
 Universidade de Aveiro  
2016 

Departamento de Comunicação e Arte 

Pedro Sanches Martins 
Lopes Baptista 
 

Exploração e assimilação da técnica estendida da 
guitarra numa fase inicial da aprendizagem 
 

 

 

   



 1 

 
 Universidade de Aveiro  

2016 
Departamento de Comunicação e Arte 

Pedro Sanches Martins 
Lopes Baptista 
 
 

Exploração e assimilação da técnica estendida da 
guitarra numa fase inicial da aprendizagem 
 
 

 Relatório Final realizado no âmbito da disciplina de Prática de Ensino 
Supervisionada apresentado à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Ensino de Música, 
realizado sob a orientação científica do Doutor Pedro Rodrigues, Professor 
Auxiliar Convidado do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade 
de Aveiro.	  
 



 2 

 
  

  
 
 

 Dedico este trabalho à minha esposa, Lara Lopes Baptista. 
 

 



 3 

 
  

 

 
 
 

 
 

o júri   
 

Presidente Professor Doutor José Paulo Torres Vaz de Carvalho, 
Professor Auxiliar, Universidade de Aveiro 

  
 

Vogais Arguente Principal: Doutor Miguel Nuno Marques Carvalhinho, 
Professor Adjunto, Instituto Politécnico de Castelo Branco 

  
 

 Orientador: Doutor Pedro João Agostinho Figueiredo Santander Rodrigues, 
Professor Auxiliar Convidado, Universidade de Aveiro 

  
 

  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
 
 
 



 4 

 
  

  
 

agradecimentos 
 

Agradeço ao Prof. Pedro Rodrigues e ao Prof. Tiago Matias por todo o apoio, 
disponibilidade e flexibilidade. 
 
Agradeço a Deus, aos meus pais e à minha esposa. Por tudo. 
 
 

 



 5 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

palavras-chave 
 

Técnica estendida. Guitarra. 
 
 
 

resumo 
 
 

Relatório de estágio e Projeto Educativo realizado na Escola de Artes da 
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I. Prática de Ensino Supervisionada 
 

1. Contextualização 
 

1.1. Caracterização do meio 
 
 A Escola de Artes da Bairrada situa-se na União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, 
no concelho de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro. 
 O concelho de Oliveira do Bairro, formado em 1836, situa-se "na Região Centro, no Baixo Vouga, 
pertencendo ao distrito de Aveiro. É limitado a Norte pelo município de Aveiro, a Nordeste pelo de Águeda, 
a Sueste pelo de Anadia, a Sul pelo de Cantanhede e a Oeste pelo de Vagos. O concelho ocupa 86.6 km2 
distribuídos por quatro freguesias: Oliveira do Bairro, Oiã, Palhaça e União das Freguesias de Bustos, 
Troviscal e Mamarrosa"(Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, 2007). 
 Quanto ao património do concelho, salienta-se o património natural, na forma de aves, tais como as 
"cegonhas-brancas", "garças-reais, garças-brancas, garças-vermelhas", "águias-sapeiras e milhafres-pretos" e 
na forma agrícola, tais como as "marinhas de arroz", "vinhas", "matas e eucaliptais". Salienta-se ainda o 
património cultural, na sua dimensão agrícola, na forma de "moinhos de água" e "lagares de azeite" e na sua 
dimensão religiosa, na forma de "igrejas, capelas", "alminhas", "pelourinhos e cruzeiros". O concelho de 
Oliveira do Bairro, tal como os concelhos bairradinos vizinhos, goza da gastronomia bairradina, destacando-
se o vinho da bairrada, o "leitão à Bairrada, a cabidela e a feijoada de leitão, a deliciosa chanfana, a vitela à 
Vouga e os rojões à moda da Bairrada"(Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, 2007). 
 A União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa foi criada apenas em 2013, com a Carta 
Administrativa Oficial Portuguesa do mesmo ano. A Escola de Artes da Bairrada situa-se, mais precisamente, 
na antiga Freguesia do Troviscal, com uma população de 2.371 pessoas. A União das Freguesias de Bustos, 
Troviscal e Mamarrosa tem uma população de 6.429 pessoas. (Instituto Nacional de Estatística, 2014; União 
das Freguesias de Bustos, 2014) 
 A música tem desempenhado um papel de relevo na antiga Freguesia do Troviscal, o que se torna 
evidente pela presença de instituições como a Escola de Artes da Bairrada, que será caracterizada de seguida, 
ou o Museu de Etnomúsica da Bairrada. Este museu "alberga importantes coleções divididas em 
Instrumentos Musicais, Documentos Manuscritos (...), Registos de Imagem, Depoimentos de História Oral, 
Têxteis (...), Equipamento de Gravação, Reprodução, Emissão e Tratamento de Som (...) e Mobiliário de 
Armazenamento de Documentação Sonora, todas elas provenientes dos cinco concelhos bairradinos (Águeda, 
Anadia, Cantanhede, Mealhada e Oliveira do Bairro)"(Junta de Freguesia de Troviscal, n.d.; Rota da 
Bairrada, 2016). 
 Numa caracterização mais pessoal e subjetiva, destaco as zonas verdes, o silêncio e a simpatia geral 
da população que, aliadas à minha predileção por leitão, tornam o meio envolvente da Escola de Artes da 
Bairrada numa região bela, tranquila e apelativa. 
 

1.2. Caracterização da escola 
 
 A Escola de Artes da Bairrada, estabelecimento onde realizei o meu estágio do Mestrado em Ensino 
de Música, é "uma instituição de ensino artístico especializado (...) que foi homologada pela Direcção 
Regional de Educação do Centro em Julho de 2003"(Escola de Artes da Bairrada, 2016). 
 A União Filarmónica do Troviscal e a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, em conjunto com o 
Ministério da Educação, foram as principais entidades responsáveis por este estabelecimento até que, em 
Março de 2010, a Escola de Artes da Bairrada se tornou uma "associação independente, mantendo protocolo 
de colaboração com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro"(Escola de Artes da Bairrada, 2016). 
 O organigrama da Escola de Artes da Bairrada estabelece o Diretor Pedagógico como órgão 
unipessoal no topo da hierarquia, ao qual se seguem os coordenadores dos vários departamentos. Existem 
seis departamentos, nomeadamente, o Departamento de Percussão e Metais, o Departamento de Ciências 
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Musicais, o Departamento de Canto, Cordas Friccionadas e Dança, o Departamento de Teclas, o 
Departamento de Madeiras e, por fim, o Departamento de Cordas Dedilhadas e Orquestras, ao qual pertenci 
durante o estágio e cujo Coordenador é o Professor Tiago Matias. 
 A oferta curricular musical da escola inclui as modalidades de Escalão Infantil de Música (3-5 anos), 
Iniciação de Música (corresponde ao 1º Ciclo do Ensino Básico), Curso Básico de Música (corresponde ao 2º 
e 3º ciclos do Ensino Básico), Curso Secundário de Música (corresponde ao Ensino Secundário), Curso livre 
de instrumento (sem qualquer correspondência com o ensino regular), Curso livre de Rock e Jazz e ainda 
"Música para Si Maior" (dedicado a seniores). 
 A oferta curricular não musical inclui as modalidades de Escalão Infantil de Dança, Iniciação de 
Dança ou de Teatro, Curso Básico de Dança ou de Teatro, Curso Complementar de Dança ou de Teatro, 
Clube de Teatro e ainda Dance Fusion, Dança Criativa e Dança para Adultos. 
 Este estabelecimento de ensino realiza "mais de 100 apresentações públicas por ano"(Escola de 
Artes da Bairrada, 2016). 
 A Escola de Artes da Bairrada realiza parcerias e protocolos com instituições como, entre outras, a 
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro e a Universidade 
de Aveiro. Esta última parceria, à qual pertenço, destina-se a "estágios profissionais a professores do ensino 
artístico especializado" e à "realização de atividades artísticas e pedagógicas"(Escola de Artes da Bairrada, 
2016). 
 Numa caracterização mais pessoal e subjetiva, destaco a qualidade e o óptimo estado de conservação 
das instalações, a simpatia e empenho de todos os membros da comunidade escolar e o ambiente familiar 
que, na minha opinião, tornam a Escola de Artes da Bairrada num local de trabalho muito agradável. 
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2. Planificações anuais e trimestrais da Escola de Artes 
da Bairrada 
2.1. Geral 

                                                                                  Ano Lectivo 2015/2016 

 

 

Escola de Artes da Bairrada 
 

Guitarra 

 

−  Objectivos gerais 

• Promover o gosto e o respeito pela música através da prática; 

• Promover o gosto pela guitarra; 

• Conhecer o instrumento com as suas várias possibilidades sonoras; 

• Promover a apreciação estética e a compreensão da música; 

• Desenvolver as competências musicais previstas para cada nível; 

• Promover a adopção de comportamentos e atitudes que ajudem o aluno a concluir o 

grau com sucesso. 

 

No final do ano lectivo o aluno deverá ser capaz de:  

• Executar os estudos e peças com confiança e fluência; 

• Exibir uma compreensão e competência elementar dos bons princípios mecânicos;  

• Ter memorizadas as peças, estudos, escalas e arpejos.  

 

−  Estratégias gerais 
• Procurar-se-á atribuir conteúdos adequados ao gosto e às capacidades do aluno; 

• Conforme o nível de compreensão e maturidade do aluno poder-se-á usar ora uma 

metodologia mais intuitiva baseada na demonstração - em que o aluno imita o professor 

- ora uma metodologia mais cientifica baseada na análise – promovendo a compreensão 

dos objectos de estudo; 

• Uma das primeiras coisas de que necessita o aluno, no processo de aprendizagem, é de 

uma concepção auditiva de como as coisas devem soar. Deste modo, o professor poderá, 

para além do seu próprio exemplo, usar todo o tipo de tecnologias e materiais que 

possam ajudar o aluno nesse sentido – cd´s, dvd´s, internet, gravadores, etc.  
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2.2. Iniciação Musical 
 

                                                                                  Ano Lectivo 2015/2016 

Planificações da disciplina de Guitarra 

 

Iniciação Musical 
 

- Conteúdos Programáticos 
Conteúdos programáticos são, em resumo, todo o Repertório que o aluno 

aprende ao longo do Ano Lectivo. 

Nesta fase o aluno deve iniciar a prática ao instrumento de uma forma natural, 

sem pressão de ter que cumprir com programas rigorosos. O mais importante é criar 

uma base de aprendizagem que facilite a entrada do aluno num outro regime oficial. 

No que diz respeito a aspectos técnicos, e dadas as características físicas dos 

alunos, esta aprendizagem deve dar primazia ao estudo da mão direita. Como apoio a 

esse estudo recomenda-se a utilização do livro PIMA – 20 peças de iniciação à guitarra 

(AVA editions 2011). 

Quando o aluno conseguir iniciar a utilização da mão esquerda, deve em 

primeiro lugar aprender a tocar melodias de canções populares. Paralelamente às 

canções populares recomenda-se a utilização de qualquer uma das referências 

bibliográficas apresentadas no Anexo Repertório com preferência pelo livro Guitar 

Initial 2010-2015 (Trinity Guildhall 2009). 

 

−  Avaliação 

A avaliação neste nível de ensino é qualitativa e a nota de cada período resulta 

de: 

 - Trabalho desenvolvido nas aulas (avaliação contínua), 

 - Desempenho nas audições, 

- Desempenho nas provas. 
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2.3. Curso Básico 
 

                                                                                  Ano Lectivo 2015/2016 

Curso Básico                                                                                  1 

 

Curso Básico 

 

- Conteúdos Programáticos 
Conteúdos programáticos são, em resumo, as escalas, arpejos, peças, estudos, ou 

seja, todo o repertório musical e técnico que o aluno aprende ao longo do Ano Lectivo. 

As referências que se seguem são os conteúdos mínimos e obrigatórios que o 

aluno deve cumprir. 

 

1.º Grau 
 

Escalas e arpejos 

 As escalas e os arpejos referidos de seguida estão representadas no Anexo de 

Escalas. 

 

• Dó M, Sol M, Fá M, Modo dórico a começar na nota Ré, Arpejo de Dó M, Arpejo de 

Mi m. 

 

 

As escalas devem ser executadas com várias dedilhações como: i m i m, m i m i, 

m a m a, a m a m.  

A pulsação deverá ser “apoiada” na execução de modo a favorecer uma melhor 

consciencialização dos aspectos técnicos e expressivos. O aluno deverá memorizar as 

escalas de modo a tocá-las com fluência. 

Os arpejos deverão ser executados em pulsação simples. 

 

Estudos/Peças 

• Nove estudos/peças (quantidade mínima) com características técnicas diferentes. Duas 

dessas peças deverão ser escolhidas do livro Guitar Grade 1 – Trinity Guildhall 2010-

2015. 
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                                                                                  Ano Lectivo 2015/2016 

Curso Básico                                                                                  2 

Música de Câmara 
• A componente de Música de Câmara deve ser explorada e trabalhada nas aulas. O 

aluno deverá formar um duo com o colega com quem partilha a aula. 

 

−  Outros aspectos a serem trabalhados  
• Postura da guitarra, do corpo e das mãos 

• Afinação 

• Leitura à 1ª vista 

• Prática de conjunto 

• Audição de reportório específico da guitarra 

• Técnicas de estudo 

• Qualidade do som 

• Sentido de pulsação 

 

 

−  Conteúdos técnicos e expressivos concretos – Resumo. 

 

Técnica 
Mão Direita  

• Colocação da mão  

• Pulsação apoiada e livre com i m, m i e m a 

• Pulsação livre com o polegar 

• Polegar em alternância com i m apoiados 

• Várias combinações de fórmulas de arpejo – ascendentes e descendentes – como p i m 

i, p i m, p m i, p i m a m i 

 • Simultaneidade de pulsação i m alternando com polegar em pulsação livre  

 • Simultaneidade de polegar com outro dedo 

 

Mão Esquerda  

• Execução de cordas soltas em alternância com cordas premidas (aspecto especialmente 

recomendado para Iniciação e 1ª Grau) 

• Uso de todos os dedos: 1, 2, 3, 4 
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                                                                                  Ano Lectivo 2015/2016 

Curso Básico                                                                                  3 

• Sustentação simultânea de 2 notas 

• Conhecimento e domínio da 1.ª posição 

• Execução de mudanças de posição até à 3.ª casa 

 

Texturas  

• Melodia acompanhada 

• Linha melódica simples 

• Arpejos simples 

 

Competências Expressivas  
• Princípios elementares de articulação – acentuação, legato, staccatto 

• Sentido de frase e de forma 

• Dinâmicas: forte, piano, crescendo, diminuindo 

 

Objectivos 
Todo o repertório deve ser entregue ao aluno o mais cedo possível, de modo a 

que este esteja preparado para: 

- Interpretar uma peça/estudo diferente nas audições a realizar em cada período; 

- Provas: 

 . 1.º Período 

- 2 exercícios: Step by step; Thumb thing in the air 

- 2 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

 . 2.º Período 

- 2 exercícios: Farewell; Right hand exercises 

- 2 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

. 3.º Período 

- 4 estudos / peças de livre escolha 
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Curso Básico                                                                                  4 

−  Avaliação  

A nota de cada período resulta de: 

   

1.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

2.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

(1 x NF1.ºP) + (2 x AV2.ºP) Nota Final 3 
 

3.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (20%)  

 - Desempenho na Prova (30%)  

 

(1 x NF1.ºP) + (2 x NF2.ºP) + (3 x AV3.ºP) Nota Final 6 
 

(AV – Avaliação; NF – Nota Final) 
 

 

2.º Grau 
 

Escalas e arpejos 

 As escalas e os arpejos referidos de seguida estão representadas no Anexo de 

Escalas. 

 

• Dó M, Ré M, Lá m natural, Lá m harmónica, Lá m melódica, Arpejo de Mi m, 

Arpejos em Ré M. 
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                                                                                  Ano Lectivo 2015/2016 

Curso Básico                                                                                  5 

As escalas devem ser executadas com várias dedilhações como: i m i m, m i m i, 

m a m a, a m a m.  

A pulsação deverá ser “apoiada” na execução de modo a favorecer uma melhor 

consciencialização dos aspectos técnicos e expressivos. O aluno deverá memorizar as 

escalas de modo a tocá-las com fluência. 

Os arpejos deverão ser executados em pulsação simples. 

 

Estudos/Peças 
• Sete estudos/peças  (quantidade mínima) com características técnicas diferentes. Duas 

dessas peças deverão ser escolhidas do livro Guitar Grade 2 – Trinity Guildhall 2010-

2015. 
 

Música de Câmara 
• A componente de Música de Câmara deve ser explorada e trabalhada nas aulas. O 

aluno deverá formar um duo com o colega com quem partilha a aula. 
 

−  Outros aspectos a serem trabalhados 

• Postura da guitarra, do corpo e das mãos 

• Afinação 

• Leitura à 1ª vista 

• Prática de conjunto 

• Audição de reportório específico da guitarra 

• Técnicas de estudo 

• Qualidade do som 

• Sentido de pulsação 

 

−  Conteúdos técnicos e expressivos concretos – Resumo. 

 

Técnica 
Mão Direita 

• Colocação da mão  

• Pulsação apoiada e livre com i m, m i e m a 
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                                                                                  Ano Lectivo 2015/2016 

Curso Básico                                                                                  6 

• Pulsação livre com o polegar 

• Polegar em alternância com i m apoiados 

• Várias combinações de fórmulas de arpejo – ascendentes e descendentes – como p i m 

i, p i m, p m i, p i m a m i 

 • Simultaneidade de pulsação i m alternando com polegar em pulsação livre  

 • Simultaneidade de polegar com outro dedo 

 

Mão Esquerda 

• Execução de cordas soltas em alternância com cordas premidas 

• Uso de todos os dedos: 1, 2, 3, 4 

• Sustentação simultânea de 2  e 3 notas 

• Conhecimento e domínio até à 3.ª posição 

• Execução de mudanças de posição até à 5.ª casa 

 

Texturas  

• Melodia acompanhada 

• Linha melódica simples 

• Arpejos simples 

 

Competências Expressivas 

• Princípios elementares de articulação – acentuação, legato, staccatto 

• Sentido de frase e de forma 

• Dinâmicas: forte, piano, crescendo, diminuindo 

 

Objectivos 
Todo o repertório deve ser entregue ao aluno o mais cedo possível, de modo a 

que este esteja preparado para: 

- Interpretar uma peça/estudo diferente nas audições a realizar em cada período; 

- Provas: 

 . 1.º Período 

- 2 exercícios: Snakes and Ladders; Charmed 

- 2 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 
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 . 2.º Período 

- 2 exercícios: Arpeggio adventure; Right hand exercises 

- 2 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

- Prova Global: 

- O aluno deverá apresentar um repertório que totalize 10 a 15 

minutos de duração. O repertório escolhido poderá incluir estudos/peças estudados no 

ano anterior. 

 

−  Avaliação  

A nota de cada período resulta de: 

   

1.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

2.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

(1 x NF1.ºP) + (2 x AV2.ºP) Nota Final 3 
 

3.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (20%)  

 - Desempenho na Prova (30%)  
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(1 x NF1.ºP) + (2 x NF2.ºP) + (3 x AV3.ºP) Nota Final 3.º 
Período 6 

 

(AV – Avaliação; NF – Nota Final) 
 

 

3.º Grau 
 

Escalas e arpejos 

 As escalas e os arpejos referidos de seguida estão representadas no Anexo de 

Escalas. 

 

• Dó M (2 oitavas), Ré m natural (2 oitavas), Ré m harmónica (2 oitavas), Ré m 

melódica (2 oitavas), Arpejo de Lá 7.ª da diminuta, Dó M em terceiras, Meia barra em 

Lá m. 

 

As escalas devem ser executadas com várias dedilhações como: i m i m, m i m i, 

m a m a, a m a m.  

É recomendável também que se cultive desde o início a qualidade do som em 

termos de volume e timbre.  

A pulsação deverá ser “apoiada” na execução das escalas e “livre” nos arpejos 

de modo a favorecer uma melhor consciencialização dos aspectos técnicos e 

expressivos. O aluno deverá memorizar as escalas e os arpejos. 

 

Estudos/Peças 

• Nove estudos/peças (quantidade mínima) com características técnicas diferentes. Duas 

dessas peças deverão ser escolhidas do livro Guitar Grade 3 – Trinity Guildhall 2010-

2015, e dois estudos da série Estúdios Sencillos I-X – Leo Brouwer. 

 

Música de Câmara 

• A componente de Música de Câmara deve ser explorada e trabalhada nas aulas. O 

aluno deverá formar um duo com o colega com quem partilha a aula. 
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−  Outros aspectos a serem trabalhados 

• Postura da guitarra, do corpo e das mãos 

• Afinação 

• Leitura à 1ª vista 

• Prática de conjunto 

• Audição de reportório específico da guitarra 

• Técnicas de estudo 

• Qualidade do som  

• Sentido de pulsação 

 

−  Conteúdos técnicos e expressivos concretos – Resumo. 

 

Técnica 

Mão Direita 

• Estabilização da mão e utilização da unha 

• Várias combinações de fórmulas de arpejo – ascendentes e descendentes – como p i m 

i, p i m, p m i, p i m a m i 

• Polegar em alternância com i m a apoiado e livre 

• Simultaneidade de pulsação i m, m a, p i, p m, p a 

• Simultaneidade de pulsação p i m, p i a, p m a 

• Simultaneidade de pulsação: p i m a 

• Alternância de polegar em pulsação livre com simultaneidade de dois dedos (i m) 

 

Mão Esquerda 

• Uso de todos os dedos -1 2 3 4 

• Sustentação simultânea de duas, três e quatro notas 

• Conhecimento e domínio da primeira à 5.ª posição  

• Execução de mudanças de posição longitudinais (ao longo do braço) em distâncias até 

à casa 12 

• ½ barra 

• Ligados ascendentes e descendentes em formas simples 
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Texturas  

• Contraponto 

• Homofonia 

• Arpejos 

 

Competências Expressivas 
 • Princípios elementares de articulação – acentuação, legato, staccatto 

• Sentido de frase e de forma 

• Dinâmicas: forte, piano, crescendo, diminuindo, metálico, natural 

• Vibrato – vários tipos 

 

Objectivos 
Todo o repertório deve ser entregue ao aluno o mais cedo possível, de modo a 

que este esteja preparado para: 

- Interpretar uma peça/estudo diferente nas audições a realizar em cada período; 

- Provas: 

 . 1.º Período 

- 2 exercícios: Jiggery Pokery; Thurdles 

- 3 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

 . 2.º Período 

- 2 exercícios: Au lait; Passagio 

- 3 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

. 3.º Período 

- 4 estudos / peças de livre escolha 

  

−  Avaliação  
A nota de cada período resulta de: 
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  1.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

2.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

(1 x NF1.ºP) + (2 x AV2.ºP) Nota Final 3 
 

3.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (20%)  

 - Desempenho na Prova (30%)  

 

(1 x NF1.ºP) + (2 x NF2.ºP) + (3 x AV3.ºP) Nota Final 6 
 

(AV – Avaliação; NF – Nota Final) 

 

4.º Grau 

 

Escalas e arpejos 

 As escalas e os arpejos referidos de seguida estão representadas no Anexo de 

Escalas. 

 

• Lá M (2 oitavas), Mi M (2 oitavas), Si m natural (2 oitavas), Si m harmónica (2 

oitavas), Si m melódica (2 oitavas), Arpejo Ré M (2 oitavas), Arpejo Si m (2 oitavas), 

Arpejo de Lá 7.ª Dominante. 

 

As escalas devem ser executadas com várias dedilhações como: i m i m, m i m i, 

m a m a, a m a m.  
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É recomendável também que se cultive desde o início a qualidade do som em 

termos de volume e timbre.  

A pulsação deverá ser “apoiada” na execução das escalas e “livre” nos arpejos 

de modo a favorecer uma melhor consciencialização dos aspectos técnicos e 

expressivos. O aluno deverá memorizar as escalas e os arpejos. 

 

Estudos/Peças 
• Nove estudos/peças (quantidade mínima) com características técnicas diferentes. Duas 

dessas peças deverão ser escolhidas do livro Guitar Grade 4 – Trinity Guildhall 2010-

2015, e dois estudos da série Estúdios Sencillos V-X – Leo Brouwer. 

 

Música de Câmara 
• A componente de Música de Câmara deve ser explorada e trabalhada nas aulas. O 

aluno deverá formar um duo com o colega com quem partilha a aula. 

 

 

−  Outros aspectos a serem trabalhados 

• Postura da guitarra, do corpo e das mãos 

• Afinação 

• Leitura à 1ª vista 

• Prática de conjunto 

• Audição de reportório específico da guitarra 

• Técnicas de estudo 

• Qualidade do som – as várias “cores”, formas da unha, polimento e técnicas 

• Sentido de pulsação 

 

−  Conteúdos técnicos e expressivos concretos – Resumo. 

 

Técnica 
Mão Direita 

• Estabilização da mão e utilização da unha 
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• Várias combinações de fórmulas de arpejo – ascendentes e descendentes – como p i m 

i, p i m, p m i, p i m a m i 

• Polegar em alternância com i m a apoiado e livre 

• Simultaneidade de pulsação i m, m a, p i, p m, p a 

• Simultaneidade de pulsação p i m, p i a, p m a 

• Simultaneidade de pulsação: p i m a 

• Alternância de polegar em pulsação livre com simultaneidade de dois dedos (i m, m a) 

 

Mão Esquerda 

• Uso de todos os dedos -1 2 3 4 

• Sustentação simultânea de duas, três e quatro notas 

• Conhecimento e domínio da primeira à 12.ª posição  

• Execução de mudanças de posição longitudinais (ao longo do braço) em distâncias até 

à casa 12 

• ½ barra e barra completa 

• Ligados ascendentes e descendentes em formas simples 

• Ligados ascendentes e descendentes em posições fixas 

 

Texturas  

• Contraponto 

• Homofonia 

• Arpejos 

 

 

Competências Expressivas 

 • Princípios elementares de articulação – acentuação, legato, staccatto 

• Sentido de frase e de forma 

• Dinâmicas: forte, piano, crescendo, diminuindo, metálico, natural 

• Vibrato – vários tipos 

 

Objectivos 
Todo o repertório deve ser entregue ao aluno o mais cedo possível, de modo a 

que este esteja preparado para: 
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- Interpretar uma peça/estudo diferente nas audições a realizar em cada período; 

- Provas: 

 

 . 1.º Período 

- 2 exercícios: Arabesque; Clair de lune 

- 3 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

 . 2.º Período 

- 2 exercícios: España; Skyline Melody 

- 3 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

. 3.º Período 

- 4 estudos / peças de livre escolha 

 

−  Avaliação  

A nota de cada período resulta de: 

 

  1.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

2.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

(1 x NF1.ºP) + (2 x AV2.ºP) Nota Final 3 
 

3.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 
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 - Desempenho na(s) Audições (20%)  

 - Desempenho na Prova (30%)  

 

(1 x NF1.ºP) + (2 x NF2.ºP) + (3 x AV3.ºP) Nota Final 6 
 

(AV – Avaliação; NF – Nota Final) 

 

5.º Grau 
 

Escalas e arpejos 

 As escalas e os arpejos referidos de seguida estão representadas no Anexo de 

Escalas. 

 

• Fá M (2 oitavas), Sib M (2 oitavas), Cromática de Mi (3 oitavas), Fá# m natural (2 

oitavas), Fá# m harmónica (2 oitavas), Fá# m melódica (2 oitavas), Dó M pentatónica (2 

oitavas), Arpejo Sib M (2 oitavas), Arpejo Sib 7.ª da dominante (2 oitavas), Ligados em 

Lá M (2 oitavas), Sib M em terceiras (1 oitava). 

 

As escalas devem ser executadas com várias dedilhações como: i m i m, m i m i, 

m a m a, a m a m.  

É recomendável também que se cultive desde o início a qualidade do som em 

termos de volume e timbre.  

A pulsação deverá ser “apoiada” na execução das escalas e “livre” nos arpejos 

de modo a favorecer uma melhor consciencialização dos aspectos técnicos e 

expressivos. O aluno deverá memorizar as escalas e os arpejos. 

 

Estudos/Peças 

• Seis estudos/peças (quantidade mínima) com características técnicas diferentes. Uma 

dessas peças deverão ser escolhidas do livro Guitar Grade 5 – Trinity Guildhall 2010-

2015, e dois estudos da série Estúdios Sencillos X-XV – Leo Brouwer. 

• 1 peça grande, com vários andamentos; 

  

 

 
 



 

 28 

 
 

                                                                                  Ano Lectivo 2015/2016 

Curso Básico                                                                                  16 

Música de Câmara 
• A componente de Música de Câmara deve ser explorada e trabalhada nas aulas. O 

aluno deverá formar um duo com o colega com quem partilha a aula. 

 

−  Outros aspectos a serem trabalhados 

• Postura da guitarra, do corpo e das mãos 

• Afinação 

• Leitura à 1ª vista 

• Prática de conjunto 

• Audição de reportório específico da guitarra 

• Técnicas de estudo 

• Qualidade do som – as várias “cores”, formas da unha, polimento e técnicas 

• Sentido de pulsação 

 

−  Conteúdos técnicos e expressivos concretos – Resumo. 

 

Técnica 

 
Mão Direita 

• Estabilização da mão e utilização da unha 

• Várias combinações de fórmulas de arpejo – ascendentes e descendentes – como p i m 

i, p i m, p m i, p i m a m i 

• Polegar em alternância com i m a apoiado e livre 

• Simultaneidade de pulsação i m, m a, p i, p m, p a 

• Simultaneidade de pulsação p i m, p i a, p m a 

• Simultaneidade de pulsação: p i m a 

• Alternância de polegar em pulsação livre com simultaneidade de dois dedos (i m, m a) 

 

Mão Esquerda 

• Uso de todos os dedos -1 2 3 4 

• Sustentação simultânea de duas, três e quatro notas 

• Conhecimento e domínio da primeira à 12.ª posição  
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• Execução de mudanças de posição longitudinais (ao longo do braço) em distâncias até 

à casa 12 

• ½ barra e barra completa 

• Ligados ascendentes e descendentes em formas simples 

• Ligados ascendentes e descendentes em posições fixas 

 

Texturas  

• Contraponto 

• Homofonia 

• Arpejos 

 

Competências Expressivas 

 • Princípios elementares de articulação – acentuação, legato, staccatto 

• Sentido de frase e de forma 

• Dinâmicas: forte, piano, crescendo, diminuindo, metálico, natural, dolce 

• Vibrato – vários tipos 

 

Objectivos 
Todo o repertório deve ser entregue ao aluno o mais cedo possível, de modo a 

que este esteja preparado para: 

- Interpretar uma peça/estudo diferente nas audições a realizar em cada período; 

 

 

- Provas: 

 . 1.º Período 

- 1 exercício: Chromatic Conundrum 

- 4 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

 . 2.º Período 

- 2 exercícios: Central Park in the Dark; Summer sunset 

- 4 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 
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- Recital: 

 - O aluno deverá apresentar um repertório que totalize 20 a 30 minutos de 

duração. O repertório escolhido poderá incluir estudos/peças estudados em anos 

anteriores. 

 

−  Avaliação  

A nota de cada período resulta de: 

   

1.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

2.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

(1 x NF1.ºP) + (2 x AV2.ºP) Nota Final 3 
 

3.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (20%)  

 - Desempenho na Prova (30%)  

  

(1 x NF1.ºP) + (2 x NF2.ºP) + (3 x AV3.ºP) Nota Final 3.º 
Período 6 

 
 

(AV – Avaliação; NF – Nota Final) 
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Curso Complementar   

- Conteúdos Programáticos 
Conteúdos programáticos são, em resumo, todo o repertório que o aluno aprende 

ao longo do Ano Lectivo. O objectivo principal a partir deste nível de ensino é 

amadurecer e formar um instrumentista. 

 

 

 

6.º Grau 
 

Αspectos a serem trabalhados 

Neste primeiro ano de ensino complementar é necessário rever conceitos e 

matérias aprendidas ao longo de todo o Curso Básico.  

 

Estudos / Peças 
• Sete estudos / peças com a maior variedade técnica e estilística possível. Duas dessas 

peças deverão ser escolhidas do livro Guitar Grade 6 – Trinity Guildhall 2010-2015, e 

dois estudos da série Estúdios Sencillos X-XX – Leo Brouwer. 

• Uma peça grande.  

 

Objectivos 
Todo o repertório deve ser entregue ao aluno o mais cedo possível, de modo a 

que este esteja preparado para: 

- Interpretar uma peça/estudo diferente nas audições a realizar em cada período; 

- Provas: 

 . 1.º Período 

- 1 exercício: Cross string thrills 

- 4 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 
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 . 2.º Período 

- 2 exercícios: Crystal Clear; Mellow 

- 4 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

. 3.º Período 

- Peça grande 

- 3 estudos / peças de livre escolha 

 

  

−  Avaliação  

A nota de cada período resulta de: 

 

  1.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

2.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

(1 x NF1.ºP) + (2 x AV2.ºP) Nota Final 3 
 

3.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (20%)  

 - Desempenho na Prova (30%)  

 

(1 x NF1.ºP) + (2 x NF2.ºP) + (3 x AV3.ºP) Nota Final 6 
 

(AV – Avaliação; NF – Nota Final) 
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7.º Grau 
 

Αspectos a serem trabalhados 

O aluno deve continuar a consolidar todas as competências que foi adquirindo 

até aqui.  

 

Estudos / Peças 
• Sete estudos / peças com a maior variedade técnica e estilística possível. Duas dessas 

peças deverão ser escolhidas do livro Guitar Grade 7 – Trinity Guildhall 2010-2015, e 

dois estudos da série Estúdios Sencillos X-XX – Leo Brouwer. 

• Uma peça grande.  

 

Objectivos 
Todo o repertório deve ser entregue ao aluno o mais cedo possível, de modo a 

que este esteja preparado para: 

- Interpretar uma peça/estudo diferente nas audições a realizar em cada período; 

- Provas: 

. 1.º Período 

- 1 exercício: Mirage 

- 4 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

 . 2.º Período 

- 2 exercícios: Perfect sky; Rasgadenza 

- 4 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

. 3.º Período 

- Peça grande 

- 3 estudos / peças de livre escolha 
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−  Avaliação  

A nota de cada período resulta de: 

 

  1.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

2.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

(1 x NF1.ºP) + (2 x AV2.ºP) Nota Final 3 
 

3.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (20%)  

 - Desempenho na Prova (30%)  

 

(1 x NF1.ºP) + (2 x NF2.ºP) + (3 x AV3.ºP) Nota Final 6 
 

(AV – Avaliação; NF – Nota Final) 
 

 

 

8.º Grau 
 

Αspectos a serem trabalhados 

Os aspectos principais a serem trabalhados neste ano são: preparar o aluno para 

uma eventual candidatura ao ensino superior e estimular ao máximo as suas capacidades 
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artísticas de forma a que o aluno consiga preparar sozinho as suas apresentações 

públicas futuras. 

 

Estudos / Peças 
• Sete estudos / peças com a maior variedade técnica e estilística possível. Uma dessas 

peças deverá ser escolhida do livro Guitar Grade 8 – Trinity Guildhall 2010-2015, e 

dois estudos da série Estúdios Sencillos X-XX – Leo Brouwer. 

• Uma peça grande.  

• Uma peça de música de câmara.  

 

Objectivos 
Todo o repertório deve ser entregue ao aluno o mais cedo possível, de modo a 

que este esteja preparado para: 

- Interpretar uma peça/estudo diferente nas audições a realizar em cada período; 

- Provas: 

 . 1.º Período 

- 1 exercício: Fandantangle 

- 4 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

 . 2.º Período 

- 2 exercícios: E.S.P.; Cheap Picasso Fake 

- 4 exercícios sorteados do Anexo Escalas 

- Leitura à primeira vista 

 

. 3.º Período 

- Peça grande 

- Peça de música de câmara 

 

- Recital: 

 - O aluno deverá apresentar um repertório que totalize cerca de 40 

minutos de duração. O repertório escolhido poderá incluir estudos/peças estudados em 

anos anteriores. 
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−  Avaliação  

A nota de cada período resulta de: 

 

  1.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

2.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (30%)  

 - Desempenho na Prova (20%)  

 

(1 x NF1.ºP) + (2 x AV2.ºP) Nota Final 3 
 

3.º Período  

 - Trabalho desenvolvido nas aulas, avaliação contínua (50%) 

 - Desempenho na(s) Audições (20%)  

 - Desempenho na Prova (30%)  

 

(1 x NF1.ºP) + (2 x NF2.ºP) + (3 x AV3.ºP) Nota Final 3.º 
Período 6 

 
 

(AV – Avaliação; NF – Nota Final) 
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3. Planificações e Relatórios/Reflexões de aula 
 

3.1. Sara 
 

Relatório/Reflexão de aula nº1 
07 de Outubro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(35 min. assistida/10 min. leccionada) 
 
 Esta foi a primeira aula do ano da aluna Sara. Note-se que "Sara" não é o nome real da aluna, 
tratando-se de um nome fictício utilizado para proteger a sua identidade. Ela confessou ter estudado ao todo 
20 minutos durante as férias. Confessou ainda que se esqueceu das partituras e que não se lembra dos nomes 
das peças. 
 A aula começa com o Professor Tiago a afinar a guitarra da aluna. No fim, o Professor confirma a 
afinação com uma sequência de acordes. A aluna observa. 
 O Professor Tiago efetua o seu processo habitual de seleção de peças para os alunos, no qual toca 
uma pré-seleção de peças da qual os alunos escolhem aquelas com que mais se identificam. A aluna revela 
entusiasmo com este processo e está muito atenta à interpretação do Professor. O Professor vai perguntando 
se a aluna gosta da peça e, caso goste, pergunta-lhe se gosta muito ou pouco. De entre as várias propostas, a 
aluna gostou particularmente das peças Premier Amour de Gerard Montreuil (a peça é de facto muito bonita e 
o título é sugestivo), Minuet op. 21 nº12 de Matteo Carcassi (que consiste essencialmente em acordes e 
arpejos) e Carratera resbaladiza de Cees Hartog (ficou particularmente entusiasmada com a secção de 
rasgueados entre os compassos 33 e 40). Escolhido o reportório, a aluna foi imprimir as peças Premier 
Amour e Minuet. 
 O resto da aula incidiu sobre a peça Premier Amour, sendo desenvolvida a leitura à primeira vista e 
a técnica dos harmónicos. 
 A aluna começou por ler o baixo da peça, enquanto o Professor tocava a melodia e o 
acompanhamento ao mesmo tempo. 
 De seguida, foi realizado o solfejo das notas da melodia, no qual a aluna revelou muitas 
dificuldades, recorrendo frequentemente à tentativa e erro para a leitura de cada nota. No terceiro tempo do 
compasso 2, a melodia contém um harmónico, técnica que o Professor Tiago ensinou, exemplificando na 
guitarra e expondo oralmente. O Professor pediu-lhe para deixar que seja a corda a empurrar o dedo para fora 
e explicou que o dedo tem que estar precisamente em cima do traste, visto que, se estiver um pouco ao lado, 
já não soa limpo. O Professor mostrou como o harmónico indicado se encontra mesmo no fim do corpo da 
guitarra. A aluna, através da prática e das sugestões do Professor, foi melhorando progressivamente a sua 
capacidade de produzir harmónicos limpos. 
 A aluna tocou a melodia isolada, sem acompanhamento, mas cometeu imprecisões de notas e de 
digitação. Por isso, o Professor Tiago pediu-lhe para tocar novamente, mas dizendo, ao mesmo tempo que 
toca cada nota, o nome da nota e o dedo da mão esquerda indicado (Si com 3, Lá sustenido com 1, etc.). 
 O passo seguinte, para solidificar a noção das notas e das posições da mão esquerda, foi pedir-lhe 
para tocar as notas da melodia organizadas em escala, continuando a dizer simultaneamente os nomes das 
notas e os dedos utilizados. 
 Quando a melodia já estava sólida, o Professor pediu-lhe para acrescentar o baixo e as vozes 
interiores. A aluna conseguiu ler os primeiros dois compassos da peça, muito lentamente, com muitas 
paragens e cometendo alguns erros de leitura. O erro mais evidente foi a repetição das notas do 
acompanhamento. Este erro persistiu durante várias execuções, perturbando-a com a métrica, visto que o 
compasso 1 tinha deixado de ser ternário, tornando-se quaternário. Vendo que a aluna não identificava o erro 
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sozinha, o Professor perguntou-lhe se percebia o que estava errado. Após refletir em silêncio durante muito 
tempo, a aluna compreendeu que estava a repetir o acompanhamento e corrigiu logo o erro na execução 
seguinte. 
 Então, para solidificar, o Professor tocou o compasso 1 e a aluna, de forma ininterrupta, tocou o 
compasso 2. De seguida, os papéis inverteram-se, ou seja, a aluna tocou o compasso 1 e o Professor tocou o 
compasso 2. Por fim, a aluna tocou ambos os compassos sozinha, e fê-lo com sucesso. Abordando a forma, o 
Professor mostrou como os compassos 5 e 6 eram iguais aos compassos 1 e 2, já montados pela aluna. 
 Nos 10 minutos finais, o Professor Tiago passou a aula para mim, como forma de primeiro contacto 
com a aluna. A minha intervenção incidiu nos dois compassos seguintes, desenvolvendo um trabalho na 
mesma linha do Professor Tiago. Assim, a aluna leu os baixos e eu toquei a melodia e o acompanhamento. 
De seguida, a aluna leu a melodia e eu toquei o baixo e o acompanhamento. 
 Tentando mostrar-lhe a forma de toda a primeira parte, pedi-lhe para tocar só o baixo dos primeiros 
oito compassos, enquanto eu tocava a melodia e o acompanhamento. De seguida, pedi-lhe para tocar a 
melodia dos primeiros oito compassos, enquanto eu tocava o baixo e o acompanhamento. 
 Devido à dificuldade da aluna com o lá sustenido do primeiro compasso, ora lendo lá natural, ora 
pisando mal o traste, sugeri a preparação da mão esquerda. 
 A aluna, após a intervenção do Professor Tiago, montou os dois primeiros compassos que, como se 
repetem, são quatro, para além de praticar a leitura à primeira vista e a técnica de harmónico, melhorando 
ambas substancialmente ao longo da aula. 
 O Professor comentava imediatamente os erros cometidos pela aluna, dando-lhe, ainda assim, o 
tempo necessário para que chegasse sozinha às respostas. Pedia constantemente a redução da velocidade, 
explicando que um andamento mais lento facilitaria o estudo. 
 Com a minha intervenção, a aluna leu o baixo e a melodia dos compassos 3, 4, 7 e 8, isoladamente e 
em contexto, ganhando uma noção auditiva da forma da primeira parte, para além de contactar com a 
preparação da mão esquerda. 
 No fim da aula, chegou o aluno seguinte. O Professor Tiago estabeleceu, como objetivos de estudo, 
os primeiros 8 compassos da peça Premier Amour (lidos em aula) e os primeiros 8 compassos da peça 
Minuet (para ler em casa). Deu-lhe também uma tabela de estudo com três colunas, referentes aos dias da 
semana, à peça Premier Amour e à peça Minuet. Cada fila corresponde a um dia da semana em concreto e, 
dentro de cada quadrado correspondente à peça e ao dia certos, a aluna deveria anotar o tempo de estudo. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 2 
Ano Letivo 2015/2016 

14/10/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura à 
primeira vista 

Ler uma partitura 
desconhecida 
corretamente. 

Leitura muito lenta, com 
ajuda, dos compassos 9 a 16 

da peça Premier Amour. 
Execução do baixo, 

enquanto o Professor toca as 
restantes vozes. Solfejo da 

melodia. Execução da 
melodia enquanto o 

Professor toca as restantes 
vozes. Execução de todas as 

vozes simultaneamente. 

10 

Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Harmónicos 

Executar 
harmónicos com 

correção e clareza 
sonora. 

Observação da improvisação 
do Professor sobre os 

harmónicos dos trastes V, VII 
e XII. Escuta e observação 
da explicação do Professor 

sobre a técnica de 
harmónicos. Improvisação 
sobre os harmónicos dos 

trastes V, VII e XII. 

5 

Preparação da 
mão esquerda 

Antecipar os dedos 
sobre os trastes 

necessários. 

Escuta da explicação sobre o 
princípio técnico e respetivas 
vantagens. Identificação dos 

dedos que podem ser 
preparados no início de cada 

compasso. 

5 

Textura 

Compreender a 
textura dos 

primeiros oito 
compassos do 

Escuta da execução do 
Professor de cada voz 

isolada. Execução de cada 
voz isolada enquanto o 

5 



 

 40 

Minuet op. 21 nº 
12. 

Professor toca as restantes 
vozes. Execução de todas as 

vozes simultaneamente. 

Forma / Gestão 
do estudo 

Reconhecer a 
repetição do 

mesmo material 
musical. 

Justaposição de secções 
iguais. Diálogo sobre a 
repetição de material 

musical. 

5 

Forma 

Conhecer e 
compreender a 

notação da forma. 
Ler a partitura, 

efetuando todas as 
repetições 
indicadas. 

Escuta da explicação do 
significado da indicação D.C 
al fine. Jogo de leitura das 
repetições, percorrendo a 

partitura com o dedo e 
efetuando os saltos 

necessários. 

5 

Glissando 
Executar a técnica 

glissando com 
correção. 

Escuta e observação da 
execução do Professor. 

Estudo da técnica glissando 
e escuta das indicações do 

Professor. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº2 
14 de Outubro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a primeira aula completa que leccionei à aluna Sara. Ela preencheu a tabela de estudo, tendo 
estudado cada peça durante uma quantidade de tempo considerável e distribuída ao longo da semana. Esta 
rotina de estudo produziu resultados muito positivos e visíveis melhorias em relação à aula anterior. 
 A aula começou com a afinação da guitarra da aluna. No entanto, como planeado, decidi dar à aluna 
alguma autonomia na afinação da sua guitarra. Esta autonomia estará dependente, por enquanto, de um 
afinador, que eu trouxe e emprestei à aluna. Expliquei-lhe primeiro como se utiliza o afinador. Após a 
explicação, ela revelou que não sabia que cravelhas correspondiam a que cordas ou para que lado se devem 
rodar as cravelhas de forma a subir ou descer a afinação. Indiquei-lhe essa informação para cada corda, até a 
guitarra estar afinada. No fim, pedi-lhe para confirmar a afinação de cada corda no afinador. A aluna mostrou 
algum entusiasmo por estar a afinar a guitarra sozinha. 
 Perguntei à aluna que peça preferia ver primeiro. Ela escolheu a peça Premier Amour de Gerard 
Montreuil. Como planeado, pedi-lhe para tocar o que estudou do início ao fim, como uma primeira 
experiência de ansiedade na performance. A sua performance foi muito positiva, revelando trabalho 
continuado em casa. Elogiei a sua performance e o seu estudo. 
 Como previsto, o harmónico ainda não soava com limpeza, pelo que segui com a planificação e 
improvisei harmónicos nos trastes XII, VII e V da minha guitarra. Recordei-lhe o que o Professor Tiago tinha 
ensinado na aula passada, exemplificando e expondo a técnica oralmente, pedindo-lhe para deixar que seja a 
corda a empurrar o dedo para fora e explicando que o dedo tem que estar precisamente em cima do traste, 
visto que, se estiver um pouco ao lado, já não soa limpo. Recordei ainda que os harmónicos do traste XII se 
encontram mesmo no fim do corpo da guitarra. Pedi-lhe então para improvisar harmónicos nos trastes XII, 
VII e V. A aluna não tinha pontos nos trastes VII e V, pelo que teve dificuldades em encontrá-los. 
Aconselhei-a a colocar pontos com um corretor até à próxima aula. A execução de vários harmónicos em 
pontos diferentes foi positiva para a sua compreensão da técnica, melhorando substancialmente a qualidade 
dos harmónicos seguintes. 
 Após o estudo dos harmónicos, anunciei que iríamos aprofundar um elemento técnico apresentado 
na aula passada: a antecipação da mão esquerda. Expliquei-lhe que, para que a peça fique muito mais fácil de 
tocar e muito mais segura, podíamos colocar, logo no início de cada compasso, todos os dedos que vão ser 
utilizados ao longo do mesmo. Ela escutou atentamente a exposição oral. Perguntei-lhe então que dedos 
podem ser preparados logo no início do primeiro compasso. Ela pensou durante uns instantes e respondeu 
acertadamente. Repetimos o mesmo processo para todos os oito compassos e ela compreendeu perfeitamente 
o mecanismo. 
 Seguimos então com a leitura dos compassos 9 a 16, desenvolvendo um trabalho na mesma linha da 
aula anterior do Professor Tiago. Assim, a aluna começou por ler o baixo da peça, enquanto eu tocava a 
melodia e o acompanhamento ao mesmo tempo. 
 De seguida, houve o solfejo das notas da melodia, no qual a aluna revelou algumas dificuldades, 
recorrendo frequentemente à tentativa e erro para a leitura de cada nota. Ainda assim, apresentou muito 
menos dificuldades nesta aula, pois tratava-se de uma posição mais baixa no braço da guitarra. 
 A aluna tocou a melodia, cometendo pequenas e pontuais imprecisões ao nível das notas e da 
digitação. Sempre que a alertava para um erro, ela corrigia-o rapidamente. 
 Quando a melodia já estava sólida, pedi-lhe para acrescentar o baixo e as vozes interiores. A aluna 
conseguiu ler os compassos 9 a 14 com correção, apresentando mais dificuldades nos compassos 15 e 16, 
sobre os quais nos concentrámos durante mais tempo. 
 Abordando a forma, mostrei-lhe como os compassos 17 a 21 eram iguais aos compassos 9 a 13, já 
lidos. 
 Pedi-lhe então para estudar o Premier Amour inteiro para a próxima semana, tendo em conta a 
antecipação da mão esquerda por compasso. 
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 Passámos para a peça Minuet op. 21 nº12 de Matteo Carcassi, cujos primeiros oito compassos 
tinham sido definidos como trabalho de casa. Tal como com o Premier Amour, pedi-lhe para tocar 
integralmente o que estudou. Novamente, demonstrou segurança e estudo sólido. Elogiei muito a sua 
performance e o empenho em casa. 
 Segui com a planificação, trabalhando a consciência da condução melódica nos primeiros oito 
compassos do Minuet. Para isso, toquei cada voz isoladamente e, de seguida, pedi-lhe para fazer o mesmo, 
enquanto eu tocava as outras vozes ao mesmo tempo. No fim, pedi-lhe para tocar novamente as três vozes em 
simultâneo e notei mais segurança, estabilidade e uniformidade na sua execução. 
 Foi neste momento que chegou o aluno seguinte. Não cumpri com toda a planificação, pois alguns 
pontos exigiram mais tempo do que tinha previsto. No entanto, cumpri a maior parte da planificação com 
solidez, obtendo resultados imediatos. Defini que os objetivos de estudo durante a semana seguinte seriam o 
Premier Amour inteiro (parcialmente lido em aula) e, novamente, os primeiros 8 compassos do Minuet (lido 
em aula). Dei-lhe também uma nova tabela de estudo com três colunas, referentes aos dias da semana, à peça 
Premier Amour e à peça Minuet. Cada fila corresponde a um dia da semana em concreto e, dentro de cada 
quadrado correspondente à peça e ao dia certos, a aluna deveria anotar o tempo de estudo. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 3 
Ano Letivo 2015/2016 

21/10/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Forma 

Conhecer e 
compreender a 

notação da forma. 
Ler a partitura, 

efetuando todas as 
repetições 
indicadas. 

