stor, isso não acaba por ser um paradoxo? Porque não?
Questionando sempre a resposta não sei porque é que eu vou dar as
respostas.

Pedro

00:01:03.2

00:01:55.9

-(professor) Pedro, a maçã sempre caiu da árvore. -(Pedro) e depois? (professor)...mas só um tipo é que se perguntou porque é que ela caiu. (Pedro) Isso é bem visto. -(professor) Pronto. Quem é que foi, já agora?
-(Pedro) Foi o Newton. -(professor) Exacto. Sempre caíram maçãs das
árvores, mas houve um que se lembrou de perguntar porque é que ela
caiu, e isso deu origem a novas perguntas, e mais coisas para tentar
descobrir porque é que caiu.

professor
e Pedro
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professor

00:01:55.9

00:02:19.5

-(professor) Porque é que esta [peça] é música tonal? Porque utiliza
mecanismos característicos da música tonal, os quais vocês acabaram de
identificar. Nem que seja contrariando-os. Estás a perceber? -(Pedro)
não.

00:02:21.4

00:02:57.2

-(professor) Ao utilizar acordes aumentados, está a contrariar os acordes professor
mais comuns da.... -(Pedro) ah, pois! Era isso que eu estava a dizer e Pedro
(professor) ao utilizar aquilo que vocês chamaram, e chamaram bem, o
motivo... [professor toca o motivo] Este motivo contraria aquilo que é
mais característico da música tonal, que era se fosse assim... [professor
toca o motivo sem dó#]... se fosse diatónico.

00:02:57.2

00:03:29.6

-(professor) Há aqui duas coisas em simultâneo: uma é responder às
perguntas, outra é saber questionar para lá chegar melhor.

professor

00:04:28.6

00:04:31.8

-(professor) Qual é o elemento gerador naquela obra? [referindo-se a
Wagner]

professor

00:04:32.8

00:04:58.3

-(Gil) É o acorde tristão -(professor) Já estás a falar do que já sabes.
Então vamos fazer assim. Nem toda a gente sabe isso [referindo-se aos
colegas da turma]. Vamos retirar isso da questão agora. Qual é o
elemento gerador daquela obra?

Gil e
professor

00:04:58.6

00:05:08.2

WAIT-TIME

00:05:08.9

00:05:56.5

-(Carlos) É o mesmo. -(professor) É o mesmo? -(Gil) É parecido. (Pedro) Eu acho que sim porque ainda há bocado disse que o ambiente
criado [...] ...sendo numa o meio tom, à partida na outra também parece
que seja o meio tom ou o tal cromatismo. -(Gil) Notava-se, ouvia-se,
por exemplo só naquelas passagens estáveis é que eu notava que as
linhas melódicas tinham tons inteiros, porque eu reparava que a maior
parte das vezes era uma descida de meio tom -(professor) Sim. Mais
ideias sobre isto.

00:06:07.4

00:06:20.3

-(professor) Mas eu gostava de saber é, os outros que ainda não falaram, professor
se estão de acordo que o elemento gerador é o mesmo. O que vocês
estão a dizer é isso.

00:06:24.7

00:06:57.1

-(Jorge) A questão é que eu não sei se dá para distinguir se é o mesmo
ou não ou se são os dois diferentes, entre o meio tom e o cromatismo. (alunos) Sim. -(professor) Ok, ótimo. Então, para responder à questão
temos ... -(Pedro) de saber o que é que é o cromatismo -(professor)
saber o que é a diferença entre o que é... onde utilizar a palavra
cromatismo e onde utilizar a expressão meio-tom.

Jorge,
alunos e
professor

00:06:57.1

00:07:05.2

-(professor) Estão a ver que formulamos aqui uma pergunta
interessante.

professor
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professor
e Pedro

Carlos,
professor
, Gil, e
Pedro

00:07:33.0

00:08:19.7

-(professor) Digam lá vocês porque eu gostava que fossem vocês agora
a tentar resolver. -(Pedro) Então é isso, basicamente um cromatismo é
um conjunto de notas, um meio tom é isso que vocês estava a dizer (Abel) se estiveres a tocar um dó-dó# isso não é um cromatismo? (Pedro) eu acho que um cromatismo é só... -(Abel) Se estás a tocar isso,
estás a tocar meio-tom ou estás a tocar um cromatismo? Quando estás a
pensar na escala cromática, numa subida, ou numa descida, mas.... (professor) Escala cromática é apenas um sistema para ajudar a
organizar alguma coisa... -(alunos) cromatismos -(professor) sim.
Movimentos por meios-tons. -(Gil) Então se calhar o cromatismo é só
relacionado à melodia e o meio-tom à harmonia também? -(professor)
Não, não se separa assim.

professor
, Pedro,
Abel,
alunos,
Gil

00:08:57.5

00:09:32.0

-(Jorge) Tinha a ideia de que o stor já deu a resposta que o cromatismo
é um movimento por meios-tons e o cromatismo que estamos a aplicar
ao Nuages Gris não é exactamente isso, é alterações de meio-tom a uma
tonalidade que de outra maneira já estaria completamente afirmada. .
(professor) Sim. Isso vai-nos direcionar na mesma para o sítio onde
queremos chegar

Jorge e
professor

00:09:41.1

00:10:14.7

-(Pedro) Eu só ia dizer que realmente também estava a pensar, eu penso
que quando estou a tocar uma escala cromática, não digo que é uma
escala por meios-tons, mas se eu estiver a fazer dó-dó# repetidamente
não digo que estou a fazer um cromatismo, digo que estou a fazer um
meio-tom. Está a perceber o que eu quero dizer? -(professor) Estou.
Isso também é interessante ir por aí. [...] Então em que contexto é que
se utiliza a palavra cromatismo?

Pedro e
professor

00:10:14.7

00:10:22.4

-(Pedro) É aí, eu acho que um cromatismo é uma sequência de notas
por meios-tons. -(professor) Eu diria que isso é uma definição... [O
Jorge já tinha pedido a palavra há algum tempo] Diz.

Pedro e
professor

00:10:23.2

00:10:29.0

-(Jorge) A sequência de subir e descer meio tom é uma sequência de
notas de um movimento por meios tons -(professor) É. Isso é uma
definição mais de formação musical, desprovida do resto, que é isso que
falta aqui.

Jorge e
professor

00:11:04.0

00:11:47.9

-(Gil) Tentando pensar fora da caixa como o professor está a sugerir
Gil,
que a gente pense [...] estava a dizer que o meio tom acaba por ser a
professor
célula mais pequena, o átomo, da música tonal -(professor) Sim. -(Gil) ... e alunos
e o cromatismo é a relação entre as notas no âmbito desse átomo. (professor) O cromatismo está dentro do meio tom ou o meio tom
dentro do cromatismo? -(alunos) O meio tom está dentro do
cromatismo!

00:11:48.5

00:12:24.1

-(professor) eh lah! Tu [Gil] estavas a ir... colocaste a questão num
ponto muito interessante, que é onde é que está o gene disto tudo. Está
no meio tom. -(Gil) O cromatismo seria a relação entre esses átomos. (professor) ah já percebi! O cromatismo é o ser em si. É. -(Abel) É isso.

professor
, Gil e
Abel

00:12:36.1

00:13:20.5

-(professor) O cromatismo não é propriamente só sobre uma obra, ou
sobre duas obras, ou sobre meia dúzia de obras. Quando utilizamos a
palavra cromatismo.... Já vimos que meio tom é o elemento gerador
aqui [Nuages Gris] e ali também era porque também há muitos
movimentos por meios-tons [...] que são... que andam ali a desfazer a
ideia da música tonal, embora seja música tonal.

professor
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00:13:21.1

00:13:30.1

-(professor) Então o cromatismo utiliza-se mais quando estamos a falar
de que tipo de parâmetro? -(Gil) parâmetro tonal? -(professor) Não.

professor

00:13:31.0

00:13:32.7

-(Carlos) Harmonia. -(professor) Tem que ver com a harmonia, mas
num ponto de vista mais abrangente.