Escuta da explicação do 
significado da indicação D.C 
al fine. Jogo de leitura das 
repetições, percorrendo a 

partitura com o dedo e 
efetuando os saltos 

necessários. 

5 

Glissando 
Executar a técnica 

glissando com 
correção. 

Escuta e observação da 
execução do Professor. 

Estudo da técnica glissando 
e escuta das indicações do 

Professor. 

5 

Timbre 

Conhecer e 
distinguir os timbres 

normal, sul 
ponticello e sul 

tasto. 

Escuta da explicação e 
observação da execução do 

Professor. Execução dos 
timbres indicados na partitura 
da peça Minuet op. 21 nº 12. 

5 

Forma / Gestão 
do estudo 

Identificar a 
repetição de 

material musical. 

Diálogo, intercalado de 
execuções na guitarra, sobre 

a repetição de material 
musical. 

5 

Forma 

Conhecer a forma 
ABA. Identificar a 

forma ABA na peça 
Minuet op. 21 nº 

12. 

Escuta da explicação do 
Professor sobre a forma 

ABA. Identificação visual da 
forma ABA, pela análise da 

partitura, e identificação 
auditiva da forma ABA, pela 

10 
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escuta da execução do 
Professor e da própria aluna. 
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Relatório/Reflexão de aula nº3 
21 de Outubro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 No início da sua terceira aula, a aluna Sara pediu desculpa por se ter esquecido de preencher a tabela 
de estudo. No entanto, garantiu que tinha estudado durante a semana, esquecendo-se apenas de preencher a 
tabela. E, de facto, pela segunda semana consecutiva, a sua rotina de estudo produziu resultados muito 
positivos e claras melhorias em relação à aula anterior. 
 A aula começou com a afinação da guitarra da aluna. Continuando o trabalho iniciado na aula 
passada, conferi à aluna alguma autonomia na afinação da sua guitarra. Esta autonomia estará dependente, 
por enquanto, de um afinador, que eu trouxe e emprestei à aluna. Desta vez, devido à experiência da aula 
anterior, ela já sabia vagamente que cravelhas correspondem a que cordas e para que lado se devem rodar as 
cravelhas de forma a subir ou descer a afinação. Desta forma, ganhou alguma autonomia, como pretendido. A 
aluna tornou a mostrar entusiasmo por estar a afinar a guitarra praticamente sozinha, embora ainda 
necessitasse do meu acompanhamento. 
 Perguntei à aluna que peça preferia ver primeiro. Ela escolheu novamente a peça Premier Amour de 
Gerard Montreuil. Como planificado, pedi-lhe para tocar o que estudou do início ao fim, o que desta vez 
correspondia à peça completa, como mais uma experiência de ansiedade na performance. A sua performance 
tornou a ser muito positiva, revelando novamente trabalho continuado em casa. Tornei a elogiar a sua 
performance e o seu estudo. 
 O trabalho realizado na aula anterior revelou-se produtivo, pois quase todos os compassos tinham 
agora antecipação da mão esquerda. Alertei-a para os poucos casos em que ainda podia haver mais 
antecipação. 
 Expliquei então o significado das indicações "D.C. al Fine" e "Fine". Após explicar o 
funcionamento, pedi-lhe para deslizar um dedo pelas pautas, cumprindo as repetições indicadas. 
 De seguida, como planificado, focámos o glissando entre os compassos 4 e 5 e entre os compassos 
24 e 1 (devido ao D.C.). 
 Comecei por tocar a peça, exagerando o glissando. Expliquei-lhe em que consiste a técnica e como 
se executa. Como a aluna estava a deslizar o dedo ao longo da corda sem a pressionar, mostrei-lhe que, em 
qualquer glissando, existe um certo número de trastes entre o ponto de partida e o ponto de chegada e pedi-
lhe para premi-los a todos. 
 Ela mostrou muitas dificuldades em manter o dedo pressionado enquanto o arrastava. No início, nem 
estava a compreender o que se pretendia mas, com mais demonstrações minhas e tentativas suas, começou a 
aumentar a percentagem de acerto e a perceber sozinha quando fazia ou não fazia glissando. Durante o resto 
do trabalho sobre a peça Premier Amour, a aluna manteve alguma preocupação com o glissando, mas os 
resultados não são constantes, pelo que vai ser necessária mais intervenção sobre esta técnica na próxima 
aula. 
 Os baixos da peça eram frequentemente trocados ou omitidos, pelo que se revelou necessário repetir 
novamente a estratégia de execução isolada dos baixos sobre o meu acompanhamento. Repetimos esta 
operação várias vezes em toda a peça, enquanto eu a corrigia e sugeria formas de analisar a informação (onde 
se repete o mesmo baixo e quantas vezes se repete, por exemplo). Quando ela tocou a peça sozinha 
novamente, os baixos já estavam perfeitos. 
 Passámos então para a peça Minuet op. 21 nº12 de Matteo Carcassi. Pedi-lhe para tocar o que 
estudou do início ao fim, o que correspondia ao mesmos oito compassos da aula passada, como uma rodagem 
e experiência de ansiedade na performance. A sua performance revelou-se mais uma vez muito positiva, 
notando-se uma rotina de trabalho continuado em casa. Tornei a elogiar a sua performance e o seu estudo. 
 Como planificado, lemos um pouco mais da partitura, alcançando logo a indicação “sul pont.”. 
Perguntei-lhe se sabia o que isso queria dizer. Dada a sua expressão perplexa e o seu silêncio demorado, 
expliquei-lhe que existiam três zonas tímbricas da guitarra: sul ponticello, a zona normal e sul tasto. 
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Exemplifiquei, tocando os três timbres. De seguida, pedi-lhe para tocar novamente a partir do compasso 9, 
aplicando já os diferentes timbres. Ela pareceu entusiasmada e compreendeu bem a diferença de timbres. 
 Vimos como existia uma repetição do mesmo material, aproveitando para abordar a forma, num 
breve diálogo intercalado de demonstrações musicais. Levei a aluna a concluir que os compassos 17 a 24 são 
iguais aos compassos 1 a 8 e expliquei que, quando duas secções iguais são separadas por uma secção 
diferente, estamos perante a forma ABA. 
 Foi nesse momento que chegou o aluno seguinte. Estabeleci, como objetivos de estudo durante a 
semana, toda a peça Premier Amour (continuando a trabalhar a antecipação da mão esquerda e aplicando já o 
glissando) e os primeiros 24 compassos do Minuet (já com diferenças de timbre). Visto que a aluna estudou 
com qualidade sem o auxílio da tabela de estudo, não lhe dei a tabela esta semana. 
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Relatório/Reflexão de aula nº4 
28 de Outubro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta foi a segunda aula da aluna Sara a que assisti. Ela chegou 15 minutos atrasada, justificando-se 
com a aula de Formação Musical que tem imediatamente antes. 
 Antes que o Professor Tiago afinasse a guitarra da aluna, emprestei-lhe o afinador para que ela 
afinasse sozinha. Ao contrário da aula anterior, ela atrapalhou-se, rodando cravelhas erradas para direções 
erradas. A guitarra ficou ainda mais desafinada do que estava. Percebi que, em aulas futuras, teria que ajudá-
la a consolidar melhor que cravelhas correspondem a cada corda e que direção sobe ou desce a afinação. 
Afinal, ela conseguia afinar com correção enquanto tinha a minha ajuda, mas pretendo que, no futuro, 
consiga afiná-la sem ajuda. Seguindo em frente, o Professor Tiago afinou a guitarra da aluna. No fim, o 
Professor confirmou a afinação com uma sequência de acordes. A aluna observou. 
 A aula começou com um exercício de aquecimento derivado da peça Premier Amour de Gerard 
Montreuil. Foi isolado um motivo que se repete ao longo de toda a peça e que consiste no primeiro compasso 
em loop. O Professor aplicou este motivo a cordas soltas e focou a digitação da mão direita. Assim, o 
Professor exemplificou o exercício na guitarra e explicou oralmente no que consiste, conjugando a fórmula 
"mia" com as simultaneidades de dedos "mi" e "ap". A aluna revelou algumas dificuldades de coordenação 
mas, com a repetição, acabou por dominar o exercício. Só quando o Professor reconheceu esse domínio é que 
lhe pediu para tocar a peça Premier Amour. 
 Ao executar a peça, a aluna revelou novamente um estudo sólido em casa, que se traduz numa 
evolução visível de aula para aula. O Professor elogiou o seu trabalho. Ainda assim, houve problemas que se 
destacaram. Primeiro, apesar do exercício de aquecimento do Professor Tiago, a aluna repetia dedos da mão 
direita durante as colcheias, substituindo a fórmula "mia" pela fórmula "mma". Segundo, devido à minha 
insistência na preparação da mão esquerda, houve hesitações entre compassos. Para resolver o primeiro 
problema, o Professor alertou para a repetição de dedos e perguntou à aluna se sabia porque é que não se 
deve repetir. A aluna respondeu que a não repetição facilitava. O Professor insistiu, e perguntou porque é que 
a não repetição facilitava. Dado o silêncio da aluna, o Professor recorreu a uma comparação, afirmando que é 
mais fácil ganhar uma corrida a correr com os dois pés do que a saltar ao pé coxinho. Pediu-lhe então para 
tocar lentamente o início, aplicando a fórmula correta. Ela tornou a repetir os dedos mas, após a correção do 
Professor, repetiu e executou a passagem corretamente, sem repetição de dedos. Este processo foi repetido ao 
longo de toda a peça, enquanto o Professor ia corrigindo a repetição de dedos e pedindo sempre a aplicação 
da mesma fórmula da mão direita. Quando a aluna tocava com correção, o Professor elogiava e incentivava. 
Para sintetizar, o Professor explicou que todos os conjuntos de duas colcheias são tocados com os dedos 
"mi", em vez de "mm", "aa" ou "ii". Para resolver o segundo problema, que consistia nas hesitações entre 
compassos, o Professor pediu-lhe para tocar mais lento e explicou que, apesar de existir uma indicação 
metronómica na partitura, esta está entre parêntesis, o que mostra que é apenas uma sugestão. Ainda assim, a 
aluna estava a tocar a um andamento consideravelmente mais rápido do que aquele indicado. O Professor 
ligou um metrónomo com a semínima sugerida na partitura e tocou a primeira frase a tempo. De seguida, 
pediu à aluna para tocar ela também a tempo com o metrónomo. A aluna revelou grandes dificuldades em 
tocar em sincronia com o metrónomo. O Professor, seguindo em frente, alertou ainda para a estabilidade da 
posição da mão esquerda, pedindo à aluna para deixar o seu polegar atrás da quinta casa nos compassos 9 e 
10. Perguntou-lhe então se sabia qual o motivo para essa sugestão. Dado o silêncio, o Professor explicou que, 
para a estabilidade da mão esquerda, o polegar deve estar, por norma, atrás do dedo médio. Ao experimentar 
a indicação e visualizar o braço da guitarra, a aluna exclamou "Ah!", revelando compreensão. O Professor 
exemplificou diferentes posições, indicando as casas atrás das quais se colocaria o polegar. O Professor 
terminou o trabalho sobre esta peça recomendando o estudo em casa com um metrónomo na pulsação 
indicada, explicando que, assim, a aluna terá uma margem para tocar um pouco mais lento em concerto. 
 A aula avançou para a peça Minuet op. 21 nº12 de Matteo Carcassi. A aluna começou a tocar a peça 
sozinha mas, dadas as dificuldades e hesitações, o Professor juntou-se e tocou simultaneamente com ela. 
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Tocaram duas vezes os oito primeiros compassos. O Professor comentou que a aluna estava a tentar tocar 
mais rápido do que conseguia, embora a peça fosse mais rápida ainda. Por isso, pediu-lhe, por enquanto, para 
estudar a peça lentamente mas com mais perfeição. Alertou ainda para a necessidade de manter o mesmo 
andamento ao longo de toda a peça, o que, sem uma redução de tempo, será impossível a partir do compasso 
41. O Professor exemplificou na guitarra, justapondo, no mesmo andamento, os compassos 1 a 8 e os 
compassos 41 a 48. Concluiu ainda que a secção a partir do compasso 41 determina o limite de velocidade 
para toda a peça, pelo que tentar acelerar a primeira secção ainda não é necessário. Mudando de tópico, o 
Professor abordou a tensão e distensão. Simplificou, explicando que há acordes que devem ser tocados mais 
forte do que outros. Para exemplificar, tocou a partir do compasso 9, acentuando todos os acordes. Perguntou 
à aluna se ela gostava de ouvir a música assim. Perante a ausência de resposta, o Professor repetiu a mesma 
passagem, acentuando apenas algumas notas, mas aplicando acentos propositadamente exagerados e 
contrários à lógica da música. Tornou a perguntar à aluna se gostava de ouvir a música assim. Ela respondeu 
que gostava. Naturalmente, esta não era a resposta pretendida. O Professor, manejando habilmente a 
dialética, notou que, de facto, as notas e o ritmo estavam certos. Tocou novamente, desta vez com acentos 
perfeitamente lógicos, que ajudavam a enfatizar a métrica e o discurso musical. Perguntou-lhe se preferia 
assim ou da maneira anterior. Ela preferiu a acentuação lógica. Nesse momento, a aluna perguntou ao 
Professor se não era suposto tocar-se aquela frase em sul ponticello. Naturalmente, o Professor confirmou 
que era suposto, de facto, usar-se o timbre sul ponticello, mas explicou que tinha usado um timbre neutro 
para exemplificar o fraseado. De qualquer forma, esta intervenção mostrou como as mudanças tímbricas, 
abordadas na aula anterior, foram bem assimiladas pela aluna. O Professor elogiou a sua observação 
pertinente e pediu-lhe para tocar essa passagem, tentando aplicar já as acentuações e as dinâmicas sugeridas. 
Começaram por tocar em simultâneo, para que ela possa imitar o que escuta enquanto toca. De seguida, a 
aluna tocou sozinha, melhorando progressivamente com cada repetição, por entre exposições orais e 
exemplificações práticas do Professor. A certa altura, o Professor recorreu às palavras "Forte" e "fraco" para 
marcar a acentuação oralmente enquanto a aluna tocava. O Professor sugeriu então o uso de decrescendo 
sempre que cada frase termina. Exemplificou na guitarra a primeira frase da peça, entre os compassos 1 e 4, 
concluindo-a com um crescendo e perguntou à aluna se gostava assim. Perante o silêncio, demonstrou 
novamente a mesma frase com decrescendo no fim e ela disse logo "Ah, sim!". O Professor perguntou-lhe se 
sabia porque é que a frase ficava melhor assim. Ela disse que soava melhor. O Professor concordou e 
exemplificou com a frase: "Eu fui à loja e comprei pão". Explicou como a palavra pão não soava mais forte 
do que a palavra loja, porque o fim das frases, musicais ou verbais, soa naturalmente mais piano. Avançando, 
o Professor pediu à aluna para não estudar a secção entre os compassos 25 e 40 até à aula seguinte, saltando 
diretamente para a secção a partir do compasso 41. O Professor justificou essa decisão, explicando que a 
secção a partir do compasso 41 é uma variação dos primeiros 24 compassos. Para clarificar essa ideia, tocou 
a secção inicial (aproveitando para realçar e comentar os finais de frase mais piano) justapondo-a à sua 
variação. Após evidenciar essa relação pela justaposição, o Professor focou a técnica da mão direita a partir 
do compasso 41, que consiste na fórmula "mi" conjugada com a simultaneidade de "pm". O Professor aplicou 
essa fórmula a cordas soltas, isolando a dificuldade da mão direita. Após exemplificar o exercício, a aluna 
imitou com relativa facilidade. De seguida, foi acrescentada a mão esquerda ao exercício, tocando as notas da 
melodia organizadas em escala. Por fim, pediu à aluna para destacar a melodia com o médio e para tocar a 
voz interior muito piano com o indicador. A aluna revelou dificuldades. O Professor explicou que se devia 
destacar a melodia porque é a voz mais importante, em vez da voz interior que repete sempre a mesma nota. 
O Professor tocou ambas as vozes isoladamente para a aluna tomar consciência da polifonia. Quando tocou a 
voz interior (que consiste sempre na mesma nota), a aluna riu-se. Esse riso demonstrou a compreensão de que 
aquela não era a voz mais importante. Por fim, o Professor tocou a partir do compasso 41, enfatizando o 
destaque da melodia, e pediu à aluna para tocar também, aconselhando a adoção de um tempo moderado. Ela 
começou por repetir o exercício técnico, mas o Professor clarificou que lhe tinha pedido para tocar o que está 
escrito na partitura. Ela demonstrou extrema dificuldade na leitura da secção a partir do compasso 41, apesar 
das notas serem as mesmas da secção inicial que ela já tinha estudado. O Professor alertou ainda para a 
articulação, visto que ela estava a tocar a melodia staccato. Exemplificou na guitarra, justapostas, as 
articulações staccato (a que chama "picadinho de cebola") e legato, enquanto expunha a diferença oralmente. 
Ela tornou a tocar a melodia staccato e o Professor explicou a técnica do legato, mostrando que é preciso 
manter os dedos nos trastes. Ela, assim, já conseguiu, progressivamente, tocar cada vez mais legato. Após 
várias insistências, o Professor anunciou que tinha uma boa notícia. Perante a expressão ansiosa da aluna, o 
Professor explicou que a música repete constantemente secções iguais. Ela celebrou entusiasticamente. O 
Professor apontou na partitura todas as secções que se repetem, explicando que, no estudo, se a aluna se 
concentrar apenas em determinadas secções, a totalidade da peça fica estudada. Assim, focando a eficiência 
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do estudo, o Professor promoveu o aproveitamento do tempo que, de outra forma, seria desperdiçado a tocar 
a partitura do início ao fim. 
 O aluno seguinte bateu à porta e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 5 
Ano Letivo 2015/2016 

04/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Ligados 
descendentes 

Executar ligados 
descendentes com 

correção. 

Escuta da explicação e 
observação da execução do 

Professor, justapondo os 
ângulos de 0º, 45º e 90º. 

Experimentação com os três 
ângulos. Procura do ligado 

descendente de 45º. Jogo de 
imitações sobre ligados 

descendentes e escuta das 
indicações do Professor. 

10 

Andamento 

Manter o mesmo 
andamento ao 
longo de toda a 

peça Minuet op. 21 
nº 12. 

Execução da passagem mais 
segura justaposta com a 

passagem menos segura. 
Diálogo sobre as 

discrepâncias no andamento 
adotado para cada 

passagem. Nova execução, 
adotando o mesmo 

andamento para ambas as 
passagens. 

5 

Preparação de 
ambas as mãos 

Antecipar os dedos 
sobre os 

trastes/cordas 
necessários. 

Identificação dos dedos que 
podem ser preparados no 
início de cada compasso, 

entre os compassos 25 e 40 
da peça Minuet op. 21 nº 12. 

5 

Forma / 
Dinâmica 

Aplicar as mesmas 
dinâmicas da 

Execução de pares de 
frases, justapondo frase e 5 
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secção inicial do  
Minuet op. 21 nº 12 

à respetiva 
variação, a partir do 

compasso 41. 

respetiva variação e 
aplicando as mesmas 
dinâmicas a ambas. 

Dinâmicas / 
Fraseado / 

Interpretação 

Refletir sobre a 
dinâmica e o 

fraseado da peça 
Premier Amour. 
Criar soluções, 

conhecer 
alternativas e optar 

com autonomia. 

Improvisação de dinâmicas e 
fraseado na peça Premier 
Amour. Escuta de outras 

alternativas sugeridas pelo 
Professor. Reflexão e 

seleção de dinâmicas e 
fraseado para a peça. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº5 
04 de Novembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
(Primeira aula assistida pelo Professor Pedro Rodrigues) 
 
 Esta foi a terceira aula que leccionei à aluna Sara e foi a primeira que contou com a presença do 
Professor Pedro Rodrigues. A aluna tornou a chegar cerca de 15 minutos atrasada, utilizando novamente 
como justificação a aula de Formação Musical que tem imediatamente antes. 
 Como a guitarra da aluna já estava afinada, não houve esse pretexto para trabalhar a afinação 
durante esta aula. 
 Ela entrou na aula a queixar-se da dificuldade da secção entre os compassos 25 e 40 da peça Minuet 
op. 21 nº12 de Matteo Carcassi. O Professor pediu-lhe para especificar as dificuldades encontradas e a aluna 
explicou que não conseguia ler os compassos 27 e 28 nem fazer os "coisinhos". Estes, percebemos depois, 
tratavam-se dos ligados descendentes de mão esquerda. Exemplifiquei a técnica na guitarra, mostrando que, 
quando a corda é beliscada num ângulo de 90 graus, é produzido pouco som, enquanto que, com um ângulo 
de 0 graus, é produzido um som muito agressivo. Pedi-lhe para experimentar os vários ângulos, 
aconselhando-a a beliscar a corda num ângulo de 45 graus. De seguida, esclareci a dúvida da aluna que, ao 
ver um mi ligado a um ré nos compassos 28 e 36, pensou que o mi seria tocado na primeira corda solta, 
tornando-se impossível executar um ligado na mesma corda. Após explicar que aquele mi também se podia 
tocar na segunda corda, ela já tocou mi e ré nos trastes indicados, mas articulou ambas as notas. 
Exemplifiquei, na guitarra, o ligado técnico entre mi e ré, colocando a minha mão direita no ar para mostrar 
que não estava a articular duas vezes e a aluna exclamou "Ah!", esclarecendo por fim a sua dúvida. Seguiu-se 
uma sessão de imitações desse ligado, na qual ora tocava eu, ora tocava ela, enquanto eu lhe ia corrigindo a 
técnica. Após a execução relativamente fluente de todos os ligados da peça, avançámos para a leitura do 
arpejo do compasso 27, a última das três dificuldades que a aluna levantou. Apesar da partitura indicar as 
cordas e os dedos necessários para o compasso 27, a aluna revelou uma imensa dificuldade em reconhecer as 
notas no braço da guitarra a partir do quarto traste. Dada a sua insistência na tentativa e erro, pedi-lhe para 
contar as notas meio tom por meio tom a partir das notas das cordas soltas. Ela acabou por encontrar as notas 
escritas, após muito tempo e com grande esforço. Perguntei-lhe se estavam resolvidas todas as suas dúvidas 
em relação à secção entre os compassos 25 e 40 e ela confirmou. Perguntei-lhe então se queria continuar a 
trabalhar o Minuet ou se preferia rever a peça Premier Amour de Gerard Montreuil. Ela preferiu continuar a 
trabalhar o Minuet. Pedi-lhe então para tocar a peça desde o início. A sua performance contou com imensas 
hesitações, repetições, inconsistências ao nível rítmico e alguns erros de notas. Na secção entre os compassos 
25 e 40, relativamente à qual todas as dúvidas da aluna tinham sido esclarecidas, a aluna parou e eu pedi-lhe 
para passar diretamente para o compasso 41. Ainda assim, notava-se que tinha havido estudo em casa, visto 
que a secção entre os compassos 41 e 64 estava muito mais sólida. Por isso, elogiei o estudo e o progresso da 
aluna desde a última aula. Comecei por notar que, entre os compassos 41 e 64, as secções não estavam todas 
no mesmo andamento. Pedi-lhe para tocar a partir do compasso 49 com anacruse, sendo esta a secção que a 
aluna tocara mais lento. De seguida, pedi-lhe para tocar a partir do compasso 41, adotando o mesmo 
andamento. A aluna, influenciada pela memória do tempo de estudo, tocou esta segunda secção muito mais 
rápido do que a primeira, erro que eu apontei de imediato. Para regularizar o tempo entre ambas as secções, a 
aluna tocou-as justapostas, enquanto eu comentava as diferenças de tempo. De seguida, alertei-a para o 
segundo e terceiro tempos dos compassos 44 e 60 e para o segundo tempo dos compassos 50 e 54, nos quais 
não existem notas a contratempo, embora a aluna as tenha adicionado durante a performance, provavelmente 
devido à inércia da figuração. Após o aviso, ela deixou de tocar os contratempos extra, mas passou a 
transformar esses tempos em colcheias, destruindo a métrica para manter sempre a mesma figuração. Após 
novo aviso e várias repetições, a aluna executou o ritmo corretamente. De seguida, foquei as notas erradas, 
chamando a atenção para os dois primeiros tempos dos compassos 47 e 63, cujos contratempos, 
excecionalmente, não consistem na nota sol na terceira corda solta, mas na nota lá no segundo traste da 
mesma corda. A aluna não se tinha apercebido da exceção, tocando sempre a terceira corda solta em todos os 
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contratempos. Para facilitar, pedi-lhe para premir logo o segundo traste em simultâneo com o primeiro tempo 
e para deixá-lo premido durante os dois tempos. Após consolidar essa passagem, pedi-lhe para tocar 
novamente a partir do compasso 41. Quando atingimos os tempos mencionados que não têm notas a 
contratempo, a aluna tornou a tocar colcheias em vez de esperar uma semínima, apesar do meu aviso oral. 
Por isso, pedi-lhe para tocar essa passagem comigo, em loop. No compasso 47, a aluna executou os 
contratempos com preparação e correção, pelo que elogiei muito o sucesso. Ao alcançar o compasso 49, a 
partir do qual costumava haver atrasos, desta vez a aluna manteve o tempo, visto que estávamos a tocar muito 
mais lento. Por vezes, tendia a acelerar, sendo que eu a alertava de imediato. Recordei o timbre sul 
ponticello, que a aluna não estava a executar por se estar a concentrar na manutenção do tempo. Corrigi 
também um erro de notas, que surgiu porque a aluna pensava que estava a pisar uma corda, embora, na 
verdade, os seus dedos estivessem a pisar outra. Sugeri uma digitação diferente, numa situação em que o uso 
do dedo 4 tornava a posição mais confortável do que o uso do dedo 3 e, para aplicá-la, revimos a passagem 
muito lentamente. Resolvido esse detalhe, ela tornou a reduzir pela metade o valor dos tempos que não têm 
notas a contratempo, pelo que eu a ia alertando sempre que tal sucedia e pedindo para corrigir o erro. 
Recordei que a secção a partir do compasso 41 é uma variação da secção do início da peça. Por isso, 
expliquei-lhe que podia manter as mesmas dinâmicas que já tinham sido trabalhadas na primeira secção. 
Exemplifiquei na guitarra a primeira frase da primeira secção, enfatizando as dinâmicas. A esta, justapus a 
frase equivalente na variação a partir do compasso 41, mantendo a ênfase nas dinâmicas. Pedi-lhe para fazer 
o mesmo, frase a frase, até compararmos ambas as secções na sua totalidade. Ela compreendeu e aplicou as 
mesmas dinâmicas da primeira secção ao longo de toda a última secção, mas de forma tímida. Pedi-lhe para 
exagerar os acentos e as dinâmicas, o que resultou numa ligeira redução da timidez. Pedindo-lhe para 
exagerar ainda mais, a aluna já tocou dinâmicas muito mais destacadas, mas começou também a acentuar 
tempos que não tinham qualquer acento indicado. Após corrigir esse problema, elogiei o sucesso e 
regressámos à secção entre os compassos 25 e 40. Antes de tocar, pedi-lhe para antecipar todos os dedos da 
mão esquerda por compasso. Assim, compasso a compasso, determinámos em conjunto que dedos poderiam 
ser preparados. Ela ia lendo a partitura e refletindo sobre os dedos que podiam ser preparados enquanto eu a 
corrigia e ajudava. A certa altura, apesar dos dedos da mão esquerda já estarem bem preparados, a mão 
direita ainda tocava as cordas erradas. Assim, para além dos dedos da mão esquerda, pedi-lhe para preparar 
também os dedos da mão direita, exemplificando na guitarra e explicando que, com ambas as mãos 
preparadas, não havia forma de se enganar. Continuámos a estudar lentamente a secção e, sempre que algo 
estava errado ao nível do ritmo, das notas ou da preparação, eu indicava o erro e pedia-lhe para corrigir e 
repetir. As maiores dificuldades de leitura resultavam geralmente do desconhecimento das notas no braço da 
guitarra. Após passarmos toda a secção entre os compassos 25 e 40 com preparação, tornei a elogiar o 
trabalho que tinha feito em casa e pedi-lhe para continuar a estudar esta secção. 
 A aula avançou para a peça Premier Amour. Ela tocou a peça toda sem quaisquer erros de notas e 
mantendo um único tempo do início ao fim, apesar das várias hesitações e paragens. Elogiei a execução. A 
guitarra, entretanto, desafinara e eu, rapidamente, para não perder tempo, afinei-lhe a sexta e quarta cordas, 
que estavam baixas. Pedi-lhe para voltar a tocar, sugerindo um tempo mais lento e chamando a atenção para 
os poucos compassos que ainda sofriam com a ausência de preparação da mão esquerda. Enquanto a aluna 
tocava, eu ia-a alertando oralmente e, assim, já houve a preparação de todos os dedos necessários. No 
compasso 23, ao pisar os baixos, a aluna abafou o mi agudo da melodia. Pedi-lhe para manter a nota a soar 
durante toda a sua duração. Resolvidas as questões mecânicas, começámos a trabalhar a expressão. 
Perguntei-lhe que dinâmicas faria na peça, pedindo-lhe para tocar novamente mas, desta vez, recorrendo aos 
crescendos e diminuendos que considerasse pertinentes. Ela começou a tocar, desconfiada, e executou 
dinâmicas muito débeis e sem sentido formal aparente, enganando-se nas notas e parando. Acalmei-a, 
explicando que compreendia a dificuldade e pedi-lhe para experimentar outras possibilidades, como, por 
exemplo, crescer durante dois compassos e decrescer durante os outros dois. Dada a timidez, toquei em 
simultâneo com ela, exagerando a dinâmica e expondo-a oralmente. Ela ia seguindo a dinâmica, mas um 
pouco desfasada. Com algumas repetições, a aluna foi melhorando progressivamente. Entre as várias 
possibilidades que sugeri, pedi-lhe para acentuar o acorde do terceiro tempo do compasso 15, resolvendo a 
sua tensão no primeiro tempo do compasso 16. Exemplifiquei na guitarra e comparei aos acentos do Minuet, 
mostrando como a intenção é semelhante. Como a aluna, à semelhança do que já acontecia no Minuet, tendia 
a generalizar os acentos a outras notas, isolei apenas o encadeamento em questão e pedi-lhe para quase não 
tocar o acorde da resolução. A aluna acabou por realizar a tensão e resolução, embora este ponto mereça mais 
atenção no futuro. Recapitulámos as várias dinâmicas que executámos ao longo da peça e eu pedi-lhe para 
experimentá-las em casa e tomar opções. 
 Aproximando-se o fim da aula, o Professor Tiago interviu, aconselhando a aluna a cantar primeiro a 
melodia, tanto no Minuet como no Premier Amour, tentando posteriormente imitar na guitarra a forma como 
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canta. Isto para que as dinâmicas se tornem intuitivas. O Professor Tiago realçou ainda as dificuldades que a 
aluna revela na identificação das notas no braço da guitarra. Assim, iniciou um exercício de identificação, no 
qual o Professor premia um traste e a aluna tinha que dizer o nome da nota correspondente. Revelando 
grande dificuldade, o Professor pediu-lhe para, no estudo, antes de começar a trabalhar as peças, premir e 
dizer os nomes das notas todas até ao sétimo traste das primeiras quatro cordas. O Professor relembrou ainda 
que, a todas as colcheias da peça Premier Amour, deve ser aplicada a fórmula "mi", para que não haja 
repetição dos dedos da mão direita, o que ocorreu ocasionalmente. Para terminar, recordou que os 
harmónicos devem ser executados mesmo em cima dos trastes, o que por vezes não aconteceu. O Professor 
exemplificou harmónicos na guitarra e a aluna imitou. O tempo acabou e a aula chegou ao fim. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 6 
Ano Letivo 2015/2016 

11/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura à 
primeira vista 

Ler partituras 
desconhecidas 
corretamente. 

Leitura muito lenta, com 
ajuda, da peça Carratera 

resbaladiza de Cees Hartog, 
sem ligados. 

10 
Digitação Aplicar digitações 

adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Caráter 

Assumir um caráter 
diferente para 

secções 
contrastantes. 

Efetuar a mudança 
de caráter no 

momento exato. 

Associação do caráter a 
imagens programáticas 

(como cavaleiros a cavalgar 
para a guerra ou uma 

princesa na torre do castelo). 
Escuta da execução do 

Professor. 
Associação das mudanças 

de caráter desfasadas a 
distorções das imagens 

programáticas (como uma 
princesa de armadura ou um 
cavaleiro de vestido cor-de-

rosa). 

15 

Dinâmica / 
fraseado / 

interpretação 

Definir e executar 
dinâmicas 

adequadas e 
eficazes ao longo 
da peça Premier 

Amour. 

Diálogo sobre as 
possibilidades abordadas na 
aula passada. Definição em 

conjunto de todas as 
dinâmicas para a peça 

Premier Amour. Anotação 
das dinâmicas definidas na 

partitura. Estudo das 
dinâmicas definidas e 

anotadas. 

15 
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Relatório/Reflexão de aula nº6 
11 de Novembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a quarta aula que leccionei à aluna Sara. A aluna tornou a chegar cerca de 15 minutos 
atrasada, utilizando novamente, como justificação, a aula de Formação Musical que tem imediatamente antes. 
 Dando continuidade à minha proposta de iniciação à afinação do instrumento, tornei a emprestar um 
afinador à aluna, sem lhe dar qualquer indicação. A aluna tornou a rodar cravelhas que não correspondiam às 
cordas que pretendia afinar e a rodá-las para sentidos contrários à alteração de altura que pretendia. Tornei a 
explicar a correspondência entre cordas e cravelhas, pedindo-lhe desta vez para seguir o caminho que cada 
corda percorre até chegar à sua respetiva cravelha. A aluna seguiu as cordas com o olhar, revelando alguma 
dificuldade com essa tarefa de observação. Pedi-lhe ainda para não rodar demasiado as cravelhas, como tem 
feito em aulas anteriores, porque, se a guitarra estiver minimamente afinada, basta efetuar pequenos acertos. 
Considero que estas noções de correspondência entre cordas e cravelhas e entre o sentido da rotação e a 
altura, para além da minúcia no manuseio das cravelhas, são pré-requisitos essenciais para a afinação. 
Recordo que, em vez de ser sempre eu a afinar a guitarra do aluno, desresponsabilizando-o totalmente da 
tarefa, ou de deixar a afinação completamente sobre os seus ombros, sobrecarregando-o com a sua 
complexidade, decidi apostar nesta estratégia intermédia, com recurso ao afinador. Eventualmente, a aluna 
acabou por afinar a sua guitarra com sucesso. 
 Perguntei-lhe como tinha corrido o estudo durante a semana. A aluna, com uma expressão confiante, 
afirmou que tinha corrido muito bem. Em vez de lhe perguntar que peça queria trabalhar primeiro, pedi-lhe 
para tocar a peça Minuet op. 21 nº12 de Matteo Carcassi, que é a maior prioridade neste momento, visto que 
a peça Premier Amour de Gerard Montreuil já está relativamente bem dominada. A sua performance revelou 
um estudo consistente em casa, sendo claro o progresso em relação à aula anterior. A peça encontrava-se, 
pela primeira vez, montada do início ao fim e sem paragens. Elogiei muito o seu estudo ao longo das aulas e 
o seu constante progresso. Abordei imediatamente a secção mais recente e mais insegura, entre os compassos 
25 e 40. Para aumentar a estabilidade e a segurança, indiquei as várias passagens nessa secção em que ainda 
não havia preparação da mão esquerda e/ou da mão direita. Vimos cada uma detalhadamente, sendo que eu 
explicava oralmente e demonstrava na guitarra e, de seguida, a aluna imitava ou, noutros casos, levava-a a 
chegar à solução sozinha, conduzindo o seu raciocínio através de interrogações. Através dessas duas 
abordagens, a aluna compreendeu o mecanismo e aplicou-o, por vezes, antes de eu terminar a minha 
exposição. Essa compreensão e assimilação dos mecanismos técnicos são, para mim, metas essenciais. Pedi-
lhe para tocar novamente a mesma secção, lentamente e aplicando todas estas preparações de ambas as mãos. 
Ela cumpriu o desafio com sucesso, salvo algumas imprecisões que, após novo aviso e nova execução, foram 
solucionadas. Trabalhada a secção central entre os compassos 25 e 40, debrucei-me sobre o paralelismo que 
existe entre a secção inicial até ao compasso 24 e a secção final, a partir do compasso 41. Note-se que a 
aluna, na primeira execução da aula, tocou a última secção muito mais rápido do que a primeira secção. 
Expliquei-lhe que, à partida, ambas deveriam partilhar o mesmo andamento. Recorri à justaposição, pedindo-
lhe para tocar, em loop, os compassos 1 e 2 e os compassos 41 e 42, alternadamente. Da primeira vez, ela 
tocou-os em andamentos diferentes, cedendo ao tempo que tinha associado na memória para cada uma das 
secções. Expliquei-lhe o que estava a acontecer e pedi-lhe para manter sempre o mesmo andamento, o que a 
aluna foi tentando com cada repetição, melhorando progressivamente o seu desempenho. Dominado o 
exercício, pedi-lhe para tocar novamente todo o Minuet, mantendo sempre o mesmo andamento, de forma a 
que este não se altere entre a primeira e a última secções. Ela assim o fez e, apesar de algumas hesitações, 
controlou o impulso de aceleração que tendia a afetar a última secção. Resolvido o problema do andamento, 
foquei a dinâmica. Tornei a recordar rapidamente a dinâmica até ao compasso 24, que consistia em leves 
crescendos e diminuendos nos inícios e fins de frase, para além das indicações de dinâmica na partitura. 
Recordei a dinâmica através da exposição oral e da análise da partitura, ilustrando com demonstrações na 
guitarra. Pedi à aluna para tornar a tocar os primeiros 24 compassos da peça, prestando atenção às dinâmicas. 
Fi-la repetir várias vezes, pedindo sempre dinâmicas mais contrastantes e mais evidentes. Após atingir um 
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patamar satisfatório de eficácia dinâmica, tornei a recorrer à justaposição da secção inicial e da secção final, 
pedindo-lhe para transpor a mesma configuração dinâmica entre compassos equivalentes das duas secções. 
Neste ponto surgiu uma nova dificuldade pois, ao tentar aplicar as dinâmicas, a aluna perdia o controlo do 
destaque da melodia sobre o contratempo. Insisti muito sobre esse ponto e pedi-lhe para continuar esse 
estudo em casa, procurando conciliar o domínio dinâmico ao longo da frase e entre as camadas da textura. 
Nas secções dos compassos 9 a 16 e 49 a 56, ao tentar enfatizar os acentos que o Professor Tiago escrevera 
na partitura, a aluna estava a partir o som. Expliquei-lhe que, para acentuar uma nota, temos dois meios 
diferentes. Um, o mais óbvio, é aumentar a intensidade da nota acentuada. O outro, essencial para alargar o 
leque dinâmico, é tocar mais piano as notas que não são acentuadas. Após essa explicação, a aluna conseguiu 
acentuar as notas sem partir o som, apesar de não ser sempre consistente na execução dos acentos, isto é, 
umas vezes acentua e outras vezes não, apesar dos meus avisos. Pedi-lhe para, em casa, tentar acentuar 
sempre as notas que têm um acento escrito. Mudei o foco da aula, notando a ausência de uma mudança 
evidente de caráter entre as secções de timbre sul ponticello e dinâmica forte (compassos 9 e 10, 13 e 14, 49 e 
50, 53 e 54) e as secções de timbre normal e dinâmica mezzopiano (compassos 11 e 12, 15 e 16, 51 e 52, 55 e 
56). Como planificado, recorri a imagens programáticas, comparando as secções em sul ponticello a 
cavaleiros que cavalgam para a guerra e comparando as secções com timbre normal a uma princesa na torre 
do castelo. Claro, poderia ter utilizado qualquer outra imagem, e estas são, na prática, a minha versão dos 
conceitos de tema masculino e feminino. Queria, rapidamente, transmitir a diferença entre música muito 
articulada, forte e metálica e música mais ligada, piano e doce. As imagens, aliadas às minhas demonstrações 
na guitarra, foram muito úteis no tratamento do caráter, pois sintetizam um conjunto complexo de ideias. A 
aluna assimilou bem a diferença e foi capaz de aplicá-la às duas secções com eficácia. No entanto, demorava 
a mudar de caráter, executando ainda as primeiras notas da secção seguinte no caráter da secção anterior. 
Comparei essa situação a uma princesa de armadura ou a um cavaleiro de vestido. Ela riu-se e essa 
comparação ajudou a resolver o problema. 
 Avançámos para a peça Premier Amour. Pedi-lhe para tocar a peça. Ela tocou com um tempo estável 
e aplicando todas as questões de preparação da mão esquerda que tínhamos trabalhado. Tornei a elogiar o 
excelente trabalho que realizara em casa. Então, recordei as dinâmicas que tínhamos explorado na aula 
anterior e, em conjunto, decidimos, de entre as várias possibilidades, que dinâmicas aplicaríamos à peça. 
Após definir e anotar todas as dinâmicas, dedicámo-nos ao seu estudo. Para facilitar a assimilação das 
dinâmicas, pedi-lhe para tocar apenas o baixo, que evidencia a dinâmica harmónica. Fi-la repetir várias 
vezes, recordando a dinâmica oralmente e reforçando-a com a guitarra. Eventualmente, senti que ela já tinha 
assimilado a dinâmica e pedi-lhe para tocar todas as vozes (e não só o baixo) com as mesmas dinâmicas. 
Fiquei satisfeito com o resultado e felicitei-a. 
 Por fim, lemos, pela primeira vez, os primeiros compassos da peça Carratera resbaladiza de Cees 
Hartog, sem ligados. A aluna demonstrou novamente grandes dificuldades com a leitura, demorando muito 
tempo a decifrar as notas. A armação de clave revelou-se particularmente problemática devido aos três 
sustenidos (note-se que as outras duas peças estão em Dó Maior e em Mi menor). Fui corrigindo os erros de 
notas e de digitação. Pedi-lhe para estudar em casa os primeiros oito compassos da peça, sem ligados e num 
andamento lento, para podermos adicionar os ligados na aula seguinte. Expliquei que os ligados seriam o 
grande desafio desta peça. O aluno seguinte chegou 20 minutos atrasado, e a aula, que se prolongou por mais 
tempo que o previsto, terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº7 
18 de Novembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta foi a terceira aula a que assisti da aluna Sara. Como já se tornou rotina, a aluna chegou 15 
minutos atrasada devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente antes da aula de guitarra. Desta 
vez, trouxe uma colega com ela e perguntou ao Professor se a colega podia assistir à aula. O Professor 
consentiu, afirmando que não havia qualquer problema. A aluna começou por confessar que, na música nova, 
a Carratera resbaladiza de Cees Hartog, não sabia se estava a tocar bem ou mal. Confessou ainda que, na 
peça Minuet op. 21 nº12 de Matteo Carcassi, não estava a preparar a mão esquerda no compasso 27 porque 
não conseguia. O Professor acalmou-a, garantiu-lhe que iriam resolver todos esses problemas, deu-lhe um 
pedal e pediu-lhe para tocar o Minuet. Ela tocou do início ao fim com bastante segurança. Infelizmente, 
apesar do trabalho realizado na última aula, a diferença de tempo entre a primeira e a última secções 
reaparecera, dada a tendência da aluna para acelerar nas colcheias a partir do compasso 41. No entanto, a 
diferença de caráter entre as secções de timbre sul ponticello e dinâmica forte e as secções de timbre normal e 
dinâmica mezzopiano, talvez devido às imagens programáticas utilizadas na aula passada, estava muito 
nítida. Tal como a aluna avisara, não houve preparação da mão esquerda no compasso 27, o que se notou 
logo na articulação non legato, contrastando com o legato do compasso 25. Ainda assim, a performance foi 
muito positiva. O Professor perguntou à aluna se era mesmo ela que estava a tocar. Antes de responder, ela 
perguntou se a sua performance tinha sido boa ou má. O Professor afirmou convictamente que tinha sido 
muito boa. Ela respondeu que, nesse caso, era mesmo ela que estava a tocar e riram-se ambos. Após esse 
momento de descontração, o Professor perguntou-lhe se sabia o que é um metrónomo. Ela disse que sabia. O 
Professor explicou-lhe que estava a tocar a parte mais difícil da peça ainda mais rápido do que o resto. Pediu-
lhe então para acelerar um pouco toda a peça e para reduzir a velocidade a partir do compasso 41, para ficar 
tudo ao mesmo andamento. Começaram a tocar novamente a peça do início, desta vez juntos e adotando um 
tempo escolhido pelo Professor. Enquanto tocavam, o Professor enfatizava propositadamente a dinâmica, 
mas a aluna nem sempre seguia as mesmas intenções musicais. O Professor sugeriu o uso de staccato no 
segundo e terceiro tempos dos compassos 11 e 51, recorrendo à analogia do "picadinho de cebola". O 
Professor exemplificou na guitarra e pediu à aluna para imitar. A aluna teve muitas dificuldades em 
compreender o que se pretendia ao nível da articulação. O Professor insistiu várias vezes e explicou de 
diferentes maneiras, mas a aluna confundia as correções da articulação com questões rítmicas e de dinâmica. 
Eventualmente, a aluna acabou por executar os dois tempos um pouco menos ligados e o Professor felicitou-
a, pedindo-lhe para não se esquecer daquela questão durante o estudo em casa. Seguiram para a secção entre 
os compassos 25 e 40. Tal como fizera na performance do início da aula, a aluna tornou a omitir a anacruse 
para o compasso 25, confessando que tinha estudado a passagem em casa dessa forma. O Professor alertou-a 
para o erro e a aluna corrigiu, repetindo a anacruse várias vezes para a interiorizar. No terceiro tempo do 
compasso 32, torna a surgir a anacruse mas, desta vez, com uma nota diferente (mi), embora a aluna, 
condicionada pela correção anterior, tenha repetido a mesma nota (lá). O Professor explicou que era 
necessário estar com muita atenção para tocar ambas as anacruses com as notas certas. Continuaram a tocar 
juntos e chegaram novamente ao segundo e terceiro tempos do compasso 51. A aluna já se tinha esquecido da 
articulação sugerida mas, após o Professor voltar a recorrer à imagem do "picadinho de cebola", a aluna 
tornou logo a tocar menos ligado. Note-se que, a partir do compasso 41, por estar a tocar em simultâneo com 
o Professor, a aluna já não acelerou. Cometeu, no entanto, um erro recorrente, ao acrescentar notas a 
contratempo que não estão escritas, influenciada pela inércia das colcheias. O Professor explicou que as notas 
acrescentadas não tinham mal nenhum e que podiam perfeitamente existir, mas como o compositor não as 
tinha escrito, pediu-lhe para não as tocar. O Professor fez-lhe ditados de erros, apontando para os compassos 
44, 50, 54 e 60 e tocando-os propositadamente com os erros da aluna. O Professor repetiu os ditados várias 
vezes, até a aluna identificar todas as notas sol que tocara a mais. O Professor felicitou-a pelas respostas 
certas e apontou na partitura todos os tempos em que, segundo ele, a aluna estava a querer ser compositora. 
Ela riu-se e justificou-se, explicando que tinha estudado assim em casa. Por fim, o Professor recordou que a 
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aluna tendia a tocar rápido de mais a partir do compasso 41 e, embora essa tendência tenha sido menos 
evidente enquanto tocavam os dois em simultâneo, pediu-lhe para relaxar em casa, sem se preocupar em 
tocar rápido. Para exemplificar, o Professor tocou do compasso 41 até ao fim da peça, num tempo moderado. 
 Seguiram para a peça Premier Amour de Gerard Montreuil. O Professor tocou os primeiros oito 
compassos, assumindo um caráter muito lírico e recorrendo a um vibrato muito evidente. A aluna, 
surpreendida, disse que não sabia fazer "essa coisa do" e simulou um vibrato na guitarra. O Professor pediu-
lhe para não se preocupar, pois um dia havia de fazer vibrato, e pediu-lhe para tocar a peça. A sua 
performance foi muito positiva, incorporando as dinâmicas que definimos e trabalhámos na aula passada, 
aliadas a um tempo estável e a uma preparação eficaz de ambas as mãos. O Professor elogiou a sua 
performance e perguntou-lhe se gostava da peça. Ela respondeu entusiasticamente que adorava a peça. O 
Professor disse que também gostava muito da peça e anunciou que tinha três pequenas correções a apontar. O 
primeiro erro encontrado foi a duração exagerada dos glissandos. A aluna reclamou, afirmando que eu lhe 
tinha pedido para fazer assim. Eu justifiquei-me, explicando que, de facto, lhe tinha pedido para executar um 
glissando audível, porque antes não havia glissando de todo, mas concordei com a sua execução num espaço 
de tempo mais curto. O Professor Tiago exemplificou ambas as formas de glissando na sua guitarra, 
justapondo a versão excessivamente demorada e arrastada da aluna a uma execução muito mais rápida e leve. 
A aluna compreendeu logo a diferença, mas foram necessárias muitas repetições para alterar a execução. O 
Professor pediu-lhe para manter o dedo mais tempo na primeira nota do glissando e para percorrer o caminho 
mais rapidamente. Quando conseguiu executar um glissando mais rápido, deslizando o dedo com maior 
velocidade, o Professor elogiou-a mas ela queixou-se, dizendo que aleijava no dedo. O Professor garantiu-lhe 
que, com o tempo, deixaria de aleijar. O segundo erro encontrado foi a ocasional oscilação no tempo (embora 
o tempo já esteja muito mais estável do que já esteve). Pediu-lhe para pensar sempre com o seu metrónomo 
interior no tempo da peça antes de começar a tocar. Isto porque a aluna tende a começar a tocar 
abruptamente, sem qualquer concentração prévia. O último erro encontrado foi a acentuação involuntária de 
certas notas ao acaso. O Professor tornou a explicar, como em aulas anteriores, que, para corrigir esse 
problema, devia-se cantar a melodia para, posteriormente, imitar o canto na guitarra. Para exemplificar, o 
Professor cantou a melodia com uma letra improvisada, tal como "Sara és uma aluna de guitarra". Clarificou 
que o objetivo não era inventar uma letra, mas cantar a melodia. O Professor tocou a melodia, acentuando 
propositadamente algumas notas aleatórias e pedindo à aluna para as identificar. A aluna riu-se e identificou 
facilmente as notas excessivamente destacadas. Assim, o Professor pediu-lhe para manter uma relativa 
uniformidade na dinâmica, tal como tende a acontecer no canto. A aluna confessou, rindo-se, que às vezes 
tenta cantar em casa, embora a mãe dela lhe peça para não o fazer. O Professor riu-se também, explicando-
lhe que podia cantar só interiormente. De seguida, pediu-lhe para cantar a melodia enquanto o Professor 
tocava a peça. Ela revelou muita timidez, recusando-se a cantar. Naturalmente, o facto de estar uma amiga 
dela a assistir à aula poderá estar a agravar esta vergonha. O Professor insistiu, cantando também, mas o 
registo ingrato obrigava a aluna a optar entre uma oitava grave demais ou uma oitava aguda demais. 
Sentindo-se desconfortável nesse registo e, provavelmente, temendo a opinião da amiga, parou de cantar. O 
Professor aconselhou-a a cantar em casa e/ou a cantar interiormente. 
 A aula chegou, por fim, à peça Carratera resbaladiza. O Professor tocou os primeiros oito 
compassos a tempo e com ligados. A aluna, receosa, explicou que estudara a peça muito mais lento e sem 
ligados. O Professor pediu-lhe para tocar. Ela tocou os primeiros oito compassos com o ritmo irregular, sem 
baixos e com notas erradas, mostrando uma fraca dedicação a esta peça em casa. Para corrigir as notas 
erradas (as notas sol sustenido que ela tocou como sol natural, no segundo tempo dos compassos 1 e 5), o 
Professor pediu-lhe para identificar a tonalidade da peça a partir da armação de clave. Ela não respondeu. O 
Professor apontou para a armação de clave e pediu-lhe para enumerar os sustenidos. Ela respondeu 
prontamente "fá, dó e sol". O Professor, então, perguntou-lhe a que tonalidade corresponde essa armação de 
clave. Ela, confusa, balbuciou "tonalidade" em tom interrogativo. Apercebendo-se da lacuna teórica da aluna, 
o Professor iniciou uma breve exposição sobre a relação entre as armações de clave e as respetivas 
tonalidades. No fim, explicou uma estratégia simples que permite saber rapidamente que tonalidades 
correspondem a cada armação de clave. Assim, o Professor explicou que, no penúltimo bemol ou meio tom 
acima do último sustenido, encontramos a tonalidade maior e que, um tom e meio abaixo desta, encontramos 
a tonalidade menor. Ambas as alunas ficaram muito entusiasmadas com estes métodos. No fim, o Professor 
tornou a pedir à aluna para identificar a tonalidade da peça. Infelizmente, como a aluna estava muito 
desconcentrada e na brincadeira com a amiga, respondeu várias vezes errado, rindo-se histericamente para 
disfarçar o insucesso. O Professor acabou por revelar que a peça está em Lá maior. Após esse aparte, o 
Professor tocou várias vezes o primeiro compasso, ora com sol sustenido (como está escrito), ora com sol 
natural (como a aluna tocara) e pediu-lhe para encontrar a diferença. Depois de muitas repetições, ela 
apontou para a nota sol sustenido na partitura. O Professor confirmou e pediu-lhe para explicar oralmente a 
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diferença entre ambas as versões. Observando a armação de clave, a aluna compreendeu que tinha tocado sol 
natural em vez de sol sustenido. A pedido do Professor, tornou a tocar os primeiros oito compassos, já com 
as notas certas. Apesar da correção ao nível das notas, havia vários erros de digitação devido a um problema 
muito comum na aluna. Ela tem muita dificuldade em compreender o conceito de "posição", segundo o qual 
cada dedo corresponde a um traste, tendendo a adotar posições estendidas e/ou contraídas. O Professor 
corrigiu os erros de digitação e explicou novamente que cada dedo deveria normalmente corresponder a um 
traste, correspondência esta que se vai alterando consoante a posição em que a mão se encontra. Corrigidas as 
notas e a digitação, o Professor acrescentou os ligados, apresentando-os numa breve exposição. O Professor 
executou um ligado ascendente, ensinando o nome da técnica. De seguida, executou um ligado descendente e 
pediu à aluna para adivinhar o nome dessa técnica. Facilmente, a aluna deduziu que se chamaria ligado 
descendente. O Professor elogiou a resposta e anunciou que iria ensinar os nomes das mesmas técnicas, mas 
em japonês. Perante o espanto da aluna, o Professor confessou que estava a brincar, embora fosse mesmo 
ensinar os nomes das técnicas em inglês. Isto porque o próprio nome ajuda a compreender o mecanismo 
técnico. Primeiro, ensinou o termo "hammer-on", traduzindo-o para a expressão "dar com o martelo". A 
aluna riu-se. O Professor exemplificou na guitarra e explicou que o movimento deveria ser realmente como 
quem acerta com um martelo no traste. Pediu-lhe para tentar, mas a aluna articulou ambas as notas com a 
mão direita. O Professor esclareceu que só a primeira nota é que é articulada com a mão direita, enquanto que 
a segunda nota já é percutida com a mão esquerda. A aluna cumpriu as indicações, mas não produziu som na 
segunda nota. Mesmo após várias tentativas e encorajamentos, o silêncio da segunda nota manteve-se. O 
Professor, então, segurou no dedo da aluna e pediu-lhe para fazer força, como se fosse executar o ligado. 
Pediu sempre mais e mais força, até que largou o dedo de repente e, com toda a energia acumulada, o 
impacto produziu som na segunda nota. Foi uma estratégia que considerei muito interessante e eficaz. Pediu-
lhe ainda para utilizar mesmo a cabeça do dedo para a percussão. Por entre reclamações, alegando que a 
percussão aleijava no dedo, eventualmente a aluna conseguiu sozinha produzir som na segunda nota, ainda 
que muito piano. O Professor elogiou o sucesso e pediu-lhe para praticar em casa. Seguiram para os ligados 
descendentes, que o Professor demonstrou e identificou como "pull-off", traduzindo o termo para a expressão 
"tirar fora". A aluna, entusiasmada, constatou que essa técnica também se encontrava nos compassos 26, 28, 
34 e 36 do Minuet. O Professor confirmou e pediu-lhe para experimentar. Como a aluna já tinha praticado a 
técnica no Minuet, os ligados descendentes foram logo executados com correção. Finalmente, o Professor 
pediu-lhe para conjugar ambas as técnicas, como é exigido na partitura. Exemplificou primeiro na guitarra, 
repetindo o primeiro tempo da peça em loop, muito devagar, e pediu-lhe para imitar. A aluna repetiu várias 
vezes, sem que soasse a nota si, ouvindo-se sempre apenas a primeira nota do ligado ascendente e a última 
nota do ligado descendente, isto é, falta-lhe ainda ganhar força no "hammer-on". O Professor mostrou um 
trilo lento de ligados mistos, explicando que, com correção técnica, o som mantém-se sempre. Ela ficou 
impressionada e comentou que parecia magia. O Professor riu-se e pediu-lhe para praticar em casa apenas os 
mesmos oito compassos que trouxera mas, desta vez, dedicando-se aos ligados. Ela disse que ia ficar com um 
calo no dedo e o Professor concordou, reforçando que é essa mesmo a ideia. Por precaução, o Professor 
constatou que, nos compassos 1 e 5, a mão direita só articula a primeira nota de cada conjunto de três, que 
coincide sempre com o dedo um da mão esquerda. Escreveu ainda na partitura os termos "hammer-on" e 
"pull-off". Então, pediu-lhe para tornar a tocar a peça do início e a aluna, desconcentrada, repetiu a maior 
parte dos erros que já tinham sido corrigidos durante a aula. O Professor recapitulou-os rapidamente e 
acrescentou que, com cada mudança de posição, é importante manter sempre o polegar atrás do dedo 2, para 
adquirir estabilidade. Isto porque a aluna estava a deixar o polegar colado ao braço, inclinando-o sempre que 
mudava de posição. Por fim, o Professor executou toda a peça do início ao fim, adotando um tempo de 
concerto adequado à aluna e explicando-lhe que não precisaria de tocar mais rápido. Quando terminou, 
perguntou à aluna se gostava da peça. Ela disse que gostava mas confessou que considerava a peça difícil. O 
Professor explicou-lhe que só precisava de se concentrar em fazer bem os gestos técnicos, sem se preocupar 
com a velocidade. Para reduzir a quantidade de compassos que competem pelo esforço e concentração da 
aluna durante o estudo em casa, o Professor notou que os compassos 1 e 2 são exatamente iguais aos 
compassos 5 e 6. Chegou o aluno seguinte e a aula terminou. 
 A presença da amiga que assistiu à aula revelou-se um fator de distração, alterando mesmo a 
personalidade que a aluna costuma assumir em aula. Tornou-se mais insegura e mais defensiva e, ao mesmo 
tempo, mais faladora e menos séria. Em aulas futuras, caso a aluna torne a sugerir uma situação semelhante, 
deverei ponderar bem antes de aceitar. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 8 
Ano Letivo 2015/2016 