Carlos e
professor

00:13:37.2

00:13:52.7

WAIT-TIME

00:13:52.7

00:14:16.1

-(professor) A minha pergunta é que não é boa neste momento para vos professor
orientar. Vocês foram logo dizer harmonia. Sendo assim, qual é o tipo
de harmonia nestas duas obras - O PROFESSOR REFLECTE SOBRE
A PERGUNTA QUE FEZ, CONSIDERA-A FRACA E
REFORMULA-A

00:14:25.8

00:14:33.9

-(professor) Como é que podemos caracterizar através de uma
expressão o tipo de harmonia nestas duas obras?

00:14:33.9

00:15:08.0

[...]

00:15:08.0

00:15:13.7

-(professor) Que nome podemos dar então, como é que podemos
caracterizar, a harmonia, nestas duas obras?

00:15:13.7

00:15:25.5

WAIT-TIME

00:15:26.6

00:15:30.0

-(Gil) por meio tom.. cromática... Harmonia cromática?

00:15:32.3

00:15:32.4

INÍCIO DA SECÇÃO DE PROCURA DA FORMULAÇÃO DA
DEFINIÇÃO DE HARMONIA CROMÁTICA

00:15:47.1

00:17:00.8

-(professor) Será que podemos chamar harmonia cromática? Ou seja, é
harmonia tonal, mas tal como na harmonia tonal, também há uma
harmonia com características mais.. quê? O oposto daquilo -(Abel e Gil)
Diatónica. -(professor) [...] Dentro do mundo tonal, a harmonia pode
ser utilizada de uma forma mais diatónica ou de uma forma mais... (alunos) cromática.

professor
, Abel,
Gil e
alunos

00:17:03.3

00:17:21.1

-(professor) Sim. Através do quê? -(Gil e Joana) dos meios tons (professor) de uma linguagem que recorre a alterações [os alunos vão
completando as palavras] modificações por meios tons -(Pedro) É isso.

professor
, Gil,
Joana e
Pedro

00:17:26.0

00:17:26.1

-(professor) Vocês chegaram lá.

professor

00:17:43.7

00:18:04.1

-(professor) Esta obra que ouvimos é de Wagner -(Abel) Tristão e
Isolda -(professor) É o prelúdio.... tomem nota.... da ópera Tristão e e
Isolda.

professor
e Abel

00:20:06.9

00:20:27.5

-(professor) Na história da música tonal, só agora é que começou a
professor
aparecer isto? Vamos utilizar meios-tons! -(Gil) Não, já nos ornamentos , Gil e
-(professor) Sim, e não só. [o professor dirige-se para o piano para tocar Carlos
um exemplo mas um aluno interrompe e diz] -(Carlos) Sensíveis (professor) Eu nem preciso de me sentar... [o aluno dá a resposta certa e
já não exemplifica no piano. Está implícito que a resposta estava certa
na comunicação não verbal]

00:20:34.7

00:20:34.8

-(professor) Sensíveis [depois de escrever no quadro]
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professor

professor

Gil

professor

00:20:38.5

00:21:28.4

-(professor) O que é que deu origem à música tonal, afinal? -(Abel) As
resoluções? -(Jorge) Estabeleceram-se tonalidades. -(professor) E como
é que se estabeleceram tonalidades? [...] Foi um processo muito moroso,
e além disso há um mecanismo muito importante na criação das
tonalidades, ou melhor da linguagem tonal. A palavra que falta aqui e
que eu já disse várias vezes é linguagem.

professor
, Abel,
Jorge

00:21:31.5

00:22:37.6

-(professor) Linguagem cromática [...] um dos mecanismos principais
que deu origem ao mundo tonal, à linguagem tonal, foi, como disse o
Carlos, a existência de sensíveis. Ao longo da história da música aparece
uma altura em que a harmonia começa a utilizar esse movimento por
meio tom, esse movimento cromático, numa linguagem mais cromática,
numa harmonia mais cromática. E que provoca o quê?

professor

00:22:38.1

00:22:45.6

WAIT-TIME

00:22:44.8

00:22:48.3

-(Carlos) O que é que provoca o quê? Qual é que é o impacto na
tonalidade e na melodia?

Carlos

00:22:49.5

00:23:06.1

-(professor) Ao longo da história da música, se há música que vai
começando a mexer com isto tudo, através do cromatismo, qual é o
efeito, para onde é que isto vai? - REFRASEAR

professor

00:23:05.5

00:23:08.1

WAIT-TIME

00:23:08.0

00:23:10.9

-(Gil) Se calhar à ambiguidade [professor escreve no quadro]

Gil

00:23:27.4

00:23:41.8

-(professor) Vocês acabaram por falar em todos os aspectos que estão
integrados na definição que eu vos vou dar sobre a utilização da
harmonia cromática no Romantismo Tardio - PROFESSOR FALA
AGORA NA DEFINIÇÃO

professor
.

00:23:46.2

00:23:46.8

INÍCIO DA SECÇÃO EM QUE O PROFESSOR RECOLHE AS
OPINIÕES DOS ALUNOS SOBRE O MÉTODO UTILIZADO NA
AULA DE HOJE

00:23:47.0

00:23:54.1

Eu não estava à procura ...... Há duas formas de fazer isto

00:23:54.7

00:24:27.9

Não estava à procura que vocês escrevessem a definição. -(Pedro)
professor
Estava à procura dos tópicos. -(professor) Estava à procura que vocês
, Pedro e
identificassem os pontos chave dessa definição. Através do quê? -(Jorge) Jorge
Através de processos cognitivos -(professor) Pois, essa é conveniente. (Pedro) De perguntas. -(professor) Através de quê? -(Pedro) Questões. (professor) E os outros, o que têm a dizer?

00:24:35.6

00:25:14.7

Tinha de fazer sentido, reflexões -(professor) Mas é só daqui para aí
[professor-aluno]? -(Abel) Não. -(professor) Então? -(Gil) É entre. (professor) Foi entre vocês. -(Pedro) Sim. -(professor) Mas foi mais
quê? Foi diferente? [...] Vamos lá ver, eu já alguma vez vos tinha dado
definições? -(Pedro) Já. Sobre o Noturno. -(professor) E como é que
foi? -(Gil e Pedro) Foi ditando -(professor) Eu ditei e vocês escreveram.
-(Abel) Aqui vamos arranjar nós a nossa definição? -(professor) Hoje?
[sobre a aula de hoje] -(Abel) Sim. -(professor) Não propriamente.

Gil,
professor
, Abel e
Pedro

00:25:12.2

00:25:15.9

Arranjamos os tópicos

Rita
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professor

00:25:18.3

00:25:38.9

Andámos à procura dos aspectos chave -(Abel) para chegar a uma
definição -(professor) naquele que é a necessidade - estamos num
contexto educativo - à necessidade de haver algo produzido para vocês
poderem estudar, ou algo formulado do ponto de vista textual para
vocês poderem estudar e trabalhar.

professor
e Abel

00:25:38.9

00:25:46.5

Mas só que isto foi feito de uma forma diferente. É visível isso para
todos? -(alunos) Sim.

professor
e alunos

00:25:48.9

00:25:51.2

Sim, foi uma maneira diferente de lá chegar

Pedro

00:25:52.4

00:26:28.3

E nós já tinhamos feito isso? -(Pedro) Assim tão acentuadamente acho
professor
que não. -(Joana) Já. -(professor) Já? Quando, por exemplo? -(Joana)
, Pedro e
Quando por exemplo o professor nos dava um trabalho de casa para
Joana
nós fazermos de uma coisa de que nós não fazemos a menor ideia para
chegarmos à aula e falávamos uns com os outros e chegávamos à
conclusão. -(professor) Ok. Sentiste alguma diferença ou não? -(Joana)
Se calhar. Não sei. -(professor) Ainda não reflectiste sobre isso? -(Joana)
Ainda não.