25/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Ligados 
ascendentes 

Executar ligados 
ascendentes 

corretos e sonoros. 

Simulação de ligados 
ascendentes sobre a 

madeira das costas do braço 
da guitarra. Estudo do gesto 
e aumento da intensidade. 
Transposição do mesmo 

gesto para a escala do braço 
da guitarra. 

5 

Preparação da 
mão esquerda 

Antecipar os dedos 
sobre os trastes 

necessários. 

Estudo por acordes da 
secção de rasgueados da 

peça Carratera resbaladiza 
de Cees Hartog. Reflexão 

sobre a eficiência do 
movimento. 

5 

Rasgueados 

Conhecer a técnica 
e a notação dos 

rasgueados. 
Executar 

rasgueados com 
correção. 

Escuta e observação da 
execução do Professor. 

Estudo de um exercício de 
rasgueados com o indicador 
sobre cordas soltas. Escuta 
da explicação do Professor 

sobre a notação dos 
rasgueados. Leitura do ritmo 
e direções dos rasgueados 
da partitura, primeiro sobre 

cordas soltas e, depois, 
conciliando com os acordes 

da mão esquerda. 

10 



 

 62 

Movimentação 
do polegar 

Compreender a 
necessidade da 
deslocação do 

polegar. Deslocar o 
polegar para o 

antecipar sobre as 
cordas que ainda 

vai tocar e/ou para 
abafar as cordas 

que já tocou. 

Escuta e observação da 
execução do Professor, com 
justaposição de uma versão 

com sujidade harmónica, 
provocada pelo 

prolongamento indevido de 
notas da linha do baixo, e 
outra versão, na qual as 

notas da linha do baixo são 
abafadas no momento 

necessário. Diálogo sobre a 
necessidade da deslocação 

do polegar. Escuta da 
explicação do Professor 

sobre a notação referente à 
movimentação do polegar. 

Estudo isolado de cada 
movimentação do polegar. 

Aplicação da articulação com 
apoio para a antecipação do 

polegar em cordas 
imediatamente acima. 

10 
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Relatório/Reflexão de aula nº8 
25 de Novembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a quinta aula que leccionei à aluna Sara. Como já é costume, a aluna chegou 15 minutos 
atrasada devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente antes da aula de guitarra. Perguntei-lhe 
se não podia pedir à Professora de Formação Musical para sair mais cedo da aula mas, aparentemente, a 
aluna não ficou convencida com a minha proposta. 
 Como planificado, emprestei-lhe o afinador, na esperança de que já fosse capaz de identificar, sem 
ajuda, as cravelhas e os sentidos de rotação pretendidos. Infelizmente, isso não ocorreu, pelo que tornei a 
explicar, por outras palavras, o funcionamento do cravelhame, demonstrando-o ao desafinar e afinar a minha 
guitarra. 
 Decidi dedicar esta aula exclusivamente à peça nova, a Carratera resbaladiza de Cees Hartog, para 
garantir que a aluna lê, pelo menos uma vez, a totalidade do seu repertório para o primeiro período. A aluna 
tocou até ao compasso 32, apresentando muitos erros e dificuldades. Ainda assim, fiquei muito satisfeito com 
a dedicação em casa e com o esforço de leitura, visto que só tinham sido marcados como trabalho de casa os 
primeiros oito compassos. Elogiei muito o seu empenho e comecei a corrigir os erros, um a um. Comecei por 
apontar para a armação de clave, perguntando-lhe se tinha olhado para lá alguma vez durante a semana. 
Afinal, apesar da aula anterior do Prof. Tiago ter focado em detalhe as armações de clave e apesar da peça 
estar na tonalidade de Lá Maior, a aluna tocou todas as notas bequadro, como se a armação de clave não 
existisse. A aluna olhou para a armação de clave durante muito tempo, apercebendo-se lentamente do seu 
erro, até, finalmente, levar uma mão à testa e exclamar: "esqueci-me dos sustenidos!". Confirmei a sua 
constatação e toquei a peça duas vezes, primeiro de acordo com a armação de clave e depois com todas as 
notas bequadro, como a aluna tocara. Perguntei-lhe o que achava de ambas as versões. Ela disse que a 
segunda era mais "esquisita", mas confessou que agora já estava habituada, por ter estudado assim. 
Compreendido o erro e as consequências do mesmo, a aluna tornou a tocar a peça na tonalidade indicada. 
Esta modulação da peça causou inúmeras dificuldades, devido, nomeadamente, à memória digital errada que 
criara durante o estudo e às mudanças de digitação necessárias. Após alguma insistência, a aluna, guiada 
pelas minhas correções, conseguiu executar a peça com os devidos sustenidos. De seguida, foquei a 
fragilidade técnica dos seus ligados. Note-se que, na aula passada, a aluna executou um ligado ascendente 
pela primeira vez na vida. Assim, a fragilidade era esperada mas não deixa de merecer a minha atenção. Pedi 
à aluna para virar a guitarra ao contrário, com as cordas encostadas ao tronco, e para simular ligados 
ascendentes sobre a madeira das costas do braço da guitarra. Ela mostrou-se muito entusiasmada com a 
estratégia, sorrindo abertamente. Pretendi, com este método, eliminar a dificuldade de coordenação com a 
mão direita, as questões de pontaria e a frustração do insucesso, focando exclusivamente o gesto físico do 
ligado. Procurei que ela ganhasse força na execução, mas também que, pela intensidade da percussão na 
madeira, se apercebesse mais facilmente do impacto que consegue produzir. Detivemo-nos muito tempo 
neste ponto, enquanto eu ia corrigindo o gesto da aluna, reposicionando-lhe o polegar, pedindo um ataque 
com a cabeça do dedo e sugerindo uma leve rotação do pulso a acompanhar o ligado. Após sentir alguma 
segurança no gesto da aluna, pedi-lhe para tornar a virar a guitarra para a sua posição habitual e para executar 
ligados sobre as cordas, da mesma forma que fizera sobre a madeira. O resultado foi muito positivo, 
traduzindo-se num aumento significativo da dinâmica das notas percutidas e numa maior precisão do gesto. 
De seguida, abordei brevemente as questões de preparação da mão esquerda ao longo da peça e defini as 
posições da mão no braço da guitarra durante a linha do baixo nos compassos 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21 e 22. 
A aluna tinha estudado toda a peça, exceto a secção final, entre os compassos 33 e 40, e, por isso, seguimos 
para a sua leitura. Note-se que, na primeira aula do ano, quando o Professor Tiago tocou a peça Carratera 
resbaladiza para a aluna decidir se a queria tocar durante este período, foi precisamente essa secção final com 
acordes em rasgueado que a convenceu. Deste modo, quando começámos a trabalhar esta última secção, a 
aluna estava especialmente receptiva e entusiasmada. Comecei por pedir-lhe para ler apenas os acordes, ainda 
sem ritmos nem rasgueados. Ela revelou algumas dificuldades de leitura mas, com tempo, acabou por 
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conseguir lê-los, sem necessitar de muita intervenção da minha parte. Encontrados os trastes, corrigi a 
digitação. De seguida, fi-la descobrir sozinha, guiando-a através de perguntas, que dedos se mantinham, entre 
acordes, no mesmo traste ou na mesma corda. Esta consciência permitiu uma execução muito mais eficiente. 
Resolvidas as questões da mão esquerda, concentrei-me na mão direita. Perguntei-lhe se conhecia uma 
técnica chamada rasgueado. Ela disse que não. Perguntei-lhe então como é que os seus colegas costumavam 
tocar guitarra na escola. Ela montou um acorde de Dó Maior e, com o indicador e polegar juntos, como se 
estivesse a segurar numa palheta, arpejou rapidamente as cordas para cima e para baixo. Expliquei-lhe que 
estava nesse preciso momento a executar rasgueados. A aluna mostrou-se muito surpreendida. Passei então 
para um exercício de rasgueados, pedindo-lhe para usar apenas o indicador para realizar rasgueados sobre as 
cordas soltas, para cima e para baixo, alternadamente. Ajudei-a, exemplificando e corrigindo-lhe a técnica. 
De seguida, pedi-lhe para tocar a partir do compasso 33, mas em cordas soltas, efetuando o ritmo escrito e 
respeitando as direções indicadas para os rasgueados, ora para cima, ora para baixo. Note-se que a dicotomia 
cima e baixo é muito ambígua neste caso. Isto porque um rasgueado para cima, isto é, com uma seta para 
cima na partitura, realiza-se, na verdade, de cima para baixo, ou seja, das cordas graves em direção às cordas 
agudas. Esta discrepância causou algumas dúvidas na aluna que não foram fáceis de dissipar. Pedi-lhe para 
levantar um pouco o pulso da mão direita, para abrir espaço para o rasgueado e, ainda, para afastar o polegar 
para a esquerda, para que este não interferisse na ação do indicador. Após alguma insistência, a aluna acabou 
por dominar a lógica da notação e o mecanismo técnico em si. Por fim, e completando a leitura da peça, pedi-
lhe para utilizar ambas as mãos, premindo os acordes e executando os rasgueados escritos. Ela tocou toda a 
secção final com relativa facilidade. Mudei o foco para as movimentações do polegar da mão direita, quer 
para aumentar a segurança através da preparação, quer para abafar as notas graves, impedindo-as de sujar a 
harmonia. Toquei a secção final sem abafar nenhuma nota grave, deixando-as soar sobre várias harmonias, e 
perguntei à aluna se ouvia alguma coisa errada. Ela notou que, às vezes, soava um pouco "esquisito". Pedi-
lhe para tocar e confirmar se, na sua própria execução, também ouvia algo de errado. Ela tocou e confirmou 
que, às vezes, parecia que as notas estavam erradas. Fiquei muito satisfeito com essa constatação, elogiando o 
seu ouvido, e confirmei que, de facto, havia notas erradas a soar. Toquei novamente, desta vez abafando 
todos os baixos entre acordes com o polegar, e perguntei-lhe se ainda ouvia as notas erradas. Ela, perplexa, 
disse que já não as ouvia, perguntando-me o que é que eu tinha feito. Expliquei que, na primeira execução, os 
baixos estavam a soar mais tempo do que deviam, enquanto que, na segunda execução, os tinha abafado com 
o polegar. Então, escrevi-lhe na partitura as cordas para onde o polegar se deveria dirigir após cada ataque, 
explicando o processo e a notação. Ela compreendeu e efetuou, muito lentamente, as movimentações escritas 
para o polegar da mão direita. Sorria, divertindo-se com aquela mecânica nova que desconhecia. Estudámos 
isoladamente cada uma das movimentações do polegar. Finalizei este ponto ao notar como algumas dessas 
movimentações podiam ser automaticamente realizadas com o ataque apoiado do polegar, visto que, com 
apoio, o polegar fica logo colocado na corda imediatamente acima. Exemplificando muito lentamente na 
guitarra e pegando no polegar dela para simular e explicar o gesto, a aluna compreendeu o mecanismo e 
aplicou-o sempre que era possível. 
 Como o aluno seguinte tardava em chegar e eu já tinha cumprido com todo o plano para a aula, 
aproveitei para ouvir a peça Minuet op. 21 nº12 de Matteo Carcassi, que seria tocada na próxima audição. Ela 
tocou muito bem, revelando estudo continuado em casa e aplicando a maioria das recomendações que eu e o 
Prof. Tiago tínhamos vindo a sugerir. No entanto, notei que, no segundo e terceiro tempos dos compassos 11 
e 51, a aluna não estava a executar o staccato sugerido pelo Prof. Tiago. Ela justificou-se, alegando que não 
sabia como fazer staccato. Expliquei que há essencialmente duas formas de abafar as cordas, ora parando a 
sua vibração ao encostar-lhes dedos ou mãos, ora levantando os dedos que as primem. Fi-la experimentar 
ambas as formas. De seguida, aplicámos esse conhecimento aos compassos 11 e 51 e ela chegou à conclusão 
de que preferia encostar os dedos da mão direita logo após o ataque, mantendo os dedos da mão esquerda 
premidos. Nesse momento, chegou o aluno seguinte, já 10 minutos atrasado, e a aula, que se prolongou mais 
tempo do que o previsto, terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº9 
02 de Dezembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta foi a quarta aula a que assisti da aluna Sara. A aluna tornou a chegar 15 minutos atrasada 
devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente antes da aula de guitarra. O Professor afinou a 
guitarra da aluna, confirmando a afinação com uma sequência de acordes, enquanto a aluna observava. 
 Na semana seguinte será o teste e a audição final do período. Assim, o foco desta aula incide sobre a 
preparação para o teste e revisão das peças para a audição. O teste consiste numa série de exercícios técnicos 
estudados. Esses exercícios são entregues e explicados exatamente uma semana antes, tempo que a aluna terá 
para estudá-los. É neste contexto que se insere a ação do Professor Tiago durante esta aula, que apresentará a 
série de exercícios técnicos, dissipando quaisquer dúvidas da aluna, e reverá rapidamente as peças para a 
audição. 
 Assim que o Professor expôs o enquadramento supracitado, a aluna adotou uma expressão muito 
apreensiva. Notando a ansiedade, o Professor pediu-lhe para relaxar, inspirar e expirar, porque não havia 
motivo para preocupações, dada a facilidade dos exercícios. O Professor colocou na estante a série de 
exercícios técnicos para o teste, que eram revelados pela primeira vez à aluna. Abordaram primeiro as três 
escalas, Ré Maior, Ré menor natural e Ré menor harmónica, todas em duas oitavas. O Professor começou por 
explicar a notação da digitação para a mão esquerda, que consistia em algarismos arábicos para os dedos e 
numeração romana para as posições. O Professor apontou para um "II" na partitura, perguntando-lhe o que 
significava essa indicação. A aluna, que dominava a numeração romana, sabia que o símbolo significava 
"dois", mas o Professor perguntou-lhe o que significava esse "dois". A aluna, após um grande silêncio, 
arriscou e respondeu que significava "duas cordas". O Professor mostrou que a resposta estava errada ao 
perguntar se o "VII" na partitura significava sete cordas. Face a um novo silêncio, o Professor revelou que a 
numeração romana representava as posições da mão esquerda. A aluna mostrou-se ainda mais confusa e o 
Professor apercebeu-se de que a aluna desconhecia o conceito de posição. Assim, o Professor colocou a mão 
na primeira posição, explicando que, como o seu dedo um estava no primeiro traste, a mão encontrava-se na 
primeira posição. De seguida, subiu uma posição e disse que, como o dedo um estava no segundo traste, a 
mão encontrava-se na segunda posição. Então, subindo várias posições, perguntou à aluna em que posição se 
encontrava nesse momento. A aluna tentou adivinhar, respondendo vários números ao acaso, recorrendo à 
tentativa e erro. O Professor, compreendendo que a sua primeira exposição não tinha sido suficiente, explicou 
novamente que o dedo um define a posição, ou seja, o número da posição é igual ao número do traste onde 
está o dedo um. Colocou outra posição diferente e, após perguntar novamente à aluna, ela já respondeu bem 
logo à primeira tentativa, revelando que compreendeu. De seguida, lendo a partitura e demonstrando na 
guitarra, o Professor foi explicando a que nota da escala correspondia cada algarismo arábico dentro de cada 
posição, acabando por executar toda a escala de Ré Maior em duas oitavas. Após a exposição, pediu à aluna 
para ler a escala. Logo no início da escala, a aluna premiu a nota certa com o dedo errado, ou seja, não 
respeitou a correspondência estrita que existe entre os dedos e os trastes dentro de uma posição normal. O 
Professor foi corrigindo os erros de digitação que a aluna ia cometendo, sendo óbvio que ela, afinal, não tinha 
compreendido o funcionamento do mecanismo. Chegando ao fim da primeira leitura da escala, o Professor 
pediu-lhe para repetir a mesma escala sem ajuda e para utilizar sempre, na mão direita, indicador e médio 
alternados e com apoio. No entanto, os erros da aluna eram tantos que o Professor foi forçado a intervir e a 
corrigir novamente os problemas de digitação. Tentando dissipar as dúvidas da aluna, o Professor explicou 
que, em cada posição, cada dedo equivale a uma casa. Para evidenciar as consequências do respeito ou 
desrespeito pelas posições, o Professor exemplificou na guitarra uma passagem improvisada, tocando-a toda 
numa única posição e, de seguida, tocou a mesma passagem, mas efetuando trocas absurdas de dedos que 
faziam com que cada nota fosse pisada numa posição diferente. Recordou ainda que cada tom equivale a dois 
trastes de distância e que cada meio tom equivale a um traste de distância, sendo que os meios tons se 
encontram após as notas acabadas em "i", como mi e si. Sugeriu o cálculo dos tons e meios tons para 
confirmar visualmente as notas da escala. Perguntou-lhe se havia dúvidas. A aluna disse que, em relação à 



 

 66 

primeira escala, já não tinha dúvidas, antecipando, no entanto, que iria ter dúvidas nas outras duas. O 
Professor pediu-lhe para tocar uma terceira vez a mesma escala, só para confirmar. A aluna começou a tocar 
muito rapidamente e enganou-se logo, pelo que o Professor aconselhou um andamento lento. Ela recomeçou 
mas não trocou para a posição V, mantendo-se na posição II. O Professor corrigiu-a e pediu-lhe para 
recomeçar e para dizer os nomes das notas simultaneamente. Como ela não disse os nomes das notas, 
tocando apenas, o Professor brincou, sussurrando que não conseguia ouvir porque ela estava a falar muito 
baixinho. A aluna repetiu uma última vez, falhando novamente a digitação, errando algumas notas e 
esquecendo-se da dedilhação da mão direita. O Professor corrigiu novamente os erros e seguiram para a 
escala seguinte, a escala de Ré menor natural em duas oitavas. O Professor indicou as mudanças de posição 
que ocorriam durante a escala e pediu-lhe para analisar a partitura e identificar a posição em que se realiza 
quase toda a escala. A aluna não soube responder, o que evidenciou falta de compreensão sobre tudo o que 
tinha sido explicado até então. O Professor, pacientemente, repetiu, de forma ligeiramente diferente, toda a 
exposição sobre a notação e sobre as posições e, no fim, pediu-lhe para ler a escala, começando em ré. Para 
encontrar a nota ré, a aluna foi pisando notas aleatoriamente e pedindo confirmação para cada uma, 
recorrendo à tentativa e erro. Após encontrar a nota ré, houve imensa confusão, porque a aluna pensava que a 
numeração romana indicava o dedo a ser utilizado, em vez da posição. Mais uma vez, o Professor recomeçou 
a explicação do início. De seguida, leram toda a escala juntos, muito lentamente, enquanto o Professor ia 
corrigindo constantemente todos os erros de digitação da aluna, que continuava a não manter a posição, 
escolhendo os dedos de forma aleatória. Após nova explicação e execução, o Professor avançou para a 
terceira e última escala, a escala de Ré menor harmónica em duas oitavas. O Professor explicou que, 
felizmente, a aluna não teria que aprender outra escala nova, pois só havia uma diferença entre esta escala e a 
escala anterior. A aluna afirmou prontamente que a diferença residia na sétima nota, que era alterada por 
meio tom ascendente. O Professor elogiou muito o seu domínio teórico e, brincando, comparou as escalas 
menores natural e harmónica a duas irmãs gémeas com uma pequena diferença na sobrancelha. A aluna riu-
se. O Professor tocou uma vez a escala devagar e considerou que, sendo esta tão semelhante à escala anterior, 
a aluna poderia estudá-la sozinha em casa. No entanto, preocupado com o teste da aluna, o Professor 
disponibilizou-se para esclarecer quaisquer dúvidas de digitação a qualquer hora do dia, colocando-se à 
distância de um telefonema. 
 Lidas as escalas, avançaram para os outros exercícios técnicos. O primeiro, Jiggery Pokery, 
consistia numa melodia com base na escala de Dó Maior e, tal como as escalas, exigia o mesmo domínio da 
noção de posição e da respetiva notação. O Professor tocou uma vez primeiro, num andamento moderado, 
enquanto a aluna observava. A aluna comentou que o exercício parecia ser muito difícil. O Professor 
explicou que não era difícil, porque podia ser tocado muito lentamente, que a classificação na prova seria a 
mesma. O Professor tocou novamente, desta vez num tempo muito lento. Reforçou que, no teste, só lhe 
importava que os exercícios estivessem bem tocados, não lhe interessando de todo a velocidade. O Professor 
pediu-lhe para ler a melodia em casa e seguiram para o segundo exercício, Thurdles, que focava a técnica de 
campanella. O Professor exemplificou a técnica e perguntou à aluna se sabia porque é que se chamava 
campanella. Ela notou que o termo fazia lembrar uma "panela". O Professor pediu-lhe para tentar de novo. 
Ela arriscou com "capela". O Professor considerou que essa segunda tentativa já estava mais relacionada e, 
enquanto continuava a executar a técnica, revelou que campanella é o nome que, em italiano, se dá aos sinos, 
que podem ser, por exemplo, os de uma capela. De seguida, anotou na partitura todos os pares de cordas em 
que é executada a campanella ao longo do exercício. O Professor afirmou, por fim, que a aluna tinha todos os 
conhecimentos necessários para ler esse exercício sozinha, mas alertou-a seriamente para a necessidade de 
estudar muito durante a semana, para que pudesse fazer uma boa prova na aula seguinte. 
 Por fim, abordaram as duas peças para a audição. A aluna perguntou se tinha que tocar a peça 
Minuet op. 21 nº12 de Matteo Carcassi "sem folhas", ou seja, de cor, alegando que não se sentia à vontade a 
partir do compasso 41. O Professor, que segue na sua classe o princípio de que, em audição, toca-se sempre 
de cor, afirmou convictamente que tinha que ser "sem folhas". A aluna executou a peça Premier Amour de 
Gerard Montreuil muito bem e de cor, com pequenos erros do momento, e o Professor elogiou muito a sua 
performance, aconselhando-a apenas a adotar um andamento mais lento e a executar um rallentando no fim 
da peça. O Professor demonstrou duas vezes o rallentando na guitarra e reforçou que, ele próprio, se tocasse 
aquela música em concerto, tocá-la-ia mais lento do que a aluna tocou, mostrando que se tratava de uma 
sugestão musical e não de uma solução provisória. Seguiram para o Minuet, que a aluna experimentou tocar 
de cor pela primeira vez. Tocou muito bem até ao compasso 41, no qual se enganou e parou, reclamando da 
imposição do Professor. O Professor pediu-lhe para tocar o compasso 41 em loop. De seguida, escondeu a 
partitura e pediu-lhe para tocar a mesma secção de cor. Repetiu o mesmo processo para os compassos 
seguintes, explicando que essa era uma forma eficaz de decorar as músicas. Aproximando-se o fim da aula, o 
Professor recapitulou rapidamente que a aluna, durante a semana, teria de estudar com concentração as 
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escalas, respeitando as posições, ler e estudar os dois exercícios técnicos, tocar a peça Premier Amour num 
andamento mais lento, aplicando rallentando no fim da peça e, por fim, decorar o Minuet a partir do 
compasso 41. O Professor desejou-lhe boa sorte para o estudo e aconselhou-a a não perder tempo com a peça 
Carratera resbaladiza de Cees Hartog durante a próxima semana. Ela disse que tinha pena, porque a peça era 
muito divertida, mas compreendeu o conselho. O aluno seguinte chegou e a aula terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº10 
09 de Dezembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. assistida) 
Teste 
 
 Esta foi a quinta aula a que assisti da aluna Sara. Trata-se, no entanto, de uma aula diferente, visto 
que é dia de teste. O teste consiste numa série de exercícios técnicos. Esses exercícios foram entregues e 
explicados exatamente uma semana antes, tempo que a aluna teve para estudá-los. A aluna tornou a chegar 
15 minutos atrasada devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente antes da aula de guitarra. Ela 
chegou muito sorridente mas, mal entrou na sala, o seu sorriso desvaneceu e a aluna avisou que havia um 
"pequeno problema". O Professor perguntou que problema era esse. A aluna confessou que se tinha 
esquecido de que hoje havia teste. Seguiu-se um longo silêncio, durante o qual as três pessoas na sala (o 
Professor Tiago, a aluna e eu), se limitaram a trocar olhares. O Professor explicou que o teste tinha que ser 
realizado nesse dia, por uma questão de justiça para com os colegas. Perguntou-lhe se, pelo menos, tinha 
estudado um pouco a técnica em casa durante a semana. Ela recorreu à expressão "mais ou menos", repetindo 
várias vezes que se tinha esquecido de que tinha teste. O Professor afinou a guitarra da aluna, confirmando a 
afinação com uma sequência de acordes, enquanto a aluna revelava ansiedade na expressão e tristeza na 
postura. O Professor, para quebrar o clima pesado, elogiou a audição da aluna. Ela disse que não tinha tocado 
muito bem a partir do compasso 41 da peça Minuet op. 21 nº12 de Matteo Carcassi, porque estava habituada 
a tocar com partitura, começando a tocar de cor só na semana antes da audição. O Professor pediu-lhe para 
não se preocupar, pois tinha feito um bom trabalho. A aluna tinha colocado as três peças na estante, pelo que 
o Professor lhe pediu para arrumá-las novamente, visto que só precisaria da técnica. A aluna, enquanto 
arrumava as partituras, anunciou que já sabia de cor a peça Carratera resbaladiza de Cees Hartog, embora 
não a tivesse estudado durante a semana, respeitando o pedido do Professor na aula anterior. A aluna 
confessou ainda que só tinha estudado as escalas, não tendo sequer lido os outros exercícios. 
 O Professor decidiu disponibilizar toda a aula para a aluna estudar a técnica individualmente, 
realizando o teste só no fim. Recordou ainda que, no primeiro exercício, Jiggery Pokery, que utilizava apenas 
as notas da escala de Dó Maior, era necessário prestar atenção às notas, às posições e ao ritmo. Dado o pouco 
tempo que a aluna teria para se dedicar à técnica, o Professor aconselhou-a a concentrar-se apenas nas três 
escalas e no primeiro exercício, não tocando de todo o segundo exercício, Thurdles, que focava a campanella. 
Naturalmente, esta opção terá uma consequência negativa na nota logo à partida, visto que um dos exercícios 
terá zero valores mas, ao permitir um estudo mais produtivo e concentrado, poderá conduzir a uma nota total 
mais elevada. O Professor explicou que não poderia ajudar nem interferir durante o estudo individual para o 
teste. Ambos, em silêncio, assistimos ao estudo da aluna durante largos minutos. A aluna tinha imensas 
dificuldades de leitura e não tinha compreendido de todo o mecanismo das posições. A certa altura, o 
Professor não resistiu e tornou a intervir, explicando novamente que, dentro de cada posição, cada dedo 
corresponde a um traste. Explicou também, mais uma vez, que os tons correspondem a dois trastes, enquanto 
que os meios tons correspondem a um traste, encontrando-se estes últimos a seguir às notas terminadas em 
"i" (mi e si). Exemplificou todas as escalas e o primeiro exercício na guitarra e, durante algum tempo, foi 
identificando os erros da aluna ao nível das notas e da digitação da mão esquerda. Recordou que a mão 
direita deveria utilizar sempre indicador e médio alternados e apoiados e aconselhou uma velocidade quatro 
vezes mais lenta, para aumentar o controlo técnico e o tempo para a leitura. Explicou, por fim, que o objetivo 
deste teste era evoluir a leitura, defendendo que o tempo investido neste género de estudo técnico reduziria 
imenso o tempo gasto na leitura das peças do próximo período. Dado o grau de insegurança e aleatoriedade 
nas escalas da aluna, o Professor aconselhou-a até a concentrar-se apenas nas escalas, retirando do teste, não 
só o segundo, mas ambos os exercícios técnicos. Após essa intervenção, tornou a recuar e deixou que a aluna 
continuasse a estudar sozinha. 
 Durante o estudo, a aluna ia repetindo as escalas mas sem melhorar muito, seguindo sempre em 
frente sem corrigir os erros, ora acelerando muito, ora parando em longos silêncios. Mais problemático do 
que não ter estudado é que a aluna não sabe estudar. 
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 Aproximando-se o fim do tempo da aula, o Professor pediu à aluna para parar de estudar, pois 
começaria o teste. Eu e o Professor Tiago sentámo-nos em frente à aluna, mas com alguma distância. O 
Professor pediu primeiro a escala de Ré menor natural em duas oitavas. A aluna executou-a corretamente no 
sentido ascendente, mas errou algumas notas no sentido inverso. Seguiu-se a escala de Ré Maior em duas 
oitavas. Esta escala foi tocada corretamente na primeira oitava ascendente mas, a partir da segunda oitava e 
durante toda a escala descendente, as notas foram tocadas arbitrariamente e a digitação indicada para a mão 
esquerda foi negligenciada. A escala de Ré menor harmónica em duas oitavas e os dois exercícios técnicos, 
Jiggery Pokery e Thurdles, não foram sequer avaliados. 
 Terminado o teste, o Professor perguntou à aluna se gostava de futebol. Ela disse que não e o 
Professor perguntou-lhe de que desporto gostava. Ela disse que não gostava de nenhum desporto e o 
Professor insistiu novamente, perguntando-lhe se gostava de videojogos. Após outra resposta negativa, o 
Professor desistiu e decidiu usar o exemplo do futebol. Explicou que, mesmo que ele dominasse as regras e a 
estratégia toda do futebol, se estivesse em campo, como não pratica a técnica, certamente não iria jogar bem. 
Transpondo para a guitarra, explicou que existem dois momentos na técnica. O primeiro momento, a 
compreensão, tinha sido o objetivo do Professor durante estas duas aulas, não tendo sido totalmente atingido. 
No entanto, mesmo havendo compreensão, continua a ser necessário um segundo momento, a prática, que já 
depende exclusivamente da aluna. Explicou ainda que, para correr, é necessário aprender primeiro a 
caminhar, associando a corrida às peças e a caminhada aos exercícios técnicos. Após todas estas imagens 
metafóricas que pretendem destacar a importância do estudo técnico, pediu à aluna para continuar a estudar 
os exercícios em casa. O aluno seguinte chegou e a aula terminou. A aluna, aparentemente a conter o choro, 
saiu cabisbaixa da aula. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 11 
Ano Letivo 2015/2016 

16/12/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Leitura à 
primeira vista 

Ler partituras 
desconhecidas 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças 
escolhidas, com ajuda. 

20 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Reportório 
Conhecer e 

escolher reportório 
de guitarra. 

Escuta da execução do 
Professor, seguindo a 

partitura e observando o 
Professor. Diálogo sobre as 

peças, as épocas e os 
compositores. Diálogo sobre 
as preferências musicais da 

aluna e escolha do 
reportório. 

20 
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Relatório/Reflexão de aula nº11 
16 de Dezembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a quinta aula que leccionei à aluna Sara. A aluna tornou a chegar 15 minutos atrasada, 
devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente antes. Emprestei o afinador à aluna e pedi-lhe 
para afinar a guitarra sozinha. Ela tocou a sexta corda, agarrou uma cravelha e, antes de rodá-la, olhou para 
mim, à procura de confirmação. Pedi-lhe para fingir que eu não estava ali. Ela rodou a cravelha e descobriu 
que era a cravelha errada, visto que não alterava a altura do som da sexta corda. Tornei a recordar o método 
que consiste em seguir as cordas até às respetivas cravelhas. Ela aplicou esse método e afinou a guitarra 
sozinha. Anunciei que iríamos escolher o reportório para o próximo período ao longo desta aula. A aluna 
perguntou-me se eu queria ouvir a peça Carratera resbaladiza de Cees Hartog. A peça, como não foi 
preparada a tempo para a audição, foi passada para segundo plano e a aluna, aparentemente, sentia que o 
esforço que investiu na peça não tinha sido reconhecido. Apercebendo-me desta situação, pedi-lhe para tocar 
a peça. Antes de começar a tocar, a aluna avisou que os ligados ainda não estavam bem. A aluna executou a 
peça toda de memória, mas havia muitas hesitações ao longo da peça, os rasgueados estavam muito 
irregulares e os ligados, de facto, estavam muito fracos, sendo raros os que produziam algum som. No 
entanto, as notas já estavam corretas, foram efetuadas todas as movimentações do polegar a partir do 
compasso 33 e notava-se claramente uma maior segurança. Elogiei muito a sua performance e o seu estudo 
em casa e aproveitei para elogiar também a sua audição. Insisti muito nos elogios ao longo desta aula, dada a 
tristeza da aluna no fim da aula anterior, devido ao insucesso no teste. Após os elogios, indiquei na partitura 
os erros mais flagrantes, como a rearticulação do acorde do compasso 24, que não se deveria tocar por estar 
ligado ao acorde do compasso anterior (rasurei o acorde com um "x") e a omissão constante da nota lá grave 
nos compassos 2, 6, 26 e 30 (circunscrevi essas notas). Enquanto anotava na partitura, ia-lhe explicando os 
erros que tinha cometido. Isolei essas passagens e pedi-lhe para as tocar, corrigindo os erros identificados. 
Passei então para os acordes em rasgueado a partir do compasso 33. Pedi-lhe para tocar apenas a linha do 
baixo, sem os rasgueados. De seguida, pedi-lhe para tocar só os rasgueados, sem o baixo. Ela estava a 
executar os rasgueados suficientemente forte quando esticava o indicador (rasgueado ascendente), mas 
demasiado piano quando o recolhia (rasgueado descendente). Pedi-lhe para tentar equilibrar a dinâmica entre 
ambos os gestos. Recorri a um jogo de imitações, ora eu, ora a aluna, só com os rasgueados, sem os baixos. 
Ela foi melhorando progressivamente até que os rasgueados atingiram a eficácia desejada. Foquei então os 
ligados mistos do primeiro compasso. Exemplifiquei na guitarra, justapostas, uma versão da peça com o 
tempo regular e uma imitação da aluna, que parava entre cada tempo. Pedi-lhe para tentar manter o tempo 
regular. A sua tentativa aproximou-se mais da regularidade, não deixando de ser irregular. Liguei o 
metrónomo com um batimento à tercina de semicolcheia, ou seja, um batimento por cada nota do ligado, 
pedindo-lhe para se manter a tempo. O metrónomo resultou e, mesmo quando o desliguei, a aluna continuou 
a manter a regularidade rítmica que antes lhe faltava. Insisti ainda na preparação da mão esquerda, pedindo-
lhe para tocar, por acordes, os compassos 3, 4, 7 e 8. Após tocar por acordes, aconselhei-a a manter o mesmo 
movimento rápido da mão esquerda, arpejando o ritmo escrito com a mão direita. Ela conseguiu aplicar a 
preparação com eficácia, ganhando segurança e legato no arpejo. Pedi-lhe para recapitular as correções 
oralmente e para as identificar na partitura, o que a aluna fez com sucesso. Avisei que não sabia se 
tornaríamos a trabalhar aquela peça em aula, mas aconselhei-a a continuar a aperfeiçoá-la em casa. 
 Após a revisão da peça Carratera resbaladiza, que não fora planificada, avancei para a escolha do 
reportório para o segundo período. Recorri ao processo utilizado pelo Professor Tiago, que consiste na 
performance de uma pré seleção de peças, das quais os alunos escolhem aquelas com que sentem maior 
afinidade. A pré seleção foi feita por mim a partir das fontes aconselhadas pelo Professor Tiago, 
nomeadamente, os livros das instituições Trinity College London e Associated Board of the Royal Schools of 
Music. Penso que envolver os alunos no processo de seleção do reportório, num ambiente seguro através da 
pré seleção, poderá aumentar o sentimento de responsabilidade pelas peças, visto que foram escolhidas por 
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eles. A minha pré seleção contou com quatro peças: Bossa de Jaime Mirtenbaum Zenamon, Andante em Lá 
menor de Fernando Sor, Gaelic Song II de Peter Nuttall e Estudo Simples nº5 de Leo Brouwer. 
 Comecei por executar a peça Gaelic Song II. Após a performance, perguntei-lhe quanto gostava da 
peça de zero a vinte. A aluna atribuiu um vinte, mas confessou que achava a peça "um bocadinho 
complicada". Eu pedi-lhe para não se preocupar, pois teria um período inteiro para estudá-la. 
 De seguida, toquei o Estudo Simples nº 5 de Brouwer. Perguntei-lhe o que achava da peça. Ela disse 
que era "um bocadinho esquisita, mas gira". Eu disse-lhe que ficava feliz por ela ter gostado. No entanto, ela 
reclamou, considerando que esta música também parecia difícil. Tornei a pedir-lhe para não se preocupar 
com a dificuldade. 
 Toquei então o Andante em Lá menor. Ela disse que até agora tinha gostado de todas as peças. Pedi-
lhe para as classificar de zero a vinte. Ela disse que mereciam todas vinte porque eram todas bonitas. 
 Por fim, toquei a peça Bossa, anunciando que era a última das quatro peças que tinha pré 
selecionado para ela. A aluna afirmou que esta última peça também merecia vinte. 
 Perguntei-lhe quais, daquelas quatro, é que ela preferia tocar no próximo período. Ela perguntou 
quantas poderia escolher. Eu pedi-lhe para escolher duas. Ela escolheu o Estudo Simples nº5 de Brouwer e 
confessou que não conseguia decidir a segunda. Aconselhei-a a levá-las às quatro para casa, decidindo a 
segunda peça durante as férias. A aluna, sorridente, concordou. Devido à experiência negativa com armações 
de clave negligenciadas na peça Carratera resbaladiza, avisei-a que deveria ter especial atenção às armações 
de clave, observando-as bem antes de tocar qualquer nota. 
 Visto que ainda tínhamos tempo, aproveitei para ler o Estudo nº5 com a aluna. Ela perguntou para 
que serviam os pontos próximos das notas, logo no primeiro compasso. Expliquei que eram zeros muito 
pequenos e não pontos, indicando as cordas soltas. Surgiu outra dúvida da aluna no mesmo compasso, ao 
reparar na nota mi ligada a outra nota igual. Expliquei que, tal como ocorrera entre os compassos 23 e 24 da 
Carratera resbaladiza, não se tocava a segunda nota. Expliquei também, exemplificando na guitarra e 
escrevendo no verso da partitura, que, quando uma nota está ligada a uma nota mais aguda, há um ligado 
ascendente, quando está ligada a uma nota mais grave, há um ligado descendente e, quando está ligada à 
mesma nota, apenas se prolonga o som. Pedi-lhe para executar cada um dos casos, o que ela fez com 
correção. Começámos então a leitura. A aluna estava a pisar as cordas certas mas a arpejar as cordas erradas. 
Assim, expliquei a correspondência entre os dedos e as cordas (pima/5ª3ª2ª1ª), que se mantém durante quatro 
compassos. De seguida, pedi-lhe para ler o arpejo sem a mão esquerda, isto é, sobre cordas soltas. Repetimos 
o arpejo até estar bem seguro, sem quaisquer hesitações. Pedi-lhe então para ler os três acordes da primeira 
secção, sem o arpejo da mão direita, o que ela fez com relativa facilidade, com exceção da nota lá bemol no 
terceiro compasso. Expliquei que, quando uma nota tem um bemol, isso significa que se encontra meio tom 
abaixo da nota natural, ou seja, um traste atrás. A aluna compreendeu e foi capaz de ler o acorde. Repetiu 
várias vezes os acordes, até adquirir segurança. Como o som estava muito agressivo, sujo e estalado, pedi-lhe 
para tocar mais piano e para tentar obter um som mais bonito, o que aconteceu nas repetições seguintes. 
Mantiveram-se, no entanto, notas mal pisadas, pelo que lhe pedi para tocar as cordas uma a uma, para 
descobrir quais estavam mal premidas. Após descobrir que, no terceiro compasso, o dedo um estava a abafar 
a primeira corda, corrigi-lhe a posição, avançando o cotovelo, subindo o braço da guitarra e descendo o 
polegar da mão esquerda. Persistindo o problema, pedi-lhe para pisar as cordas mais com a ponta dos dedos. 
O problema foi solucionado. Por fim, pedi-lhe para juntar o arpejo da mão direita aos acordes da mão 
esquerda. Como ambas as mãos tinham sido trabalhadas individualmente, foi fácil juntá-las e, após algumas 
repetições, os primeiros quatro compassos já estavam de cor, seguros e a tempo. Dei-lhe os parabéns por já 
ter lido quatro compassos do repertório do segundo período. Avançámos para a secção seguinte, a partir do 
compasso 5, no qual surgiu a nota fá na sexta corda, embora a aluna tenha tocado a nota lá na quinta corda 
solta. Perguntei-lhe que nota estava escrita na partitura. Ela não soube responder, devido à quantidade de 
linhas suplementares inferiores. Perguntei-lhe onde estaria escrito o dó do terceiro traste da quinta corda e ela 
apontou para a primeira linha suplementar inferior. Pedi-lhe para contar a partir daí. Assim, a aluna 
conseguiu decifrar a nota fá grave. Aconselhei-a a recorrer a esse método de contagem sempre que tivesse 
dúvidas com linhas suplementares. A aluna chegou à transição de lá# para sib, entre os compassos 8 e 9. 
Após largos minutos de cálculos sem a minha ajuda, perguntou, incrédula: "é no mesmo sítio?". Confirmei, 
explicando que o mesmo som e o mesmo traste podem ter nomes diferentes. Dei diversos exemplos, como a 
nota dó que pode ser si# ou a nota fá que pode ser mi#. Mais à frente, deparando-se com um bequadro no 
compasso 10, a aluna pensou que fosse um sustenido. Expliquei que o bequadro anulava as alterações 
anteriores sobre a mesma nota. Continuando a leitura, a aluna encontrou, nos compassos 16 e 17, a 
simultaneidade das notas si e lá#, exclamando: "Ai, credo!". Eu expliquei-lhe que, quanto mais ouvisse e 
tocasse a música, mais iria aprender a gostar daquele som. Indicando-lhe os erros de leitura ao nível das 
notas, dos ritmos e da digitação de ambas as mãos, conseguimos ler toda a peça. Celebrei e afirmei que uma 
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das peças do próximo período já estava lida e pedi-lhe para a estudar o melhor possível durante as férias, 
junto com outra peça que seria escolhida por ela de entre as três restantes. Desejei-lhe boas férias e bom 
estudo, o aluno seguinte chegou e a aula terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº12 
06 de Janeiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta foi a primeira aula do segundo período da aluna Sara, a qual foi integralmente assistida, sem 
qualquer participação ativa da minha parte. Note-se que o reportório deste período foi pré selecionado por 
mim, tendo sido apresentado à aluna na última aula do período passado. Esta é a primeira vez que o Professor 
Tiago trabalha as peças novas com os alunos. A aluna, mesmo no primeiro dia de aulas do período, tornou a 
chegar 15 minutos atrasada, devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente antes. Mal chegou, a 
aluna avisou que só tinha estudado uma peça. Note-se que eu lhe tinha pedido para estudar o Estudo Simples 
nº5 de Leo Brouwer e outra peça à sua escolha de entre três peças pré selecionadas. Com este resultado, 
percebi que deveria ter forçado logo a escolha da segunda peça antes das férias. O Professor, em vez de 
comentar o aviso da aluna, perguntou-lhe se a época festiva tinha sido boa e se tinha comido muitos doces. 
Ela sorriu e acenou afirmativamente. O Professor perguntou-lhe ainda se tinha recebido muitos pares de 
meias no Natal. A aluna riu-se e enumerou a lista das prendas que recebera. 
 Só depois desse momento de descontração é que o Professor lhe perguntou que peça tinha estudado. 
Ela respondeu: "a esquisita". Só quando a aluna colocou a partitura em cima da estante é que o Professor 
percebeu que se tratava do Estudo nº5 de Brouwer. O Professor considerou que a peça não era esquisita, 
afirmando que a própria aluna é que era esquisita a avaliar música. Assim, o Professor tocou o Estudo do 
início ao fim, classificando a música como "gira", em vez de "esquisita". A aluna disse que achava a peça 
simultaneamente gira e esquisita e avisou logo que ainda não conseguia tocar "numa boa", como o Professor, 
referindo-se provavelmente ao andamento rápido e à ausência de hesitações. O Professor, antes de lhe pedir 
para tocar a peça, pediu-lhe para executar o arpejo inicial sobre cordas soltas, exemplificando primeiro na 
guitarra. Nesse momento, reparou que a aluna tinha deixado crescer as unhas e celebrou. No entanto, ao notar 
que ambas as mãos tinham unhas compridas, compreendeu que não tinha sido uma escolha organológica da 
aluna, mas uma escolha estética ou um desenvolvimento involuntário. Avisou-a de que, mais tarde ou mais 
cedo, teria que deixar crescer as unhas da mão direita e cortar as da mão esquerda. Ela não gostou da ideia, 
afirmando que assim ficava esquisito e comentando que preferia deixar crescer as unhas de ambas as mãos. O 
Professor explicou que as unhas da mão esquerda têm de estar o mais curtas possível, para não interferirem 
no pressionar das cordas. Explicou ainda, brincando, que mais esquisito ainda é não ter unha só no mindinho. 
Ela não se mostrou nada entusiasmada com a ideia. Após esta pausa, retornaram ao exercício de arpejo. A 
aluna dominou-o rapidamente, dado o estudo durante as férias e a leitura que efetuámos no fim do primeiro 
período. O Professor pediu-lhe só para aproximar mais os dedos das cordas. Enquanto ela arpejava as cordas 
com a mão direita, o Professor, partilhando a mesma guitarra com a aluna, premiu os acordes com a sua mão 
esquerda. Por fim, o Professor pediu-lhe para tocar a peça. Influenciada pela velocidade do exercício de 
arpejo, a aluna começou a peça muito rápido, apresentando muitas hesitações e reduzindo drasticamente o 
andamento a partir do compasso 5. O Professor interrompeu a performance da aluna, anunciando que iriam 
corrigir já alguns detalhes. A aluna perguntou se o ritmo estava "todo mal". O Professor considerou que só 
estava "um bocadinho mal". Para corrigir o ritmo, recorreu a jogos de imitações, tocando ora o Professor, ora 
a aluna, até esta obter a precisão rítmica pretendida. O Professor chamou ainda a atenção para alguns erros de 
digitação que criavam grandes dificuldades. Isolou essas passagens e repetiu-as para que a aluna consolidasse 
a nova digitação. O Professor, antes de pedir à aluna para continuar a tocar a peça, recordou que lá# é igual a 
sib, o que já tinha sido explicado à aluna na última aula do primeiro período. A aluna respondeu, indignada: 
"eu sei!". Foram criando segurança nas várias passagens problemáticas através de jogos de imitação. Nos 
compassos 11 e 13, que exigem maior abertura da mão, a aluna queixou-se da dificuldade. O Professor 
corrigiu-lhe a posição, levantando-lhe o braço da guitarra e recordando que o polegar da mão esquerda deve 
estar, por norma, atrás do dedo 2. Assim, os dois compassos já foram executados com mais facilidade. De 
seguida, nos compassos 14 e 15, o Professor aconselhou-a a manter o dedo três premido, em vez de o 
levantar e recolocar sempre que muda a harmonia. Talvez devido à inércia da memória digital construída 
durante as férias, foi muito difícil incutir esta mecânica na aluna. Foram necessárias várias indicações, 
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explicações e inúmeras repetições em loop a uma velocidade muito lenta, para que a aluna passasse 
ocasionalmente a manter o dedo três premido. Nos compassos 16 e 17, a aluna estava a levantar os dedos da 
mão esquerda, cortando os baixos antes do tempo, pelo que o Professor explicou que se deve manter as notas 
a soar durante toda a duração das suas figuras rítmicas. Após várias demonstrações e repetições, a aluna 
compreendeu e corrigiu o erro. A seguir, no compasso 18, a aluna executou mal o ritmo, convictamente, ao 
longo de quatro compassos. O Professor relembrou o ritmo correto, exemplificando-o na guitarra, e anotou na 
partitura um risco vertical sobre cada colcheia. Com estas anotações, o Professor acredita que será mais fácil 
ler o ritmo com correção. Na secção final da peça, entre os compassos 22 e 27, o Professor recorreu a uma 
estratégia muito eficaz para promover rapidamente a compreensão da forma e a consciência do 
desenvolvimento motívico. Assim, pediu à aluna para tocar os compassos 22, 24 e 26, que são iguais ao nível 
das notas e do ritmo, intercalando-os com os compassos 23, 25 e 27, tocados pelo Professor. Ou seja, 
tocaram, alternadamente, um compasso cada um. Isto permite que a aluna treine a execução dos seus três 
compassos, que são semelhantes, enquanto escuta, exemplificado pelo Professor, o desenvolvimento do 
motivo que se baseia no intervalo harmónico de meio tom. De seguida, trocaram os papéis. Como a aluna não 
fez rallentando no fim, o Professor circunscreveu a indicação de rallentando. Recorrendo a uma imagem 
metafórica, o Professor descreveu o accelerando como uma bola saltitona que é lançada ao chão e cujos 
ressaltos se tornam progressivamente mais próximos entre si. Então, pediu à aluna para imaginar essa 
imagem invertida, como que uma gravação a andar para trás, imaginando a bola a saltar cada vez mais alto e 
os ressaltos a se tornarem cada vez mais afastados. O Professor afirmou que essa imagem poderia ajudar a 
atingir um rallentando mais eficaz. Explicou ambas as imagens enquanto percutia o chão com o pé, imitando 
o ritmo da bola saltitona imaginada, quer em tempo real, quer em tempo retrogradado. A aluna repetiu várias 
vezes os últimos dois compassos, aumentando progressivamente a eficácia do seu rallentando. O Professor 
deu-lhe os parabéns pelo trabalho e perguntou-lhe qual era, para ela, a parte mais "esquisita" da música 
"esquisita". A aluna apontou para os intervalos harmónicos de meio tom acentuados nos compassos 23 e 25. 
O Professor perguntou-lhe se sabia porque é que aquilo soava "esquisito". A aluna respondeu que não era 
normal ouvir um si e um lá# ao mesmo tempo. O Professor elogiou a resposta, explicando que existem 
intervalos dissonantes e consonantes e que a segunda menor, o intervalo em questão, era dos intervalos mais 
dissonantes. Deu ainda o exemplo da segunda maior, da sétima maior e do trítono como outros intervalos 
dissonantes e das quintas e oitavas perfeitas como intervalos consonantes, exemplificando-os na guitarra. 
Concluiu que era importante que a aluna percebesse porque é que a música lhe soava "esquisita". Por fim, 
pediu-lhe para continuar a trabalhar o Estudo nº5 e para escolher e estudar uma outra peça para a próxima 
aula. 
 A aluna perguntou qual das outras três músicas deveria escolher, colocando-as na estante. O 
Professor olhou para as três peças e, ponderando por uns momentos, decidiu tocar a peça Gaelic Song II de 
Peter Nuttall, perguntando à aluna se achava a música bonita. A aluna confirmou. O Professor considerou 
que, tocada pela aluna, a peça soaria ainda melhor. Ela riu-se. Assim, ficou decido que, de entre as três peças, 
a aluna trabalharia a Gaelic Song II. O Professor explicou que, ao longo da peça, era importante notar como a 
melodia ora está na voz mais grave (compassos 1 e 2), ora passa para a voz mais aguda (compassos 3 e 4). O 
Professor tocou ambos os trechos, explicando que é preciso tocar essas duas configurações da textura de 
forma diferente, ora destacando a voz mais grave, ora destacando a voz mais aguda. Recordou ainda, fazendo 
uma ponte com o período passado, que, na peça Premier Amour de Gerard Montreuil, a aluna teve apenas 
que destacar a melodia na voz mais aguda, tendo agora que superar um novo desafio ao ter, por vezes, que 
destacar também a voz mais grave. O Professor pediu então à aluna para começar a ler a melodia isolada e 
alertou-a logo para a armação de clave, dizendo apenas: "fás e dós". A aluna começou a ler a melodia com 
grande dificuldade, parcialmente devido aos erros de digitação. O Professor pediu-lhe para tomar atenção às 
indicações de digitação na partitura logo desde a primeira leitura. O Professor ia ajudando-a a ler, cantando a 
melodia com nomes de notas. Numa nota que a aluna leu mal, o Professor prolongou a nota correta com a 
voz durante largos segundos, até a aluna a encontrar por tentativa e erro e por confirmação auditiva, tomando 
a voz do Professor como referência. A aluna perguntou o que significavam as ligaduras tracejadas, nas 
anacruses para o compasso 1 e 17 e nos compassos 1, 3, 17 e 19, e o Professor explicou o significado da 
notação. Criando outra ponte com o primeiro período, recordou-a dos ligados na peça Carratera resbaladiza 
de Cees Hartog, explicando que, neste caso, por estarem a tracejado, tratavam-se de ligados mais opcionais. 
No entanto, apesar de opcionais, pediu-lhe para os executar a todos, para desenvolver a técnica. Repetiram 
várias vezes a melodia dos primeiros quatro compassos, fragmentada num jogo de imitações. De seguida, o 
Professor pediu-lhe para tocar a melodia sozinha, enquanto o Professor improvisava um acompanhamento em 
harmónicos. Ela ainda estava muito insegura com a melodia mas, ainda assim, por entre longas paragens, 
chegou sozinha ao compasso 4. Por fim, o Professor pediu-lhe para tentar tocar todas as vozes. Ela revelou 
uma enorme dificuldade na leitura, sendo incapaz de terminar a leitura dos quatro compassos. O Professor 