00:26:28.3

00:27:08.6

Acho que é totalmente diferente. Acho que nesta aula o trabalho de casa
para além de [indecifrável] menos tempo, o stor também acabava por
dar assim um empurrão um pouco maior do que hoje deu. -(professor)
Hoje dei um empurrão maior? -(alunos) Não! -(Pedro) Deu um
empurrão mais pequeno. -(professor) Jorge, tu disseste que hoje dei um
empurrão maior. -(Jorge) No sentido... quer dizer... o stor incitou-nos
mais a tentar compreender a chegar a determinada resposta em vez de
fazer-nos uma questão a ver se nós sabíamos e depois responder à
questão por si próprio no quadro. Foi essa a ideia com que eu fiquei
desta aula em relação às outras.

Pedro,
professor
, alunos e
Jorge

00:27:11.4

00:27:22.5

Carlos, estás aí a dizer sins e nãos, tens alguma coisa a dizer? [...] Podes
não ter. Como quiseres.

professor

00:27:22.5

00:27:30.9

Sim. Acho que deu a matéria assim um bocado mais a adivinhar... e
chegamos lá.

Carlos

00:27:32.9

00:27:45.3

Vocês partiram do que sabiam ou não? [...] Sim. E a partir daí,
construíram o quê? -(Pedro) Novo saber. -(professor) Novo
conhecimento, novo saber.

professor
e Pedro

00:27:45.3

00:28:29.3

Basicamente a ideia com que eu fiquei das outras aulas é que era um
Gil
bocado chato, quer dizer, não era tão bom, por exemplo às vezes na
análise eu dizia.... o professor perguntava "Então o que é que está a
acontecer aqui?" e a gente ficava sem saber o que dizer e o professor
dizia a resposta. Acontecia muitas vezes isto, e aqui o professor nunca
disse, ou melhor, só uma ou outra vez é que nos deu a resposta sobre
alguma coisa. Disse-nos que as duas eram, ou melhor, confirmou-nos!
que as duas eram tonais e confirmou-nos que o elemento gerador era o
meio-tom. De resto não nos disse mais nada, nós é que tivemos de fazer
tudo.

00:28:34.6

00:28:46.4

Eu acho que não estive nas mesmas aulas que o meu colega. Acho que
sim senhor o stor nos ter dito algumas coisas mas acho que nunca
chegou aqui e disse "olha, é isto".
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Pedro

00:28:47.7

00:29:26.8

Eu percebi o que disse o Gil. Acho que... O Gil tem razão mas é no que
diz respeito a esta aula. Comparando com as outras - isso já tem a ver
com o meu estilo de dar aulas - não é habitual eu chegar aqui e dar-vos
as coisas. Ok. Mas, hoje, o mais importante é, se sentiram alguma
diferença, por mais ligeira que seja ou não. [Os alunos acenam com a
cabeça que sim, que sentiram uma diferença] E é ligeira, acentuada, ou
extremamente contrastante?

professor

00:29:26.8

00:29:32.8

Acho que é... está entre o ligeiro e acentuado.

Pedro

00:29:32.8

00:30:14.7

Acho que é uma evolução porque quando nos dá uma definição diz que
não nos dá em papel, ou o professor entrega e nem sequer lemos por
vezes -(professor) Eu? -(Rita) Sim, quando nos dá mesmo já escrito. O
professor prefere ditar para nós já estarmos também a ouvir e estarmos
a escrever. E o que aconteceu agora foi mais evoluído porque aí
tentámos chegar à definição. -(professor) Ainda não há a definição em
si. -(Rita) Não, mas... -(professor) Eu não vos vou fazer passar por esse
passo, pelo menos neste aspecto, não me parece que seja o mais
importante. -(Rita)... mas quando estivermos a escrever a definição
geral, já conseguimos perceber e encontramos… [indecifrável].

Rita e
professor

00:30:14.7

00:30:37.9

Eu acho que o método de hoje deixa-nos... fez-nos seguir determinada
linha de raciocínio lógico até chegar a um determinado ponto e a partir
daí conseguimos interiorizar muito mais facilmente quando virmos a
definição e vermos a que é que a definição consiste e o que é que lá está
escrito, basicamente.

Jorge

00:30:37.9

00:31:21.3

Nesta disciplina, acho que é um bocado, um bocado não, falo por mim,
é muito fácil uma pessoa estar aqui toda atenta e tal mas desligar-se
durante dois minutos e depois já não percebe nada. E acho que assim
nós estamos todos a participar quer queiramos quer não. Acho que...
tenho a certeza que não há aqui ninguém que não tenha participado e
que acabamos por estar muito mais activos quer queiramos quer não e é
muito mais produtivo do que o stor estar a ditar-nos uma definição e
nós estarmos a escrever, ou seja, isto quer dizer que nós a participar
assim e o stor a fazer a aula desta maneira acho que rende muito mais
do que se o stor se sentasse e dar-nos a definição e nós escrevêssemos.

Pedro

00:31:21.3

00:31:26.7

Ok. Parece-vos mais produtivo. -(alunos) Sim. -(professor) Em que
sentido?

professor
e alunos

00:31:26.7

00:31:36.3

No sentido de produzir conhecimento. É que pelo menos agora tenho
mais ou menos a ideia do que é que é a harmonia cromática. Se o stor
me tivesse ditado a definição, se eu não lesse, provavelmente já não
sabia o que é que era... -(Joana)...ele já não se lembrava o que é que era.

Pedro e
Joana

00:31:38.4

00:31:40.8

Isso.. vocês?... [na linguagem gestual está implícita a pergunta se os
alunos concordam com a ideia anteriormente exposta e afirmam que
sim]

professor
e alunos

00:31:40.8

00:31:44.3

Então já agora, eu.... [o Jorge estava a pedir a palavra] Era isso que ias
dizer?

professor

00:31:44.8

00:32:03.5

Eu ia dizer que a única desvantagem que eu posso ver neste processo é
que é capaz de demorar mais tempo que o anterior. Mas sim, de facto,
acho que garante-se mais... -(professor) ...que o anterior?... (Jorge) ...que eu não sei muito bem como é que era, mas no entanto...

Jorge e
professor
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00:32:03.5

00:32:57.8

Sim, por exemplo, quando estudámos as formas de Lied? Esteve mais
próximo deste mecanismo, ou não? -(Pedro) Não, porque eu já não me
lembro de nada [toda a turma se ri] -(professor) Também é preciso
estudar, hã... [com expressão sorridente] -(Pedro) Lembro-me de o stor
ditar o que era os Lieder estrófico, desenvolvido e variado, mas.. (professor) ...então lembras-te dos três! -(Pedro) ...mas já não me
lembro das obras que o stor ditou -(professor) Mas lembras-te dos três.
Se ouvires uma obra vais lá chegar. -(Pedro) hm.. já não me lembro
muito bem. -(professor) Também é preciso estudar.

professor
e Pedro

00:32:57.8

00:34:08.4

Quando foi do Lied foi mais próximo disto, mas não foi exactamente
assim. -(Gil) Lá está, o segundo Lied eu lembro-me perfeitamente que
foi um desses momentos em que a tonalidade... havia lá uma passagem
em que a tonalidade não se afirmava e nós tentámos, e o professor
"então em que tonalidade é que isto está?" e nós ficávamos calados e o
professor disse "então gente? É ambiguidade tonal." . Pronto, lá está,
não houve... o professor deu-nos a resposta. -(professor) ah, e tu
lembras-te disso? -(Gil) Lembro, lembro. -(professor) Foi mesmo assim.
[...] Eu disse-vos, para avançar para a frente, que era a questão da
ambiguidade tonal, exactamente. Mas um tipo de ambiguidade muito
distante deste. -(Pedro) Não tem nada a ver, aqui é... -(professor) Pedro,
não digas que não tem nada a ver. Tem a ver. -(Pedro) Não é esse não
tem nada a ver. Não tem nada a ver, do género, só estava a dizer que lá
foram dois compassos e aqui é a peça inteira!.... ah.. não interessa [o
aluno não estava a articular a sua observação de forma diferente, e a
turma acabou por se rir de forma descontraída com a situação]

professor
, Gil e
Pedro

00:34:09.0

00:34:38.9

Então, e agora é a minha curiosidade [...] vocês acham que este método
resulta para todas as matérias?

professor

00:34:38.9

00:34:42.4

WAIT-TIME

00:34:42.7

00:34:44.4

[alguns alunos começam frases, mas não terminam]

00:34:44.4

00:35:00.6

É mais nas matérias, talvez.. novas, mais... -(professor) Isto é uma
matéria nova. -(Rita) Sim. Que requerem mais conceitos, mais aspectos.