 

 76 

explicou-lhe que podia adotar um andamento muito mais lento, exemplificando uma vez todos os quatro 
compassos, muito lentamente. A aluna tentou novamente e, devido ao andamento mais lento, conseguiu ler 
mais facilmente, sendo ainda suportada pelas indicações orais do Professor ao nível das notas e da digitação. 
Quando corrigia um erro de digitação, o Professor explicava o motivo. No compasso 3, por exemplo, 
explicou que, ao premir a nota ré do segundo tempo com o dedo 2, o sol grave deixava de soar, e, por isso, 
aconselhou o uso do dedo 3. O Professor pediu-lhe para continuar a ler a peça em casa, insistindo na 
importância das indicações de digitação e explicando que a sua negligência dificultava imenso a leitura. 
Quando o Professor tocou a secção seguinte, a partir do compasso 5, a aluna comentou que as notas eram 
muito agudas. O Professor notou que, fora o compasso 13, a nota mais aguda da peça era apenas o si na 
primeira corda, que a aluna já tocara na peça Premier Amour. A aluna perguntou se, na próxima aula, deveria 
trazer ambas as peças. O Professor confirmou e pediu-lhe para se dedicar mais à peça Gaelic Song II do que 
ao Estudo nº5 de Brouwer, que já estava todo lido. O Professor argumentou que, como as peças eram tão 
bonitas, a aluna tinha mesmo que se esforçar para tocá-las bem. Brincou ainda, dizendo que, se fossem 
músicas feias, já podia tocá-las mal. 
 O tempo chegou ao fim e o Professor despediu-se da aluna, pedindo-lhe para tentar ser mais pontual 
na próxima aula. Ela justificou-se com a aula de Formação Musical, alegando que não podia fazer nada. O 
Professor encolheu os ombros e a aluna saiu da sala. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 13 
Ano Letivo 2015/2016 

13/01/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 

Ritmo 

Ler os ritmos 
escritos com 

correção. Executar 
os ritmos escritos 

com correção. 

Solfejo rítmico das 
passagens mais 

problemáticas. Transposição 
do ritmo solfejado para a 

guitarra. 

Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Regularidade 
rítmica 

Identificar a 
irregularidade 

rítmica na própria 
execução. Manter a 
regularidade rítmica 

nos primeiros 
compassos da peça 

Gaelic Song II. 

Execução em conjunto com o 
Professor. Identificação dos 
momentos de desfasamento 
entre a aluna e o Professor, 

que correspondem a 
irregularidades rítmicas. 
Estudo e repetição das 

passagens mais 
problemáticas, até serem 

executadas com regularidade 
rítmica. 

5 

Barra 

Conhecer a técnica 
e a notação da 

barra. Ler e 
executar barras 
com correção e 
descontração. 

Escuta da explicação do 
Professor sobre a técnica e a 
notação da barra. Estudo de 

um exercício de barras. 
Procura da descontração e 
escuta das indicações do 

Professor. 

5 

Preparação da 
mão esquerda 

Antecipação dos 
dedos sobre os 

trastes necessários. 

Estudo por acordes dos 
compassos 5 a 17 do Estudo 

nº 5 de Leo Brouwer. 
5 
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Dinâmicas Ampliar o leque de 
dinâmica. 

Escuta e observação da 
execução do Professor. 

Procura de um piano mais 
piano (mas audível) e de um 

forte mais forte (mas sem 
trastejar). 

5 

Interpretação / 
Forma / Timbre 

/ Agógica / 
Dinâmica 

Compreender a 
necessidade de 

interpretar o fim da 
peça. Enfatizar a 
forma através do 
timbre, agógica e 

dinâmica. 

Reflexão sobre a 
necessidade de fazer algo de 
especial para enfatizar o fim 
da peça. Associação a uma 

imagem programática 
(música a afastar-se). 

Aplicação de um timbre 
progressivamente mais sul 
ponticello, de diminuendo e 

de um rallentando aos 
últimos dois compassos do 

Estudo nº 5 de Leo Brouwer. 

5 

Acentuação 

Conhecer a 
notação e o 
processo de 
acentuação. 
Execução de 

acentos eficazes. 

Escuta da explicação do 
Professor sobre a notação e 
o processo de acentuação. 

Escuta e observação da 
execução do Professor. 

Estudo da acentuação dos 
intervalos de segunda menor 
harmónica nos compassos 
23 e 25 do Estudo nº 5 de 

Leo Brouwer. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº13 
13 de Janeiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a primeira aula do segundo período que eu leccionei à aluna Sara. A aluna, como seria de 
esperar, tornou a chegar 15 minutos atrasada, devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente 
antes da aula de guitarra. A aluna avisou logo que, na música nova, a peça Gaelic Song II de Peter Nuttall, 
para além dos quatro compassos trabalhados na aula anterior, só tinha conseguido ler um compasso e meio, 
pois não tinha tido muito tempo durante a semana. Emprestei-lhe o afinador, sem qualquer comentário, 
averiguando se a aluna, depois das férias, ainda se lembrava do funcionamento do cravelhame. Infelizmente, 
estava muito esquecida, tornando a afinar as cravelhas erradas e a rodá-las para sentidos opostos à afinação 
pretendida, rodando-as ainda com demasiada amplitude. Tornei a explicar novamente a correspondência das 
cordas às cravelhas, dos sentidos de rotação ao aumento ou redução da tensão das cordas e, por fim, 
aconselhei minúcia no manuseamento das cravelhas, sugerindo gestos de pouca amplitude. A aluna, agora 
recordada, afinou a sua guitarra sozinha, ainda que com alguma dificuldade. 
 Após a afinação, pedi-lhe para tocar a peça Gaelic Song II. A aluna executou o trecho que estudara, 
até ao compasso 6, perguntando no fim se o ritmo estava certo. Eu disse que, em geral, estava certo, e elogiei 
a sua leitura, mas chamei a atenção para vários erros. Note-se que a aluna parava frequentemente, não 
respeitava de todo a digitação indicada e, por vezes, tocava mais cordas na mão direita do que estava escrito. 
Quanto à digitação, expliquei que, embora houvesse poucos dedos escritos na partitura, aqueles que estavam 
escritos eram essenciais para que ela conseguisse tocar com correção. Focámos cada um dos erros de 
digitação da aluna. Em cada erro, eu pedia-lhe para parar e perguntava-lhe o que estava errado. Ela demorava 
muito tempo, mas, observando a partitura e a sua própria mão e comparando ambas, acabava por descobrir os 
seus erros. Em vez de lhe corrigir logo os erros, pretendi, com esta estratégia, que a aluna ganhasse alguma 
autonomia na sua autocorreção. Em alguns casos, a aluna percebera mal a notação, lendo dedo 2 em vez de 
dedo 3 e vice versa, porque as indicações na partitura são tão pequenas que se tornam quase ilegíveis. 
Escrevi, sobre as indicações impressas, indicações manuscritas maiores e mais legíveis. Enquanto 
abordávamos a digitação, fui tentando incutir logo algumas noções de antecipação das notas e de estabilidade 
da mão esquerda. Quanto às paragens, alertei-a para o problema e toquei junto com a aluna, para que ela 
fosse forçada a aperceber-se das passagens que não estavam fluidas, o que se tornava evidente nos momentos 
em que ela parava e eu seguia em frente. Então, abordámos cada uma dessas passagens, estudando-as 
lentamente e repetindo-as até ganharem fluência. Quanto ao excesso de cordas tocadas pela mão direita, pedi-
lhe para ler a partitura com atenção em cada acorde onde ocorria essa imprecisão e para tocar apenas as 
cordas necessárias. Esse problema verificava-se, sobretudo, quando o polegar da aluna articulava 
involuntariamente duas cordas em simultâneo. Foquei também os ligados, nos quais a aluna articulava a 
segunda nota demasiado piano, quebrando o equilíbrio de dinâmica na melodia, e cedo demais, quebrando a 
regularidade rítmica. 
 Resolvidos os problemas mais urgentes na secção lida da peça Gaelic Song II, pedi-lhe para avançar 
com a leitura em casa e passei para o Estudo Simples nº5 de Leo Brouwer. A aluna começou a tocar a peça, 
mas falhou logo no ritmo dos primeiros quatro compassos. Interrompi-a e pedi-lhe para solfejar o ritmo. 
Notando a irregularidade do seu solfejo, liguei o metrónomo e pedi-lhe para tentar novamente. A aluna 
acabou por solfejar o ritmo corretamente, embora tenha revelado grandes dificuldades em manter-se a tempo 
com o metrónomo. Após este exercício, a aluna transpôs para a guitarra o ritmo que solfejara, mantendo a 
mesma correção. A aluna esqueceu-se de tocar o quarto compasso, que, ao nível das notas e do ritmo, é igual 
ao primeiro, afirmando que tinha estudado assim em casa, por distração. O ritmo do compasso 9 também 
estava errado. Repeti exatamente o mesmo processo que tinha aplicado ao ritmo dos primeiros quatro 
compassos, pedindo-lhe para solfejar o ritmo correto primeiro, tocando-o só depois na guitarra. O mesmo 
aconteceu com o ritmo dos compassos 16 e 17. Corrigidos os erros rítmicos, e notando que a aluna estava a 
mudar de posição em cada nota, insisti na antecipação da mão esquerda, pedindo-lhe para tocar em acordes 
toda a secção entre os compassos 5 e 17. Ela sentiu muitas dificuldades, mas acabou por conseguir. Quando 
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lhe pedi para tornar a arpejar, mantendo a antecipação rápida da mão esquerda por acordes, a melhoria foi 
evidente, resultando numa maior segurança, definição harmónica e estabilidade da mão. Debruçámo-nos 
demoradamente sobre as transições entre os compassos 8/9 e 9/10, nas quais a aluna continuava a parar. 
Alterámos a digitação e analisámos cada gesto muito lentamente, enquanto eu exemplificava e a aluna 
imitava. Após várias repetições, o problema foi resolvido, havendo finalmente fluência entre o compasso 9 e 
os compassos adjacentes. Nos últimos dois compassos, a aluna efetuou accelerando e crescendo, que são o 
extremo oposto do que é sugerido na partitura. Exemplifiquei na guitarra, justapondo uma imitação da aluna, 
com accelerando e crescendo, à sua versão oposta, com rallentando e diminuendo. Perguntei-lhe que versão 
preferia. Ela gostou mais da versão com rallentando e diminuendo, pelo que lhe pedi para aplicar sempre, 
pelo menos, essa agógica, visto que está escrita na partitura. Expliquei que, para além do rallentando escrito, 
podíamos acrescentar algo de especial aos últimos dois compassos, para enfatizar o fim da peça. Assim, 
mantendo a dinâmica diminuendo, aconselhei-a ainda a tornar o timbre progressivamente mais sul ponticello, 
como se a música se fosse afastando para longe. Ela sorriu com a comparação e gostou da sugestão, 
executando-a com eficácia. De seguida, como planificado, alertei-a para a existência de indicações de 
dinâmica na partitura, as quais estavam a ser completamente ignoradas, e pedi-lhe para aplicá-las a todas, 
recomeçando do início da peça. A aluna começou a tocar o primeiro compasso forte demais. Expliquei que, 
para que haja margem para o crescendo, é necessário começar muito piano. Fui exemplificando na guitarra as 
dinâmicas escritas e comentando as dinâmicas da aluna, até que, após várias repetições, a aluna executou um 
arco eficaz nos primeiros quatro compassos. Mais à frente, pedi-lhe para criar uma grande diferença de 
dinâmica entre os compassos 8 e 10. Para isso, pedi-lhe para tocar o mais piano possível a secção entre os 
compassos 5 e 8, e para tocar o mais forte possível a secção a partir do compasso 10. A aluna tinha um leque 
dinâmico muito reduzido, pelo que lhe fui pedindo para tornar o piano quase inaudível e para tocar o forte 
realmente forte. Assim, fui alargando pouco a pouco os horizontes dinâmicos da aluna. No entanto, a 
dinâmica forte soava trastejado, pelo que lhe pedi para tocar com a mão direita um pouco mais para a direita. 
Ela exagerou, tocando mesmo muito sul ponticello. Assim, apontei para a zona das cordas que permite tocar 
forte sem trastejar e sem soar muito sul ponticello e pedi-lhe para procurar sempre o equilíbrio entre a 
intensidade da dinâmica e a qualidade do timbre. Foquei ainda as acentuações, perguntando-lhe se conhecia o 
significado do símbolo de acento. Ela disse que achava que o símbolo implicava cortar o som. Expliquei que, 
por vezes, cortar o som simulava, de facto, o efeito de uma acentuação, mas que, ainda assim, a acentuação 
estava mais relacionada com um aumento súbito de dinâmica. Isto é, as notas acentuadas devem ser tocadas 
mais forte do que as outras. Pedi-lhe para acentuar, pelo menos, os intervalos harmónicos de segunda menor 
nos compassos 23 e 25, desafio que a aluna superou com facilidade. Por fim, pedi-lhe para recapitular o que 
havia para aperfeiçoar durante o estudo em casa. A aluna mencionou, sem esquecimentos, todos os pontos 
trabalhados na aula. O aluno seguinte chegou e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 14 
Ano Letivo 2015/2016 

20/01/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura 

Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 

Conhecer e aplicar 
estratégias de 

leitura. 

Escuta da explicação do 
Professor sobre algumas 

estratégias de leitura. Leitura 
da peça Gaelic Song II, com 

aplicação das estratégias 
expostas. 

Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Textura / 
Dinâmica 

Compreender a 
textura da peça 
Gaelic Song II. 
Distinguir as 

camadas da textura 
através da 
dinâmica. 

Análise da textura na 
partitura. Execução da 

melodia em forte enquanto o 
Professor toca o 

acompanhamento em piano. 
Execução do 

acompanhamento em piano 
enquanto o Professor toca a 
melodia em forte. Execução 

de ambas as texturas em 
simultâneo, distinguindo-as 

através da dinâmica. 

15 

Barra 

Conhecer a técnica 
e a notação da 

barra. Ler e 
executar barras 
com correção e 
descontração. 

Escuta da explicação do 
Professor sobre a técnica e a 
notação da barra. Estudo de 

um exercício de barras. 
Procura da descontração e 
escuta das indicações do 

Professor. 

10 

Forma / Gestão 
do estudo 

Reconhecer a 
repetição de 

Análise da partitura, focando 
os compassos 1 a 4 e 17 a 5 
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material musical. 20 da peça Gaelic Song II. 
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Relatório/Reflexão de aula nº14 
20 de Janeiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a segunda aula consecutiva que eu leccionei à aluna Sara. A aluna, como é costume, tornou 
a chegar 15 minutos atrasada, devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente antes. Mal entrou, 
avisou que não tinha podido ler nenhum compasso da peça Gaelic Song II de Peter Nuttall, devido aos 
trabalhos para a escola. Alertei-a para a necessidade de avançar com a leitura da música, que não é fácil. 
Visto que a guitarra da aluna já se encontrava afinada, não houve esse pretexto para trabalhar a afinação. 
Pedi-lhe para tocar primeiro o Estudo Simples nº5 de Leo Brouwer, só para revê-lo rapidamente e garantir 
que não é esquecido. No entanto, avisei que pretendo dedicar a maior parte da aula à peça Gaelic Song II. 
Antes de começar a tocar, a aluna pediu-me para recordar o ritmo dos primeiros quatro compassos. Em vez 
de cumprir o seu pedido, que seria prejudicial para a sua autonomia, pedi-lhe para fingir que eu não estava 
ali, pois ninguém ia recordar nenhum ritmo, nem no estudo em casa, nem na audição. A aluna solfejou o 
ritmo muito piano e começou a tocar com correção. Elogiei o método, pedindo-lhe para aplicá-lo sempre que 
tivesse dúvidas ao nível do ritmo. Durante a execução da peça, a aluna não efetuou quaisquer dinâmicas até 
ao compasso 18, quando exclamou: "oh, esqueço-me sempre!". Então, do compasso 18 até ao fim da peça, já 
executou dinâmicas muito eficazes. Elogiei muito o seu estudo, as dinâmicas que executou e os dois últimos 
compassos, adornados com rallentando, diminuendo e sul ponticello. A aluna perguntou se era preciso tocar 
com dinâmicas em audição, o que, claro, confirmei convictamente. Ela revelou que temia que os pianos, por 
serem tão piano, não se ouvissem. Eu expliquei que o público, à partida, ouviria com muito mais interesse 
uma interpretação que explora um vasto leque dinâmico do que uma interpretação que se mantém sempre no 
mesmo nível sonoro. Isto porque é toda uma dimensão do som que está em causa: a intensidade. Dito isto, 
expliquei que, antes da audição, haveria um teste acústico na sala, para determinar quão piano se pode descer 
sem que a música se torne inaudível. Por enquanto, pedi-lhe para não se preocupar com os pianos que possam 
estar demasiado piano, concentrando-se em tocar os fortes mais forte. Ela tocou novamente a peça do início 
ao fim, desta vez com dinâmicas logo desde o início. Elogiei novamente o seu trabalho, pedindo-lhe para 
continuar a estudar a peça em casa, aumentando a dinâmica dos fortes e acelerando a peça pouco a pouco 
com metrónomo, desde um tempo confortável até às 70 unidades metronómicas sugeridas na partitura. 
 Seguimos para a peça Gaelic Song II. A aluna continuava a ter apenas os primeiros seis compassos 
lidos e a insegurança era semelhante à da aula passada, denunciando falta de estudo. A peça encontrava-se 
repleta de paragens, mesmo num andamento muito lento. Alertei-a para a necessidade de ler mais compassos 
da partitura e estudar o que já foi lido em aula, ou não seria possível tocar a peça. Tive de decidir se seguiria 
a minha planificação ou se perderia tempo a corrigir novamente os erros de digitação e a trabalhar as 
passagens com paragens nos primeiros compassos. Achei que, para ela, seria mais útil aperceber-se já das 
preocupações musicais que deverá ter no estudo em casa. Para que se consciencializasse da identidade, 
importância e independência da melodia, pedi-lhe para a isolar, tocando-a forte, enquanto eu tocava o 
acompanhamento muito piano. A aluna colocou dúvidas sobre algumas notas, não percebendo se pertenciam 
à melodia ou ao acompanhamento. Através da análise da partitura, ajudei-a a delimitar as camadas da textura. 
De seguida, invertemos os papéis, ou seja, eu toquei a melodia muito ligada e forte, enquanto a aluna tocava 
o acompanhamento muito piano. Aproveitei esta separação das vozes para, além das diferenças de dinâmica 
entre as camadas da textura, trabalhar algumas questões técnicas ao nível da digitação, procurando ainda que 
os baixos soassem durante toda a sua duração. Após várias repetições, pedi-lhe para tocar os seis compassos 
sozinha do início, destacando já a melodia e passando o acompanhamento para segundo plano. Ela fê-lo 
apenas parcialmente, notando-se o esforço, mas não sendo atingida nem a constância do destaque, nem uma 
diferença sonora muito significativa. Pedi-lhe para continuar a procurar uma maior e mais constante 
diferença de dinâmica em casa. 
 Como planificado, indiquei algumas estratégias de leitura antes de lermos os compassos seguintes. 
Tornei-lhe a explicar, por outras palavras, o conceito de posição, esperando ultrapassar as dificuldades que a 
aluna revelou no teste do primeiro período. Ela mostrou-se muito atenta e disse que percebeu. Então, 



 

 84 

expliquei que, em cada posição, existe uma nota mais aguda possível e uma nota mais grave possível, 
correspondendo, respetivamente, ao dedo quatro na primeira corda e ao dedo um na sexta corda 
(naturalmente, excluí as posições estendidas da minha explicação). Perguntei-lhe, para várias posições 
diferentes, quais eram as notas mais graves e as notas mais agudas. Ela acertou as respostas. Então, mostrei 
como, quando surge um fá grave na sexta corda, a única posição possível é a primeira posição, tal como, 
quando surge uma nota mais aguda do que sol sustenido, não será certamente tocada na primeira posição, a 
menos que seja utilizada uma posição estendida. Este tipo de raciocínio ajuda a definir ou a excluir 
imediatamente as posições da mão esquerda, pelo que lhe pedi para tentar aplicar esses princípios na leitura 
da peça. Notei ainda que a sexta corda, embora duas oitavas abaixo, partilha com a primeira corda a mesma 
correspondência entre trastes e nomes de notas. Assim, sabendo, por exemplo, que o sétimo traste da primeira 
corda é um si, fica-se logo a saber que, no mesmo traste, há um si na sexta corda. Começámos então a leitura 
para lá do sexto compasso. Primeiro, pedi à aluna para ler apenas a melodia. Notando a sua imensa 
dificuldade em identificar o número dos trastes, apercebi-me de que os pontos no braço da sua guitarra se 
tinham apagado. Tirei o meu corretor e marquei-lhe novos pontos nos trastes V e VII. A leitura foi avançando 
muito devagar, enquanto eu a alertava para as notas erradas e para os erros de digitação. Lida a melodia, 
pedi-lhe para ler apenas o acompanhamento e, eventualmente, chegámos à barra no compasso 7. Perguntei à 
aluna se alguma vez tinha feito uma barra e ela disse que não. Expliquei-lhe o significado da notação da 
barra, traduzindo o C de cejilla, explicando que meia barra corresponde às três primeiras cordas e associando 
a numeração romana ao traste onde se prime a barra. Como planificado, apresentei-lhe um exercício de 
barras, que consistia na recolocação da barra em cada traste e em cada combinação de cordas, arpejando-as 
para perceber que cordas estão mal pisadas. Notando a imensa tensão que a aluna estava a acumular, pedi-lhe 
para aplicar apenas o mínimo de força necessário e para ajustar o ângulo e o tamanho da barra para encontrar 
a posição mais eficiente. Corrigi ainda a sua postura, chegando-lhe o cotovelo esquerdo para a frente, 
descendo-lhe o polegar no braço da guitarra e alterando a inclinação da guitarra. Repreendi ainda o uso de 
outros dedos a apoiar a barra, truque a que a aluna rapidamente se acostumou. Pedi-lhe para estudar o 
exercício em casa, explicando que, com esforço e regularidade, tornar-se-ia fácil tocar as barras da peça. Por 
fim, pedi-lhe para juntar ambas as camadas, tocando melodia e acompanhamento em simultâneo. Lemos até 
ao compasso 8, corrigindo sempre todos os erros de notas e de digitação. Pedi-lhe para continuar a ler em 
casa, para além de estudar o que já tinha sido lido em aula. Mostrei-lhe, na partitura, como a secção final, 
entre os compassos 17 e 20, era praticamente igual aos primeiros quatro compassos e que, por isso, só lhe 
faltava ler a peça entre os compassos 9 e 16. Acredito que, ao delimitar o material novo, estarei a promover a 
eficiência do estudo da aluna e a sua motivação na leitura. 
 O aluno seguinte chegou e a aula terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº15 
27 de Janeiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi integralmente assistida, sem qualquer participação ativa da minha parte. 
A aluna, como é habitual, chegou 15 minutos atrasada, devido à aula de Formação Musical que tem 
imediatamente antes. O Professor perguntou-lhe se estava tudo bem, dada a expressão suspeita com que a 
aluna entrou na sala. Ela confessou que estava intrigada com o palco montado na entrada da escola e 
perguntou o que se ia passar. O Professor Tiago anunciou que eu iria tocar durante o intervalo, numa audição 
integrada no ciclo de música de câmara organizado pelos professores estagiários, e a aluna ficou muito 
entusiasmada. O Professor pediu à aluna para tocar o Estudo Simples nº5 de Leo Brouwer. Ela começou a 
tocar com o ritmo dos primeiros quatro compassos errado mas, ao longo da execução, foi-se autocorrigindo 
até chegar ao ritmo certo. O Professor pediu-lhe para refletir bem antes de começar a tocar, começando só 
quando se sentisse totalmente preparada. Então, pediu à aluna para tocar novamente, desta vez com o ritmo 
certo logo desde o início e ela tocou toda a peça com correção. O Professor elogiou a performance e alertou 
para a necessidade de memorizar a peça para a audição, pedindo-lhe para a trazer de memória já na próxima 
aula. Pediu ainda à aluna para tocar uma terceira vez, mas dessa vez junto com o Professor que, 
intuitivamente, a levou a tocar mais rápido, com maior precisão rítmica e com dinâmicas ainda mais 
evidentes. 
 Seguiram para a peça Gaelic Song II de Peter Nuttall, que está mais atrasada, sendo a maior 
prioridade neste momento. A aluna avisou que, depois da aula passada, quando voltou a estudar a peça em 
casa, já não se lembrava dos compassos 7 e 8, lidos em aula. O Professor perguntou-lhe quanto tempo tinha 
passado depois da aula, antes de ela tornar a estudar a peça. A aluna confessou que tinham passado "uns 
dias". O Professor explicou que, quanto mais próximo da aula se volta a estudar, de preferência no próprio 
dia ou no dia seguinte, maior a probabilidade de que a aluna ainda se lembre do que aprendeu. A aluna ficou 
em silêncio, com uma expressão comprometida. O Professor pediu-lhe para tocar a peça. A aluna começou a 
tocar e parou logo, após se enganar no primeiro acorde do primeiro compasso, tocando fá natural por 
negligência da armação de clave. Tudo indicava uma total ausência de estudo. O Professor disse apenas: "fá 
sustenido". A aluna recomeçou, executando os primeiros seis compassos com muitos erros e paragens, mais 
até do que na aula anterior. O Professor perguntou-lhe se tinha estudado e ela confessou que não. Assim, o 
Professor explicou-lhe que seria impossível tocar aquela peça, que era muito bonita mas que também 
representava um desafio que a aluna não estava a tentar superar. O Professor perguntou-lhe se gostava da 
peça e ela disse que gostava e que também considerava a peça muito bonita, embora achasse que era muito 
difícil. O Professor insistiu na importância de adotar um andamento lento o suficiente para que não haja 
paragens e pediu-lhe para repetir em loop os primeiros quatro compassos, dando sugestões ao nível da 
digitação. Quando esses quatro compassos tornaram a recuperar alguma segurança, embora num andamento 
excessivamente lento, avançaram para os compassos 5 a 8, sendo que eu lera os compassos 7 e 8 com a aluna 
na aula passada. A aluna tocou-os quase como se estivesse a lê-los à primeira vista, lembrando-se, no 
entanto, dos mecanismos técnicos trabalhados na última aula. O Professor pediu-lhe para repetir em loop os 
compassos 5 a 8, enquanto a ia ajudando a acelerar a leitura, cantando com o nome das notas. Ainda assim, 
por vezes, a aluna demorava demasiado tempo a decifrar as notas, pelo que o Professor recordou o método de 
leitura que consiste em contar tons e meios tons entre os trastes. Recordou que, após as notas terminadas em 
"i" (si e mi) existe meio tom, que corresponde à distância de um traste, enquanto que, após todas as outras 
notas, existe um tom, que corresponde à distância de dois trastes. Naturalmente, isto só se aplica às notas 
naturais, sem alterações. Esse método foi útil e acelerou de facto a leitura da aluna em certas passagens. O 
Professor tornou ainda a insistir na definição das posições, pedindo à aluna para explicar em que consistem as 
posições da mão esquerda. Ela manteve-se em silêncio durante muito tempo. O Professor explicou que a 
posição implica que cada dedo da mão esquerda corresponda a um traste. Colocou a mão numa posição 
aleatória e perguntou à aluna em que posição tinha a mão. Ela respondeu corretamente. Então, explicou que, 
naquela posição, o dedo três estaria sempre no seu respetivo traste, avisando que a aluna costumava levá-lo 
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para um traste à frente sem necessidade. A noção de posição parece estar cada vez mais sólida na mente da 
aluna, embora ainda tenda a usar dedos fora dos seus respetivos trastes. Após a aluna ganhar alguma 
segurança entre os compassos 5 e 8, o Professor pediu-lhe para tocar desde o início, o que resultou numa 
execução lenta mas correta. O Professor perguntou-lhe se, na próxima aula, iria tornar a dizer que se tinha 
esquecido do que estiveram a estudar. A aluna baixou a cabeça e, sussurrando, comprometeu-se a estudar 
durante a semana. O Professor pediu-lhe para trazer na próxima aula, para além do Estudo nº5 de Brouwer de 
cor, a peça Gaelic Song II lida até ao compasso 12 e sem paragens. 
 O tempo esgotou-se e chegou o aluno seguinte. O Professor perguntou à aluna se ainda achava o 
Estudo nº5 de Brouwer muito "esquisito". Ela confessou que já não achava a música "esquisita", o que é 
muito curioso. O Professor felicitou-a por ter aprendido a gostar do Estudo e despediu-se, pedindo-lhe para 
não se esquecer de vir assistir à minha audição, às 17:45. A aula terminou e a aluna saiu da sala. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 16 
Ano Letivo 2015/2016 

03/02/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
1 metrónomo 

5 
Performance / 
Memorização 

Experienciar 
situação de 

performance sem 
partitura. 

Simulação de situação de 
performance sem partitura. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Andamento / 
Regularidade 

rítmica 

Manter o mesmo 
andamento com 

regularidade rítmica 
ao longo de todo o 

Estudo nº5 de 
Brouwer. 

Estudo da peça com 
metrónomo a 70 batimentos 

por minuto. 
5 

Preparação da 
mão esquerda 

Antecipar os dedos 
sobre os trastes 

necessários. 

Estudo da preparação da 
mão esquerda por mudança 

de corda, enquanto o 
Professor indica todos os 

dedos sujeitos à 
antecipação. 

5 

Legato 

Compreender a 
diferença entre o 

staccato e o legato. 
Executar a melodia 

em legato. 

Escuta da execução do 
Professor, justapondo uma 

versão em legato e uma 
versão em staccato. Diálogo 
sobre a articulação. Estudo 

do legato na melodia, 
enquanto o Professor 

identifica todos os cortes no 
som. 

10 

Dinâmica Executar dinâmicas 
eficazes. 

Estudo de todas as 
dinâmicas escritas e 

experimentação sobre outras 
possibilidades na peça 

Gaelic Song II. 

10 
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Relatório/Reflexão de aula nº16 
03 de Fevereiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi integralmente leccionada por mim. Note-se que esta é a última aula antes 
das férias de carnaval, ou seja, a aluna não terá aula na próxima semana, o que resultará em duas semanas 
inteiras sem acompanhamento. Novamente, a aluna chegou 15 minutos atrasada, devido à aula de Formação 
Musical que tem imediatamente antes. Para confirmar se a aluna já conseguia afinar a guitarra sozinha, 
emprestei-lhe o afinador. A aluna tornou a rodar cravelhas erradas para direções erradas. Fiquei perplexo, 
pois já tínhamos trabalhado esta questão inúmeras vezes. Tornei a explicar a estratégia que consiste em 
seguir as cordas até às respetivas cravelhas, para além de recordar rapidamente tudo o que já tínhamos falado 
anteriormente sobre a afinação. Após essa nova exposição, a aluna já afinou sozinha a guitarra. Pedi-lhe para 
se preparar durante as férias, refletindo sobre a afinação e recordando as minhas indicações, para que, na aula 
seguinte, conseguisse afinar logo a guitarra sozinha sem qualquer intervenção da minha parte. Ela disse que 
ia tentar. 
 Pedi-lhe para tocar o Estudo Simples nº5 de Leo Brouwer. Ela tocou-o com segurança e de cor. No 
entanto, tocou toda a peça com o ritmo errado, do início ao fim. Se excluirmos os compassos 9, 16, 23 e 25, 
note-se que todos os compassos da peça começam com a mesma célula rítmica, composta por uma colcheia e 
duas semicolcheias, por esta ordem. No entanto, a aluna transformou involuntariamente todas essas células 
em semicolcheia, colcheia e semicolcheia. Elogiei a sua performance, perguntando-lhe no entanto se não 
notava nada de errado. Ela perguntou, receosa: "o ritmo?". Eu confirmei e pedi-lhe para solfejar o primeiro 
tempo da peça. Ela pensou muito, solfejando finalmente o ritmo correto. Eu insisti na importância de solfejar 
sempre o ritmo antes de começar a tocar. Ela confessou que, durante o estudo em casa, tinha estranhado 
como a música estava, de facto, a soar-lhe diferente, revelando que a estudara sempre com o ritmo errado 
durante toda a semana. Para além dessa correção, pedi-lhe só para não deixar os intervalos harmónicos de 
segunda menor a soar durante o baixo dos compassos seguintes. Ela não compreendeu e tocou novamente da 
mesma forma. Expliquei que, simultaneamente com a articulação do baixo do compasso seguinte, a aluna 
poderia colocar os dedos da mão direita ou da mão esquerda sobre a segunda e terceira cordas, abafando-as. 
Pedi-lhe ainda para não tocar tão forte os intervalos harmónicos de segunda menor nos compassos 23 e 25, 
porque, embora tenham acentos, o som soava estalado. Como o andamento adotado pela aluna era um pouco 
lento, liguei o metrónomo com os 70 batimentos por minuto aconselhados na partitura e passámos toda a 
peça. A aluna já tinha segurança técnica suficiente para tocar a tempo, mas revelou grandes dificuldades na 
sincronização com o metrónomo. 
 Após a revisão rápida do Estudo nº5 de Brouwer, partimos logo para a peça Gaelic Song II de Peter 
Nuttall, que era mais urgente. A aluna avisou que não tinha conseguido ler nenhum compasso da peça para 
além dos primeiros oito compassos, que já foram lidos em aula. Expliquei que, se a aluna não se esforçasse 
na leitura em casa, só avançaria na peça enquanto a líamos nas aulas, o que seria uma grande limitação para 
ela. Notei ainda que a leitura se treina, ou seja, quanto mais partituras forem lidas pela aluna sozinha, mais 
fácil se tornará a leitura de partituras futuras. Antes da performance da aluna, avançámos diretamente para o 
compasso 9, para acelerar já a leitura, em vez de consumir tempo a corrigir os eventuais erros dos primeiros 
oito compassos. Enquanto a aluna lia muito lentamente, eu ia, por meio de perguntas, tais como: "que nota 
está escrita aqui?" ou "que dedo estás a usar aqui?", levando-a a corrigir os seus erros com autonomia. Ou 
seja, a identificação dos erros era feita por mim, mas a correção era feita apenas por ela. Infelizmente, a aluna 
tende a não identificar os seus próprios erros, o que prejudica a sua autonomia durante o estudo. Pedi-lhe para 
confirmar constantemente em casa se aquilo que está escrito e aquilo que está a tocar coincidem ou não. 
Durante a leitura, fui explicando vários mecanismos técnicos da digitação. A aluna revelou muitas 
dificuldades no compasso 12, que implica arrastar a mão para uma posição mais aguda. Mesmo após a 
demorada leitura das notas, as cordas estavam a ser abafadas pela mão da aluna, pelo que lhe pedi para 
encaracolar mais os dedos e para abrir mais espaço na mão, o que resultou. No mesmo compasso, a aluna 
tendia a articular inconscientemente várias cordas em simultâneo com o polegar. Como a aluna não se 
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apercebia de que estava a tocá-las, negando-o, eu fi-la olhar para as cordas, que ainda estavam a vibrar. 
Reconhecendo o erro, foi mais fácil corrigi-lo, repetindo os acordes e observando a sua própria mão direita. 
Após lermos e repetirmos toda a secção nova, entre os compassos 9 e 12, pedi-lhe para efetuar a preparação 
da mão esquerda em cada corda. Para isso, dizia-lhe todos os dedos necessários em cada corda no momento 
da preparação, como, por exemplo, "4, 3 e 1" no início do compasso 10. Ao longo do seu esforço de leitura, 
surgiram oportunidades para recordar e aplicar algumas das estratégias de leitura abordadas, como a 
contagem de trastes por tons e meios tons, a equivalência dos nomes das notas da sexta e primeira cordas e 
ainda recorremos à confirmação auditiva. No início do compasso 10, pedi-lhe para confirmar se a nota que 
estava a premir na quarta corda era ou não a nota sol, recorrendo à confirmação auditiva com a terceira corda 
solta. Ela estava a tocar sol sustenido, mas, mesmo após comparar a nota várias vezes com a nota sol natural 
da terceira corda solta, considerou que ambas soavam da mesma forma, não se apercebendo de que eram 
duas notas diferentes. Dada esta falta de acuidade auditiva, preocupa-me o trabalho sobre a afinação no 
futuro. Note-se que, após termos lido esta nova secção, entre os compassos 9 e 12, ficou a faltar apenas a 
leitura da secção entre os compassos 13 e 16, que eu pedi à aluna para ler durante as férias. Pedi então à aluna 
para tocar a peça do início, visto que tínhamos saltado diretamente para a leitura da secção nova, em vez de 
começar pela performance das secções estudadas, como é habitual. A sua execução foi muito mais segura do 
que na aula anterior. Apesar das hesitações, já não houve paragens. Ainda assim, foi necessário corrigir 
alguns erros. A aluna demorava muito tempo a premir o acorde que surge no terceiro tempo dos compassos 5, 
7 e 13. Para mecanizar o movimento da mão esquerda, pedi-lhe para premir o acorde, afastar a mão esquerda 
do braço da guitarra e voltar a colocar o acorde, repetindo esse exercício inúmeras vezes. Ela premia um dedo 
de cada vez e, por isso, mostrei-lhe como eu premia todos os dedos em simultâneo e pedi-lhe para fazer o 
mesmo. Não conseguiu completamente mas, ainda assim, acelerou imenso a colocação do acorde. Quando 
lhe pedi para tocar o acorde em contexto, tornou a levar muito tempo a premi-lo. Expliquei que não fazia 
sentido demorar tanto tempo quando já conseguia colocar o acorde isolado rapidamente. A aluna tentou 
novamente, concentrando-se e executando finalmente a transição para o acorde sem hesitar. Aparentemente, 
para além da falta de preparação técnica, o problema devia-se também a uma questão de atitude e 
concentração. Havendo já alguma segurança técnica, avancei para a expressão. A aluna estava a tocar todas 
as notas da melodia em staccato. Por isso, imitei-a, tocando a melodia toda staccato e perguntei-lhe se notava 
algum problema na minha execução. Ela não respondeu. Justapus a imitação dela a uma versão legato e 
perguntei-lhe se notava alguma diferença. Ela respondeu que, na primeira versão, eu estava a cortar o som. 
Perguntei-lhe que versão é que ela estava a fazer antes e de que versão é que ela gostava mais. Ela 
reconheceu que estava a cortar o som e confessou que preferia a versão legato. Fui muito exigente e 
minucioso no tratamento do legato. Pedi-lhe para tocar muito lentamente e apontei todos os pequenos cortes 
entre as notas da melodia. Estudámos o legato em toda a melodia já lida, desde o início da peça até ao 
compasso 12. A certa altura, a aluna já se apercebia sozinha quando cortava a duração de uma nota da 
melodia, repetindo a passagem e corrigindo o erro. Elogiei muito essa consciência da articulação, que será 
essencial para que haja autonomia no estudo da aluna. Após muitas repetições, a sua execução tornou-se 
muito mais legato. Por fim, foquei as dinâmicas, pedindo-lhe para executar todas as dinâmicas escritas, que 
são poucas, e sugerindo outras pequenas inflexões ao nível do fraseado. A aluna compreendeu e executou as 
dinâmicas com correção e facilidade. 
 O tempo terminou e eu pedi-lhe para trabalhar muito durante as férias, não deixando o Estudo nº5 de 
Brouwer ser esquecido, praticando a expressão e a técnica nas secções lidas da peça Gaelic Song II e lendo a 
única secção que ainda faltava ler, entre os compassos 13 e 16. Pedi-lhe ainda para tentar memorizar a peça 
Gaelic Song II o melhor possível, repetindo e decorando pequenas passagens. Expliquei que, devido às 
constantes mudanças de posição da peça, é preferível decorá-la, para aumentar a segurança em audição. A 
aluna assumiu o compromisso, guardou a guitarra e saiu da sala. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 17 
Ano Letivo 2015/2016 

17/02/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
1 metrónomo 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Dinâmica Alargar o leque de 
dinâmica. 

Execução conjunta com o 
Professor, enquanto o 
Professor exagera os 

extremos da dinâmica, 
tocando os fortes mais forte 

e os pianos mais piano. 

5 

Simultaneidade 
dos ataques da 

mão direita 

Distinguir ataques 
simultâneos de 

ataques 
desfasados. 

Articular duas 
cordas em 

simultâneo com a 
mão direita. 

Escuta da execução do 
Professor, justapondo 
ataques simultâneos e 
desfasados. Estudo do 

movimento dos dedos da 
mão direita. Jogo de 

imitações descontextualizado 
(sobre cordas soltas) e em 

contexto (nos compassos 16, 
17, 23, 25 e 27 do Estudo 

nº5 de Leo Brouwer). 

5 

Acentuação / 
Timbre 

Executar todos os 
acentos do Estudo 
nº5 de Leo Brouwer 
com qualidade de 

som. 

Estudo isolado de todos os 
acentos escritos no Estudo 

nº5 de Leo Brouwer. Exagero 
da acentuação, tocando os 

acentos muito forte e o 
restante muito piano. Procura 
da qualidade de som durante 
a acentuação, recorrendo a 

uma região ligeiramente mais 
sul ponticello e reduzindo a 

dinâmica da música que não 

10 
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é acentuada. 