Rita e
professor

00:35:00.6

00:35:09.6

Pensem em matérias para trás. Ou melhor, vamos ... apaguem esta
pergunta!, e diz o que ias dizer [Jorge estava a pedir a palavra].

professor

00:35:09.6

00:35:23.6

Eu considero que há determinadas matérias que necessitam primeiro
que a gente saiba determinada definição -(Joana) exacto -(Jorge)...e só
depois explorá-la.

Jorge e
Joana

00:36:38.2

00:36:57.5

O que eu ia dizer era que à medida que nós vamos evoluindo, à medida
que os anos vão passando, neste terceiro ano acho que este processo já
se consegue utilizar de uma melhor maneira do que se fosse se
chegássemos ao primeiro ano, às primeiras aulas, e o professor utilizasse
esse processo, nós não íamos conseguir chegar lá. Penso eu.

Abel

00:36:57.5

00:37:18.3

Hm.. atenção que eu não ando a fazer este processo desde o primeiro
ano. Algo próximo, se calhar isso eu posso concordar contigo, mas não
com esta definição toda. -(Abel) Precisamos de ter bases primeiro.
Precisamos de ter bases primeiro para depois começarmos a pensar.

professor
e Abel
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00:37:18.3

00:38:35.5

É assim, eu discordo ali um bocado do que eles estão a dizer, porque
apesar de... a questão é se este método resulta melhor ou assim (professor) ...com todas as matérias. -(Pedro) Eu acho que o que se está
aqui a falar não se trata propriamente se é primeiro, segundo ou terceiro
ano, mas acho que isto se aplica bem em matérias que sejam mais
teóricas, que sejam de carácter menos prático. Isto quer dizer o quê:
para, por exemplo, acho que isto seria impensável, acho que.. não sei se
seria muito bom fazer este tipo de abordagem no contraponto ou algo
relacionado com técnicas. Acho que isso tem um carácter muito mais
prático. O stor de Física tinha um ditado qualquer chinês, eu já não me
lembro muito bem como é que era, mas basicamente dizia que "tu só
sabes quando fizeres", ou seja, há coisas que aquilo só se vai treinando,
e acho que por exemplo isto não é qualquer coisa que uma pessoa
chegue aqui, vou escrever aqui as perguntas iguais e depois dar as
respostas à mesma pergunta até ficar bem. Acho que, por exemplo, o
contraponto é uma coisa que se treina; acho que isto não é uma coisa
que se treine, este método para coisas teóricas, para conteúdos teóricos,
está ótimo. -(Abel) Isso é mais ou menos o que nós estávamos a dizer.

Pedro e
Abel

00:38:35.9

00:38:47.6

A ideia é que... -(professor) É próximo, não é exactamente igual... (Abel) ...é como se estivéssemos.. como... podemos comparar a
harmonia.. na matemática, se não sabemos somar, também não
podemos começar a pensar nos problemas

Abel e
professor

00:38:47.6

00:38:55.9

Sim. Eu já percebi. Esta parte é importante para eu recolher algumas
coisas para eu refletir. Sim.. [Gil estava a pedir a palavra]

professor

00:38:55.9

00:39:37.1

Vai também um bocado na linha deles, só que, relativamente à questão
que o stor tinha dito em concreto, se se aplicava em todos os tipos de
matéria, eu acho que não claramente na questão, por exemplo,
imaginemos uma pessoa a querer construir uma frase. O sujeito,
complemento direto. Na primária não há que dizer sujeito nem
complemento direto, porque não vou usar este processo de "porque é
que é o sujeito e agora o complemento direto? Qual é a história por trás
disto tudo, parece-me um bocado desnecessário perder tanto tempo
numa forma que é de raiz. Depois mais à frente... -(professor) Tu
aprendes a falar antes de saber escrever. -(Gil) Certo. (professor) ...formulas frases... -(Gil) Sim.