Regularidade 
rítmica 

Executar as 
secções mais 

problemáticas da 
peça Gaelic Song II 
com regularidade 

rítmica. 

Estudo isolados das secções 
mais problemáticas com 

metrónomo num tempo lento. 
5 

Barras em 
simultâneo 
com outros 

trastes pisados 

Manter a correção 
da barra enquanto 
outros trastes são 

premidos. 

Estudo de exercício de 
manutenção da barra em 

simultâneo com a execução 
de motivos cromáticos, 

procurando a descontração. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº17 
17 de Fevereiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi integralmente leccionada por mim. Note-se que esta é a primeira aula 
depois das férias de carnaval, ou seja, a aluna não teve aula na semana passada, o que resultou em duas 
semanas inteiras sem acompanhamento. Novamente, a aluna chegou 15 minutos atrasada, devido à aula de 
Formação Musical que tem imediatamente antes. Mal entrou na sala, a aluna, em grande ansiedade, 
confessou que se tinha esquecido da guitarra e das partituras em casa. No entanto, ela trouxe uma guitarra 
que pediu emprestada a um colega e, como eu tenho sempre cópias de todas as peças que os alunos estão a 
tocar, precisamente para o caso de algum esquecimento, não houve obstáculos para o bom funcionamento da 
aula. Perguntei-lhe como tinham corrido as férias e ela contou que tinha estado doente e que ainda estava. 
Explicou que, por esse motivo, não tinha podido estudar durante as duas semanas. Note-se que eu tinha 
pedido, na última aula antes das férias, para a aluna refletir sobre a afinação e recordar as minhas indicações, 
para que pudesse afinar logo a guitarra sozinha no início desta aula, sem a minha ajuda. Pedi-lhe então para 
afinar, com recurso ao afinador. No entanto, talvez por estar doente ou devido às duas semanas de hiato ou 
por estar a utilizar outra guitarra que não a sua, a aluna tornou a girar as cravelhas erradas. Eu expliquei 
novamente a estratégia que consiste em seguir as cordas até ao cravelhame. A aluna aplicou a estratégia 
sugerida e conseguiu afinar sozinha. Tornei-lhe a pedir para se esforçar de modo a que, na próxima aula, a 
minha intervenção não fosse necessária. 
 Começámos a aula com o Estudo Simples nº5 de Leo Brouwer. Antes de começar a tocar, a aluna 
tornou a pedir-me para recordar o ritmo dos primeiros quatro compassos. Eu neguei o seu pedido, sugerindo 
o solfejo mental. A aluna, em silêncio e de olhos fechados, concentrou-se durante muito tempo e, de seguida, 
tocou o ritmo corretamente. No entanto, a peça tinha perdido segurança e as dinâmicas tinham-se tornado 
muito menos evidentes. Aconselhei um andamento um pouco mais lento e pedi-lhe para tocar novamente, 
enfatizando mais as dinâmicas. Ela repetiu, recuperando alguma segurança, mas mantendo as dinâmicas 
pouco marcadas. Toquei junto com ela, exagerando as dinâmicas, o que fez com que ela sentisse necessidade 
de ampliar a sua gama dinâmica. Isto sucede porque, quando eu toco muito mais forte do que ela, ela 
aumenta a intensidade, esforçando-se para ouvir a sua guitarra e, quando eu toco muito mais piano do que 
ela, ela reduz o volume para conseguir ouvir a minha guitarra. Este controlo faz com que ela insista nos 
extremos da dinâmica, ultrapassando os seus limites autoimpostos e alargando a sua paleta sonora. 
 Notei que a aluna, nos compassos 16, 17, 23, 25 e 27, sempre que tinha que atacar duas cordas com 
os dedos "im" em simultâneo, desfasava imenso ambos os ataques. Isto porque, em vez de articular os dedos, 
deixava-os inertes e movia o pulso lateralmente. Com esse movimento, o indicador atacava a corda antes do 
médio. A aluna não se apercebia do erro, mesmo após o meu aviso. Demonstrei na guitarra, justapostas, 
ambas as formas de atacar as cordas, ora simultâneas, ora desfasadas. De seguida, iniciámos num jogo de 
imitações, ao longo do qual fui comentando as execuções da aluna. A certa altura, a aluna compreendeu o 
erro, escutando-o na sua própria execução. Expliquei-lhe que ter consciência do erro era o primeiro passo 
para corrigi-lo. Então, pedi-lhe para tentar atacar simultaneamente as duas cordas, movendo os dedos, em vez 
do pulso. Ela foi melhorando progressivamente e reduzindo a percentagem de erro. Mesmo quando havia 
desfasamento, o intervalo de tempo entre ambos os ataques já era menor. Pedi-lhe para continuar esse esforço 
em casa, praticando o movimento isolado, sobre duas cordas soltas, e em contexto, na peça. 
 Segui com a planificação, focando a acentuação, que a aluna estava a negligenciar. Bastou 
mencionar o conceito para que ela tornasse a executar os acentos nos intervalos harmónicos de segunda 
menor, nos compassos 23 e 25. No entanto, os acentos adquiriram um timbre descontrolado, dado o excesso 
de intensidade. Perguntei-lhe o que podia fazer para destacar os acentos sem ter que os tocar tão forte. A 
aluna refletiu durante muito tempo em silêncio, até compreender sozinha que deveria tocar as outras notas 
mais piano. Elogiei muito a sua resposta. Pedi-lhe ainda para executar os outros acentos indicados na 
partitura, que afetavam a linha do baixo nos compassos 1, 13, 14, 15, 22 e 23. Ela revelou muitas 
dificuldades na distinção entre as notas com e sem acentos, pelo que lhe pedi para adotar um andamento 
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muito lento e para enfatizar os acentos, tocando as notas acentuadas muito forte e as notas que não são 
acentuadas muito piano. Com alguma insistência, a aluna acabou por conseguir enfatizar todos os acentos, 
mantendo sempre o mesmo andamento lento. Pedi-lhe para acelerar pouco a pouco aquele mecanismo em 
casa. 
 As transições entre os quatro acordes iniciais estavam sujas, havendo ruído e cordas abafadas. Por 
isso, pedi-lhe para tornar a tocar os primeiros quatro compassos por acordes, sem arpejo. Enquanto a aluna 
tocava, levantei-me e fui-lhe corrigindo a postura, pedindo-lhe para reposicionar os pés, o polegar da mão 
esquerda, ambos os cotovelos e a própria guitarra. A aluna tinha a mão esquerda demasiado colada ao braço 
e, por isso, pedi-lhe para fingir que estava a segurar numa bola de ping pong, arranjando espaço na mão. Ela 
achou muita piada, rindo-se e dizendo que, na aula seguinte, traria mesmo uma bola de ping pong, mas a 
comparação resultou de facto num aumento do espaço dentro da mão. Insisti na importância da descontração, 
pedindo-lhe para evitar a acumulação de tensão. Este aviso parece-me essencial sempre que se altera a 
postura de um aluno. Tornei-me a sentar e pedi-lhe para tocar novamente os primeiros quatro compassos da 
peça, já com arpejo, sendo que as transições soaram irrepreensivelmente limpas. 
 Revi também a preparação da mão esquerda ao longo de toda a peça, exemplificando-a por acordes, 
anotando na partitura as passagens em que a aluna ainda não preparava a mão e focando cada uma 
isoladamente. 
 Seguimos para a peça Gaelic Song II de Peter Nuttall. A aluna confessou que, dada a doença, não 
pudera ler a única secção que faltava, entre os compassos 13 e 16. Anunciei que a leríamos mais tarde 
durante a aula e pedi-lhe para tocar os doze primeiros compassos. A aluna perdeu muita segurança durante as 
férias. Era óbvio que não se tinha dedicado à peça, visto que havia ainda mais paragens e hesitações. Eu 
expliquei que, apesar das notas estarem corretas, o andamento tinha que se manter relativamente estável ao 
longo da peça. Frisei que era muito mais importante manter o tempo sem paragens do que tentar tocar rápido. 
Pedi-lhe para adotar um tempo muito lento e para estudar a essa velocidade em casa, trabalhando as 
passagens em que havia paragens. Durante a aula, foquei algumas das passagens mais problemáticas, 
trabalhando-as com metrónomo num tempo muito lento. Ao longo da execução, foi curioso notar como a 
aluna se foi lembrando sozinha da procura do legato e de questões de preparação da mão esquerda que 
abordámos antes das férias. Quando se lembrava dos pontos trabalhados, a aluna começava a aplicá-los com 
correção. De seguida, avançámos para a leitura da secção que faltava, entre os compassos 13 e 16. Tornei a 
focar a notação, explicando que a numeração romana indica o traste onde se encontra o dedo 1, o qual, por 
sua vez, determina a posição da mão esquerda. Expliquei ainda que 1/3 de barra equivale a duas cordas. Na 
leitura da peça, ajudei constantemente a aluna, identificando os seus erros de notas para que ela os pudesse 
corrigir com autonomia. Quanto à digitação, abordei a preparação da mão esquerda e sugeri diferentes 
mecanismos para facilitar a execução. No compasso 14, detivemo-nos algum tempo sobre a manutenção da 
barra enquanto o dedo quatro prime as notas lá e mi. Isolámos essa questão técnica com um exercício de 
manutenção da barra durante a execução de motivos cromáticos na primeira e segunda cordas, enquanto eu 
tornava a corrigir a postura da aluna e lhe pedia para procurar a descontração. Repetimos algumas vezes a 
secção nova e, com cada repetição, a aluna foi tocando progressivamente melhor. No fim da aula, pedi-lhe 
para estudar muito durante a semana, para compensar as semanas das férias. Evidenciei o estado muito 
inseguro da peça Gaelic Song II, explicando que, sem um esforço intenso, seria impossível tocá-la em 
audição. 
 O tempo terminou e chegou o aluno seguinte. A aluna despediu-se e saiu da sala. 
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Relatório/Reflexão de aula nº18 
24 de Fevereiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi integralmente assistida, sem qualquer participação ativa da minha parte e 
foi a última aula antes da audição e do exame. Assim, o foco desta aula incide sobre a preparação para o teste 
e revisão das peças para a audição. O teste consiste numa série de exercícios técnicos estudados e numa 
leitura à primeira vista. A leitura à primeira vista, como é evidente, só será apresentada à aluna no momento 
do exame, mas os exercícios técnicos são entregues e explicados exatamente uma semana antes, tempo que a 
aluna terá para estudá-los. É neste contexto que se insere a ação do Professor Tiago durante esta aula, que 
apresentará a série de exercícios técnicos, dissipando quaisquer dúvidas da aluna, e reverá rapidamente as 
peças para a audição. Mal chegou, a aluna avisou logo que não tinha podido estudar guitarra durante a 
semana, visto que tinha sido obrigada a estudar Matemática, devido à negativa que tivera num teste anterior. 
 O Professor anunciou que a audição e o exame tinham sido marcados para a semana seguinte, 
anotando as respetivas datas e horas no verso de uma partitura da aluna. De seguida, o Professor apresentou 
os exercícios para o teste do segundo período do 3º Grau: Au lait, que foca as meias barras e Passagio, que 
foca os arpejos. Começou por abordar a notação da meia barra, que estava notada como "1/2 C". O Professor 
perguntou-lhe se sabia o que significa essa indicação e a aluna respondeu prontamente: "50". Face à nossa 
perplexidade, a aluna explicou que C em numeração romana era cem, pelo que metade era cinquenta. O 
Professor elogiou o seu raciocínio rápido antes de corrigi-la, explicando que o C significava cejilla, que é 
barra em espanhol. Note-se que, na edição utilizada da peça Gaelic Song II de Peter Nuttall, as barras 
estavam indicadas com "1/2 B", de barré, que é barra em francês, o que poderá ajudar a compreender a 
confusão da aluna. Continuando a clarificar a notação, o Professor perguntou-lhe se sabia o que significa a 
indicação "VII", brincando ao sugerir que significa "sete dedos". A aluna riu-se e respondeu logo que a 
numeração romana indica o traste onde se coloca a barra. Esclarecida a notação, o Professor tocou uma vez 
todo o exercício Au lait. Seguiu-se a leitura da aluna que, graças ao estudo da barra no repertório, demonstrou 
bastante segurança na execução da técnica. Demonstrou menos segurança na leitura dos trastes, necessitando 
de ser constantemente corrigida pelo Professor. Quanto ao segundo exercício, Passagio, o Professor limitou-
se a tocá-lo uma vez e a alertá-la para o si bemol na armação de clave. Pediu-lhe para estudar ambos os 
exercícios durante a semana. 
 No exame, para além dos exercícios Au lait e Passagio, seria avaliada a escala de Dó Maior numa 
oitava em terceiras arpejadas e o arpejo de sétima diminuta em Lá numa oitava. Note-se que, no teste do 
período passado, a aluna revelou um grande desconforto com as escalas, principalmente devido às suas 
dificuldades de leitura e cumprimento da digitação. Visto que, desta vez, o foco incide essencialmente sobre 
arpejos, veremos se a aluna apresentará maior facilidade. Na escala de Dó Maior numa oitava em terceiras 
arpejadas, cuja mão esquerda já estava digitada na partitura, o Professor sugeriu, para a mão direita, a 
alternância de "pi" ou de "im". O Professor exemplificou na guitarra e pediu à aluna para estudar em casa. 
Assim terminou a apresentação dos exercícios para o teste. 
 Começou então a revisão das peças para a audição. A aluna recordou que não tinha podido estudar 
durante a semana. O Professor não comentou, pedindo-lhe para tocar a peça Gaelic Song II. A aluna começou 
a tocar a peça muito lentamente, com imensas paragens muito acentuadas e alguns erros. A ausência de 
estudo durante a semana tinha deixado a peça num estado de extrema insegurança. O Professor, 
interrompendo-a a meio da performance, anunciou que a peça não seria tocada em audição. Perguntou ainda 
à aluna se, quando decidiu não estudar, já sabia que a audição estava próxima. Ela confessou que já sabia. O 
Professor decidiu incluir a peça Gaelic Song II como parte da prova, para além dos exercícios técnicos e da 
leitura à primeira vista. Quebrando o clima pesado, o Professor abordou sucintamente o contexto cultural do 
Reino Unido, enquadrando a música gaélica. 
 Por fim, o Professor pediu-lhe para tocar o Estudo Simples nº5 de Leo Brouwer. A aluna tocou-o 
com mais hesitações e num andamento mais lento do que na aula anterior, provavelmente devido à ausência 
de estudo durante a semana. Ainda assim, a peça encontrava-se num estado de segurança técnica e eficácia 
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expressiva digno de uma apresentação pública. O Professor corrigiu alguns erros de digitação que a aluna 
adquirira e focou a acentuação, pedindo-lhe para destacar mais todos os acentos que são executados pelo 
polegar, nos compassos 1, 13, 14, 15, 22 e 23. No entanto, notando as dificuldades da aluna e dada a 
proximidade da audição, decidiu que seria melhor se a aluna tocasse a peça sem acentos, libertando tempo 
durante a semana para se concentrar nos exercícios técnicos e na peça Gaelic Song II. Ainda assim, pediu-lhe 
para manter os acentos nos intervalos harmónicos de segunda menor dos compassos 23 e 25, comparando-os 
a trompetes desafinados que interrompem a música lírica dos violinos. Note-se que, quando o Professor pedia 
à aluna para tocar diretamente a partir de um determinado ponto da partitura, a aluna reclamava, dizendo que 
só conseguia começar a tocar a partir de certos compassos. O Professor explicou que a aluna deveria 
conseguir começar a tocar a partir de qualquer ponto da partitura, sugerindo a fragmentação da peça em 
pequenas passagens durante o estudo, para criar mais pontos de referência. De seguida, tocaram juntos a peça 
do início ao fim, focando as dinâmicas. O Professor procurou tornar a dinâmica forte da aluna ainda mais 
forte, mantendo a dinâmica piano inalterada, visto que já estava suficientemente piano. Nos últimos dois 
compassos da peça, o Professor pediu um rallentando ainda mais acentuado, exemplificando-o na guitarra. 
 O Professor perguntou à aluna se gostava do repertório e ela confirmou. Perguntou-lhe então porque 
é que a peça Gaelic Song II estava tão atrasada. Ela justificou-se novamente com o teste de matemática. O 
tempo chegou ao fim e o Professor avisou que, durante a semana seguinte, a aluna decidiria a sua nota do 
segundo período. 
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Relatório/Reflexão de aula nº19 
02 de Março de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. assistida) 
Teste 
 
 Esta aula da aluna Sara foi integralmente assistida, sem qualquer participação ativa da minha parte. 
Trata-se, no entanto, de uma aula diferente, visto que é dia de teste. O teste consiste numa série de exercícios 
técnicos estudados e numa leitura à primeira vista. A leitura à primeira vista, como é evidente, só vai ser 
apresentada à aluna no momento do exame, mas os exercícios técnicos foram entregues e explicados 
exatamente uma semana antes, tempo que a aluna teve para estudá-los. Felizmente, ao contrário do período 
passado, a aluna lembrava-se de que tinha teste. No entanto, quando entrou na aula, a aluna suspirou: "Meu 
Deus!", porque se tinha esquecido de estudar a escala de Dó Maior numa oitava em terceiras arpejadas e o 
arpejo de sétima diminuta em Lá numa oitava. O Professor notou que a sua classificação seria prejudicada, 
pedindo-lhe para tentar ser mais responsável. A aluna perguntou se poderia, tal como no período passado, 
estudar durante a aula e realizar o teste só no fim. O Professor aceitou e deixou-a estudar sozinha durante 
toda a aula. 
 A aluna estudou os exercícios e a peça Gaelic Song II de Peter Nuttall, tocando devagar e tentando 
corrigir os erros sozinha. Não estudou nem a escala de Dó Maior numa oitava em terceiras arpejadas, nem o 
arpejo de sétima diminuta em Lá numa oitava, tornando-se claro que esses elementos não seriam 
apresentados no teste, sendo classificados à partida com zero valores. 
 Aproximando-se o fim do tempo da aula, o Professor pediu-lhe para parar de estudar, pois 
começaria o teste. Eu e o Professor Tiago sentámo-nos em frente à aluna, mas com alguma distância. O 
Professor perguntou-lhe se preferia começar pela peça, pelos exercícios ou pela leitura à primeira vista. A 
aluna escolheu a peça, explicando que preferia despachar já o que estava pior. Tocou a peça muito 
lentamente, com muitas paragens e alguns erros. Ainda assim, tocou-a do início ao fim e algumas secções 
estavam seguras. Seguiu-se a técnica. O exercício Au lait, que foca as meias barras, correu bem, visto que a 
aluna tinha trabalhado a técnica durante as aulas. Houve apenas algumas hesitações, devido a dificuldades na 
leitura dos trastes. O segundo exercício, Passagio, que foca os arpejos, apesar de ter sido executado sem 
erros, estava repleto de longas paragens. Por fim, houve uma leitura à primeira vista, que é uma novidade em 
relação ao período anterior. O Professor colocou na estante a leitura escolhida para o 3º Grau, delimitando o 
excerto pretendido. Reservou alguns minutos para a aluna estudar o excerto em silêncio, sem a guitarra. Após 
essa leitura mental, a aluna pegou na guitarra e tocou o excerto sem erros, mas com algumas paragens. 
 Terminado o teste, o Professor pediu à aluna para sair da sala. Eu e o Professor conferenciámos, 
tentando decidir qual seria a classificação mais justa. Após ponderar cada elemento avaliado, chegámos a um 
consenso. O Professor pediu à aluna para tornar a entrar na sala, anunciando que, neste segundo período, a 
sua avaliação consistiria num três baixo. Tornou a pedir à aluna para, ao longo do próximo período, manter 
um esforço contínuo durante todas as semanas e assumir mais responsabilidade nos momentos de avaliação. 
Explicou que, com mais trabalho ao longo das aulas e mais estudo durante esta última semana, o quatro 
estaria perfeitamente ao seu alcance. A aluna escutou em silêncio, com uma expressão triste e a cabeça baixa, 
olhando para o chão. 
 O Professor aproveitou o resto da aula para escolher o reportório do período seguinte. A aluna tinha 
gostado da peça Andante em Lá menor de Fernando Sor e da peça Bossa de Jaime Mirtenbaum Zenamon, 
ambas pré selecionadas por mim no fim do primeiro período. No entanto, segundo o Professor, a peça Bossa 
poderia tornar-se desmotivante, dada a escrita de difícil leitura. Assim, das peças que eu pré selecionara, 
ficou definida a peça Andante em Lá menor para o terceiro período. O Professor escolheu ainda a peça 
Packington's Pound de Anónimo, considerando-a uma peça estimulante. O Professor tocou ambas as peças, 
perguntando a opinião da aluna. Ela disse que gostava das duas, pelo que ficou decidido. 
 O Professor pediu-lhe para trazer os primeiros quatro compassos de ambas as peças já lidos para a 
aula seguinte e a aluna acenou afirmativamente com a cabeça. 
 O tempo chegou ao fim, o aluno seguinte chegou e a aula terminou. 



 

 98 

 Refletindo agora em retrospetiva, compreendo que a peça Gaelic Song II não foi uma boa escolha, 
dadas as múltiplas mudanças de posição que podem ter desmotivado a aluna durante a sua leitura. Acredito 
que as peças Andante em Lá menor e Packington's Pound, por se manterem maioritariamente na primeira 
posição, o que facilita a leitura, serão escolhas mais estimulantes para a aluna. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 20 
Ano Letivo 2015/2016 

09/03/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Dinâmica / 
Regularidade 

rítmica 

Executar dinâmicas 
e manter a 

regularidade 
rítmica. 

Execução conjunta com o 
Professor, enquanto este 
enfatiza as dinâmicas e 
mantém a regularidade 

rítmica. 

5 

Forma / Gestão 
do estudo 

Identificar a 
variação do mesmo 

material musical. 

Diálogo sobre a repetição de 
material musical. Execução 
da peça Packington's Pound 

enquanto o Professor 
executa, sobrepostas, as 

secções correspondentes. 
Diálogo sobre a variação de 

material musical. 

10 

Legato Executar a linha do 
baixo em legato. 

Escuta da explicação do 
Professor sobre as formas de 

manter as notas a soar. 
Execução da peça 

Packington's Pound 
enquanto o Professor 

identifica todos os cortes de 
som na linha do baixo. 

5 

Ritmo 

Executar 
corretamente 

semicolcheias e 
tercinas de 
colcheias. 

Diálogo sobre a diferença 
teórica entre as 

semicolcheias e as tercinas 
de colcheia. Solfejo de várias 
células rítmicas formadas por 
semicolcheias e tercinas de 

5 
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colcheias. Transposição do 
ritmo solfejado para a 
execução na guitarra. 

Apojetura 

Conhecer a 
apojetura, a sua 
função e a sua 

notação. Executar 
uma apojetura 

eficaz. 

Escuta da explicação do 
Professor sobre a apojetura, 

a sua função e a sua 
notação. Jogo de imitações 

sobre apojeturas, procurando 
uma execução limpa e leve. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº20 
09 de Março de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
(Segunda aula assistida pelo Professor Pedro Rodrigues) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi integralmente leccionada por mim e foi a segunda que contou com a 
presença do Professor Pedro Rodrigues. A aluna chegou ainda mais tarde do que o costume, atrasando-se 
cerca de 20 minutos, devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente antes da aula de guitarra. 
Entrou na sala muito agitada, anunciando que tinha tido um acidente. Tendo tido um acidente na aula de 
Formação Musical, eu perguntei, brincando, se era um sustenido ou um bemol. A aluna riu-se e explicou que 
tinha acontecido um imprevisto que a fez atrasar-se, sem especificar a natureza do imprevisto. Eu expliquei-
lhe que, já tendo ocorrido a audição e o teste, a aula focar-se-ia no reportório novo para o terceiro período, 
escolhido e entregue na aula passada. A aluna avisou que, embora já tivesse lido toda a peça Packington's 
Pound de Anónimo, receava que o ritmo pudesse estar errado. De facto, a aluna costuma apresentar muitas 
dificuldades na leitura rítmica. Pedi-lhe para não se preocupar, visto que já era muito positivo que tivesse lido 
a peça inteira de uma semana para a outra. Emprestei-lhe o afinador e pedi-lhe para afinar a guitarra sozinha. 
A aluna, pela primeira vez, afinou a guitarra sem qualquer indicação da minha parte, rodando as cravelhas 
corretas para a direção necessária com uma amplitude adequada. Elogiei muito a sua conquista. Após a 
afinação, a aluna tocou a peça Packington's Pound completa, sem erros de notas, nem de ritmo. Fiquei muito 
surpreendido com este avanço tão rápido. Pergunto-me o que a terá levado a empenhar-se tanto. Terá sido o 
discurso do Prof. Tiago na aula passada? Ou talvez o repertório, que é de fácil leitura? Provavelmente foram 
ambos os fatores combinados, junto com outras variáveis desconhecidas, como o tempo livre durante a 
semana ou eventuais conversas familiares após o teste de guitarra, por exemplo. Elogiei imenso o seu 
trabalho, comentando que talvez tivesse ultrapassado o seu recorde pessoal de velocidade na leitura de uma 
peça. A aluna sorriu, feliz com o reconhecimento, mas, por uma questão de gestão de expectativas, avisou 
logo que só tinha lido os primeiros quatro compassos da peça Andante em Lá menor de Fernando Sor. Na 
verdade, o Professor Tiago só lhe tinha pedido os primeiros quatro compassos de cada peça, pelo que a aluna 
cumpriu e excedeu as expectativas. Então, tocou até ao compasso 4 da peça Andante em Lá menor, 
apresentando muito mais paragens e dificuldades do que na peça Packington's Pound, mas executando, ainda 
assim, as notas e os ritmos certos. Tornei a elogiar o seu estudo durante a semana. Comecei por notar que, em 
ambas as peças, tinha ocorrido o mesmo erro. Sempre que estava indicado o dedo 4 na partitura, a aluna 
utilizava o dedo 3. Naturalmente, isto causava inúmeros problemas de digitação. A aluna confessou que não 
tinha reparado nessa incoerência entre a escrita e a sua execução. Pedi-lhe para confirmar sempre todas as 
indicações de digitação escritas, comparando-as com o dedo que está de facto a ser utilizado durante o estudo 
em casa. Expliquei, para cada situação, os inconvenientes que a não utilização do dedo 4 causava, consistindo 
a sua maioria na necessidade de efetuar saltos com o dedo 3. Pedi-lhe para tocar novamente ambas as peças, 
mas utilizando já os dedos indicados. A aluna aplicou a digitação escrita, necessitando de poucas correções 
da minha parte. Corrigida a digitação, alertei-a para a instabilidade do tempo e para as dinâmicas 
negligenciadas. Para trabalhar ambas as dimensões de forma orgânica, adotei a estratégia utilizada 
frequentemente pelo Prof. Tiago, tocando simultaneamente com a aluna. Durante essa execução em conjunto, 
enfatizei as dinâmicas e tentei incutir-lhe um tempo regular, apesar de pararmos nas secções que levantavam 
problemas, trabalhando-as isoladamente. Nas passagens que continham o dedo 4, visto que a aluna as tinha 
estudado com o dedo 3, havia paragens. Repetimos as transições para essas passagens, reduzindo a 
dificuldade e aumentando a fluidez. Note-se que os compassos 5 a 8 e 17 a 20 são variações, respetivamente, 
dos compassos 1 a 4 e 13 a 16. Assim, as dificuldades apresentadas pelos compassos 1 a 4 e 13 a 16 tendem a 
repetir-se nas respetivas variações. Para que ela se apercebesse dessa repetição das mesmas dificuldades, em 
vez de encará-las como dificuldades diferentes, abordei a forma. Perguntei-lhe se tinha encontrado na peça 
secções semelhantes entre si. A aluna disse que não. Então, pedi-lhe para recomeçar a peça do início. 
Enquanto ela tocava os primeiros quatro compassos, eu toquei, sobrepostos, os compassos 5 a 8 e, quando ela 
chegou aos compassos 5 a 8, eu toquei, sobrepostos, os primeiros quatro compassos. Tocámos toda a peça 
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desta forma, enquanto eu sobrepunha as secções correspondentes. Perguntei-lhe se tinha compreendido o que 
eu tinha feito. Ela apontou para a partitura, identificando as secções que eu tinha tocado sobre a sua 
execução. Confirmei e perguntei-lhe se tinha soado bem. Ela disse que sim. Revelei que soava bem porque a 
música era a mesma, mas adornada. Expliquei que se tratava de uma variação, pelo que a estrutura de base se 
mantinha, sendo que a digitação e a intenção musical eram muito semelhantes. Assim, pedi-lhe para 
aproveitar a execução dos primeiros quatro compassos para antecipar logo as dificuldades que hão de surgir 
na respetiva variação, entre os compassos 5 e 8. Seguiu-se o isolamento e repetição de passagens 
particularmente problemáticas, enquanto eu ia sugerindo diversos mecanismos técnicos para ultrapassar as 
dificuldades. Focámos demoradamente a dinâmica da secção entre os compassos 9 e 12, que consiste, grosso 
modo, num crescendo ao longo de um motivo que se vai repetindo. Fui-lhe pedindo para tocar o piano do 
compasso 9 ainda mais piano e o forte do compasso 12 ainda mais forte e para tornar o crescendo do 
compasso 11 mais progressivo. Após alargar os extremos da dinâmica, a aluna executou um crescendo muito 
eficaz. Constatei que o ritmo estava certo e considerei que os ocasionais problemas rítmicos eram causados 
por hesitações técnicas, o que se poderia resolver com estudo em casa sobre as secções mais problemáticas 
num andamento muito lento, acelerando-as pouco a pouco. Focando a duração dos baixos, que a aluna tendia 
a encurtar muito, perguntei-lhe quanto dura uma semínima com ponto. Ela respondeu corretamente, 
afirmando que dura três colcheias. Pedi-lhe então para deixar os baixos durar essas três colcheias inteiras. A 
aluna perguntou como podia fazê-lo. Expliquei que, nos baixos pisados, o dedo deve ser mantido premido, 
sem que nada toque na corda para além do dedo premido. Nos baixos em corda solta, nada pode tocar na 
corda. Pedi-lhe para tocar novamente a peça do início ao fim, enquanto eu ia indicando todos os baixos 
cortados. A certa altura, a aluna começou a identificar e a corrigir o erro sozinha, sempre que encurtava a 
duração de um baixo. Ainda assim, anotei na partitura os baixos que a aluna tendia a cortar com mais 
frequência. Por fim, apontei para a indicação de ritardando no último compasso, sem comentar nada. A aluna 
repetiu o fim da peça, executando um ritardando relativamente eficaz. Tornei a elogiar muito a sua leitura 
durante a semana e aconselhei-a ainda, em peças futuras, a prestar logo atenção às indicações de dinâmica e 
de agógica, para ganhar autonomia. Pedi-lhe para recapitular todos os pontos trabalhados, o que ela fez sem 
esquecimentos. 
 Seguimos para os quatro compassos lidos pela aluna na peça Andante em Lá menor. Notei que a 
execução da tercina no quarto tempo do compasso 3 tinha sido muito irregular. Perguntei-lhe se sabia o que é 
uma tercina. Ela confirmou, sussurrando um solfejo de tercina muito piano. Pedi-lhe para solfejar todo o 
terceiro compasso, que justapõe a subdivisão do tempo em semicolcheias e em tercinas de colcheia, e para 
marcar simultaneamente a pulsação com o pé. A aluna apresentou dúvidas quanto ao ritmo e quanto à 
pulsação da peça. Então, comecei a tocar a peça do início e, enquanto tocava, pedi-lhe para marcar a pulsação 
inerente à minha performance. Ela não o fez, talvez por timidez, mas a pontinha do seu pé tremia levemente 
na pulsação certa. Pedi-lhe para perder a vergonha e para marcar a pulsação sem medo. Ela fê-lo com 
correção. De seguida, marquei eu a pulsação, pedindo-lhe para solfejar tercinas sincronizadas com a minha 
marcação. Ela demonstrou muita dificuldade, pelo que exemplifiquei e expliquei que tinha que colocar três 
notas em cada batimento do meu pé. Eventualmente, ela acabou por conseguir solfejar com correção rítmica 
e a tempo com a minha marcação. Repetimos o mesmo processo para quatro semicolcheias, para a célula do 
terceiro tempo do compasso 3, para a alternância entre semicolcheias e tercinas de colcheias e, por fim, para 
a alternância entre a célula do terceiro tempo do compasso 3 e tercinas de colcheias. Após o solfejo, pedi-lhe 
para tocar a passagem na guitarra tal como a solfejou, sobre o batimento do meu pé. Este passo levou mais 
tempo, devido a problemas técnicos, pelo que corrigi detalhes ao nível da digitação, facilitando a execução da 
passagem. Expliquei que a anacruse para o compasso 5, que a aluna ainda não tinha estudado, é semelhante à 
anacruse para o primeiro compasso, mas com uma diferença. Apontei para a notação dessa diferença: uma 
nota ré em apojetura. Perguntei-lhe se sabia o que significa aquela nota pequena. A aluna arriscou, tentando 
adivinhar, e afirmou que devia ser para abafar o ré. Eu elogiei a tentativa, mas expliquei que, na verdade, era 
para tocar o ré, mas com uma duração muito curta. Recordei que, num ligado descendente, antes da 
execução, é essencial a colocação de ambos os dedos envolvidos. Repetimos várias vezes a apojetura, num 
jogo de imitações, até que a nota soasse limpa, curta e leve. A aluna riu-se, divertindo-se com a execução da 
apojetura, que era uma situação nova para ela. Expliquei que se tratava de ornamentação e que, por isso, 
servia para enfeitar a música. 
 O tempo terminou e o aluno seguinte chegou. Pedi-lhe para ler, pelo menos, os compassos 5 a 8 e 17 
a 24 da peça Andante em Lá menor até à próxima aula e tornei a elogiar o seu esforço durante a semana 
anterior. A aluna arrumou a guitarra e saiu da aula sorridente. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 21 
Ano Letivo 2015/2016 

16/03/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Ritmo / 
Regularidade 

rítmica 

Compreender as 
proporções 

rítmicas. Executar o 
ritmo com correção 

e regularidade. 

Articulação de todas as 
semicolcheias em que se 
pode subdividir cada nota. 

5 

Textura / 
Legato 

Compreender a 
textura do 

compasso 18 da 
peça Andante em 

Lá menor. Enfatizar 
a textura através do 

legato. 

Escuta da execução do 
Professor, mostrando a voz 
inferior do compasso 18 da 

peça Andante em Lá menor, 
isolada e em contexto. 

Estudo do legato em todas 
as vozes no mesmo 

compasso. 

5 

Preparação da 
mão esquerda 

Antecipar os dedos 
sobre os trastes 

necessários. 

Colocação do acorde de Dó 
Maior na mão esquerda, no 

compasso 8 da peça 
Andante em Lá menor. 

 
Estudo isolado de cada 
mudança de posição no 
compasso 22 da peça 
Andante em Lá menor, 

antecipando logo os dedos 
sobre os trastes. 

10 

Ligados 
descendentes 

Executar ligados 
descendentes com 

correção. 

Estudo da colocação de 
todos os dedos necessários 
ao ligado descendente antes 

5 
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da execução. 

Andamento 

Conhecer um 
andamento 

possível para as 
peças Andante em 

Lá menor e 
Packington's 

Pound. 

Escuta da execução do 
Professor das peças Andante 
em Lá menor e Packington's 

Pound, adotando um 
andamento adequado. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº21 
16 de Março de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi integralmente leccionada por mim e foi a última aula do segundo 
período. A aluna chegou cerca de 15 minutos atrasada, devido à aula de Formação Musical que tem 
imediatamente antes. Quando chegou, avisou logo que não tinha podido estudar muito, devido aos testes. 
Notei que poderia compensar essa falta de estudo, aplicando-se durante as férias da Páscoa. Emprestei-lhe o 
afinador e ela tornou a afinar a guitarra sozinha sem quaisquer erros. Acredito que a aluna já se encontra 
pronta para aprender a afinar a guitarra sem afinador na próxima aula. Pedi-lhe para escolher a peça pela qual 
preferia começar. A aluna escolheu a peça Andante em Lá menor de Fernando Sor e tocou os primeiros oito 
compassos, deixando as notas da linha do baixo a soar durante toda a sua duração e mantendo um tempo 
relativamente estável, o que representava uma evolução considerável em relação à aula passada. Elogiei 
muito o seu trabalho. A aluna afirmou que tinha estudado muito o ritmo que envolve a justaposição da 
subdivisão do tempo em semicolcheias e em tercinas, no terceiro e quarto tempos do terceiro compasso, mas 
confessou que não tinha a certeza da correção da sua execução. Confirmei que o ritmo estava bem executado 
e felicitei-a pela conquista. De seguida, isolei as passagens que ainda apresentavam ligeiras hesitações. No 
encadeamento de dois acordes entre os compassos 1 e 2, o problema residia na mão direita. Mantendo os 
quatro dedos "pima" sobre as primeiras quatro cordas, o primeiro acorde dispensava a ação do anelar, 
enquanto que o segundo dispensava a ação do médio. Pedi-lhe para pensar na associação de cada dedo a uma 
corda, mantendo-os sobre as suas respetivas cordas durante a passagem, visto que a aluna tendia a mover a 
mão sem necessidade. Realizámos este género de reflexão sobre a movimentação da mão direita em várias 
passagens problemáticas. Após esse estudo, a aluna adquiriu maior segurança e estabilidade rítmica. No 
quarto tempo do compasso 4, tornámos a insistir demoradamente na apojetura, que estava lenta. Iniciámos 
um jogo de imitações, o qual fomos repetindo até que a execução da apojetura atingisse uma velocidade 
rápida o suficiente para não atrasar o andamento. Ainda relativamente à mesma apojetura, recordei também 
que, num ligado descendente, ambos os dedos da mão esquerda envolvidos já devem estar premidos antes da 
execução. No compasso 6, a aluna revelou dificuldades com a semínima pontuada, executando-a ora como 
semínima, ora como mínima. Para que a aluna corrigisse o erro sozinha, pedi-lhe para solfejar o ritmo sobre a 
minha marcação de pulsação. Ela solfejou bem logo à primeira tentativa e, de seguida, executou o ritmo 
corretamente na guitarra. Pedi-lhe para começar sempre por solfejar os ritmos durante a fase de leitura, para 
depois os transpor logo corretamente para a guitarra. 
 Notei como, em ambas as peças, existia a mesma célula rítmica de colcheia pontuada e 
semicolcheia. Dada a presença e o peso dessa célula no reportório escolhido e a aleatoriedade com que a 
aluna a estava a executar, pedi-lhe para subdividir e articular todas as semicolcheias de cada nota, 
exemplificando. Através deste exercício, procurei ajudá-la a desenvolver a consciência das proporções e a 
adquirir uniformidade na execução da célula rítmica. 
 No compasso 8, expliquei que bastava premir o acorde de Dó Maior na mão esquerda, arpejando de 
seguida. Desta forma, torna-se fácil compreender a preparação da mão esquerda nessa passagem, recorrendo 
a um mecanismo que a aluna já praticou noutros contextos. 
 Seguimos diretamente para o compasso 17. A aluna já revelou mais dificuldades nesta secção, mas 
com a minha ajuda, apontando os erros de digitação e de notas, conseguiu ler corretamente até ao fim da 
peça. No compasso 22, a passagem mais problemática devido às mudanças de posição, isolámos cada 
mudança, repetindo várias vezes cada uma e aumentando progressivamente a velocidade. No entanto, antes 
de começar a aumentar a velocidade, tive que pedir-lhe frequentemente para tocar mais lento, para que 
pudesse controlar completamente os movimentos. Pedi-lhe ainda para colocar logo ambos os dedos 
necessários nos momentos em que há mudança de posição, trabalhando a preparação da mão esquerda. No 
compasso 18, que difere do compasso 2, pedi-lhe para tentar deixar as mínimas a soar durante toda a sua 
duração, visto que ela estava a cortá-las antes do tempo. Ela não compreendeu. Então, mostrei-lhe a relação 
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entre as notas lá e sol sustenido, tocando-as isoladamente e em contexto e enfatizando a resolução da tensão, 
recorrendo à dinâmica. Essa demonstração ajudou-a a executar as mínimas mais legato. 
 Seguimos para a peça Packington's Pound de Anónimo. A execução da aluna foi muito lenta e 
estava repleta de hesitações e erros, transparecendo menos segurança do que na última aula. Perguntei-lhe o 
que se tinha passado com a peça. Ela recordou que não tinha podido estudar muito devido à sobrecarga de 
testes. Eu tornei a notar que poderia dedicar-se mais a esta peça durante as férias e elogiei novamente o 
trabalho na peça Andante em Lá menor. Apesar da falta de estudo, elogiei as dinâmicas, visto que o 
crescendo entre os compassos 9 e 12 foi de uma enorme eficácia. No entanto, chamei novamente a atenção 
para a duração das notas da linha do baixo, que estavam todas a durar apenas uma colcheia. A aluna 
exclamou uma interjeição de espanto, confessando que não se lembrava do que significavam as ligaduras que 
eu escrevera à frente de cada nota da linha do baixo. Pedi-lhe para estudar guitarra, pelo menos, no dia a 
seguir à aula, para que não se esquecesse das minhas indicações. Após o aviso, ela executou logo os baixos 
com correção rítmica, sem exibir grandes dificuldades. 
 No encadeamento entre os compassos 4 e 5, a aluna criticou a digitação sugerida na partitura, visto 
que exigia um salto do dedo 2. Elogiei muito a sua crítica, pois revelava que tinha estudado e, melhor ainda, 
revelava que tinha pensado enquanto estudava, aplicando princípios técnicos pertinentes. Ainda assim, 
mostrei-lhe como o salto do dedo 2 só ocorria após uma pausa no discurso musical, não constituindo um 
problema, visto que havia tempo mais do que suficiente para executá-lo, enquanto que o não uso do dedo 2 
causaria outros problemas na passagem. 
 Esgotando-se o tempo da aula, toquei ambas as peças do início ao fim, a tempo de concerto, para dar 
à aluna uma imagem de um possível resultado final. 
 A aluna confessou que também tinha lido a secção entre os compassos 9 e 16 da peça Andante em 
Lá menor, pelo que lhe pedi para tocá-los, na esperança de lhe dar já algumas linhas orientadoras para o seu 
estudo durante as férias. No entanto, a leitura era muito incipiente, pelo que lhe pedi para a aperfeiçoar até à 
aula seguinte, elogiando ainda assim o esforço de leitura durante a semana. 
 O aluno seguinte chegou e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 22 
Ano Letivo 2015/2016 

06/04/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 

Afinação da guitarra com 
recurso a um diapasão. 
Escuta da explicação e 

observação da 
exemplificação do Professor. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 diapasão 
 

1 metrónomo 

10 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Apojetura 

Executar apojeturas 
com maior 
segurança, 

velocidade e 
precisão. 

Jogo de imitações sobre 
apojeturas, mantendo o 

mesmo intervalo e a mesma 
digitação das apojeturas da 
peça Andante em Lá menor, 
mas variando as cordas e os 

trastes. 

5 

Textura / 
Legato 

Compreender a 
textura dos 

compassos 13 a 
16. Executar os 
acordes o mais 
legato possível. 

Estudo dos acordes isolados, 
procurando o legato. 

Execução dos acordes em 
legato enquanto o Professor 
executa o motivo pontuado 

na primeira corda. Execução 
do motivo pontuado na 

primeira corda enquanto o 
Professor executa os 

acordes. Execução dos 
acordes e do motivo 

pontuado na primeira corda 
em simultâneo, procurando o 

maior legato possível nos 
acordes. 

10 

Textura / 
Preparação da 
mão esquerda 

Compreender a 
textura dos 

compassos 9 a 12. 
Automatizar as 

Associação dos 
acontecimentos na textura 
polifónica às mudanças de 
posição e à métrica. Estudo 

5 
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mudanças de 
posição da mão 

esquerda. 

lento dos compassos 9 a 12, 
enquanto o Professor indica 
cada mudança de posição 

com antecedência. 

Andamento / 
Regularidade 

rítmica 

Manter o mesmo 
andamento com 

regularidade rítmica 
ao longo de toda a 
peça Andante em 

Lá menor. 

Estudo de toda a peça 
Andante em Lá menor com 

metrónomo. 5 

Gestão do 
estudo 

Conhecer as 
próprias 

dificuldades. 

Diálogo sobre as principais 
dificuldades da aluna. 
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Relatório/Reflexão de aula nº22 
06 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi integralmente leccionada por mim e foi a primeira aula do 3º Período. A 
aluna chegou cerca de 15 minutos atrasada, devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente 
antes. Perguntei-lhe se as férias da Páscoa tinham sido boas e ela confessou que tinha ficado com dores de 
barriga, dada a quantidade de amêndoas. A aluna avisou logo que não tinha estudado os compassos 9 a 16 da 
peça Andante em Lá menor de Fernando Sor, alegando que a sua dificuldade era excessiva. 
 Como planificado, e visto que a aluna já dominara a afinação da guitarra com recurso ao afinador, 
decidi apresentar-lhe outro método de afinação. Comecei por lhe mostrar um diapasão, perguntando-lhe se 
conhecia aquele objeto. Ela disse que conhecia, embora não soubesse atribuir-lhe nem um nome nem uma 
função. Assim, expliquei que o objeto se chamava diapasão e que servia para produzir uma referência 
auditiva. Percuti-o contra a minha perna e encostei-o ao cavalete da guitarra da aluna. Ela ficou muito 
surpreendida com o som produzido. Pedi-lhe para fazer o mesmo, o que exigiu algumas indicações, tentativas 
e correções. Quando a aluna dominou a forma de acionar o diapasão, pedi-lhe para executar um harmónico 
na quinta corda, aflorada no quinto traste, cuja frequência deverá corresponder à frequência do diapasão. 
Seguiu-se um exercício de acuidade auditiva, no qual se pretendia que a aluna identificasse se o diapasão e o 
harmónico soavam, ou não, com a mesma frequência. No caso de soarem em frequências diferentes, a aluna 
deveria distinguir se o harmónico na quinta corda era mais agudo ou mais grave do que o som do diapasão. A 
aluna revelou sérias dificuldades neste género de exercício, mas continuei a insistir, tentando ajudá-la a 
descobrir a resposta sozinha, acreditando que a insistência a faria desenvolver pouco a pouco as suas 
capacidades auditivas. Eventualmente, rodando a cravelha para um lado e para o outro, descendo e subindo a 
altura do som, a aluna ouviu os batimentos e compreendeu, quando deixou de ouvi-los, que o harmónico 
tinha a mesma frequência que o diapasão. Expliquei que, assim, a quinta corda já estava afinada em relação 
ao diapasão e pedi-lhe para não tocar mais nessa cravelha. Mostrei que havia várias formas de afinar a 
guitarra a partir de uma corda afinada e frisei que aquela que iríamos aprender era apenas uma sugestão 
minha. Assim, pedi-lhe para tocar sempre primeiro a quinta corda, que serviria de referência auditiva para as 
outras cinco cordas. Exemplifiquei na minha guitarra várias formas de obter a mesma frequência entre a 
quinta corda e as restantes, seguindo-se, para cada uma, o mesmo exercício auditivo que fora efetuado com o 
diapasão, mas substituindo este pela quinta corda. A aluna revelou uma fraca sensibilidade para as variações 
de frequência, classificando como iguais duas notas a um quarto de tom de distância. A prática da afinação 
estendeu-se por mais tempo do que planeado, mas acredito que foi um exercício útil para a aluna, levando-a a 
focar-se em diferenças subtis de altura e mostrando-lhe que afinar a guitarra sem diapasão é possível e está ao 
seu alcance. No fim, pedi-lhe para tocar alguns acordes, para confirmar a afinação. Ela tocou uma sequência 
de acordes afinados e eu dei-lhe os parabéns por ter afinado a guitarra sozinha e sem afinador pela primeira 
vez. Muito feliz, ela celebrou com uma interjeição. 
 Após a afinação, pedi-lhe para tocar a peça Andante em Lá menor de Fernando Sor, para verificar as 
secções dos compassos 1 a 8 e 16 a 24, que tinham sido lidas ainda no 2º Período, e para detetar as 
dificuldades anunciadas pela aluna entre os compassos 9 e 16. A aluna tocou os primeiros oito compassos 
com alguma segurança e saltou diretamente para a secção a partir do compasso 16, que estava muito mais 
insegura. Ainda assim, elogiei o trabalho durante as férias, visto que a segurança se tinha mantido desde o 
período passado, em vez de decrescer abruptamente, como é costume durante as interrupções letivas. 
Comecei por apontar alguns erros de digitação que criavam diversas dificuldades. Houve até uma indicação 
de dedo 3 que a aluna pensou que representava um "3" de tercina. Nas mudanças de posição do compasso 22, 
a aluna arrastava outros dedos da mão esquerda, em vez dos dedos indicados na partitura. Quando apontei 
para os dedos escritos, a aluna corrigiu o erro e reconheceu que, cumprindo a digitação escrita, a execução 
tornava-se muito mais fácil. Notei que, à partida, a digitação escrita pretende sempre tornar a execução o 
mais eficaz e fácil possível. Pedi-lhe para tocar muito lentamente as passagens afetadas pelos vários erros de 
digitação, corrigindo-os. Foquei novamente o compasso 18, pedindo-lhe para deixar as mínimas a soar 
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durante toda a sua duração, mantendo os dedos premidos. A aluna levou muito tempo a compreender o que 
lhe estava a pedir mas, quando compreendeu, executou logo o compasso com correção. Tornei a pedir mais 
velocidade nas apojeturas, recorrendo a um exercício que consistia na execução de apojeturas semelhantes às 
apojeturas da peça, com a mesma digitação e o mesmo intervalo melódico, mas em trastes e cordas 
diferentes. O exercício foi executado alternadamente, num jogo de imitações. No fim, as apojeturas da aluna 
tornaram-se muito mais precisas. Seguimos para o estudo dos compassos 9 a 16. A aluna tocou as primeiras 
notas, apresentando logo erros de digitação. Indiquei os erros e tornei a reforçar a importância das indicações 
de digitação, explicando que estas devem ser logo lidas juntamente com as notas, em vez de serem ignoradas 
durante a leitura e indicadas posteriormente pelo Professor. Lemos muito lentamente os compassos 9 a 12, 
que suscitavam muitas dúvidas devido às constantes mudanças de posição. Destaquei na partitura, com 
ligaduras, as frases musicais, cujos começos tendem a coincidir com as mudanças de posição e de compasso. 
Exemplifiquei a secção na guitarra, evidenciando as frases que começam numa posição mais elevada, 
terminando novamente na primeira posição. Anotei ainda as posições da mão esquerda em numeração 
romana, após confirmar que a aluna dominava a notação. Acredito que estas indicações facilitarão muito o 
estudo da passagem. Enquanto a aluna executava a secção lentamente, eu ia antecipando oralmente as 
posições da mão esquerda, o que conferiu maior segurança à sua execução. Pedi-lhe para continuar a estudar 
a passagem em casa, tendo em conta as posições da mão esquerda. Avançámos para a secção entre os 
compassos 13 e 16. Pedi-lhe para tocar apenas os acordes, omitindo os motivos pontuados na primeira corda. 
Ela levou muito tempo a preparar cada um dos acordes, mas leu-os com correção, com a exceção dos acordes 
no terceiro tempo do compasso 15 e no primeiro tempo do compasso 16, assumindo incorretamente que 
seriam iguais aos acordes no terceiro tempo do compasso 13 e no primeiro tempo do compasso 14. Para 
contrariar o staccato da aluna, promovendo o legato, pedi-lhe para efetuar as transições entre acordes com a 
maior velocidade possível, deixando cada acorde a soar o tempo que fosse necessário para visualizar o acorde 
seguinte. Ela não compreendeu logo o que eu pretendia, pelo que exemplifiquei na guitarra. Após 
compreender, a aluna praticou a passagem dessa forma várias vezes, ganhando uma segurança crescente nas 
transições. Pedi-lhe então para tocar novamente os acordes, mas a tempo, mesmo que num tempo lento, 
mantendo sempre a velocidade das transições entre acordes. A sua execução foi muito mais legato do que 
antes, apesar das hesitações. Assegurado o legato, toquei o motivo pontuado na primeira corda solta enquanto 
a aluna tocava os acordes. De seguida, invertemos os papéis. No entanto, a aluna estava a precipitar o ataque 
do início do motivo, encurtando a semínima, pelo que liguei um metrónomo e alertei-a para o problema. 
Após muitas repetições e indicações, a aluna conseguiu executar o motivo pontuado com correção rítmica. 
Por fim, pedi-lhe para tocar simultaneamente ambas as camadas. Houve alguns problemas de coordenação, 
sendo que a execução do motivo pontuado na primeira corda solta prejudicava a execução dos acordes. Isto 
devia-se, provavelmente, ao excesso de concentração sobre o ritmo do motivo pontuado, perdendo-se a 
visualização e a antecipação das transições entre os acordes. Pedi-lhe para continuar a estudar a passagem em 
casa, focando-se essencialmente no legato e limpeza dos acordes e tentando automatizar a execução do 
motivo pontuado. 
 O tempo terminou sem que tivesse havido tempo para trabalhar a peça com metrónomo. Perguntei à 
aluna se tinha metrónomo em casa, mas ela acenou negativamente. Acredito que a percepção das suas 
próprias dificuldades será benéfica para a aluna, pois constitui um ponto de partida para as poder contrariar. 
Por isso, expliquei-lhe que duas das suas maiores dificuldades, não só nesta peça mas no repertório em geral, 
envolviam o ritmo e a leitura em posições elevadas no braço da guitarra. Perguntei-lhe se concordava e ela 
acenou afirmativamente. Notei que, quanto à leitura em posições elevadas, as indicações de posição da mão 
esquerda que anotei na partitura deveriam ajudar. Quanto ao ritmo, o recurso ao metrónomo é essencial. 
Pedi-lhe para averiguar em casa a viabilidade da compra de um metrónomo. Pedi-lhe, por fim, para trazer 
para a próxima aula a peça Packington's Pound de Anónimo, que já tinha sido lida no fim do 2º Período, e o 
Andante em Lá menor, do início ao fim, sem paragens e respeitando a digitação escrita. 
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Relatório/Reflexão de aula nº23 
13 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi leccionada pelo Professor Tiago e assistida por mim. A aluna tornou a 
chegar cerca de 15 minutos atrasada, devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente antes da 
aula de guitarra. O Professor conversou com a aluna sobre um concerto de coro que ocorrera no fim-de-
semana passado e no qual ambos participaram. O Professor perguntou-lhe por que peça gostaria de começar, 
mas a aluna afirmou que não tinha preferência. O Professor pediu-lhe então para começar pela peça Andante 
em Lá menor de Fernando Sor. A aluna tocou lentamente os primeiros 5 compassos, sendo logo interrompida 
pelo Professor. O Professor constatou que a aluna estava a executar corretamente o ligado descendente na 
apojetura do compasso 4 e, apontando para uma ligadura na partitura, perguntou-lhe se conhecia o 
significado desse símbolo. A aluna disse que as ligaduras representam os ligados. O Professor elogiou a 
resposta e apontou para a ligadura nas tercinas, no quarto tempo do compasso 3, que também representa um 
ligado técnico, mas que tinha sido negligenciada pela aluna. O Professor exemplificou a passagem. Antes de 
pedir à aluna para experimentar, acrescentou ainda a dimensão do caráter, explicando que a peça, devido ao 
andamento e ritmo pontuado, exigia o peso de uma marcha. Brincou, afirmando que não estava a falar das 
marchas populares de Santo António. A aluna riu-se. O Professor exemplificou na guitarra, acentuando cada 
tempo e executando movimentos corporais que remetiam à marcha. Sugeriu ainda, para acentuar o caráter de 
marcha e conferir mais peso a cada tempo, que as células rítmicas pontuadas fossem mais afiadas, isto é, que 
as figuras pontuadas durassem mais tempo e as figuras curtas durassem menos tempo. Para evidenciar a 
diferença, justapôs uma execução ritmicamente justa à sua sugestão mais afiada. Então, pediu finalmente à 
aluna para tocar, exigindo simultaneamente os tempos acentuados, os ritmos afiados e o ligado nas tercinas. 
Dada a quantidade de correções simultâneas, foi necessário repetir várias vezes, recomendar constantemente 
um tempo mais lento e alertá-la para cada imprecisão. A aluna revelou muitas dificuldades nas tercinas do 
compasso 3. O Professor explicou que, quando uma secção é difícil, podemos subdividi-la em passagens 
mais pequenas e mais fáceis. Assim, fê-la repetir várias vezes apenas o tempo que antecede as tercinas, 
apenas o tempo das tercinas e, só depois, ambos os tempos juntos. 
 Avançaram então para os compassos 9 a 16. A aula passada tinha surtido efeitos muito positivos, 
sendo que estes compassos estavam muito mais seguros, apesar de se continuarem a notar hesitações e 
dificuldades. O Professor elogiou muito o estudo em casa, mas explicou que, tal como nos primeiros oito 
compassos, o ritmo deveria manter-se mais afiado e os tempos mais marcados. O Professor notou que a 
mesma célula rítmica pontuada ia surgindo ao longo de toda a peça, pelo que a aluna tinha que se manter 
sempre alerta para executá-la mais afiada. Pediu-lhe ainda para destacar e ligar as melodias, tornando a 
textura mais clara entre os compassos 9 e 12, alertando logo para a dificuldade dessa tarefa. Exemplificou na 
guitarra, destacando e ligando bem as melodias e pediu à aluna para fazer o mesmo, explicando que era 
necessário gerir a pressão em cada dedo da mão direita e deixar as notas a soar durante toda a sua duração. 
Nos compassos 12 a 16, a aluna continuava a precipitar o ataque do início do motivo pontuado na primeira 
corda solta, encurtando as semínimas, pelo que o Professor ia estalando os dedos, batendo o pé e cantando a 
melodia, levando-a intuitivamente a compreender o erro e a corrigi-lo sozinha. A aluna tocou, por fim, os 
compassos 16 a 24, revelando várias hesitações mas aplicando já corretamente a digitação escrita para a mão 
esquerda. O Professor pediu-lhe para resumir a aula sobre a peça Andante em Lá menor. A aluna identificou 
a maior parte dos problemas abordados, esquecendo-se, no entanto, de referir o legato e o destaque da 
melodia. Assim, o Professor escreveu "melodia" na partitura, para que a aluna se lembrasse de ligá-la e 
destacá-la durante o estudo em casa. 
 O Professor explicou que, para além do estudo de todos os pontos abordados, havia uma forma de 
melhorar substancialmente a performance. Perante a expressão ansiosa e curiosa da aluna, o Professor ligou 
um metrónomo. A expressão dela esmoreceu de repente, comentando que "odiava" o metrónomo. O 
Professor brincou, afirmando que, em pequeno, também não gostava muito de sopa, embora agora admitisse 
que comê-la lhe fez muito bem. O Professor pediu à aluna para escolher uma escala qualquer, para praticar o 
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uso do metrónomo. Ela escolheu a escala de Dó Maior, mas tocou-a com muita insegurança. O Professor 
sugeriu "im" para a digitação da mão direita e, como a escala não estava segura, simplificou-a, pedindo 
apenas a quarta perfeita superior, de sol a dó. Então, iniciou um jogo de imitações, utilizando o registo 
mencionado para improvisar diferentes motivos melódicos sobre o metrónomo, os quais eram repetidos pela 
aluna. O ritmo dos motivos consistia sempre na célula pontuada da peça. Terminado o exercício, ao longo do 
qual a aluna foi melhorando progressivamente a sua sincronização com o metrónomo, o Professor perguntou-
lhe se já tinha um metrónomo em casa. A aluna confessou que ainda não tinha. Então, o Professor perguntou-
lhe se tinha algum telemóvel com aplicações e acesso à internet. A aluna confirmou, mas explicou que só 
tinha acesso à internet em casa. O Professor pediu-lhe para marcar, logo na aula, um lembrete no telemóvel 
para uma hora em que estivesse em casa, para não se esquecer de descarregar uma aplicação gratuita de 
metrónomo. A aluna avisou que tinha a memória cheia com fotografias. O Professor brincou, pedindo-lhe 
para apagar as mais desfocadas e a aluna riu-se. O Professor afirmou que, sem estudo regular com 
metrónomo, seria muito difícil atingir o nível de segurança e regularidade rítmica pretendido. O Professor 
escreveu "semínima = 56" na partitura, definindo esse tempo como ponto de partida no estudo com 
metrónomo e sugerindo os 76 batimentos por minuto como meta final. Aconselhou ainda a subida de duas 
em duas ou de três em três unidades metronómicas. 
 A aula avançou para a peça Packington's Pound de Anónimo. A aluna tocou a peça com muitas 
paragens, notando-se um retrocesso em relação à sua última execução da peça. No fim da performance, 
assumiu uma expressão derrotada, comentou que tinha corrido muito mal e garantiu que em casa tocava 
muito melhor. O Professor pediu-lhe para não desmoralizar, notando que, ainda assim, havia muitos pontos 
positivos na sua performance. O Professor comentou que as secções mais difíceis, com mais movimento e 
semicolcheias, estavam mais seguras do que as secções mais fáceis. Brincou, afirmando que antes assim do 
que ao contrário. No segundo tempo do compasso 7, o Professor recordou que era preferível utilizar o dedo 3 
na nota sol grave, em vez do dedo 4, a menos que a aluna tivesse seis dedos. Brincando, examinou-lhe a mão 
para confirmar o número de dedos, concluindo que, de facto, só tinha cinco dedos. A aluna riu-se. 
 O Professor perguntou à aluna se gostava de dançar. Ela, perplexa, permaneceu em silêncio. O 
Professor explicou que, tal como, na atualidade, a música House mais pesada é quase exclusivamente 
destinada ao contexto da dança, também, no passado, aquela peça se destinava quase exclusivamente a ser 
dançada. Notou ainda que, tal como na música House os tempos são muito marcados, também naquela peça 
os tempos deveriam ser bem marcados para ajudar quem dança. Então, pediu à aluna para se levantar e 
dançar, acompanhando a execução do Professor. A dança deveria consistir, de pé, na transferência do peso de 
um pé para o outro, batendo-os no chão junto com cada tempo da peça. Durante a primeira execução do 
Professor, a aluna manteve facilmente a pulsação, comunicando-a através do movimento corporal. No 
entanto, na segunda execução, o Professor tornou o tempo propositadamente irregular, o que atrapalhou a 
dança da aluna. De seguida, inverteram os papéis, dançando o Professor junto com a performance da aluna. A 
aluna achou a situação muito divertida e sorria enquanto tocava. No entanto, ela não se apercebia da 
irregularidade do tempo na sua própria execução, causando um grande desfasamento entre a sua performance 
e os movimentos do Professor. Assim, em vez de tentar acompanhar a aluna, o Professor passou a definir e a 
marcar a pulsação e, aos batimentos com os pés, acrescentou estalidos com as mãos. Seguiu-se um trabalho 
demorado com metrónomo ao longo de toda a peça. Foi muito interessante notar como a aluna sentia muito 
mais facilidade em manter a tempo as secções repletas de semicolcheias (como, por exemplo, os compassos 6 
e 7) do que as secções onde predominam as colcheias (como, por exemplo, os compassos 3 e 4). Por fim, o 
Professor anotou indicações metronómicas na partitura, sugerindo 50 batimentos por minuto como ponto de 
partida no estudo com metrónomo e 60 como tempo alvo a atingir. Nesta peça, o Professor sugeriu a subida 
de apenas uma unidade metronómica de cada vez. 
 O Professor considerou que ambas as peças estavam quase no ponto, faltando essencialmente o 
recurso ao metrónomo durante o estudo. Assim, perguntou à aluna se queria uma peça nova. Ela, muito 
entusiasmada, disse logo que queria muito e perguntou se ainda havia tempo para trabalhá-la na aula. O 
Professor notou que já não havia tempo, mas elogiou o entusiasmo. Então, tocou a peça Barn Dance de Gary 
Ryan, perguntando à aluna se gostava. Ela confirmou e, assim, ficou decidida a terceira e última peça do 3º 
Período. O Professor alertou-a para a armação de clave e recordou que o estudo das outras duas peças era 
prioritário, visto que seriam tocadas em prova e audição. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 24 
Ano Letivo 2015/2016 

20/04/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com 
recurso a um diapasão. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 diapasão 
 

1 metrónomo 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Legato 

Compreender o 
efeito e a 

pertinência do 
legato. Executar a 

melodia dos 
compassos 9 a 12 

e a linha dos baixos 
de toda a peça 

Packington's Pound 
mais legato. 

Escuta da execução do 
Professos dos primeiros oito 

compassos da peça 
Packington's Pound, 

justapondo uma versão com 
a linha do baixo em staccato 
e uma versão com a linha do 

baixo em legato. Diálogo 
sobre a pertinência da 

diferença entre ambas as 
versões. 

Execução da peça, enquanto 
o Professor indica cada corte 
do som na linha dos baixos. 

 
Escuta da execução do 

Professos dos compassos 9 
a 12 da peça Packington's 

Pound, justapondo uma 
versão em staccato e uma 

versão em legato. Execução 
dos mesmos compassos, 
enquanto o Professor toca 
simultaneamente a melodia 

muito legato. 
 

10 
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Sincronização 
com o 

metrónomo / 
Ritmo / 

Regularidade 
rítmica 

Executar diferentes 
células rítmicas 
presentes nas 

peças Packington's 
Pound e Andante 

em Lá menor 
sincronizadas com 

o metrónomo. 

Estudo de diferentes células 
rítmicas sobre cordas soltas, 
procurando a sincronização 

com o metrónomo (três 
colcheias, seis 

semicolcheias, colcheia com 
ponto e semicolcheia e 
tercina de colcheias). 

Contagem da subdivisão do 
tempo (colcheias, 

semicolcheias e tercinas de 
colcheias). 

10 

Andamento / 
Regularidade 

rítmica 

Manter o 
andamento com 

regularidade rítmica 
ao longo das peças 
Packington's Pound 

e Andante em Lá 
menor. 

Estudo das duas peças com 
metrónomo. 10 
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Relatório/Reflexão de aula nº24 
20 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi leccionada por mim. A aluna tornou a chegar cerca de 15 minutos 
atrasada, devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente antes da aula de guitarra. Mal chegou, a 
aluna anunciou que já tinha descarregado uma aplicação gratuita de metrónomo para o telemóvel, tal como 
ficara combinado na aula anterior. Perguntei-lhe se tinha dado uso ao metrónomo, mas a aluna confessou que 
não tinha estudado guitarra de todo, pois teve que estudar para os testes da escola, especialmente para o teste 
de matemática. Não comentei e segui com a aula. 
 Tornámos a trabalhar a afinação da guitarra sem recurso ao afinador. Aplicámos o mesmo método 
de afinação da aula passada, tomando a quinta corda como referência, após afiná-la com o diapasão. A aluna 
não se lembrava das cordas e trastes sugeridos para a afinação, pelo que a fui recordando. A aluna tornou a 
demonstrar muitas dificuldades na comparação de frequências e, a certa altura, suspirou. Eu perguntei-lhe se 
não gostava de afinar a guitarra. Ela disse que gostava, mas confessou que era frustrante não conseguir afinar 
bem. Eu expliquei que ninguém consegue afinar logo bem e rápido nas primeiras tentativas e garanti-lhe que, 
com prática, seria capaz de afinar a guitarra com precisão, rapidez e facilidade. Passados largos minutos, a 
aluna terminou de afinar a guitarra. Por fim, pedi-lhe para confirmar a afinação com uma sequência de 
acordes. 
 A aula seguiu para a peça Packington's Pound de Anónimo. A aluna tocou a peça com segurança e 
convicção. Elogiei a performance, que foi positiva apesar da ausência de estudo confessada pela aluna. Notei 
que a aluna estava já a executar o crescendo entre os compassos 9 e 12 e o ritardando do compasso 20 com 
muita qualidade e a antecipar a mão esquerda ao longo da peça. Após destacar esses pontos positivos, alertei-
a para vários erros de digitação que provocavam hesitações, nomeadamente, o uso dos dedos 2 e 3 onde 
deveriam ser usados os dedos 3 e 4, no segundo tempo dos compassos 3, 7, 13, 15, 17 e 19. Destaquei os 
erros de digitação na partitura e pedi à aluna para repetir isoladamente todas as passagens corrigidas. A aluna 
considerou que lhe dava mais jeito continuar a usar a digitação anterior, mas eu expliquei-lhe que só tinha 
essa percepção porque tinha estudado dessa forma. Compreendi que era penoso regredir na segurança ao 
mudar a digitação, mas expliquei que as correções, através do estudo regular, iriam permitir uma segurança 
muito superior a médio prazo. Recordei que as notas da linha do baixo deveriam soar durante toda a sua 
duração. Justapus uma imitação exagerada da aluna, cortando todos os baixos, e uma execução muito legato. 
Perguntei-lhe qual soava melhor, sendo que a aluna respondeu prontamente que preferia a versão em legato. 
Pedi-lhe para tocar novamente, procurando o legato, enquanto eu a alertava para cada corte das notas da linha 
do baixo antes do tempo. Verifiquei que, quando está focada nessa questão, a aluna consegue manter o legato 
nos baixos com sucesso. Corrigidos os maiores problemas, notei que o andamento da aluna estava muito 
mais lento do que o andamento sugerido na partitura. Liguei o metrónomo no tempo sugerido e toquei a peça 
inteira, para esboçar a ideia de um produto final possível. De seguida, desci consideravelmente a pulsação do 
metrónomo e toquei o início da peça, antes de pedir à aluna para começar a tocar. A aluna continuava com 
grandes dificuldades em seguir o metrónomo. Fui alertando-a para todos os momentos em que tocava mais 
rápido ou mais lento do que o metrónomo. Corrigi ainda um erro rítmico recorrente, quando a aluna encurta 
as semínimas com ponto para semínimas apenas, no segundo tempo dos compassos 4, 8, 10, 16 e 20. Os 
batimentos do metrónomo ajudaram a corrigir esse erro rítmico, visto que a aluna notava facilmente se tocava 
semínima ou semínima com ponto, pois tocaria respetivamente com desfasamento ou a tempo com o 
metrónomo. No crescendo entre os compassos 9 e 12, pedi uma dinâmica ainda mais piano no compasso 9 e 
uma dinâmica ainda mais forte no compasso 12. No entanto, a aluna tocou mais forte do que o seu limite, 
tocando cordas a mais e partindo o som. Expliquei que, por mais forte que se queira tocar, nunca se pode 
ultrapassar o limite do controlo. Na mesma secção, como a aluna estava a tocar todas as notas sempre 
staccato, pedi-lhe para ligar a melodia. Exemplifiquei a passagem em staccato e em legato. De seguida, 
enquanto a aluna executava a secção, toquei simultaneamente a melodia em legato, para reforçar o efeito 
pretendido. Para ajudá-la a superar a sua dificuldade em seguir o metrónomo, que se mantinha evidente, 
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recorri a um exercício com cordas soltas, como sugerido pelo Professor Tiago há duas aulas. Assim, ao 
afastar o foco da partitura, pedindo apenas cordas soltas, pretendo que a aluna se possa concentrar 
exclusivamente na sua capacidade de sincronização. O exercício consistia em arpejos de três notas com 
"pim", beliscando a quinta, terceira e segunda cordas, por esta ordem. As três notas correspondiam às três 
colcheias da subdivisão do tempo. Exemplifiquei primeiro e pedi à aluna para fazer o mesmo. Após várias 
tentativas sem sucesso, a aluna conseguiu eventualmente tocar a tempo com o metrónomo e, melhor ainda, 
aprendeu a ajustar sozinha a execução quando se atrasava ou adiantava um pouco. Elogiei muito o seu 
progresso, explicando que, mais importante do que começar logo a tocar junto com o metrónomo desde o 
início, é saber ajustar-se imediatamente após qualquer desvio do tempo, fazendo as correções necessárias. 
Então, acelerei consideravelmente o tempo, pedindo-lhe para repetir o mesmo exercício, sem exemplificar 
primeiro. A aluna conseguiu manter o tempo com muito mais facilidade do que antes, mantendo-se 
sincronizada com o metrónomo. Tornei a reduzir o andamento e pedi-lhe um segundo exercício, beliscando 
as mesmas cordas mas, desta vez, utilizando a sequência "pimimi", preenchendo as seis semicolcheias da 
subdivisão do tempo. Exemplifiquei primeiro e pedi-lhe para fazer o mesmo. A aluna executou o exercício 
com correção logo à primeira tentativa, corrigindo sozinha os desvios que iam ocorrendo. Elogiei-a muito e 
notei que, agora que já sabia manter-se a tempo com o metrónomo, já poderia utilizá-lo para estudar a peça 
em casa. Pedi-lhe para recapitular e para escrever na partitura todos os pontos abordados, o que ela fez sem 
esquecimentos. 
 A aula avançou para a peça Andante em Lá menor de Fernando Sor. A aluna tocou a peça com 
muito menos segurança, repleta de paragens e hesitações, tendo esta peça sido mais afetada pela falta de 
estudo do que a peça anterior. Para além das paragens, esqueceu-se do ligado nas tercinas, no quarto tempo 
dos compassos 3 e 19 e, ao longo dos compassos 12 a 16, a aluna acelerou consideravelmente o tempo, pelo 
que a alertei enquanto tocava. Definitivamente, o seu maior problema, comum a ambas as peças, é a 
irregularidade do tempo. Tornei a ligar o metrónomo, utilizando outro exercício de cordas soltas. Pedi-lhe 
para tocar, apenas na primeira corda solta, a célula de colcheia pontuada e semicolcheia. A aluna não 
conseguiu. Se não conseguia manter a célula a tempo na primeira corda solta, naturalmente que não 
conseguiria fazê-lo sobrecarregada com a complexidade da peça. Pedi-lhe para dizer "um, dois três, quatro" 
em cada tempo, contando as semicolcheias. Levou algum tempo até que ela conseguisse manter a contagem a 
tempo. De seguida, toquei a célula mencionada enquanto ela continuava a contar as semicolcheias. Então, 
pedi-lhe para continuar a contar interiormente e para tocar a célula, que coincidiria com todos os seus "uns" e 
"quatros". A aluna conseguiu executá-la perfeitamente em sincronia com o metrónomo. Por fim, pedi-lhe 
para tocar a peça com metrónomo. As figuras pontuadas foram executadas com precisão, mas as tercinas 
revelaram-se problemáticas. Assim, pedi-lhe para contar "um, dois, três, quatro" e "um, dois, três", 
alternadamente, correspondendo as contagens respetivamente a semicolcheias e a tercinas de colcheias. 
Exemplifiquei primeiro. A aluna não conseguia, de todo, manter o tempo. Para a ajudar, contámos 
simultaneamente. Quando parei, a aluna conseguiu manter-se a tempo sozinha. Estudei a secção entre os 
compassos 12 e 16 com a aluna, para contrariar a sua tendência para acelerar. Notei como, em cada tempo, 
deve soar sempre, ou o acorde, ou a primeira corda solta. Isto significa que, se o metrónomo soar sozinho 
alguma vez, é porque houve um erro. Esta indicação foi crucial, fazendo com que a aluna tocasse logo em 
sincronia com o metrónomo. Entre os compassos 9 e 12, havia demasiadas paragens para que fosse possível 
estudar com metrónomo. Mostrei-lhe como as paragens nessa secção coincidiam todas com as mudanças de 
posição. Expliquei-lhe então que deveria concentrar o seu estudo em cada uma das mudanças de posição 
isoladamente. Estudámos cada mudança lentamente, analisando os movimentos necessários, detetando os 
problemas e corrigindo-os. De seguida, mantendo um andamento lento, acelerámos ao máximo a preparação 
da mão esquerda. Foquei ainda o compasso 18, tornando a pedir-lhe para não abafar prematuramente as 
mínimas. Por fim, pedi-lhe para recapitular e escrever na margem da partitura todos os detalhes abordados, à 
semelhança do que foi feito com a peça anterior. Ela anotou todos os pontos trabalhados, sem esquecimentos. 
 Expliquei que, no estudo de ambas as peças com metrónomo em casa, era essencial que a aluna 
considerasse a sincronia como uma prioridade. Alertei-a para o risco de, a certa altura, continuar a tocar sem 
qualquer sincronia e já sem sequer ouvir o metrónomo. Pedi-lhe para considerar qualquer nota desfasada do 
metrónomo como um erro, como se tivesse tocado a nota errada. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 25 
Ano Letivo 2015/2016 

27/04/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com 
recurso a um diapasão. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 diapasão 
 

3 lápis de cor 
(vermelho, 

laranja e azul) 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Andamento / 
Regularidade 

rítmica 

Adotar um 
andamento 

adequado e mantê-
lo com regularidade 

rítmica ao longo 
das peças 

Packington's Pound 
e Andante em Lá 

menor. 

Estudo das duas peças com 
metrónomo, acelerando-o 

pouco a pouco até um 
andamento adequado. 

10 

Memorização / 
Gestão do 

estudo 

Experienciar uma 
performance sem 

partitura. Solidificar 
a memória da peça.  

Execução das peças sem 
partitura. Estudo da peça 
subdividida em pequenas 

secções. 

5 

Digitação 

Compreender a 
utilidade das cordas 
soltas para mudar 

de posição. 

Diálogo sobre a utilidade das 
cordas soltas durante as 

mudanças de posição, com 
demonstração do Professor. 

5 

Preparação da 
mão esquerda 

Conhecer a 
notação para a 

antecipação dos 
dedos. Antecipar os 
dedos sobre todos 

os trastes 
necessários em 

cada mudança de 
corda. 

Escuta da explicação do 
Professor sobre a notação 

para a antecipação dos 
dedos. Estudo lento de cada 
antecipação dos dedos por 

mudança de corda nos 
compassos 9 a 12 da peça 

Andante em Lá menor. 

5 
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Dinâmicas Executar todas as 
dinâmicas escritas. 

Pintura das dinâmicas com 
lápis de cor (vermelho para o 

forte, laranja para o 
mezzoforte e azul para o 

piano). Execução da partitura 
colorida, tendo atenção a 

todas as dinâmicas. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº25 
27 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi leccionada por mim. A aluna tornou a chegar cerca de 15 minutos 
atrasada, devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente antes da aula de guitarra. Perguntei-lhe 
se a semana tinha corrido bem, mas ela respondeu: "mais ou menos". Indaguei o motivo, descobrindo que a 
aluna tinha tido testes de Geografia, Ciências e História, sendo que todos os três tinham corrido mal. 
Perguntei-lhe se, apesar dos testes, tinha conseguido estudar guitarra e ela confirmou. Perguntei-lhe então se 
tinha estudado com metrónomo e ela tornou a confirmar, mas confessou que estava sempre a acelerar ou a 
atrasar, tal como na aula. Afirmou também que manter o tempo era ainda mais difícil sem um Professor ao 
lado para a ajudar. Expliquei que, no início, era normal que se sentisse assim. 
 Como planificado, pedi à aluna para afinar a guitarra sozinha e sem afinador, recorrendo apenas a 
um diapasão. A aluna, desta vez, já se lembrava do modo de afinar algumas cordas em relação à quinta corda, 
sendo que a recordei do modo de afinar as restantes. A sua capacidade para comparar frequências estava 
claramente a evoluir, exigindo-lhe significativamente menos tempo, e a aluna revelava mais confiança nas 
respostas. Elogiei muito o seu progresso e a aluna confessou que, por vezes, tentava afinar a guitarra sozinha, 
em casa. 
 A aula avançou para a peça Andante em Lá menor de Fernando Sor. Apesar das reclamações da 
aluna em relação ao estudo com metrónomo, a verdade é que se notavam os resultados. O tempo, embora 
mais lento, estava muito mais estável. Os compassos 9 a 16 também já eram executados com regularidade 
rítmica. As únicas passagens que ainda apresentavam problemas eram as tercinas de colcheia, que eram 
indevidamente acompanhadas de um súbito acelerando, e a secção dos compassos 21 a 24, que estava muito 
hesitante, contendo mesmo algumas paragens. Afirmei que o estudo com metrónomo estava a ter resultados e 
pedi-lhe para continuar a insistir nesse método. Corrigi-lhe alguns erros de digitação que tinham reaparecido, 
provavelmente durante a repetição inconsciente da música sobre o metrónomo, nomeadamente o uso do dedo 
3 em inúmeras passagens para as quais foi sugerido o uso do dedo 4. A aluna tende sempre a evitar o uso do 
dedo 4. Brincando, pedi-lhe para não o discriminar, pois, embora mais fraco, continuava a ser um dedo com 
muito valor. Para além dos erros de digitação, também surgiram novos erros de notas. Corrigi-os, indicando-
os na partitura e pedindo-lhe para tocar essas passagens isoladamente. Pedi-lhe para não descurar a leitura da 
partitura durante o estudo com metrónomo, conferindo sempre as notas e as digitações. Corrigidos os erros, 
foquei-me nos compassos 12 a 16. Perguntei-lhe quanto tempo duravam os acordes e a aluna considerou que 
duravam um tempo. Eu perguntei-lhe se tinha a certeza e a aluna, analisando a partitura com mais cuidado, 
compreendeu que os acordes estavam escritos com mínimas e que, por isso, duravam dois tempos. Expliquei 
que a aluna estava a fazê-los durar apenas um tempo, levantando os dedos simultaneamente com a primeira 
articulação da primeira corda solta. Exemplifiquei na guitarra uma imitação da aluna, justapondo-a a uma 
execução mais legato, na qual a mão esquerda muda de acorde juntamente com a segunda articulação da 
primeira corda solta. A aluna conseguiu deixar os acordes a soar logo na primeira tentativa e eu elogiei o seu 
sucesso. Tornei então a focar o compasso 18, corrigindo novamente a digitação e pedindo-lhe para recuperar 
o legato que já tivera, visto que a aluna tende a cortar as mínimas antes do tempo. Ela revelou muita 
dificuldade quando tentou manter os dedos sugeridos premidos e levantar os outros dedos simultaneamente, 
por falta de coordenação. No entanto, adotando um andamento extremamente lento enquanto ouvia as minhas 
indicações, a aluna conseguiu compreender os movimentos necessários e reproduzi-los com correção. 
Depois, só foi necessário acelerar pouco a pouco. 
 Passámos então para os problemas de tempo, nas tercinas de colcheia e na secção dos compassos 21 
a 24. Liguei o metrónomo e toquei junto com a aluna. Ao escutar a minha execução, a aluna já adotou o 
caráter de marcha, afiando as células pontuadas e marcando cada tempo. Ao escutar o contraste entre as suas 
tercinas em acelerando e as minhas tercinas a tempo, compreendeu o seu erro, corrigindo-o. Nos compassos 
21 a 24, a irregularidade do tempo derivava também de problemas de digitação. Corrigi-os e pedi-lhe para 
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não demorar tanto tempo nas mudanças de posição. Após essas indicações, a aluna tocou a secção sem 
atrasos, junto com o metrónomo. 
 Nos compassos 9 a 12, mostrei como as cordas soltas proporcionavam o tempo necessário para 
preparar as mudanças de posição. Na mesma secção, anotei ainda, na partitura, a preparação de todos os 
dedos para cada mudança de corda. Para isso, utilizei uma seta que nasce nas notas que devem ser preparadas 
e aponta para o local onde deve ocorrer a preparação. Ensinei-a a ler essa notação e estudámos lentamente o 
movimento. 
 De seguida, fomos acelerando o metrónomo pouco a pouco, até atingir o tempo alvo, sem que a 
aluna perdesse segurança. 
 Após o estudo com metrónomo, pedi-lhe para tocar de cor e sem metrónomo. A peça estava 
impecavelmente a tempo e bem decorada, apesar da ocorrência de duas pequenas falhas de memória. Elogiei 
muito o resultado e pedi-lhe para continuar a trabalhar com metrónomo em casa, procurando manter a 
regularidade, e para estudar a peça subdividida em pequenas secções, procurando solidificar a memória. 
 No fim, pedi-lhe para recapitular todos os pontos que tínhamos trabalhado na peça, o que ela fez 
sem esquecimentos. 
 A aula avançou para a peça Packington's Pound de Anónimo. A aluna começou por tocar a peça 
sem respeitar a digitação escrita, utilizando os dedos 2 e 3 onde deveria utilizar os dedos 3 e 4. Interrompi-a e 
perguntei-lhe se tinha notado alguma discrepância entre a partitura e a sua execução. Ela confirmou, 
reconhecendo que se tinha enganado na digitação. Na segunda performance, a aluna já aplicou a digitação 
escrita, para além de deixar a maior parte das notas da linha do baixo a soar durante toda a sua duração. 
Comecei por me focar no maior problema mecânico da aluna na peça, presente no compasso 7 e resultante da 
transição entre as semicolcheias e o uso simultâneo dos dedos 3 e 4. Estudámos muito lentamente o 
movimento isolado, enquanto eu identificava os problemas técnicos e sugeria soluções. Foi necessário muito 
tempo para aperfeiçoar esta transição, que é particularmente problemática para a aluna. No fim, a passagem 
já estava limpa e segura num tempo lento, pelo que a acelerámos pouco a pouco. Pedi-lhe para aplicar, em 
casa, o mesmo género de estudo a todas as passagens que envolvem a simultaneidade de 3 e 4, indicando-as 
na partitura. Sugeri ainda o uso do metrónomo. 
 Por fim, debruçámo-nos sobre as dinâmicas que ainda não eram efetuadas na peça. Como 
planificado, trouxe lápis de cor, pedindo à aluna para colorir as indicações de dinâmica forte a vermelho, as 
de mezzoforte a laranja e as de piano a azul. A aluna riu-se e confessou que se sentia novamente no jardim de 
infância. Quando lhe pedi para tocar, tendo em atenção as dinâmicas coloridas, o efeito foi muito positivo, 
comprovando-se a eficácia do método. Quando alguma dinâmica era, ainda assim, negligenciada, eu alertava-
a imediatamente. Após algumas repetições, a aluna já executava a peça com correção dinâmica. Elogiei o seu 
sucesso e pedi-lhe para recapitular os pontos abordados na aula, o que ela fez sem esquecimentos. 
 O tempo terminou e chegou o aluno seguinte. 
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Relatório/Reflexão de aula nº26 
04 de Maio de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi leccionada pelo Prof. Tiago e assistida por mim. Esta aula será dedicada 
exclusivamente à revisão das peças para a prova da semana seguinte. A aluna tornou a chegar cerca de 15 
minutos atrasada, devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente antes da aula de guitarra. O 
Professor entregou um questionário à aluna, pedindo-lhe para o preencher rapidamente. Enquadrava-se num 
estudo para averiguar as condições de estudo dos alunos de guitarra, em termos de tempo, local e qualidade. 
O questionário levou cerca de 5 minutos a ser preenchido em silêncio, enquanto eu e o Prof. Tiago 
aguardávamos. 
 No fim, o Professor recordou que faltava apenas uma semana para a prova. A aluna afirmou que se 
lembrava e colocou na estante as partituras das quatro peças que seriam avaliadas. O Professor pediu à aluna 
para simular a prova, tocando as quatro peças de seguida, sem interrupções. O Professor perguntou-lhe por 
que ordem gostaria de tocá-las e a aluna confessou que tanto fazia. Assim, o Professor dispôs as peças por 
ordem cronológica, explicando que estavam organizadas desde a mais antiga até à mais recente. A aluna 
perguntou se tinha que tocar de cor e o Professor confirmou. A aluna deu início à sua performance, enquanto 
eu e o Prof. Tiago assistíamos em silêncio. 
 Após a performance das quatro peças, começaram por trabalhar a peça Packington's Pound de 
Anónimo. A aluna continuava a apresentar dificuldades no compasso 7, pelo que o Professor iniciou um jogo 
de imitações, tocando primeiro apenas a primeira semicolcheia da passagem, depois as duas primeiras 
semicolcheias e assim sucessivamente, acrescentando uma nota de cada vez, até formar a passagem 
completa. De seguida, tocou toda a peça juntamente com a aluna, mantendo a pulsação e enfatizando as 
dinâmicas. 
 Seguiram para a peça Andante em Lá menor de Fernando Sor. O Professor corrigiu apenas um 
glissando excessivamente evidente e indevidamente efetuado no compasso 22. A aluna afirmou que não 
conseguia deixar de executar glissando, confessando que ainda estava influenciada pelos glissandos da peça 
Premier Amour de Gerard Montreuil. O Professor estudou o movimento lentamente com a aluna, pedindo-lhe 
para não premir as cordas durante a mudança de posição. Após várias tentativas, a aluna conseguiu mudar de 
posição sem executar glissando. O Professor pediu ainda à aluna para marcar mais cada tempo da peça, 
exemplificando primeiro na guitarra para a aluna imitar de seguida, notando-se um progresso considerável. 
 Avançaram para a peça Minuet op. 21 nº12 de Matteo Carcassi. O Professor recordou que, antes da 
execução dos ligados descendentes, presentes nos compassos 26, 28, 34 e 36, é necessário colocar logo nos 
trastes todos os dedos da mão esquerda envolvidos. Notou também que a aluna omitia dois tempos, 
nomeadamente o segundo tempo dos compassos 42 e 46. O Professor destacou os dois tempos na partitura e 
pediu-lhe para repetir as duas passagens várias vezes. O erro continuou a ocorrer ocasionalmente, o que 
mostra que a aluna memorizara e interiorizara a música com essas imprecisões. O Professor continuou 
sempre a alertá-la para o erro, sempre que este se repetia. A aluna tinha-se esquecido dos acentos nos 
compassos 9 a 16 e 49 a 56, pelo que o Professor os exemplificou na guitarra, pedindo à aluna para os 
executar. O Professor corrigiu ainda o ritmo pontuado dos compassos 11, 15, 51 e 55, que a aluna lia 
incorretamente como duas colcheias. A aluna comentou que, na audição, também tinha executado mal o 
ritmo pontuado e o Professor confirmou. 
 Por fim, avançaram para a peça Premier Amour. O Professor limitou-se a corrigir uma nota errada 
na linha do baixo, no compasso 4, e a focar a execução dos harmónicos, presentes nos compassos 2 e 6, 
procurando um som o mais limpo e forte possível. 
 O Professor aconselhou a aluna a pensar bem no andamento que adotaria para cada peça na prova, 
antes de começar a tocar. O andamento nunca deveria ser rápido demais, para que fosse sempre possível 
manter a regularidade. 
 O tempo chegou ao fim, o aluno seguinte entrou na sala e o Professor desejou força e bom estudo à 
aluna. 
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Relatório/Reflexão de aula nº27 
18 de Maio de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi leccionada pelo Prof. Tiago, que se dedicou à revisão das peças para a 
audição da semana seguinte. A aluna tornou a chegar cerca de 15 minutos atrasada, devido à aula de 
Formação Musical que tem imediatamente antes da aula de guitarra. Quando chegou, perguntou ao Professor 
se uma amiga dela poderia assistir à aula. O Professor não levantou quaisquer objeções e deixou-a assistir. 
No entanto, recordo-me de uma aula à qual outra amiga da aluna assistira, prejudicando imenso a atitude da 
aluna e a qualidade da aula. O Professor recordou que haveria audição dentro de uma semana e apontou a 
data e a hora da audição na caderneta do aluno. A aluna perguntou se não seria possível alterar a data e/ou a 
hora da audição, pois, de outra forma, chegaria atrasada devido às aulas na escola. O Professor negou a 
possibilidade de alteração da data, mas explicou que, caso a aluna chegasse atrasada, poderia tocar mais para 
o fim da audição. A aluna disse que assim ficava mais descansada. 
 O Professor perguntou-lhe que peças tocaria na audição e a aluna, como resposta, colocou na estante 
as partituras das peças Packington's Pound de Anónimo e Andante em Lá menor de Fernando Sor. O 
Professor concordou, notando que, na prova, a aluna tinha tocado ambas as peças de cor e com qualidade. 
Pediu-lhe então para tocá-las. A aluna confessou que não se ia sentir muito à vontade a tocar para a colega, 
desculpando-se, logo à partida, de quaisquer erros que ocorressem. A presença da colega começava, desde 
logo, a influenciar o desempenho na aula, embora essa pressão adicional na performance possa ser uma 
experiência positiva antes da audição. Apesar de ter alertado para eventuais erros, a aluna tocou a peça 
Packington's Pound de Anónimo com muita segurança e correção a todos os níveis. O Professor elogiou 
muito a sua performance. Notou, no entanto, que o andamento estava um pouco lento demais e a dinâmica 
um pouco piano demais. Perguntou à aluna em que tonalidade está a peça, revelando logo que ambas as peças 
estavam na mesma tonalidade. A aluna, incorretamente, afirmou que as peças estavam na tonalidade de Lá 
Maior. Para levá-la a aperceber-se sozinha do seu erro, o Professor perguntou qual era a armação de clave de 
Lá Maior. A aluna tornou a cometer uma imprecisão ao responder convictamente que a armação de clave de 
Lá Maior não tinha sustenidos nem bemóis. Foi então que se apercebeu sozinha do seu erro, confessando que 
tinha dito Lá Maior mas, na verdade, estava a pensar em Lá menor. Assim, o Professor explicou que, por 
vezes, a tonalidade menor pode sugerir um andamento mais lento e uma dinâmica mais piano. No entanto, 
pediu-lhe para contrariar essa tendência, assumindo uma dinâmica mais forte e um andamento mais rápido. O 
Professor notou ainda que o tempo continuava um pouco irregular e perguntou à aluna se sabia qual era a 
forma de corrigir essa irregularidade. A aluna suspirou: "metrónomo". O Professor confirmou. Assim, ligou o 
metrónomo e pediu à aluna para entoar a melodia a tempo. A presença da colega foi prejudicial à realização 
deste exercício, provocando vergonha e timidez na aluna, que entoou a melodia numa dinâmica tão piano que 
era quase inaudível. Então, o Professor entoou a melodia com a aluna, tentando ajudá-la a ultrapassar a 
vergonha. Assim, a aluna ganhou alguma confiança e aumentou consideravelmente o volume vocal. Mesmo 
sem tocar, a aluna atrasava o tempo enquanto cantava, justificando-se com a necessidade de respirar. O 
Professor brincou, afirmando que havia prioridades mais urgentes do que respirar e a aluna riu-se. Ao pedir-
lhe para entoar a melodia antes de tocar, o Professor garantiu que a aluna sabia que notas deveriam coincidir 
com cada tempo. Quando a aluna já entoava a melodia com precisão rítmica, o Professor pediu-lhe para tocar 
a peça sincronizada com o metrónomo. Tocaram os dois juntos e a aluna conseguiu manter o tempo. O 
Professor elogiou muito o progresso, mas a aluna explicou que só conseguia seguir o metrónomo enquanto o 
Professor tocava simultaneamente com ela. O Professor pediu-lhe para tocar sozinha com o metrónomo e, de 
facto, a aluna não conseguiu manter o tempo sem ajuda. A aluna queixou-se da luz intermitente do 
metrónomo, que a distraía, pelo que o Professor virou o metrónomo ao contrário, ocultando a luz. Então, o 
Professor começou a cantar trechos da melodia e a tocar acordes, tentando ajudá-la a manter o tempo. Como 
a aluna estava cada vez mais ansiosa e a errar com mais frequência, o Professor pediu-lhe para parar de tocar 
e para inspirar e expirar profundamente. A aluna acalmou-se e, ao recomeçar, notou-se um aumento de 
segurança. Na secção entre os compassos 9 e 12, o Professor pediu-lhe para tocar, em cada tempo, a primeira 
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e sexta cordas soltas. Depois, tocou a música sobre os bordões da aluna. Esta estratégia foi útil e 
musicalmente muito interessante. De seguida, trocaram de papéis, tocando a aluna a música e o Professor os 
bordões. A aluna conseguiu tocar a secção perfeitamente a tempo, graças à estratégia do Professor Tiago. O 
Professor pediu-lhe para repetir, para confirmar que não foi sorte. A aluna anunciou logo que à segunda vez 
não correria tão bem. O Professor Tiago mencionou vários estudos sobre a concentração, revelando que a 
segunda tentativa tende a correr pior, enquanto que a terceira ou quarta tentativas tornam a ser mais propícias 
ao sucesso. A teoria comprovou-se na prática, sendo que, na quarta tentativa, a aluna tornou a manter o 
tempo. De seguida, o Professor continuou a tocar a peça junto com a aluna, para que ela mantivesse mais 
facilmente a sincronia com o metrónomo. A aluna perguntou se o Professor podia tocar junto com ela na 
audição. O Professor riu-se e afirmou que, obviamente, não podia, pois estaria a deturpar a natureza da 
audição, que é, note-se, uma experiência de apresentação pública a solo e um elemento de avaliação. Por fim, 
o Professor pediu à aluna para tocar sozinha com o metrónomo, mas ela não conseguiu manter o tempo, 
provocando desfasamentos muito acentuados. O Professor pediu-lhe para estudar regularmente em casa com 
metrónomo, mas a aluna afirmou que não conseguia, explicando que acabava sempre por tocar desfasada do 
metrónomo quando tentava atingir a sincronia sozinha, sem a ajuda do Professor. Para motivá-la, o Professor 
afirmou que, no estado atual, a performance da aluna merecia 14 ou 15 valores numa escala de 0 a 20, 
enquanto que, se a aluna atingisse a regularidade rítmica através do estudo com metrónomo, mereceria 18 ou 
19 valores. A aluna até arregalou os olhos ao escutar os valores, o que poderá ser um indício da pertinência 
deste tipo de condicionamento para esta aluna em particular. 
 Avançaram para a peça Andante em Lá menor de Fernando Sor. A aluna tocou com grande 
segurança técnica, apesar de revelar, também nesta peça, uma acentuada irregularidade rítmica. O Professor 
pediu à colega da aluna, que estava a assistir à aula, para escolher uma música pop de que gostasse e ela 
mencionou o tema "Love Yourself" de Justin Bieber. O Professor explicou que, na maior parte da música pop 
ou pop/rock, tal como no tema sugerido pela colega da aluna, a métrica tende a manter-se muito regular. 
Desta forma, o ouvinte pode bater o pé de forma regular ao longo de toda a música. De seguida, justapôs uma 
improvisação ao estilo de música pop e um excerto da peça Andante, ambas com um andamento 
propositadamente irregular, batendo o pé em sincronia com essa irregularidade. A aluna riu-se. O Professor 
explicou que o tema do Justin Bieber provavelmente não teria tanto sucesso se a métrica fosse irregular de 
forma aleatória, porque os ouvintes gostam de sentir a regularidade, ainda que esta sofra oscilações pontuais 
ou seja adornada de irregularidades. Por fim, afirmou que, à peça Andante, aplicam-se os mesmos princípios, 
pelo que seria necessário recorrer novamente ao metrónomo. Assim, ligou outra vez o metrónomo e a aluna 
tornou a suspirar. O Professor afirmou que não havia outra solução e recordou que a peça continha um tempo 
de marcha. Recorrendo à mímica, levantou-se, marchou e pediu à aluna para imaginar um pelotão da tropa a 
marchar, com uma cadência muito certa e regular. De seguida, o Professor tornou-se a sentar e exemplificou 
na guitarra a peça Andante, marcando cada tempo e assumindo uma regularidade rítmica metronómica. O 
Professor notou que a colega da aluna já estava a bater o pé ao som da peça, comentando que, para tal, 
bastava tocar com regularidade rítmica, não sendo necessário tocar Justin Bieber. A aluna riu-se. O Professor 
explicou que, após estudar a peça com metrónomo, haveria muitos pés a bater a pulsação na plateia. Seguiu-
se o estudo com metrónomo sobre toda a peça, enquanto o Professor acompanhava a aluna, tocando e/ou 
cantando a melodia com o ritmo pontuado muito afiado e todos os tempos acentuados. Experimentaram 
também programar a célula rítmica de colcheia pontuada e semicolcheia no metrónomo, o que, apesar de 
dificultar a execução mais afiada do ritmo, promove a uniformidade. O Professor elogiou a performance da 
aluna, que, com ajuda, conseguiu manter o tempo. Ela recordou que só mesmo com ajuda é que conseguia 
manter o tempo, enquanto que, sozinha, acabava por ficar inevitavelmente desfasada. O Professor explicou 
que só com insistência e prática é que se desenvolve a capacidade de sincronização com o metrónomo. Pediu 
ainda à aluna para não acelerar o andamento na audição, visto que ela tende a aumentar a velocidade 
precisamente nas secções mais difíceis, devido à ansiedade. Por fim, o Professor escreveu na mão da aluna, 
com uma caneta: "Metrónomo + 3 valores". Esta estratégia garante que a aluna, pelo menos a curto prazo, 
não se esquecerá da necessidade de trabalhar com metrónomo e, para além disso, evidencia o reforço 
positivo. O Professor explicou ainda que esses três valores seriam suficientes para atingir o 4 no fim do ano e 
garantiu que seria capaz de discernir auditivamente na audição se a aluna tinha ou não estudado com 
metrónomo. 
 O tempo chegou ao fim e o Professor despediu-se da aluna, agradecendo à colega da aluna pelo 
batimento do pé, afirmando que este tinha sido fundamental para a aula. As duas alunas riram-se muito e 
saíram da sala muito animadas. Refletindo sobre a aula no seu todo, apesar da presença da colega ter 
prejudicado o à vontade e a participação da aluna no início, acredito que constituiu um estímulo positivo ao 
longo do resto da aula. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 28 
Ano Letivo 2015/2016 

25/05/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Sara 3º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com 
recurso a um diapasão. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 diapasão 
 

1 metrónomo 
 

Exercícios de 
solfejo de 
melodias 

5 

Leitura à 
primeira vista 

Ler partituras 
desconhecidas 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças 
escolhidas, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação nas peças 
escolhidas. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Reportório 
Conhecer e 

escolher reportório 
de guitarra. 

Audição da execução do 
Professor, seguindo a 

partitura e observando o 
Professor. Diálogo sobre as 

peças, as épocas e os 
compositores. Diálogo sobre 
as preferências musicais do 

aluno e escolha do 
reportório. 

20 

Ritmo / 
Regularidade 

rítmica / 
Sincronização 

com o 
metrónomo 

Ler e executar 
ritmos com 
correção e 

regularidade, junto 
com o metrónomo. 