Gil e
professor

00:39:37.1

00:40:39.6

Isso é uma coisa interessante, que é, na música, tu já formulas frases
professor
mesmo sem antes aprenderes o que é uma frase na análise. -(Gil) Sim. - , Gil e
(Pedro) Falta dar nomes às coisas -(professor) Atenção, isso é
Pedro
importante, falta dar nomes às coisas e depois saber maleá-las. Atenção
que neste processo está apenas incluído... eu só estou a trabalhar análise
-(Pedro) Pois, por isso é que eu acho que faz sentido... -(professor) ...por
isso vocês estão a falar, a trazer para a discussão a parte de composição,
a qual eu não estou a abordar, ainda. Percebem isto? -(alguns alunos)
Sim. -(professor) Sabe-se lá, isso eu não vou por aqui se sim ou se não,
se isso faz com que vocês consigam fazer melhor um exercício de
harmonia cromática ou não. Isso, eu não sei. Também não vos vou
dizer se é isso que vai ser estudado ou não.
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00:40:39.6

00:41:05.3

Mas não era bem a técnica de fazer a frase, por exemplo, eu quando
depois de ler Eça de Queirós, vou ver... aí é que vou questionar que
estilos é que ele estava a utilizar e que efeitos é que ele está a fazer, ou
seja, este método aplica-se mais neste.... -(professor) Já percebi o que
queres dizer, e agora gostava de tentar resumir.

Gil e
professor

00:41:06.1

00:41:11.9

Eu posso resumir? -(professor) Não. Agora sou eu.

Pedro e
professor

00:41:11.9

00:42:36.8

Aplica-se a todas as... Pode aplicar-se a todas as matérias? Sim ou não?
professor
Em princípio, não. Aplica-se a um nicho muito pequenino de matérias? , Pedro e
-(Pedro) Também acho que não. -(professor) Então, dependerá do quê? Jorge
-(Pedro) Lá está, se é uma coisa teórica ou prática. -(professor) Se é
teórica ou prática. Os outros querem por aqui alguma coisa? [...] -(Jorge)
Também depende se é inicial ou se é um desenvolvimento de alguma
coisa que já demos... -(professor) ...se é avançado. Mas isso acaba por
ser tudo. Porque a cada semana que vens para aqui, para esta ou para
outra disciplina, no momento em que entras tens um conhecimento
base, no momento em que sais passado duas horas tens outro
conhecimento... -(Jorge) ...sim -(professor) ...mais qualquer coisa. (Jorge) Sim, exacto, isso é um incremento àquilo que já tinhamos antes,
mas para mim iniciado alguma coisa, é preciso estabelecermos
[imperceptível] as bases de determinada matéria. -(professor) Mas eu..
aqui, iniciamos uma coisa nova. Qual foi? Harmonia cromática. Eu
respondo, esta [pergunta] era mesmo para responder.

00:42:36.8

00:43:27.0

Mas parti do princípio de algo que vocês já sabiam, que era... -(Pedro)
Exacto, que era.. o que é que é um meio-tom, acho eu, e achávamos que
sabíamos o que era o cromatismo mas depois estivemos aqui a debater
um bocado... -(professor) Não é bem isso. Já sabiam o quê?
Harmonia.... -(Abel) as características da música tonal. -(professor)
Exacto. -(Pedro) pronto, é isso. -(professor) Pode não parecer tão
distante, mas é distante o suficiente para ser novo, conhecimento novo.
-(Jorge) Sim, mas continua a ser um desenvolvimento... -(professor) ...é.
Tal como quando chegares ao Atonalismo, também é um
desenvolvimento. Já percebi o que queres dizer.

00:43:25.6

00:43:25.7

INÍCIO DA SECÇÃO EM QUE O PROFESSOR DITA A
DEFINIÇÃO

Start
Time

End
Time

Transcript - 11 FEV VIDEO3

00:00:00.0

00:07:39.5

[continuação. Ditar a definição de Harmonia Cromática]

00:07:39.5

00:08:33.5

[informações sobre trabalho de casa e a prova de avaliação sumativa]

00:08:33.8

00:08:33.9

FIM DA AULA
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Jorge
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