Estudo de um exercício com 
base em exercícios de 

solfejo de melodias. Leitura 
rítmica das melodias, 

ignorando as notas, na 
primeira corda solta, em 

sincronia com o metrónomo. 
Marcação do exercício para 

as férias. 

5 

Leitura de 
notas na quinta 

posição 

Ler e executar 
notas com 

correção, mantendo 
a mão esquerda na 

quinta posição. 

Estudo de um exercício com 
base em exercícios de 

solfejo de melodias. Leitura 
das notas das melodias, 
ignorando o ritmo, com a 
mão esquerda na quinta 
posição. Marcação do 

exercício para as férias. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº28 
25 de Maio de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

15:30/16:15 
Sara 
3º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula da aluna Sara foi leccionada por mim. Note-se que já se realizaram todas as provas e 
audições deste 3º Período, pelo que a minha ação se focará já na preparação do próximo ano letivo. A aluna 
tornou a chegar cerca de 15 minutos atrasada, devido à aula de Formação Musical que tem imediatamente 
antes da aula de guitarra. Quando a aluna chegou, elogiei muito a sua audição, que tinha decorrido no dia 
anterior. Ela sorriu e agradeceu. A aluna ia tirar as partituras, mas eu anunciei que tinha trazido peças novas. 
Ela celebrou, muito entusiasmada. Expliquei que tinha trazido três peças, das quais ela iria escolher duas para 
estudar durante as férias. Comecei por tocar a peça Allegretto, op. 241, nº 14 de Ferdinando Carulli. 
Perguntei-lhe se gostava da peça e a aluna confirmou, mas apontou para a secção entre os compassos 49 e 72, 
onde predominam as semicolcheias, e comentou que aquela parte parecia ser muito difícil. Expliquei que não 
era muito mais difícil do que a secção entre os compassos 41 e 64 da peça Minuet op. 21 nº12 de Matteo 
Carcassi. Pedi-lhe desde logo para não acelerar o andamento durante as passagens mais movimentadas, 
tendência que se manifestava no Minuet. Pedi-lhe também para escolher as peças de acordo com o conteúdo 
musical, em vez de escolhê-las de acordo com a dificuldade aparente. De seguida, toquei a peça Buen 
Augurio de Máximo Diego Pujol. A aluna considerou que esta segunda peça também era gira, mas confessou 
que gostava mais do Allegretto. Quando mostrei a terceira e última partitura pré-selecionada por mim, o 
Estudo nº7 de Matteo Carcassi, a aluna, assustada com a quantidade de semicolcheias, exclamou: "É pá!". 
Expliquei que a notação enganava, visto que o estudo era mais fácil do que parecia à partida pelo aspeto da 
partitura. Toquei o estudo e a aluna decidiu imediatamente que, das três opções, esta era a sua favorita, 
confessando ainda assim o seu receio, por lhe parecer muito difícil. Eu expliquei que a leitura e a execução 
lenta do estudo não seriam difíceis e que o maior desafio seria aumentar a velocidade. A aluna, após refletir 
em silêncio, afirmou que estava mais inclinada para escolher o Allegretto e o Estudo nº7, embora temesse a 
dificuldade das peças. Perguntei à aluna qual era o seu nível de ambição para o próximo ano, isto é, se queria 
trabalhar para tocar ainda melhor e para tocar peças ainda mais difíceis ou se preferia não ter muito trabalho. 
Ela afirmou convictamente que queria trabalhar para tocar melhor. Perguntei-lhe ainda se planeava estudar 
muito durante as férias de verão e ela confirmou. Assim, expliquei-lhe que não tinha nada a recear e que 
podia avançar com confiança para as suas duas escolhas. 
 Antes de abordar brevemente o Estudo nº7 com a aluna, dando-lhe algumas linhas orientadoras para 
o estudo, emprestei-lhe o diapasão e pedi-lhe para afinar a guitarra sozinha. A aluna já dominava o uso do 
diapasão e afinou a quinta corda sem ajuda. No entanto, já não sabia como havia de tocar todas as outras 
cordas na mesma frequência da quinta corda, pelo que recordei o método. A aluna continuava, naturalmente, 
a apresentar dificuldades ao nível do discernimento auditivo, sendo difícil definir se uma frequência é 
ligeiramente mais grave ou ligeiramente mais aguda do que outra. No entanto, notam-se progressos, lentos 
mas firmes. A aluna confessou que tem praticado regularmente a afinação em casa e eu elogiei muito a sua 
dedicação. 
 Após a afinação da guitarra, processo que se estendeu por largos minutos, coloquei a partitura do 
Estudo nº7 na estante. Comecei por explicar que a mão esquerda se mantinha quase sempre na primeira 
posição, o que facilitava muito a leitura. Ainda assim, notei que havia alguns casos pontuais em que a mão se 
deslocava até à quarta posição. A aluna, observando as indicações em numeração romana na partitura, 
apontou logo para os compassos 16/17 e 18/19, as únicas passagens na quarta posição. Elogiei a sua 
perspicácia e pedi-lhe para ler essas passagens, para eliminar logo uma das maiores dificuldades de leitura. A 
aluna estava a demorar muito tempo para decifrar as notas, pelo que lhe expliquei que cada trio de notas mi 
deveria ser tocado na primeira corda solta e que o primeiro mi de cada trio era articulado através de ligado 
descendente. A aluna, após essas dicas, já conseguiu ler a passagem sozinha. Elogiei-a e afirmei que a leitura 
do resto do estudo seria muito mais fácil. Antes de lhe pedir para ler a partitura do início, expliquei que havia 
essencialmente duas técnicas de mão direita presentes alternadamente no estudo - o arpejo e o tremolo. 
Exemplifiquei ambas muito devagar sobre cordas soltas, tocando as notas repetidas do tremolo em staccato e 
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os arpejos em legato. Pedi-lhe para experimentar e, enquanto ela executava cada técnica em loop, eu ia 
corrigindo a postura e a técnica. Relativamente ao tremolo, procurando a antecipação da mão direita, pedi-lhe 
para tocar as notas repetidas o mais staccato possível. Expliquei que, dessa forma, apesar da sua execução ser 
ainda muito lenta, os dedos podiam preparar-se já com grande rapidez. Nos arpejos de configuração "pimi", 
pedi-lhe para colocar logo os dedos indicador e médio nas cordas simultaneamente com cada articulação do 
polegar e para recolocar o indicador na corda simultaneamente com cada articulação do médio. A aluna 
revelou dificuldades durante esse estudo minucioso da ação da mão direita, mas, com insistência, acabou 
eventualmente por executar os movimentos com correção. Quando senti que a aluna já executava ambas as 
técnicas com alguma segurança, pedi-lhe para ler lentamente os primeiros oito compassos do estudo, 
aplicando logo as técnicas trabalhadas. A aluna leu até ao oitavo compasso com facilidade e eu elogiei muito 
a sua leitura. Notei que, para esta obra, era particularmente indicado o estudo por acordes e nem precisei de 
exemplificar, visto que a aluna começou logo a ler a partitura por acordes, transferindo com sucesso o 
método aprendido nas outras peças. Elogiei muito a sua transferência de conhecimentos. Então, perguntei-lhe 
se conseguia identificar os dedos que podiam permanecer premidos entre os acordes, em vez de serem 
recolocados. A aluna refletiu durante muito tempo, tocando devagar, até compreender que a nota lá na 
terceira corda se mantinha sempre ao longo dos oito compassos, exceto no terceiro tempo dos compassos 2 e 
6 e no quarto tempo dos compassos 4 e 7. Quando compreendeu, exclamou "Ah!", e deixou os dedos 
indicados premidos durante a transição entre os acordes. Por fim, pedi-lhe para ter atenção à digitação escrita 
para a mão esquerda, que a aluna tende a ignorar. 
 Após abordar o Estudo nº7, avancei para a apresentação de dois exercícios para as férias. Decidi 
apresentá-los hoje, visto que a aluna já não estava pressionada com avaliações. Trouxe exercícios de solfejo 
de linhas melódicas que se vão tornando progressivamente mais complexas ao nível das notas e do ritmo. 
Recordei que, tal como já tinha dito à aluna, dois dos seus pontos mais frágeis são a leitura de notas a partir 
da quinta posição e a manutenção de um tempo regular. Assim, expliquei-lhe que, através dos dois exercícios 
de solfejo, a aluna teria a oportunidade de trabalhar e fortalecer ambos os pontos. Notei que, ao contrário do 
solfejo oral das aulas de Formação Musical, pretendia-se um solfejo através da guitarra. Assim, pedi-lhe para 
ler as notas escritas, mantendo sempre a mão esquerda na quinta posição e para ignorar o ritmo, investindo 
todo o tempo necessário na leitura de cada nota. A primeira nota era um dó no terceiro espaço da clave de sol 
e a aluna não fazia a mais pequena ideia de onde se encontrava essa nota na quinta posição. Assim, escrevi, 
na margem da folha, uma cábula com as notas correspondentes ao quinto traste de cada corda. Mas só 
escrevemos as notas depois de serem encontradas pela aluna, que contou os trastes a partir de cada corda 
solta. Pedi-lhe para recorrer a essa cábula sempre que fosse necessário, calculando as outras notas a partir 
dessa referência. Afirmei que aquele género de exercício podia revelar-se muito aborrecido e notei que a 
aluna, no início, levaria muito tempo a encontrar cada nota, mas garanti que, com estudo regular, o exercício 
tornar-se-ia cada vez menos aborrecido, porque as notas começariam a ser encontradas mais rapidamente. 
Pedi-lhe para praticar o exercício com uma frequência diária, mesmo que durante 10 minutos apenas. 
Recordei que, a seguir às notas acabadas em "i", há outra nota natural a apenas um traste de distância. Notei 
também que a nota si na terceira linha da clave de sol não existe em nenhum traste da quinta posição, pelo 
que, para tocar essa nota sem recorrer a harmónicos ou scordatura, a aluna é forçada a tocar a segunda corda 
solta ou a mudar a posição da mão esquerda. Expliquei que, através da insistência na prática regular do 
exercício, a aluna iria desenvolver a sua capacidade de leitura de passagens na quinta posição. Apresentei 
então o segundo exercício, destinado a trabalhar a regularidade do tempo e a capacidade de sincronização 
com o metrónomo. Pedi-lhe para esquecer as notas e para ler apenas os ritmos dos mesmos exercícios de 
solfejo. Exemplifiquei, tocando apenas a primeira corda solta repetidamente, com o ritmo escrito e em 
sincronia com o metrónomo que ligara. Pedi à aluna para tentar, mas ela, mesmo estando a ler apenas um 
ritmo simples à base de semínimas e colcheias e a tocar somente a primeira corda solta, não conseguiu 
manter-se a tempo com o metrónomo. Frisei que a sincronia era essencial neste exercício e pedi-lhe para 
parar de tocar quando se apercebesse de que estava totalmente desfasada do metrónomo e para continuar a 
tocar, ajustando-se, no caso de estar só ligeiramente desfasada. Após muitas tentativas, a aluna conseguiu 
manter o tempo, mesmo durante leituras rítmicas à primeira vista. Elogiei muito o seu progresso. De seguida, 
reduzi a velocidade do metrónomo e pedi-lhe para tocar um ritmo com semicolcheias. Exemplifiquei 
primeiro, antes de tocarmos juntos e, por fim, ela tocou sozinha, conseguindo manter-se a tempo com o 
metrónomo, apesar das oscilações. Notei que este segundo exercício, à semelhança do primeiro, podia 
revelar-se muito aborrecido, mas garanti os seus efeitos benéficos a médio e longo prazo, desde que praticado 
diariamente. A aluna afirmou que os exercícios não eram aborrecidos e confessou até que os considerava 
divertidos. Fiquei muito satisfeito com o comentário e, chegando ao fim o tempo da aula, desejei-lhe bom 
estudo para o Estudo nº7 e para os dois exercícios. 
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3.2. António 
 

Relatório/Reflexão de aula nº1 
1º Período 

07 de Outubro de 2015 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(35 min. assistida/10 min. leccionada) 
 
 Esta foi a primeira aula do ano do aluno António. Note-se que "António" não é o nome real do 
aluno, tratando-se de um nome fictício utilizado para proteger a sua identidade. No fim do ano anterior, ele 
tinha escolhido três peças para estudar durante as férias. São estas a Lágrima de Francisco Tárrega, o 
Allegretto, op. 241, nº 14 de Ferdinando Carulli e o Estudo nº7 de Matteo Carcassi. Ele confessou não ter 
visto quase nada de nenhuma das peças. 
 A aula começa com o Professor Tiago a afinar a guitarra do aluno. No fim, o Professor confirma a 
afinação com uma sequência de acordes. O aluno observa. O Professor alerta que as cordas estão muito 
gastas e enferrujadas, sendo necessária a sua substituição, oferecendo-se ainda para comprar as cordas se 
necessário. 
 O Professor Tiago perguntou ao aluno por qual peça gostaria de começar. Ele escolheu a Lágrima. O 
trabalho foi de leitura à primeira vista. 
 O aluno começou por tocar a melodia enquanto o Professor tocava o acompanhamento. 
 De seguida o aluno tocou o baixo enquanto o Professor tocava o resto. 
 Por fim, o aluno tocou tudo, repetindo os primeiros dois compassos em loop, enquanto o professor 
tocava acordes arpejados por cima. 
 O compasso 5 tem barras e o aluno pergunta o que é o C. O Professor explica que vem de cejilla, 
barra em espanhol. 
 O aluno toca só a melodia, tendo facilidade com o solfejo mas revelando dificuldades nas posições 
agudas do braço. O Professor recorda que os nomes das notas no XII traste são iguais aos nomes das cordas 
soltas. 
 Devido a um problema de digitação, o Professor recorda que o número dentro da bolinha é o número 
da corda. 
 Dada a dificuldade do aluno com as barras, o Professor receita-lhe um exercício complementar de 
barras. São premidas a primeira e segunda cordas no primeiro traste, transpondo a barra ascendentemente até 
ao nono traste e descendentemente de volta ao primeiro traste. O exercício deverá ser realizado pelo aluno 
com duas, três e quatro cordas. As notas são arpejadas desde a mais grave até à mais aguda. A tensão deve 
ser totalmente aliviada durante a transposição. Deve ser procurada a qualidade de som em todas as cordas. 
Não deve ser utilizada “moleta” e poderá facilitar colocar o polegar uma casa à frente da barra. 
 Segue-se a leitura do Estudo nº7 de Carcassi. O Professor pede ao aluno que toque muito 
lentamente, aplicando a digitação de mão direita indicada (pami). 
 O Professor pede para deixar a melodia a soar entre os quatro acordes do segundo compasso, para 
uma melhor ligação. O aluno demonstra uma leitura fluida. 
 A aula segue para o Allegretto. O Professor toca a peça uma vez, aborda a forma ABA e mostra-a na 
peça. O aluno lê a peça à primeira vista. O Professor explica-lhe que tocando mais lento é mais fácil. 
 O Professor Tiago estabeleceu como objetivos de estudo os primeiros 8 compassos da Lágrima 
(lidos em aula), o exercício complementar de barras, os primeiros 8 compassos do Estudo nº7 (lidos em aula) 
e os primeiros 24 compassos do Allegretto (parte A lida na aula, parte B para ler em casa). Deu-lhe também 
uma tabela de estudo com cinco colunas: correspondendo a primeira aos dias da semana, a segunda à peça 
Lágrima, a terceira ao exercício complementar de barras, a quarta ao Estudo nº7 de Matteo Carcassi e a 
quinta à peça Allegretto. Cada fila corresponde a um dia da semana e, em cada quadrado correspondente à 
peça e ao dia certos, o aluno deveria anotar o tempo de estudo. 
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 Nos 10 minutos finais, o Professor Tiago passou a aula para mim, como forma de primeiro contacto 
com o aluno. Como não esperava a minha participação ativa nesta primeira aula nem sabia ainda que peças 
seriam trabalhadas com o aluno, não tinha planificado a minha ação e fui forçado a improvisar. A minha 
intervenção incidiu no Estudo nº7 de Matteo Carcassi, desenvolvendo um trabalho na mesma linha do 
Professor Tiago. Assim, o aluno leu os baixos e eu toquei o resto. De seguida, o aluno leu a parte de cima e 
eu toquei o baixo. Quando tocou uma nota errada, perguntei-lhe que nota era aquela e ele prontamente 
corrigiu o erro. Fui-lhe sempre pedindo que tocasse muito lentamente. 
 Durante a execução, notei na falta de preparação da mão esquerda. Expliquei-lhe que será muito 
mais fácil acelerar a peça se todos os dedos da mão esquerda forem colocados simultaneamente com o baixo 
de cada tempo. Pedi-lhe então, inspirado na estratégia usada pelo Professor Tiago na primeira aula da aluna 
Sara, que dissesse todos os dedos necessários em cada tempo, enquanto tocava a peça lentamente. Pedi-lhe 
também que tocasse a peça em acordes em vez de arpejos, para evidenciar o trabalho de preparação. O aluno 
revelou alguma dificuldade no início, mas conseguiu cumprir a tarefa com sucesso. 
 Notei então que o aluno, apesar de preparar os dedos seguintes necessários, deixava pressionados 
dedos que já não eram necessários. Pedi-lhe então que tocasse novamente a peça dizendo os dedos 
necessários, mas confirmando se só estavam pressionados os dedos que ele dizia, e que soltasse todos os que 
não dizia em cada tempo. A estratégia funcionou e o aluno foi capaz de tocar os primeiros 8 compassos da 
peça pressionando apenas os dedos necessários simultaneamente com cada baixo. 
 Chegou o aluno seguinte e, terminada a execução, a aula chegou ao fim. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 2 
Ano Letivo 2015/2016 

14/10/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das 
peças, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Preparação de 
ambas as mãos 

Antecipar os dedos 
sobre os 

trastes/cordas 
necessários. 

Preparação efetuada por 
tempo, no Estudo nº7. 
Vocalização dos dedos 
necessários durante a 

execução. 

5 

Tremolo e 
arpejo 

Conhecer e 
distinguir as 

técnicas tremolo e 
arpejo. 

Estudo do tremolo em 
staccato e do arpejo em 
legato, no Estudo nº7. 

5 

Ritenuto Executar um 
ritenuto eficaz. 

Ensaio do ritenuto na peça 
Lágrima, a partir do 

compasso 6. 
5 

Barra 
Executar barras 
com correção e 

relaxamento. 

Estudo de um exercício de 
barras. 5 

Forma Compreender a 
forma ABA. 

Análise visual e auditiva do 
Allegretto. 5 

Tonalidade 
Relacionar a 

tonalidade e a 
digitação. 

Comparação teórica e física 
entre as peças Allegretto e 

Lágrima. 
5 
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Relatório/Reflexão de aula nº2 
1º Período 

14 de Outubro de 2015 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a primeira aula completa que leccionei ao aluno António. Ele não preencheu nada na tabela 
de estudo, admitindo que não tinha visto quase nada de nenhuma das peças. Esta falta de rotina de estudo foi 
evidente ao longo da aula, não havendo quaisquer melhorias em relação à aula anterior. 
 A aula começou com a afinação da guitarra do aluno. No entanto, como planeado, decidi dar ao 
aluno alguma autonomia na afinação da sua guitarra. Esta autonomia estará dependente, por enquanto, de um 
afinador, que eu trouxe e emprestei ao aluno. Ele sabia vagamente que cravelhas correspondiam a que cordas 
e para que lado se devia rodar as cravelhas de forma a subir ou descer a afinação, embora com muitas 
hesitações e uma abordagem de tentativa e erro. No fim, pedi-lhe que confirmasse a afinação de cada corda 
no afinador. O aluno parecia ter já alguma experiência prévia a afinar a guitarra sozinho. 
 Perguntei ao aluno que peça preferia ver primeiro. Ele escolheu o Estudo nº7 de Matteo Carcassi. 
Como planeado, pedi-lhe que tocasse o que estudou do início ao fim, como uma primeira experiência de 
ansiedade na performance. A sua performance foi inferior à da aula anterior, revelando total ausência de 
trabalho em casa. Não comentei a sua performance, pois não podia elogiá-la e receava desmotivá-lo se desse 
uma opinião sincera. 
 O trabalho foi muito semelhante à aula passada, porque as necessidades do aluno permaneciam as 
mesmas. Assim, relemos a peça lentamente, revimos questões de digitação e recordámos a antecipação por 
tempo. Revimos sistematicamente cada tempo, pedindo ao aluno que me dissesse que dedos podiam ser 
preparados, em vez de lhe dar a resposta, e o aluno tornou a vocalizar os dedos necessários enquanto tocava. 
 Inúmeras vezes, o aluno preparava bem a mão esquerda mas tocava as cordas erradas com a mão 
direita. Acrescentei então, como planeado, a preparação da mão direita. Vimos em que tempos se mantinham 
ou alteravam as cordas que a mão direita deve beliscar e trabalhámos a antecipação de dedos da mão direita 
por tempo. 
 Vimos também a diferença técnica entre o tremolo e o arpejo. Esta diferença foi realçada pela 
preparação da mão direita que, no tremolo, implica staccato em cada nota e, no arpejo, permite o legato. 
 Passámos para a Lágrima de Francisco Tárrega. De novo, o trabalho foi muito semelhante à aula 
passada, porque as necessidades do aluno permaneciam as mesmas. Assim, relemos a peça lentamente e 
revimos questões de digitação. Dadas as dificuldades nas posições agudas do braço, recordámos que os 
nomes das notas no XII traste são iguais aos nomes das cordas soltas, tal como o Professor Tiago tinha 
indicado na aula anterior. 
 Apesar de ter planeado trabalhar a agógica ritenuto através desta peça, apercebi-me de que não era 
viável. Para aplicar uma agógica é necessário partir de um tempo minimamente estável, o que estava longe de 
existir na leitura do aluno. 
 Dada a dificuldade do aluno com as barras, o Professor tinha-lhe receitado um exercício 
complementar de barras. São premidas a primeira e segunda cordas no primeiro traste, transpondo a barra 
ascendentemente até ao nono traste e descendentemente de volta ao primeiro traste. O exercício deverá ser 
realizado pelo aluno com duas, três e quatro cordas. As notas são arpejadas desde a mais grave até à mais 
aguda. A tensão deve ser totalmente aliviada durante a transposição. Deve ser procurada a qualidade de som 
em todas as cordas. Não deve ser utilizada “moleta” e poderá facilitar colocar o polegar uma casa à frente da 
barra. Todas estas indicações foram repetidas nesta aula, visto que a dificuldade do aluno com as barras 
permanecia inalterada. 
 A aula seguiu para o Allegretto de Ferdinando Carulli. Mais uma vez, o trabalho foi muito 
semelhante à aula passada, porque as necessidades do aluno permaneciam as mesmas. Assim, relemos a peça 
lentamente, revimos questões de digitação e recordámos a forma da peça. 
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 Perguntei ao aluno se notava algo de familiar na tonalidade da peça. Ele reconheceu que se 
encontrava na mesma tonalidade que a peça anterior. Vimos como isso se traduzia, naquele caso, em 
digitações semelhantes. Lemos em aula os primeiros 24 compassos do Allegretto. 
 Terminada a leitura, chegou o aluno seguinte. 
 O Professor Tiago tinha estabelecido como objetivos de estudo na aula anterior os primeiros 8 
compassos da Lágrima, o exercício complementar de barras, os primeiros 8 compassos do Estudo 7 e os 
primeiros 24 compassos do Allegretto. Tinha-lhe dado também uma tabela de estudo com cinco colunas, 
correspondendo a primeira aos dias da semana, a segunda à peça Lágrima, a terceira ao exercício 
complementar de barras, a quarta ao Estudo nº7 e a quinta à peça Allegretto. Cada fila corresponde a um dia 
da semana e, em cada quadrado correspondente à peça e ao dia certos, o aluno deveria anotar o tempo de 
estudo. Dada a falta de estudo, mantive exatamente os mesmos objetivos para casa. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 3 
Ano Letivo 2015/2016 

21/10/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a 
um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação 
do exemplo do Professor. Estudo 

lento da digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Preparação 
de ambas as 

mãos 

Antecipar os 
dedos sobre os 
trastes/cordas 
necessários. 

Preparação efetuada por tempo, no 
Estudo nº7. Vocalização dos dedos 
necessários durante a execução. 

5 

Tremolo e 
arpejo 

Aperfeiçoar as 
técnicas tremolo 

e arpejo. 

Estudo staccato no tremolo e legato 
no arpejo, no Estudo nº7. 5 

Ritenuto Executar um 
ritenuto eficaz. 

Ensaio do ritenuto na peça Lágrima, 
a partir do compasso 6. 5 

Barra 
Executar barras 
com correção e 

relaxamento. 
Estudo de um exercício de barras. 5 

Textura e 
dinâmica 

Distinguir 
diferentes 

camadas através 
da dinâmica. 

Identificação das diferentes 
camadas. Execução de cada 

camada isoladamente. Redução da 
dinâmica da segunda corda solta no 
Allegretto, a partir do compasso 9. 

5 

Crescendo e 
diminuendo 

Executar 
crescendos e 
diminuendos 

eficazes. 

Performance conjunta com o 
Professor, enfatizando as dinâmicas 
no Allegretto, a partir do compasso 

9. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº3 
1º Período 

21 de Outubro de 2015 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a segunda aula completa que leccionei ao aluno António. Infelizmente, o trabalho efetuado 
foi literalmente o mesmo que na aula anterior. O aluno tornou a não preencher nada na tabela de estudo, 
admitindo que, mais uma vez, não tinha visto quase nada de nenhuma das peças. Esta falta de rotina de 
estudo foi muito evidente ao longo da aula, não havendo quaisquer progressos nas peças em relação às aulas 
anteriores. 
 A aula começou com a afinação da guitarra do aluno. No entanto, como planeado, decidi tornar a dar 
ao aluno alguma autonomia na afinação da sua guitarra. Esta autonomia estará dependente, por enquanto, de 
um afinador, que eu trouxe e emprestei ao aluno. Ele já sabia melhor que cravelhas correspondiam a que 
cordas e para que lado se devem rodar as cravelhas de forma a subir ou descer a afinação, exibindo agora 
menos hesitações do que na aula anterior. No fim, pedi-lhe que confirmasse a afinação de cada corda no 
afinador. O aluno parecia ter já alguma experiência prévia a afinar a guitarra sozinho e parece estar a 
desenvolver a sua autonomia, quando em posse de um afinador. 
 Perguntei ao aluno que peça preferia ver primeiro. Ele escolheu novamente o Estudo nº7 de Matteo 
Carcassi. Como planeado, pedi-lhe que tocasse o que estudou do início ao fim, como uma nova experiência 
de ansiedade na performance. A sua performance foi ainda inferior à da aula anterior, revelando, pela 
segunda aula consecutiva, total ausência de trabalho em casa. Tornei a não comentar a sua performance, 
guiado pelo mesmo receio de desmotivá-lo se desse uma opinião sincera. 
 O trabalho foi muito semelhante à aula passada, porque as necessidades do aluno permaneciam as 
mesmas. Assim, relemos a peça lentamente, revimos questões de digitação e recordámos a antecipação por 
tempo. Em cada tempo revimos sistematicamente que dedos podem ser preparados, perguntando-lhe em vez 
de lhe dar as respostas, e o aluno tornou a vocalizar os dedos necessários enquanto tocava. Desta vez, 
avançámos mais na partitura, lendo até ao compasso 15, esperando que nova música o motive. 
 Continuava a verificar-se, por diversas vezes, que o aluno preparava bem a mão esquerda mas 
tocava as cordas erradas com a mão direita. Recordei a preparação da mão direita. Revimos em que tempos 
se mantinham ou alteravam as cordas que a mão direita deve beliscar e trabalhámos novamente a antecipação 
de dedos da mão direita por tempo. 
 Revimos também a diferença técnica entre o tremolo e o arpejo. Esta diferença foi realçada pela 
preparação da mão direita que, no tremolo, implica staccato em cada nota, enquanto que, no arpejo, permite o 
legato. 
 A aula seguiu para o Allegretto de Ferdinando Carulli, pois na última aula houve pouco tempo para 
trabalhá-lo. Mais uma vez, o trabalho foi muito semelhante à aula passada, porque as necessidades do aluno 
permaneciam as mesmas. Assim, relemos a peça lentamente, revimos questões de digitação e recordámos a 
forma da peça. Desta vez, avançámos mais na partitura, lendo até ao compasso 32, esperando que nova 
música o motive. Não trabalhámos a textura e a dinâmica, como planificado, porque o aluno não tinha ainda 
a segurança necessária. 
 Passámos, por fim, para a Lágrima de Francisco Tárrega. De novo, o trabalho foi muito semelhante 
à aula passada, porque as necessidades do aluno permaneciam as mesmas. Assim, relemos a peça lentamente 
e revimos questões de digitação. 
 Apesar de ter planeado trabalhar a agógica ritenuto através desta peça, apercebi-me de que ainda não 
era viável. Para aplicar uma agógica é necessário partir de um tempo minimamente estável, o que continuava 
longe de existir na leitura do aluno. 
 A dificuldade do aluno com as barras permanece inalterada, pelo que insisti novamente no exercício 
de barras. 
 A meio da leitura da peça, chegou o aluno seguinte. 



 

 134 

 O Professor Tiago tinha estabelecido, como objetivos de estudo de há duas aulas, os primeiros 8 
compassos da Lágrima (que se mantinham), o exercício complementar de barras (que se mantinha), os 
primeiros 8 compassos do Estudo 7 (aos quais se acrescenta agora a secção até ao compasso 15) e os 
primeiros 24 compassos do Allegretto (lidos na aula anterior e aos quais se acrescenta agora a secção até ao 
compasso 32). Visto que o aluno nunca preenche a tabela de estudo, não a enviei desta vez, limitando-me a 
escrever os objetivos de estudo. 
 Claramente, é necessário encontrar outra direção no ensino, porque o aluno não está a aprender e 
esta aula foi demasiado semelhante à aula anterior. Tentei ser mais claro, usando outras palavras para 
explicar os mesmos mecanismos. Ainda assim, temo que o problema não seja a falta de compreensão mas a 
falta de motivação. Espero que as secções novas acrescentadas aos objetivos de estudo possam influenciar 
positivamente o trabalho do aluno durante a semana. 
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Relatório/Reflexão de aula nº4 
1º Período 

28 de Outubro de 2015 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta foi a segunda aula do aluno António a que assisti. O Professor perguntou ao aluno como 
estavam as peças e ele disse que duas delas estavam boas mas que a outra estava muito mal. 
 A aula começa com o Professor Tiago a afinar a guitarra do aluno. No fim, o Professor confirma a 
afinação com uma sequência de acordes. O aluno observa. 
 O Professor Tiago perguntou-lhe por qual peça ele gostava de começar. Ele escolheu o Allegretto de 
Ferdinando Carulli. Começou a executar a peça com imensas hesitações, enganos e paragens, revelando uma 
total ausência de estudo. O Professor pergunta se esta é a música que o aluno tinha dito que estava muito mal. 
O aluno diz que esta é uma das que está bem e que não percebe porque é que está a correr mal. O Professor 
sugere-lhe que toque muito mais devagar e exemplifica na guitarra, tocando os 8 primeiros compassos num 
tempo lento. A seguir pede ao aluno que toque simultaneamente com ele. No fim, apesar de alguns enganos, 
o aluno reclama da facilidade, dizendo: "Ah, assim claro que é fácil...". O Professor pede-lhe que não toque 
mais rápido do que aquele tempo e tornam a tocar juntos. Após essa execução sem erros, o aluno afirma que 
consegue tocar mais rápido. O Professor diz-lhe que há muito tempo para acelerar e pede-lhe que toque a 
secção seguinte, a partir do compasso 33, mantendo o mesmo tempo e acompanhando-o. O aluno diz que 
essa parte já não sabe. O Professor explica-lhe que, se as outras secções ainda não estão preparadas a um 
tempo lento, não faz sentido estar a acelerar muito a primeira secção. Continua a explicação tocando a 
primeira secção ao tempo real e justapondo-a com a secção das semicolcheias com o mesmo tempo. O aluno 
reclama, defendendo que a secção final é fácil porque é só dedilhar. O Professor pede-lhe que toque. O aluno 
toca tudo errado. O Professor conclui que é melhor tocar devagar e bem, mantendo o mesmo tempo ao longo 
de toda a peça. Continuam a ler as secções seguintes, tocando em simultâneo e mantendo o mesmo 
andamento lento. O Professor tem que pedir constantemente ao aluno que não acelere. Quando o aluno se 
engana na repetição da secção inicial (a partir do compasso 17), recomeça a uma velocidade muito rápida, do 
início até ao ponto em que parou, para auxiliar a memória digital rápida que criou. Continuam a ler a peça 
lentamente e, embora quando tocam juntos mantenham o tempo lento, sempre que o Professor para de tocar, 
o aluno acelera. Quando há frases que começam da mesma forma mas terminam de forma diferente, o aluno 
troca-as, o que mostra que as memoriza. A leitura a partir do compasso 33 foi progredindo com a mesma 
qualidade que a parte supostamente estudada. Isto mostra que o aluno tem uma boa leitura mas, pura e 
simplesmente, não estuda fora da aula. Quando chegam à secção de semicolcheias arpejadas, a partir do 
compasso 49, o Professor explica que se pode estudar por acordes, facilitando a preparação da mão esquerda 
e a memorização. O aluno repete em loop os acordes da secção até serem executados com fluidez. O 
Professor nota como, estudando os acordes durante alguns minutos, a secção ficou muito melhor, 
aconselhando o estudo em casa para que toda a peça ganhe fluidez e segurança. Pediu-lhe que estudasse a 
peça em casa lentamente e que a trouxesse de cor para a próxima aula. 
 Avançam para a segunda peça que o aluno tinha dito que estava boa, o Estudo nº7 de Matteo 
Carcassi. O aluno executou a peça com hesitações, erros e inseguranças ainda maiores do que na peça 
anterior, tornando a evidenciar ausência de estudo. O Professor pediu-lhe que tocasse a primeira frase em 
loop, o que o aluno fez diversas vezes e, com cada repetição, a execução ia-se tornando progressivamente 
mais segura. O aluno quis seguir mais para a frente na partitura, mas o Professor pediu-lhe que continuasse a 
aperfeiçoar apenas os primeiros dois compassos. Ao levar o aluno a experienciar a evolução que o treino traz, 
o Professor provou-lhe a importância do estudo individual. O Professor perguntou-lhe se, entre as aulas que 
eu leccionei nas semanas anteriores e esta aula, o aluno tinha estudado mais que zero minutos. O aluno 
confessou que nunca pegou na guitarra entre as aulas. O Professor explicou-lhe que, sem trabalho em casa, a 
peça não melhoraria e nós não o poderíamos ajudar muito. 
 O Professor avançou então para a Lágrima de Francisco Tárrega, peça que o aluno tinha avisado no 
início da aula que estava muito mal. Antes da execução, o Professor perguntou-lhe se tinha alguma dúvida. O 
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aluno disse que achava difícil tocar a secção das barras, apesar do exercício de barras. O Professor pediu-lhe 
que tocasse a peça. O aluno leu a peça de forma desastrosa. Entre os inúmeros erros, no quarto compasso 
havia colcheias repetidas, para as quais o Professor chamou a atenção. Quando chegou à secção das barras no 
quinto compasso, o aluno disse que tinha muitas dúvidas. No entanto, apesar de todas as hesitações, 
repetições e pausas, leu-a toda nos trastes corretos e com os dedos corretos sem qualquer ajuda. Isto mostra 
que ele não precisava de ajuda do Professor mas apenas de estudar em casa. O Professor explicou que não é 
necessário usar barras maiores do que a corda mais grave necessária. O aluno repetiu a mesma passagem 
enquanto o Professor oferecia sugestões técnicas em relação à barra. 
 No fim da aula, o Professor perguntou ao aluno se gostava das músicas. O aluno disse que a Lágrima 
era muito difícil e que as notas das barras não soavam. O Professor disse-lhe que, ao ficar sem estudar 
durante uma semana inteira, as notas das barras nunca hão de soar. Mudando o discurso, elogiou o ouvido do 
aluno, dizendo-lhe que tem muitas capacidades para a música, as quais está a desperdiçar ao não se 
empenhar. Perguntou-lhe ainda se os ensaios da banda de pop/rock em que o aluno toca estão a correr bem. 
No fim, deu-lhe a entender que a técnica que se ganha no ensino da guitarra clássica lhe dá ferramentas para 
a sua banda de pop/rock. O aluno seguinte chegou e terminou a aula. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 5 
Ano Letivo 2015/2016 

04/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a 
um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação 
do exemplo do Professor. Estudo 

lento da digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Preparação 
de ambas as 

mãos 

Antecipar os 
dedos sobre os 
trastes/cordas 
necessários. 

Preparação efetuada por tempo, no 
Allegretto, a partir do compasso 49 

e no Estudo nº 7, a partir do 
compasso 9. 

10 

Textura e 
dinâmica 

Distinguir 
diferentes 

camadas através 
da dinâmica. 

Identificação das diferentes 
camadas. Execução de cada 

camada isoladamente. Redução da 
dinâmica da segunda corda solta no 
Allegretto, a partir do compasso 9. 

10 

Crescendo e 
diminuendo 

Executar 
crescendos e 
diminuendos 

eficazes. 

Performance conjunta com o 
Professor, enfatizando as dinâmicas 
no Allegretto, a partir do compasso 

9. 

5 

Barra Executar barras 
com relaxamento. 

Execução do compasso 5 da 
Lágrima com relaxamento, 

ignorando as notas abafadas. 
5 
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Relatório/Reflexão de aula nº5 
1º Período 

04 de Novembro de 2015 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
(Primeira aula assistida pelo Prof. Pedro Rodrigues) 
 
 Esta foi a terceira aula que leccionei ao aluno António e foi a primeira que contou com a presença 
do Professor Pedro Rodrigues. O aluno começou por falar do último concerto da sua banda de pop/rock, que 
correu bem. 
 O aluno estava a aquecer muito piano com o Allegretto de Ferdinando Carulli. Perguntei-lhe se 
queria começar por ver essa peça. Ele disse que preferia começar pelo Estudo nº7 de Matteo Carcassi. Fiz-lhe 
a vontade e pedi-lhe que tocasse. Apesar do tempo extremamente lento, tocou a primeira parte com 
preparação da mão esquerda, solidez e fluência, demonstrando estudo em casa pela primeira vez. Pergunto-
me se terá sido o discurso do Professor Tiago no fim da aula passada que provocou esta mudança no aluno. 
Elogiei muito o seu trabalho e pedi-lhe que, em casa, fosse acelerando o estudo gradualmente. Perguntei-lhe 
se queria reler na aula o resto da peça que tinha sido marcada como trabalho de casa (até ao compasso 15) ou 
se a trabalharia em casa. Ele disse que não teria dificuldades em ler e que preferia trabalhá-la em casa. Preferi 
avançar para outra peça, pois estaria a desperdiçar tempo ao repetir o mesmo trabalho que fizemos em aulas 
anteriores. 
 Perguntei-lhe que peça preferia ver de seguida, o Allegretto de Ferdinando Carulli ou a Lágrima de 
Francisco Tárrega. Ele escolheu prontamente o Allegretto e, novamente, aceitei a sua escolha e pedi-lhe que 
tocasse. A execução foi lenta e repleta de hesitações, repetições e erros. Ainda assim, tinha melhorado em 
relação à aula passada, tocando a peça do início ao fim e revelando, embora muito reduzido, algum estudo 
em casa. Durante a execução, confirmei oralmente algumas digitações quando o aluno hesitava. Na secção 
final, que alterna semicolcheias com colcheias, o aluno tratou todas as figuras como semicolcheias. Apontei 
para as colcheias na partitura e perguntei-lhe quantas semicolcheias equivalem a uma colcheia. Ele pensou 
por algum tempo e então respondeu que são duas. A sua execução seguinte já respeitou a duração das figuras. 
Quando terminou a peça, apesar de se encontrar muito longe da correção pretendida, elogiei a evolução. 
Afinal, pouco estudo é melhor do que a total ausência de estudo, por isso incentivei-o com elogios. De 
seguida, recordei a preparação da mão esquerda e direita na primeira secção arpejada, que ele não fez de 
todo. Após relembrar, o aluno tentou implementar essa preparação, compreendendo o mecanismo técnico. 
Como a guitarra do aluno entretanto desafinara, afinei-a rapidamente, confirmei a afinação com uma 
sequência de acordes e seguimos com a aula. Alertei-o para um baixo que o aluno geralmente não toca e, 
após a sua repetição três vezes com contexto, o problema foi resolvido. Na secção a partir do compasso 9, na 
qual é repetida a nota si na segunda corda solta como acompanhamento, perguntei-lhe se achava aquelas 
notas importantes. O aluno achou que eram. Eu reformulei a questão, perguntando qual das duas camadas 
achava mais importante, tocando-as a ambas. O aluno compreendeu que a repetição era menos importante e, 
por isso, pedi-lhe que tocasse essa camada mais piano. O aluno foi, tocando essa secção em loop, destacando 
progressivamente mais uma camada em relação à outra, enquanto eu dava o meu feedback imediato 
oralmente. Após essa diferença de dinâmicas estar sólida, pedi-lhe que a conciliasse com o crescendo e 
diminuendo indicados na partitura. Dada a dificuldade, toquei simultaneamente com ele, enfatizando a 
dinâmica. Quando ele repetiu sozinho, notavam-se melhorias consideráveis. O aluno seguiu para uma nova 
apresentação do tema, a partir do compasso 25, que estava muito instável. Pedi-lhe que tocasse por acordes, 
exemplificando primeiro na guitarra e explicando oralmente. O aluno demonstrou facilidade em tocar por 
acordes, evidenciando uma progressiva habituação e aceitação deste método de estudo. Após essa estratégia, 
tornou a tocar a passagem com muito mais facilidade do que antes, pois agora a mão esquerda estava 
preparada e havia uma noção muito mais clara das posições no braço. Ainda assim, o polegar falhava 
constantemente a corda certa. Para resolver esse problema, pedi-lhe que preparasse também o polegar da mão 
direita, colocando-o na corda certa com o início de cada tempo. O aluno discordou, afirmando que seria 
melhor prepará-lo logo na terceira colcheia de cada tempo. Fiquei satisfeito com essa observação, pois 
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mostrou que o aluno compreendeu perfeitamente o princípio da preparação. No entanto, expliquei que ele 
poderia, de facto, preparar o polegar logo na terceira colcheia, mas assim o baixo duraria apenas uma 
colcheia. Exemplifiquei ambas as formas na guitarra e perguntei-lhe se preferia ouvir a música tocada com a 
sua sugestão. O aluno reconheceu que não e aceitou experimentar a minha proposta. Dada a dificuldade, 
toquei simultaneamente com o aluno, pedindo constantemente que não acelerasse e que compreendesse o 
movimento lentamente. Após dominar o movimento, pedi-lhe que continuasse a estudá-lo em casa, caso 
goste do resultado. Na secção a partir do compasso 33, pedi-lhe novamente que a estudasse por acordes. Ele 
disse que não valia a pena porque as secções eram iguais. Corrigi-o, mostrando como eram secções 
diferentes. A leitura por acordes mostrou-se mais demorada nesta secção. Fui corrigindo os erros de leitura, 
deixando, no entanto, tempo e espaço, para que o aluno possa desenvolver a sua autonomia. Assegurados os 
acordes, pedi-lhe que acrescentasse o arpejo da mão direita. Surgiu novamente a confusão entre colcheias e 
semicolcheias. Alertei-o imediatamente e, após duas tentativas erradas, contei em voz alta "um, dois" em 
cada colcheia, o que resolveu o problema. Pedi-lhe que repetisse sem a minha contagem e ele executou o 
ritmo com correção. Esclareci dúvidas quanto ao arpejo da mão direita, onde seria pertinente a utilização do 
polegar na terceira corda, sendo que o aluno estava a utilizar o indicador. Chegadas novas colcheias, ele 
tocou novamente semicolcheias mas, desta vez, bastou apontar para a figura na partitura para que o aluno 
corrigisse o engano sozinho, sendo que esta peripécia se repetiu mais vezes ao longo da aula. Pedindo-lhe 
que tocasse novamente toda a peça, garanti que o aluno não tinha quaisquer dúvidas quanto à forma de 
execução. No fim, recapitulei rapidamente as correções mais urgentes. Pedi-lhe que, na próxima aula, 
trouxesse toda a peça num tempo estável, mesmo que lento. 
 O aluno disse que vinha aí a pior parte da aula, temendo a Lágrima. Eu expliquei que tínhamos que 
avançar com as peças e pedi-lhe que tocasse. Ele começou logo a uma velocidade superior à que seria 
necessária em concerto, o que causou todo o tipo de erros. Expliquei-lhe que, mesmo que a peça já estivesse 
bem estudada, poderia ser tocada num andamento mais lento. Lentamente, já conseguiu tocar os primeiros 
quatro compassos. Avançámos para a segunda frase, que concilia duas dificuldades: a barra e a posição aguda 
no braço. Reduzi a dificuldade causada pela barra, explicando-lhe que só precisava de colocar a barra até à 
corda mais grave necessária, em vez de fazer sempre barra completa. Quanto à dificuldade da leitura na 
região aguda do braço, fui-lhe corrigindo as notas erradas e ajudando a encontrar as corretas, ensinando 
algumas estratégias para facilitar a leitura. Vendo que persistiam enormes dificuldades relacionadas com a 
barra, pedi-lhe, como planificado, que não se preocupasse com notas mal pisadas na barra e que, assim, não 
aplicasse tanta força e tensão. Manualmente, modifiquei a sua posição, explicando as mudanças oralmente. 
Reposicionei-lhe a guitarra, avancei-lhe o cotovelo, rodei-lhe a mão, afastei-lhe os dedos e recoloquei-lhe o 
polegar da mão esquerda no braço da guitarra. As modificações na postura atenuaram os problemas, mas não 
os corrigiram. Vendo que, não só as notas da barra mas também as outras notas premidas soavam sujas, pedi-
lhe que se concentrasse em limpar o som das outras notas, libertando toda a tensão da barra. O aluno mostrou 
resistência e desconfiança em relação à sugestão de premir os dedos sem premir a barra. Exemplifiquei na 
guitarra. Ele imitou, mas trocou constantemente as cordas dos contratempos do quinto compasso, tocando a 
segunda corda em vez da terceira e vice-versa. Alertei-o para essa questão e ele corrigiu-a. Vendo que o 
aluno demorava demasiado tempo a preparar cada uma das posições desta secção, pedi-lhe que a tocasse por 
acordes, para se consciencializar das mudanças que vão ocorrendo, para que as possa mecanizar e agilizar. 
Exemplifiquei primeiro na guitarra, explicando. Ele executou, mas tornou a trocar as cordas dos 
contratempos. Quando o adverti novamente, ele negou e disse que tinha tocado bem, apesar de não ser 
verdade. Este tipo de confronto é frequente neste aluno. Imitei o que ele tinha feito e justapus com aquilo que 
está escrito. Ele repetiu o exercício, desta vez com as cordas certas e, a custo e reclamando, foi lendo sozinho 
a passagem por acordes. Quando tinha dúvidas em alguma nota, eu conduzia o seu pensamento para a nota 
certa, perguntando-lhe que dedo está escrito ou que nota está escrita e apontando para a partitura quando se 
perdia ou para a armação de clave quando tocava notas fora da tonalidade. Ele, com o auxílio das minhas 
orientações discretas, ia corrigindo os erros de leitura. Notando o excesso de força aplicada nas barras, 
expliquei-lhe que podia aplicar a pressão da barra direcionada para as notas necessárias. Mostrei-lhe quais 
eram as notas necessárias em cada caso e como se podia aliviar a tensão, pedindo-lhe que experimentasse. 
Ele compreendeu e conseguiu reduzir a tensão, tocando, pela primeira vez, as notas todas limpas. Dei-lhe os 
parabéns por essa limpeza e pedi-lhe que mantivesse essa consciência da eficiência da pressão. Expliquei-lhe 
ainda que, se soubesse bem os quatro acordes a partir do quinto compasso, que são tecnicamente mais 
exigentes, estaria ultrapassada a maior dificuldade da peça e que o resto seria muito mais fácil. Isto para 
minimizar a sensação de dificuldade e enfatizar a proximidade do sucesso. Para prová-lo, pedi-lhe que relesse 
a secção a seguir a esses quatro acordes, os três compassos antes da repetição, o que ele fez com relativa 
facilidade, necessitando apenas de uma ocasional correção ao nível da digitação. Disse-lhe que também era 
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necessário estudar essa secção, mas que o verdadeiro obstáculo estava nas barras e na leitura daqueles quatro 
acordes. O tempo terminou e a aula chegou ao fim. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 6 
Ano Letivo 2015/2016 

11/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a 
um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Preparação de 
ambas as 

mãos 

Antecipar os 
dedos sobre os 
trastes/cordas 
necessários. 

Preparação efetuada por tempo, 
no Allegretto, do polegar a partir do 
compasso 25 e da mão esquerda a 

partir do compasso 33. 

10 

Fraseado 
Aplicar dinâmica 

às frases 
musicais. 

Vocalização do Allegretto. 
Transposição das dinâmicas da 

voz para a guitarra, primeiro só nos 
baixos e, depois, em todas as 

vozes. 

10 

Forma Identificar a forma 
ABA. 

Justaposição das secções dos 
compassos 49 a 56 e 65 a 72 do 
Allegretto. Análise harmónica e 

formal. 

10 
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Relatório/Reflexão de aula nº6 
1º Período 

11 de Novembro de 2015 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a quarta aula completa que leccionei ao aluno António. O aluno chegou 20 minutos 
atrasado. Perguntei-lhe o que tinha acontecido para chegar tão atrasado e ele disse que apenas se tinha 
distraído com as horas. Perguntei ainda como tinha corrido o estudo durante a semana. Como já se tornou 
costume, justificou-se com uma desculpa pouco credível, dizendo que não pôde estudar nada. Expliquei-lhe 
que, assim, com zero estudo em casa e atrasos para as aulas, é impossível montar as peças com qualidade. 
Decidi que não fazia sentido tornar a reler a Lágrima de Francisco Tárrega na aula, considerando que seria 
tempo totalmente desperdiçado. Por isso, perguntei-lhe qual a peça em que se sentia mais à vontade. Ele 
respondeu que era o Allegretto de Ferdinando Carulli. Decidi dedicar a aula exclusivamente a essa peça, 
incidindo principalmente, como planificado, nas dinâmicas. 
 Comecei, como sempre faço, por lhe pedir que toque a peça integralmente. Faço isto como uma 
forma de rodagem semanal, ou seja, como um teste de ansiedade na performance. Isto é um treino que 
considero importante para os alunos e ainda uma forma de avaliação e de autoavaliação do estado da peça. A 
peça encontrava-se exatamente igual ou ainda pior, em relação à aula passada. Tornei a reforçar a 
necessidade de investir no estudo individual em casa, para que seja possível progredir. Intervim sobre erros 
flagrantes ao nível das notas, da digitação e do ritmo. Quando aponto um erro, o aluno corrige-o com incrível 
facilidade. Mesmo na detecção dos próprios erros, o aluno revela um domínio teórico da partitura. 
Infelizmente, toda esta capacidade de detecção e correção dos próprios erros é totalmente desperdiçada pelo 
aluno, pois não dedica tempo suficiente ao estudo. Após resolver os erros mais recorrentes, dediquei a 
atenção às dinâmicas. Perguntei ao aluno que tipo de dinâmicas faria na peça. Vendo o seu silêncio e 
perplexidade, pedi-lhe que cantasse a peça. Dada a sua vergonha e timidez, cantei eu um pouco e ele juntou-
se a mim. Notando que ele não transparecia intenções dinâmicas evidentes no seu canto, sugeri uma 
interpretação possível, cantando-a. Ele não pareceu convencido. Toquei na guitarra, enfatizando a dinâmica 
que sugerira, pedindo-lhe que experimentasse. Ele disse que não gostava daquela dinâmica. Eu aceitei a sua 
discórdia, explicando que há várias hipóteses válidas para as dinâmicas de uma música. Sugeri mais 
alternativas, cantando e tocando. Ele discordou de todas. Perguntei-lhe então o que sugeria. Ele disse que 
preferia a "dinâmica normal", a "dinâmica natural da música". Isto é, preferia que não houvesse quaisquer 
dinâmicas. Pedi-lhe que reconsiderasse e expliquei que poderia sempre optar pela ausência de dinâmica se de 
facto for essa a sua preferência musical. No entanto, pedi-lhe que experimentasse as minhas sugestões, só 
para que possa fazer uma escolha mais informada. Ele recusou-se a executar qualquer sugestão, por mais que 
eu insistisse. Desisti das minhas sugestões de dinâmica e concentrei-me nas dinâmicas escritas na partitura. O 
aluno disse que também não gostava dessas. Eu expliquei-lhe que, se o compositor decidiu escrever aquelas 
dinâmicas, tal como escreveu aquelas notas e ritmos, então essas são, definitivamente, "dinâmicas naturais da 
música". Ou seja, para contornar a sua resistência à minha subjetividade, escudei-me na objetividade da 
partitura, ou na subjetividade do compositor. Muito desconfiado, consentiu em experimentar. Utilizei o 
mesmo método que utilizara na aula anterior com a Sara. Primeiro, pedi-lhe que tocasse apenas o baixo 
enfatizando as dinâmicas e, depois, pedi-lhe que tocasse tudo com as dinâmicas. Isto para reduzir a 
complexidade na aproximação da dimensão das dinâmicas. Ao se preocuparem apenas com o baixo (em 
termos de execução e de leitura), podem concentrar-se na dinâmica com mais envolvimento. Pedi-lhe 
constantemente que enfatizasse mais as dinâmicas. Ele executava-as tão timidamente que mal se percebiam 
ou não se ouviam de todo. No entanto, trabalhar com um aluno contrariado é contraproducente. Assim, tentei 
explicar-lhe que, tal como as notas, o ritmo e o andamento, as dinâmicas são um recurso essencial para o 
músico se expressar. Disse-lhe que era uma pena se ele ignorasse completamente um recurso tão poderoso 
como a dinâmica pois estaria, logo à partida, enfraquecido na sua capacidade de expressão. Expliquei-lhe que 
não precisava de fazer as mesmas dinâmicas que eu e nem sequer era obrigado a fazer as mesmas dinâmicas 
que o compositor, mas que seria uma escolha inconsciente descartar essas hipóteses sem lhes dar nem uma 
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chance. Pedi-lhe que refletisse sobre isso em casa e que, caso mudasse de ideias, experimentasse diferentes 
possibilidades dinâmicas. 
 Deixei o tema das dinâmicas de lado e abordei questões técnicas. Recordei a preparação do polegar 
da mão direita com cada tempo na secção a partir do compasso 25, a qual tínhamos abordado embora não 
estivesse a acontecer, gerando problemas ao nível da fluência e inconsistências ao nível da articulação do 
baixo. Novamente, apesar de ter mudado o tópico, recusou-se a experimentar a minha sugestão técnica, 
alegando que "lhe dava mais jeito" não preparar o polegar. Expliquei-lhe que aquilo que "dá mais jeito" se 
treina e que nada "dá mais jeito" à partida. Argumentei que, à medida que o instrumentista vai evoluindo, vai 
se acostumando a cada vez mais soluções técnicas, que lhe passam a "dar jeito" e proporcionam um leque 
mais alargado de possibilidades técnicas e sonoras. Ele tornou a experimentar a preparação do polegar, 
contrariado. Na secção seguinte, a partir do compasso 33, sugeri a preparação da mão esquerda em 
simultâneo com a articulação dos baixos porque o aluno estava a parar entre os baixos e os acordes. Tornou a 
reclamar, alegando novamente que lhe "dava mais jeito" não preparar a mão, porque a preparação 
"confundia". Expliquei que tudo "confunde" antes de se estudar. Por mais que insistisse, o aluno recusava-se 
a experimentar sequer. Por fim, passei para a análise formal da partitura, comparando duas secções diferentes 
que tinham a mesma harmonia de base (a secção a partir do compasso 49 e a secção a partir do compasso 65). 
Recorrendo à justaposição, pedi-lhe que tocasse em acordes ambas as secções. Perguntei-lhe se notava algo 
de comum entre as duas secções. Face ao seu silêncio, perguntei-lhe se não achava as harmonias parecidas. 
Ele disse que não. Eu mostrei-lhe que ambas tinham a mesma harmonia. Ele afirmou que as harmonias eram 
diferentes. Eu expliquei que, apesar da disposição das vozes estar diferente, a harmonia era a mesma, 
exceptuando uma sétima. Ele tornou a teimar que eram diferentes. Disse, por fim, que se ele não estudar em 
casa, chegar atrasado às aulas e se recusar a cooperar comigo, então vai estar a sabotar o seu próprio 
progresso e não vai tirar gozo nenhum da música e do instrumento. Pedi-lhe que refletisse sobre tudo isto em 
casa e que tentasse mudar de atitude para a próxima aula. O aluno seguinte chegou e a aula terminou. Toda 
esta situação foi muito complicada de gerir, porque o aluno levantou defesas contra mim e recusou-se a 
aprender. Eu também terei de refletir sobre a minha ação futura. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 7 
Ano Letivo 2015/2016 

18/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 20 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a 
um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

5 Digitação 
Aplicar 

digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação 
do exemplo do Professor. Estudo 

lento da digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Preparação 
de ambas as 

mãos 

Antecipar os 
dedos sobre os 
trastes/cordas 
necessários. 

Preparação da mão direita no Estudo 
nº 7, abafando as cordas com a mão 
esquerda. Preparação de todos os 

dedos necessários em cada mudança 
de corda, no Estudo nº7, nos 

compassos 19 e 20. 

5 

Textura e 
dinâmica 

Distinguir 
diferentes 
camadas 

através da 
dinâmica. 

Decomposição da secção do Estudo 
nº7 a partir do compasso 16. 

Execução, primeiro, só da melodia, 
depois dos ligados e, por fim, de toda 

a textura, reduzindo a dinâmica da 
primeira corda solta e articulando a 

melodia com apoio. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº7 
1º Período 

18 de Novembro de 2015 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(20 min. leccionada/ 25 min. assistida) 
 
 Esta aula foi dividida ao meio, sendo que, na primeira metade, leccionei eu sobre o Estudo nº7 de 
Matteo Carcassi e, na segunda metade, assisti à aula do Prof. Tiago sobre o Allegretto de Ferdinando Carulli. 
O aluno chegou, sentou-se e começou a tocar muito piano o Estudo nº7, numa velocidade muito lenta. O 
Professor pediu-lhe para descer o polegar da mão esquerda no braço da guitarra e criticou novamente o 
estado muito envelhecido das cordas, que estavam já cobertas de ferrugem e vincadas em cada traste. 
Perguntou-lhe se não podia mesmo comprar umas novas e ele disse que isso dependia da mãe dele. Após 
afinar rapidamente a guitarra do aluno, o Professor passou a aula para mim. 
 Evitando o trabalho redundante sobre a primeira parte da obra, que já esteve correta, necessitando 
essencialmente de estudo em casa para a acelerar, comecei por pedir logo a segunda parte, a partir do 
compasso 9. Antes de começar a tocar, o aluno avisou que estava tudo mal estudado. Tocou com muitas 
paragens e hesitações mas, ainda assim, com as notas certas. Para mecanizar e agilizar a execução, pedi-lhe 
que tocasse um compasso particularmente problemático por acordes em stacatto, com tempo lento mas 
preparando o acorde seguinte rapidamente. Ele demonstrou alguma dificuldade mas, após várias repetições, 
dominou o mecanismo de preparação daquele compasso em particular. No entanto, tocava frequentemente as 
cordas erradas com a mão direita. Passei então para o exercício de preparação da mão direita, pedindo-lhe 
que tocasse as cordas que necessitaria em cada acorde, com a mão esquerda a abafar o som. Assim, deixaria 
de ter que se preocupar com a mão esquerda e poderia concentrar-se apenas na mão direita. O aluno, após 
várias insistências, cumpriu com o desafio. De seguida, pedi novamente os acordes, já com a preparação da 
mão direita e, por fim, o compasso arpejado. No fim, a passagem soou fluida, segura e ligada. Repetimos 
exatamente o mesmo processo para todos os compassos problemáticos da segunda parte. O aluno constatou 
que, ao fazer a preparação de cada acorde junto com o baixo, as notas são todas cortadas. Eu expliquei que 
não havia problema em cortar as notas do acorde anterior quando surge um acorde novo, pois não o fazer 
implica o risco de sujar a harmonia. Consenti, no entanto, que determinadas notas fossem mantidas a soar por 
cima do acorde seguinte, apontando alguns exemplos e dizendo que poderíamos trabalhar isso depois. Em 
vários pontos, visto que o aluno já se tinha esquecido, mesmo estando escrito na partitura, relembrei detalhes 
da digitação. Por vezes, pedia-lhe ainda que preparasse dedos que seriam necessários a acordes seguintes e 
que podiam estar logo colocados. O aluno tende frequentemente a reclamar do que eu lhe peço para fazer, 
alegando que "não lhe dá jeito" ou que "é muito difícil". Explico-lhe sempre que ele não sabe se é difícil ou 
se "lhe dá jeito" se não experimentar sequer. Após todo este longo processo, pedi-lhe que tocasse novamente 
a segunda parte, desde o compasso 9 até ao compasso 16. Soou tudo muito mais seguro, não só por haver 
preparação de ambas as mãos, mas também porque, após estudar comigo na aula, o aluno tinha finalmente 
pegado na peça, ao contrário do resto da semana. Expliquei-lhe que, se não estudar de todo a peça até à 
próxima aula, o trabalho que realizámos será, em grande parte, perdido por esquecimento. Aconselhei-o a 
estudar, em casa, utilizando estes métodos de acordes para a mão esquerda e acordes abafados para a mão 
direita. Avançámos então para a secção final da segunda parte, antes da reexposição, isto é, a secção entre os 
compassos 16 e 20. Recordámos a definição da posição da mão esquerda, para a estabilidade, tocando apenas 
a melodia sem os mis na primeira corda solta. De seguida, acrescentámos o ligado descendente. Por fim, 
adicionámos os outros mis. Ao desconstruir esta passagem, pretendi que o aluno se apercebe-se dos 
diferentes mecanismos técnicos e camadas musicais que a constituem, o que acredito que aconteceu. Ainda 
assim, o aluno reclamava de quase todas as sugestões. Por exemplo, quando lhe pedi que acentuasse com 
apoio as notas que não são mis, deixando estes num segundo plano de dinâmica, disse que isso "confundia", 
levando mais tempo a negar-se a fazê-lo do que a experimentar a minha sugestão. Mesmo uma indicação 
evidente como pedir-lhe para baixar o polegar atrás do braço leva-o a reclamar, alegando que assim a sua 
concentração se dedica exclusivamente ao polegar. Faço-o ver que, se treinar sempre com o polegar a meio 
do braço, passa a fazê-lo inconscientemente. Por fim, nos compassos 19 e 20, abordámos a escala final 
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diretamente antes da reexposição, onde lhe pedi para preparar logo todos os dedos necessários da mão 
esquerda sempre que muda de corda. O aluno reclamou constantemente, alegando que era impossível fazer 
isso. No entanto, conseguiu logo fazê-lo perfeitamente num tempo lento. Expliquei-lhe que bastava acelerar 
devagar em casa. Durante toda a abordagem do Estudo nº7, concentrei-me principalmente em questões 
técnicas de preparação de ambas as mãos e de motricidade da mão direita porque as considero capacidades 
essenciais a serem desenvolvidas pelo aluno e necessárias para uma execução sólida e segura do estudo. 
 O Professor Tiago assumiu a segunda metade da aula, trabalhando o Allegretto de Ferdinando 
Carulli. O aluno começou a tocar num andamento muito rápido, enganando-se constantemente. O Professor 
aconselhou-o a tocar devagar. A segunda execução do aluno já soou menos atribulada, embora muito 
hesitante, pelo que o Professor pegou na guitarra e tocou junto com o aluno. Ao tocarem juntos, o aluno não 
teve escolha a não ser manter o tempo, apercebendo-se das suas limitações, em vez de as esconder com 
agógicas de conveniência. A certa altura, em vez de tocar a peça, o Professor passou a arpejar os acordes da 
harmonia sobre a execução do aluno, como forma intermédia de proporcionar autonomia ao aluno. Por fim, 
voltou a pedir-lhe que tocasse "sem rodinhas", isto é, sozinho. O aluno justificou as suas falhas, dizendo que 
estava muito suado. O Professor avisou que, em concerto, estaria ainda mais. Perante uma secção que o aluno 
tocou staccato, o Professor explicou que a guitarra tem uma dinâmica muito reduzida quando comparada à 
maior parte dos instrumentos e que, se tocarmos staccato, reduzimos ainda mais a presença sonora. 
Aconselhou-o, então, a deixar soar as notas, o que o aluno fez ocasionalmente mas sem grande sucesso. 
Quando chegaram à secção das semicolcheias, a partir do compasso 49, o aluno queixou-se da velocidade 
excessiva. O Professor disse que não tinha culpa, porque só tinha seguido o tempo que o aluno definiu desde 
o início da peça. Esta foi uma forma empírica de ensinar que o tempo deve ser definido tendo-se em conta a 
parte mais difícil da peça. No entanto, após essa lição, o Professor concedeu que se reduzisse a velocidade 
durante esta aula, para que a secção se tornasse tecnicamente possível para o aluno. Nessa secção, surgiu um 
erro rítmico, visto que o aluno tocava indistintamente colcheias e semicolcheias. Note-se que este problema 
já fora trabalhado na aula passada. O Professor exemplificou o ritmo correto com a guitarra e o aluno imitou. 
Por fim, tocaram juntos a peça do início ao fim, com o Professor a enfatizar as suas intenções musicais, na 
esperança de que o aluno as interiorizasse intuitivamente. Perguntou ainda como estava a correr o estudo da 
Lágrima de Francisco Tárrega, sendo que o aluno confessou que estava muito mal. O Professor frisou mais 
uma vez a necessidade de estudar em casa, recorrendo desta vez à nota da disciplina como reforço negativo. 
Isto é, se estudar, o aluno não terá negativa. O aluno seguinte chegou e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 8 
Ano Letivo 2015/2016 

25/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso 
a um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
1 

metrónomo 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Andamento / 
Regularidade 

rítmica 

Manter o mesmo 
andamento com 

regularidade rítmica 
ao longo de toda a 
peça Allegretto de 

Carulli. 

Execução da secção mais 
segura e menos segura 

justapostas. Diálogo sobre a 
discrepância de andamento. 
Estudo de toda a peça com 

metrónomo. 

15 

Arpejo 

Executar o arpejo 
do compasso 52 
com segurança e 

regularidade 
rítmica. 

Jogo de imitações sobre 
decomposições do arpejo. 5 

Textura / 
Notação 

Compreender a 
textura e respetiva 

notação. 

Escuta da explicação do 
Professor sobre a notação de 
várias vozes em simultâneo. 

Análise da partitura, agrupando 
as notas em vozes. 

10 
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Relatório/Reflexão de aula nº8 
1º Período 

25 de Novembro de 2015 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a quinta aula completa que leccionei ao aluno António. O aluno chegou 10 minutos atrasado 
e avisou logo quando entrou que não tinha podido estudar porque partiu o braço. Perguntei-lhe se estava bem, 
se conseguia tocar durante a aula e o que tinham dito os médicos. O aluno disse que, como conseguia mexer 
o braço, apesar de estar partido, os médicos disseram-lhe para "deixar andar". Ao longo da aula fui-me 
apercebendo de que o braço partido não interferia em nada com a execução da guitarra e que, por mais 
partido que esteja, constituiu uma desculpa conveniente para a ausência de estudo. Quando o aluno se sentou 
com a guitarra, começou a tocar a Marcha Nupcial de Felix Mendelssohn. Perguntei-lhe se estava noivo. Ele 
riu-se e disse que não, explicando que tinha recentemente descoberto como se tocava aquela música enquanto 
tocava piano com a irmã. Corrigi-lhe a digitação das notas repetidas, que ele estava a executar sempre com o 
mesmo dedo da mão direita. Perguntei-lhe a quem ia dedicar aquela música, sendo que ele, ofendido, 
respondeu que não ia dedicar a ninguém. Disse-lhe que, se quisesse dedicar uma música a alguém, devia 
tentar o Allegretto de Ferdinando Carulli, que ia certamente fazer sucesso. Ele riu-se enquanto colocava a 
partitura na estante e tocou a peça. A peça, que em princípio seria tocada na próxima audição, estava num 
estado de extrema insegurança. O andamento mudava sempre que a música se tornava mais fácil ou mais 
difícil, porque, quando se enganava, o aluno ia, entre paragens e hesitações, reduzindo progressivamente a 
velocidade e, quando se sentia mais à vontade, acelerava intrepidamente. Acrescia-se a dificuldade de 
transitar de semicolcheias para colcheias e vice-versa que, apesar da última aula, ainda se mantinha. Alertei-o 
para esses problemas e perguntei-lhe se sabia o que eu ia tirar do estojo. Ele, desanimado, suspirou e 
adivinhou que se tratava de um metrónomo. Perguntei-lhe porque é que não gostava do metrónomo. O aluno 
explicou que, quando a música é difícil, sente-se mais confortável a tocar mais devagar e, quando é fácil, 
gosta de tocá-la rápido. Eu disse que compreendia mas que, em audição, as pessoas gostariam de sentir um 
mesmo andamento a unificar toda a música e expliquei ainda que ele poderia fazer as mudanças de 
andamento todas que considerasse musicalmente pertinentes, desde que não fossem fundamentadas só na 
dificuldade técnica. Liguei o metrónomo ao andamento a que ele tocara a secção final e toquei, isoladas, as 
passagens que envolvem alternância de semicolcheias e colcheias. Pedi-lhe que as tocasse também, 
corrigindo quaisquer oscilações rítmicas. Pedi-lhe então que tocasse toda a secção. Ele revelou facilidade em 
seguir o metrónomo mas, mesmo assim, atrasou a mudança para as colcheias. Repetimos a mesma secção, 
sendo que, para além do metrónomo, eu contei "1, 2 ,3" sobre as colcheias, o que o levou a acelerá-las até 
ficarem a tempo. Contando o mesmo durante as pausas levou-o a prolongá-las até à sua duração completa. 
Notei que, apesar da mão direita arpejar as cordas junto com o metrónomo, a mão esquerda chegava atrasada. 
Para que o aluno se consciencializasse desse problema, pedi-lhe que tocasse a mesma passagem por acordes. 
Ele reclamou, alegando que o problema era o arpejo e não os acordes. No entanto, quando o consegui 
convencer a tocar por acordes, foi evidente para ambos que o problema era a transição da mão esquerda entre 
acordes, que estava lenta. Pedi-lhe que memorizasse rapidamente aquela sequência de acordes. De seguida, 
pedi-lhe que, durante cada acorde, olhasse antecipadamente para os trastes onde teria de pisar o próximo 
acorde. Notando que a mão direita tendia a tocar a cordas erradas, pedi-lhe que abafasse as cordas e tocasse 
apenas a parte da mão direita. Após ensaiar repetidamente essas transições com o método de acordes lentos e 
staccato e preparação rápida de ambas as mãos, quando o aluno tornou a arpejar, a passagem já soava limpa. 
Perguntei-lhe o que achava da secção depois daquele trabalho e ele admitiu que estava muito melhor e mais 
segura. Recapitulei oralmente todo o processo que percorremos até atingir o domínio da passagem e pedi-lhe 
que, em casa, aplicasse esse processo a todas as secções em que sentisse dificuldade. Note-se que, durante 
todo o processo, o aluno reclamava constantemente, recusando-se a tentar, alegando que "confundia" ou que 
"não valia a pena". Ao confirmar os resultados positivos no fim do processo, espero que tenha aprendido a 
valorizá-lo, aceitando-o e procurando estudar dessa forma em casa. A certa altura, o aluno, que já apresentava 
um ligeiro swing, começou a executar um swing completamente assumido. Eu alertei-o para esse facto, 
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explicando que, embora pudesse brincar com todas as possibilidades sonoras em casa à vontade, o swing não 
pertencia nem à época nem ao caráter da peça. O aluno reclamou dizendo que gostava sempre de fazer swing 
em todas as músicas. Felicitei-o por apresentar ideias e gostos musicais próprios, mas expliquei-lhe que, 
ainda assim, era importante, por agora, que aprendesse a identificar e respeitar o caráter e o contexto da obra, 
ao qual o swing, definitivamente, não pertencia. O aluno aceitou mas, talvez inconscientemente, continuou a 
executar um ligeiro swing. Alertei-o e ele negou veementemente que estivesse a fazê-lo. Contei oralmente 
cada semicolcheia e toquei junto com o aluno, enfatizando a regularidade rítmica até, eventualmente, o swing 
dele se dissipar. De seguida, isolei cada uma das passagens em que ele costumava parar, pedindo-lhe que as 
repetisse lentamente, enquanto trabalhava aspetos mecânicos de consciência e eficiência da digitação. O 
aluno recusava-se constantemente a tocar apenas aquelas passagens em particular, exigindo começar antes e 
continuando a tocar mais para a frente, apesar de lhe pedir insistentemente que parasse. Claramente, esta 
incapacidade de isolar os problemas, aliada ao ímpeto de continuar a tocar mais para a frente, são problemas 
sérios na metacognição do aluno. Expliquei que não há grandes vantagens em tocar vezes sem conta a música 
toda sem um objetivo e sem consciência técnica. Pedi-lhe que, durante a aula e durante o estudo em casa, 
tentasse identificar os problemas, focando-se exclusivamente sobre estes, procurando soluções e praticando-
as. Apesar do meu esforço, o aluno não pareceu muito convencido e manteve, embora menor, a tendência de 
seguir para a frente quando lhe pedia para parar. Realço ainda outro obstáculo levantado pelo aluno. 
Inúmeras vezes, quando peço ao aluno que se concentre num aspeto técnico, ele reclama argumentando que, 
embora possa realizar mecanismos técnicos na aula enquanto está a pensar nisso, em audição a música nunca 
sairá assim, porque não vai estar a pensar. Aceitei que, de facto, durante a audição, uma possibilidade é 
esquecer a técnica e concentrar-se apenas na música, cantando-a e prevendo-a interiormente. Ainda assim, 
essa inconsciência técnica durante a performance pública não invalida de todo a consciência técnica durante 
o estudo, que é absolutamente essencial. Ele disse que durante o estudo também só se concentrava na música, 
sem se preocupar com a técnica. Expliquei-lhe que era impossível alcançar segurança em performance sem 
uma prévia reflexão técnica. O aluno, novamente, apesar da minha exposição, manteve-se desconfiado, 
acreditando na ideia romântica de que basta "sentir a música" para uma boa performance, desconsiderando o 
domínio técnico. Esta desvalorização da técnica aliada à incapacidade de identificar e isolar as dificuldades 
resulta numa total falta de autonomia que transparece na ausência de resultados. Continuámos a colocar à 
velocidade do metrónomo as secções mais problemáticas. Há um arpejo que muda o padrão na sua disposição 
no compasso 52, o qual o aluno nunca tocara sem hesitações. Assim, decompondo o arpejo e, por imitação, 
ora eu, ora o aluno, fui adicionando as notas até a passagem ficar completa de novo. Este método resultou e a 
passagem ficou muito segura. Em várias passagens, como os compassos 8 ou 16, por exemplo, o aluno 
revelou, como já ocorrera em aulas passadas, muitas dúvidas quanto à notação de diferentes camadas de 
música. Isto porque, assim, confunde as pausas que se referem à melodia ou ao baixo, por exemplo. Tornei a 
explicar, exemplificando na guitarra, que havia diferentes linhas sobrepostas e identifiquei as pausas que se 
referiam a cada uma delas, demonstrando como assim se completavam os tempos do compasso. Mais à 
frente, o aluno queixou-se do dedo que lhe doía. Corrigi-lhe novamente a posição, baixando o polegar da mão 
esquerda no braço e pedindo-lhe que premisse as cordas com a cabeça dos dedos. Ele reclamou, dizendo que 
era impossível tocar assim e que não era ele que controlava os dedos. Revelei que só ele poderia controlar os 
seus dedos, mas através do treino. Disse-lhe ainda que, se não estudasse, nunca controlaria os próprios dedos. 
Por fim, após as passagens problemáticas estarem resolvidas a tempo, utilizámos o mesmo andamento no 
metrónomo para passar a peça do início ao fim. Apesar dos pontuais desvios do metrónomo, a peça foi, pela 
primeira vez, executada pelo aluno num mesmo andamento e sem paragens do início ao fim. Dei-lhe os 
parabéns pelo feito e pedi-lhe que recapitulasse oralmente o que fizemos para que a peça chegasse àquele 
ponto. Ele lembrava-se de todos passos do processo pelo que já possuía todas as ferramentas necessárias para 
estudar a peça em casa. O aluno seguinte chegou e a aula terminou. Houve muito tempo da aula gasto em 
argumentação e, mesmo que esse tempo pudesse ter sido aproveitado para ver outra peça, considerei todas as 
reflexões fundamentais para o aluno ainda que, mesmo assim, a sua resistência se mantenha. 
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Relatório/Reflexão de aula nº9 
1º Período 

02 de Dezembro de 2015 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno António foi leccionada pelo Professor Tiago e assistida por mim. O aluno, mal 
chegou à aula, avisou que achava que tinha perdido a partitura da Lágrima de Francisco Tárrega no 
autocarro. O Professor Tiago brincou, dizendo que também não se perdia grande coisa. O aluno informou 
ainda que a sua guitarra tinha caído das escadas abaixo mas, estando dentro do estojo, não sofreu danos. O 
Professor afinou a guitarra do aluno, confirmando a afinação com uma sequência de acordes, enquanto o 
aluno observava. 
 Na semana seguinte será o teste e a audição final do período. Assim, o foco desta aula incide sobre a 
preparação para o teste e revisão das peças para a audição. O teste consistirá numa série de exercícios 
técnicos estudados. Os exercícios técnicos são entregues e explicados exatamente uma semana antes, tempo 
que os alunos terão para estudá-los. É neste contexto que se insere a ação do Professor Tiago durante esta 
aula, sendo que apresentou a série de exercícios técnicos, procurando dissipar quaisquer dúvidas do aluno e, 
de seguida, reviu rapidamente as peças para a audição. 
 O Professor pôs a série de exercícios técnicos na estante e, antes que se dissesse o que quer que seja, 
o aluno já estava a tocar a escala de Lá Maior em duas oitavas com grande facilidade, ainda que utilizando 
uma digitação diferente daquela indicada na partitura. O Professor explicou-lhe que, embora estivesse a tocar 
as notas escritas, não estava a respeitar os dedos e posições indicados, sendo esse respeito e compreensão da 
notação uma dimensão essencial neste teste. O aluno também desconhecia o conceito de posição, pelo que o 
Professor lhe explicou o funcionamento da notação e da mecânica das posições, recorrendo a estratégias 
semelhantes às que tinha adotado na aula anterior com a aluna Sara. Este aluno, no entanto, revelava uma 
facilidade de aprendizagem muito superior, compreendendo e memorizando rapidamente os conceitos e as 
regras. Respeitando as posições indicadas, o aluno leu as escalas praticamente sem ajuda, sendo que o 
Professor se limitou a pedir-lhe que reduzisse a velocidade de execução e a corrigir-lhe a postura, 
reposicionando a guitarra e descendo-lhe constantemente o polegar da mão esquerda nas costas do braço da 
guitarra. Ainda assim, foi necessário ajudá-lo a identificar os erros pontuais, como quando mudava de 
posição para o traste errado, quando tocava a corda errada, quando fazia posição estendida ou contraída ou 
quando ignorava a digitação, voltando a ler apenas as notas. O Professor pediu-lhe ainda que executasse as 
escalas com indicador e médio apoiados. O aluno disse que já sabia de cor e, assim, tocou, com vários erros, 
as duas escalas. O Professor explicou-lhe que não precisava de decorar as escalas para o teste e identificou os 
seus erros, atribuindo-os a falhas de memória. Disse-lhe, ainda assim, que a memorização poderia ajudar, 
permitindo o contacto visual com o braço da guitarra, mas reforçou a necessidade de um estudo sólido e 
prolongado, sendo que seria um grande risco tocar de memória no teste sem a devida preparação e segurança. 
O maior problema tendia a ser a identificação do ponto de partida, ou seja, da primeira nota da escala. Isto 
porque, tal como o aluno confessou, ele encontrava as notas contando as distâncias de um tom ou de meio 
tom entre os graus da escala. No entanto, a primeira nota tinha mesmo que ser lida, não podendo ser deduzida 
a partir de outra nota. Por isso, o Professor pediu-lhe que lesse apenas as primeiras notas das escalas, 
obrigando-o a esse esforço de leitura. Isolou ainda todas as transições de posição, que são o ponto 
tecnicamente mais exigente, pedindo-lhe que tocasse cada transição em loop. 
 Lidas as escalas, o Professor avançou para os dois exercícios técnicos. O primeiro, Arabesque, 
incidia sobre ligados descendentes e ascendentes. Antes de ler o exercício, o Professor pediu-lhe que tocasse 
ligados descendentes e ascendentes, corrigindo cada uma das técnicas. Nos ligados descendentes, explicou 
que era essencial que ambos os dedos da mão esquerda envolvidos estivessem logo premidos e demonstrou 
na guitarra a diferença entre a sua execução a 0 graus, que resulta num som forte mas metálico, a 90 graus, 
que resulta na ausência de som ou a 45 graus, que resulta num equilíbrio entre qualidade de som e dinâmica. 
Nos ligados ascendentes, aconselhou o uso da cabeça do dedo para a percussão, notou a necessidade de um 
movimento rápido e decidido e pediu-lhe que não tocasse demasiado forte a primeira nota, para que seja 
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possível atingir a mesma dinâmica na segunda nota. O aluno queixou-se de dor no dedo que pisa a segunda 
nota do ligado descendente. O Professor explicou-lhe que esse dedo não precisa de aplicar praticamente 
nenhuma pressão e o aluno repetiu o ligado procurando relaxar o segundo dedo durante a execução do ligado. 
Durante todo este trabalho, o aluno reclamou constantemente, afirmando ora que "não dá jeito", ora que "é 
impossível". O Professor insistiu, ignorando as suas reclamações habituais e, após alcançar um domínio 
considerável de ambas as técnicas, pediu-lhe que lesse o exercício. Na primeira leitura, o aluno esqueceu-se 
da armação de clave de Lá Maior, mas bastou apontar para a partitura, sem dizer nada, para que ele corrigisse 
o erro, aplicando os devidos sustenidos. O Professor alertou-o para a irregularidade rítmica dos ligados 
ascendentes, cuja primeira nota durava cerca de um terço da segunda, em vez de ter a mesma duração. O 
Professor isolou ainda os ligados em que o aluno revelava maior dificuldade devido aos dedos necessários 
para a sua execução, pedindo-lhe que os executasse em loop, enquanto corrigia os detalhes necessários. O 
aluno reclamou, dizendo que era preciso azar para terem calhado logo os dedos difíceis no exercício de 
ligados. O Professor explicou que não era coincidência e que tinha sido propositado, ou seja, quem compôs o 
exercício colocou intencionalmente diferentes combinações de dedos a executar os ligados, explorando 
algumas combinações de dedos mais frágeis. O Professor afirmou ainda que não era azar mas sorte, porque 
tinha uma oportunidade para evoluir a sua técnica e ultrapassar as suas debilidades. Explicou que, 
trabalhando bem aquele exercício, seria mais fácil para ele quando encontrasse ligados semelhantes no 
repertório. Houve ainda alguns problemas nas transições entre as posições da mão esquerda, sendo que o 
Professor isolou esses momentos e esclareceu a digitação, pedindo-lhe ainda que, sempre que possível, 
aproveitasse as cordas soltas para mudar de posição. 
 Avançaram para o último exercício técnico, Clair de Lune, que foca o arpejo e a meia barra. O aluno 
começou a ler, esquecendo-se novamente da armação de clave, desta vez de Si menor. Novamente, o 
Professor apontou para a partitura e o aluno corrigiu o erro sozinho. O Professor alertou-o para a importância 
de olhar sempre primeiro para a armação de clave que, caso seja ignorada, levará inevitavelmente a erros de 
leitura. O Professor explicou que, para além dos exercícios técnicos, o aluno irá ser confrontado com uma 
leitura à primeira vista, na qual a negligência da armação de clave poderá ter sérias consequências. Deixou-o 
ler o exercício ao ritmo dele, sugerindo correções como o uso da barra só até à corda mais grave necessária e 
identificando erros de notas e de digitação. Apesar de se tratar de um exercício de arpejos da mão direita, 
aconselhou constantemente preparações da mão esquerda, ora premindo mesmo as notas antes do tempo, ora 
apenas apontando os dedos para os trastes onde serão necessários. Em certos momentos, quando não 
constava na partitura, anotou sugestões de digitação para a mão direita. Após lerem todo o segundo exercício, 
e tendo visto toda a série de exercícios técnicos para o teste, perguntou-lhe se tinha alguma dúvida, ao que ele 
respondeu negativamente. 
 O Professor Tiago avançou para a segunda metade da aula, revendo as peças para a audição. O 
Professor informou o aluno de que, dentro de uma semana, teria a audição final do 1º Período, onde tocaria o 
Allegretto de Ferdinando Carulli e o Estudo nº7 de Matteo Carcassi. A Lágrima de Francisco Tárrega, por 
nunca ter sido sequer lida até ao fim e, adicionalmente, ter sido perdida no autocarro, não seria tocada em 
audição, evidentemente. O aluno perguntou, alarmado, se tinha que tocar ambas as músicas de cor. O 
Professor constatou que o aluno já sabia a resposta (que seria afirmativa, dado o princípio que o Professor 
Tiago instituiu na sua classe de tocar sempre de cor em público). Imediatamente antes de começar a tocar, o 
aluno revelou a sua ausência de estudo durante a semana, justificando-se com uma grande quantidade de 
testes na escola. O aluno tocou o Allegretto e o Estudo nº7 de seguida, lendo ambas da partitura. O Allegretto 
tinha paragens entre cada secção, hesitações constantes e um descuido total na maior parte dos detalhes 
trabalhados ao longo das aulas. Antes da secção em semicolcheias, a partir do compasso 49, o aluno parou e 
perguntou se podia tocar mais lento. O Professor Tiago limitou-se a encolher os ombros, pois tinha-lhe sido 
explicada inúmeras vezes a necessidade de manter o mesmo andamento ao longo de toda a peça. No Estudo 
nº7, no entanto, a situação era ainda pior. O aluno hesitou e parou várias vezes na primeira secção, que já 
estivera segura, e parou definitivamente no início da segunda secção, no compasso 13, após dezenas de erros. 
O Professor não comentou a sua performance, pois não era necessário, perguntando-lhe se alguma vez tinha 
usado o Excel. O aluno disse que não. O Professor abriu o software no seu computador, programando as 
percentagens dos elementos de avaliação do quarto grau. De seguida, expôs detalhadamente as possibilidades 
do aluno, face à avaliação contínua negativa que conquistara ao longo do 1º Período. No fim, ficou claro que, 
só com um teste e uma audição de excelência é que o aluno conseguiria alcançar uma classificação positiva. 
O Professor perguntou ao aluno se, durante estes dois meses de aulas, somando todo o tempo de estudo, tinha 
estudado guitarra em casa mais do que duas horas no total. Ele confirmou que não, o que é alarmante. Face a 
esta confissão, o Professor concluiu que o 2, numa escala de 0 a 5, não é uma nota baixa para o esforço 
investido. O Professor explicou que, em vez da audição, queria ouvir uma pré audição individual, para 
decidir se ele estaria apto ou não a tocar em público. Explicou ainda que o nome do aluno e ambas as peças 
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constariam no programa da audição. Caso ele não estivesse apto, o Professor anunciaria a alteração ao 
programa durante a audição. O aluno seguinte chegou e a aula terminou com o aviso do Professor de que esta 
próxima semana seria decisiva. 
 A insistência no reforço negativo, ou seja, se o aluno estudar muito não terá negativa, foi uma última 
tentativa do Professor para o motivar, ainda que extrinsecamente. 
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Relatório/Reflexão de aula nº10 
1º Período 

09 de Dezembro de 2015 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. assistida) 
Teste 
 
 Esta aula do aluno António foi toda assistida. Trata-se, no entanto, de uma aula diferente, visto que é 
dia de teste. O teste consiste numa série de exercícios técnicos estudados. Estes foram entregues e explicados 
exatamente uma semana antes do teste, tempo que os alunos tiveram para estudá-los. O aluno, mal chegou, 
perguntou se tinha que fazer o teste logo no início da aula, afirmando que não tinha podido estudar muito, 
visto que tinha tido que trabalhar durante a semana. O Professor perguntou-lhe que tipo de trabalho tinha 
tido. O aluno explicou que tinha andado a carregar lenha. O Professor afinou a guitarra do aluno, 
confirmando a afinação com uma sequência de acordes, enquanto o aluno olhava para a partitura dos 
exercícios técnicos. O Professor disse-lhe que, tal como na aula da aluna anterior, o deixaria estudar 
individualmente, realizando o teste apenas no fim da aula. Perguntou ao aluno o que já tinha estudado em 
casa da técnica, sendo que o aluno confessou que só tinha estudado durante a última aula. O Professor, 
antecipando o estado dos exercícios, aconselhou-o a excluir o último exercício, Clair de Lune, para que o 
estudo fosse mais concentrado e os objetivos fossem mais realistas. Isto significa, naturalmente, que o vinte 
fica, logo à partida, fora do alcance do aluno, mas essa estratégia de estudo poderá vir a aumentar a nota final 
do teste. Sugerindo, por fim, que utilizasse sempre nas escalas indicador e médio alternados e apoiados e 
ainda que adotasse um andamento muito lento, o Professor afastou-se. Ambos, em silêncio, assistimos ao 
aluno a estudar individualmente durante aproximadamente meia hora. Tendo tocado um par de vezes as 
escalas e o primeiro exercício, Arabesque, o aluno decidiu estudar também o segundo exercício, Clair de 
Lune, apesar do estado de grande insegurança dos outros elementos e do aviso do Professor. O Professor 
relembrou que não era necessário tocar o segundo exercício, sendo que o aluno respondeu que já sabia, 
continuando a estudá-lo. Note-se que, constantemente, o aluno acelerava imenso a velocidade de estudo, pelo 
que o Professor ia dizendo pontualmente: "mais devagar". 
 O estudo do aluno, apesar de ser rápido demais para permitir a consciência técnica necessária, era 
organizado e eficaz. As escalas e os exercícios foram ficando progressivamente melhores e o tempo foi bem 
distribuído entre os vários elementos. O aluno possuía consciência dos erros e facilidade em corrigi-los. 
 Aproximando-se o fim do tempo da aula, o Professor pediu ao aluno que parasse de estudar, pois 
começaria o teste. Eu e o Professor Tiago sentámo-nos em frente ao aluno, mas com alguma distância. O 
Professor pediu primeiro a escala de Lá Maior em duas oitavas. O aluno tocou algumas "falsas partidas", 
tocando por fim a escala completa e correta, apesar de algumas hesitações. Seguiu-se a escala de Mi Maior 
em duas oitavas, que correu ainda melhor, sem "falsas partidas" e com menos hesitações. Terminadas as 
escalas, o Professor pediu ao aluno que tocasse o primeiro exercício, Arabesque. O aluno começou a executá-
lo com correção dos ligados, tanto ascendentes como descendentes, mas, ao longo do exercício, essa correção 
técnica foi-se perdendo, até ao ponto dos ligados ascendentes não soarem apesar da primeira nota ser tocada 
fortíssimo e dos ligados descendentes estarem extremamente agressivos. Também o tempo, que começou 
regular, foi perdendo a estabilidade, dando lugar a hesitações e repetições. Terminado o primeiro exercício, o 
aluno começou imediatamente a tocar o segundo exercício, Clair de Lune. Este, focado nos arpejos, foi de 
longe o pior elemento do teste, com notas erradas, cordas abafadas, digitação aleatória e um tempo 
extremamente irregular e repleto de paragens. 
 Terminado o teste, o Professor elogiou aquilo que o aluno conseguiu fazer com tão pouco estudo. 
Explicou que, com um pouco mais de estudo, tiraria facilmente vinte valores no exame. Disse ainda que sabia 
o quão pouco ele tinha estudado para a audição que, mesmo assim, correu muito bem para o escasso esforço 
investido. Concluiu assim que o aluno possuía um talento musical fora do comum, que estava a ser 
totalmente desperdiçado devido à ausência de estudo. O aluno confessou que se sentia assim em todas as 
áreas, tendo cinco a todas as disciplinas apesar de não estudar, pois achava o estudo aborrecido. Admitiu, no 
entanto, que ultimamente tinha andado a ter mais quatros. O Professor informou que também teria uma 
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disciplina com dois, a guitarra. Pediu-lhe que refletisse sobre a situação e, ao acabar o tempo, o aluno 
seguinte chegou e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 11 
Ano Letivo 2015/2016 

16/12/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a um 
afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Leitura à 
primeira 

vista 

Ler partituras 
desconhecidas 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças 
escolhidas, com ajuda. 

20 Digitação 
Aplicar 

digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação do 
exemplo do Professor. Estudo lento da 

digitação nas peças escolhidas. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Reportório 
Conhecer e 

escolher 
reportório de 

guitarra. 

Audição da execução do Professor, 
seguindo a partitura e observando o 

Professor. Diálogo sobre as peças, as 
épocas e os compositores. Diálogo 
sobre as preferências musicais do 

aluno e escolha do reportório. 

20 
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Relatório/Reflexão de aula nº11 
1º Período 

16 de Dezembro de 2015 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno António foi toda leccionada. O aluno, quando chegou, reparou nas partituras 
novas que eu tinha posto em cima da estante. Apercebendo-se de que deveria ser reportório novo, suspirou. 
Perguntei-lhe se não gostava de receber peças novas. Ele afirmou convictamente que não, alegando que mais 
partituras significavam mais trabalho e mais estudo. Eu constatei que, pelo menos, era estudo sobre material 
diferente, em vez de ser sempre sobre as mesmas músicas. Confessei ainda que eu, quando tinha a sua idade, 
adorava receber reportório novo. O aluno concordou que estudar as mesmas peças ainda era pior do que 
estudar peças novas, alegando que esse era o motivo pelo qual estudava pouco, para não se fartar das 
músicas. Eu dei-lhe a entender que essa atitude o impedia de evoluir e que deveria encarar as novas peças 
como uma oportunidade para desenvolver novos hábitos de estudo. Como a guitarra do aluno estava afinada, 
não houve esse pretexto para trabalhar a afinação. 
 Avancei para a escolha do reportório para o segundo período. Recorri ao processo utilizado pelo 
Professor Tiago, com a performance de uma pré seleção de peças, das quais os alunos escolhem aquelas com 
que sentem maior afinidade. A pré seleção foi feita por mim, a partir das fontes aconselhadas pelo Professor 
Tiago, nomeadamente, os livros das instituições Trinity College London e Associated Board of the Royal 
Schools of Music. Penso que envolver os alunos no processo de seleção do reportório, proporcionando-lhes 
uma escolha segura através da pré-seleção, poderá aumentar o sentimento de responsabilidade pela peça, 
visto que foi escolhida por eles. A minha pré-seleção contou com quatro peças: Nostalgia de Cees Hartog, 
Garden Steps de Andrew York, Impromptu de Peter Nuttall e Cancion de Marc Andes. 
 O aluno achou graça ao título "Nostalgia", dizendo que ia ser uma nostalgia estudá-la. Antes que eu 
pudesse tocar a peça, o aluno começou a tentar lê-la. Logo no primeiro compasso, perguntou-me se era 
suposto tocar-se primeiro o mi ou o fá#. Esta é uma dúvida recorrente do aluno, que tem dificuldade em 
discernir ritmos de vozes diferentes sobrepostas. Expliquei que era primeiro o mi e depois o fá#. O aluno não 
acreditou em mim, argumentando ferozmente que eu estava errado. Expliquei detalhadamente que figuras 
rítmicas pertenciam a cada voz, até ele compreender o seu erro. Após essa breve leitura por iniciativa do 
aluno, toquei a peça completa. Durante a performance, o aluno ia comentando a música, identificando 
modulações e intervalos. No fim, perguntei-lhe como classificava a peça de 0 a 20. Ele deu-lhe 15, dizendo 
que gostava mais de músicas em que o baixo é mais importante. Antecipando as peças Garden Steps e 
Cancion, disse-lhe que tinha escolhido peças para todos os gostos. 
 Perguntei-lhe se gostava mais da peça seguinte, tocando a peça Garden Steps. Quando cheguei à 
secção em que o baixo tem mais destaque, a partir do compasso 16, chamei-lhe a atenção enquanto tocava. 
No fim, perguntei-lhe se tinha gostado. Ele disse que sim, mas avisou logo que não poderia estudar muito 
bem as músicas nas férias, pois ia para o Algarve e não podia levar a guitarra. Note-se que este aluno é 
particularmente fértil em justificações. Ignorando a desculpa, perguntei-lhe se a música era bonita. Ele disse 
que ambas eram bonitas. 
 Segui para o Impromptu, que toquei para o aluno. No fim, perguntei-lhe se tinha gostado. Ele não 
pareceu muito impressionado, limitando-se a encolher os ombros. Questionou, apontando para a partitura, se 
o dó no primeiro tempo do terceiro compasso não deveria ser sustenido. Mostrei-lhe que não, visto que não 
havia nem alterações na armação de clave, nem sinal de sustenido na nota ou no mesmo compasso. O aluno 
não pareceu muito convencido devido à digitação. Expliquei-lhe que a nota era tocada na terceira corda e ele 
desfez as suas dúvidas. 
 Por fim, anunciei que a próxima deveria ser a peça favorita dele, dada a sua paixão pelo destaque da 
linha do baixo. Comecei a tocar a Cancion mas, logo no início, ele disse que não queria tocar aquela peça, 
porque já muitos colegas dele a tinham tocado. Perguntei-lhe que mal é que isso tinha. Ele disse que já sabia 
a música de cor. Eu expliquei que conhecer bem a música pode ser uma vantagem e sugeri-lhe que 
escolhesse as peças em função da sua própria vontade e não em função dos outros. Toquei a música inteira 
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enquanto ele a cantava. No fim, perguntei-lhe se não achava que a peça se adequava perfeitamente ao seu 
gosto. Ele disse que sim, mas que já havia demasiada gente a tocá-la. Não insisti mais. 
 Dei-lhe as quatro partituras para a mão e pedi-lhe que escolhesse as duas que queria tocar no 
próximo período. O aluno, indeciso, pediu-me que tocasse novamente excertos das quatro peças. Após novas 
performances, o aluno escolheu as peças Nostalgia e Garden Steps. Perguntei-lhe se estava satisfeito com a 
escolha do reportório e ele disse que sim. 
 Perguntei-lhe se queria começar já a ver uma das peças e ele quis ler a Nostalgia, pela qual mostrara 
predileção desde o início. O aluno começou a ler, tornando a errar no ritmo do primeiro compasso. Recordei 
a conversa que tivemos antes e, assim, já tocou o ritmo certo. Quando surgiu a barra, logo no segundo 
compasso, pedi-lhe que a premisse só até à corda mais grave necessária, para não gastar energia 
desnecessariamente. Chegando à modulação, no compasso 17, chamei-lhe a atenção para algumas 
inconsistências da sua leitura perante a nova armação de clave. O aluno cantava a melodia enquanto lia, 
hábito que eu elogiei, pedindo-lhe que o mantivesse em casa. Por vezes, o aluno acelerava repentinamente o 
andamento. Expliquei-lhe que, quanto mais rápido o andamento de leitura, maior a probabilidade de errar, 
pois é dedicado menos tempo a ler cada nota. Chegando à reexposição, no compasso 33, pedi-lhe que saltasse 
logo para a secção final, pois já tinha lido a mesma música na exposição. Assim, enquanto eu esclarecia 
dúvidas e identificava erros de notas, ritmos e digitação, o aluno leu praticamente sozinho a peça inteira. Dei-
lhe os parabéns por já ter lido uma das peças para o próximo período. 
 O aluno revelou que adorava as aulas em que se lia as peças pela primeira vez, porque era "super 
fácil" para ele. Expliquei que, se estudasse em casa, as aulas seguintes, de aperfeiçoamento das peças, 
também seriam "super fáceis" para ele. Pedi-lhe que continuasse a trabalhar a peça Nostalgia, elevando-a 
acima do nível de leitura à primeira vista, e que lesse a peça Garden Steps durante as férias. Desejei-lhe boas 
festas, bom descanso e bom estudo. O aluno seguinte chegou e a aula terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº12 
2º Período 

06 de Janeiro de 2016 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(10 min. assistida/ 35 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno António, a primeira do segundo período, foi parcialmente assistida e parcialmente 
leccionada, apesar de ter sido programada inicialmente como uma aula exclusivamente assistida. Note-se que 
o reportório deste período foi pré-selecionado por mim, tendo sido apresentado ao aluno na última aula do 
período passado. Esta é a primeira vez que o Professor Tiago trabalha as peças novas com o aluno. O 
Professor perguntou ao aluno se as férias tinham sido boas. Ele disse que o Ano Novo não tinha sido lá muito 
bom, porque tinha estado no Algarve, longe da família. Recordou o aviso que fizera, de que não poderia 
estudar durante as férias, precisamente por estar no Algarve. O Professor perguntou-lhe se tinha estudado 
durante o tempo em que não esteve no Algarve, o que o aluno negou, afirmando que as peças não estavam 
nem sequer "mal". O Professor disse que, durante a aula, tentariam pôr as peças, pelo menos, "mal". 
 O aluno começou por ler a peça Garden Steps de Andrew York. Era óbvio que não tinha lido uma 
única vez durante as férias. O facto de ter escolhido ler a peça Garden Steps em vez da Nostalgia de Cees 
Hartog, que já tínhamos trabalhado na última aula do período passado, evidenciava que nenhuma delas tinha 
sido estudada. Apesar da facilidade de leitura do aluno, não deixava de sofrer as paragens e erros próprios de 
uma primeira leitura. O Professor escolheu não intervir de todo, deixando o aluno a ler completamente 
sozinho os primeiros dois compassos em loop. Naturalmente, o que começou por soar como notas e ritmos 
aleatórios, eventualmente tomou uma forma semelhante ao que estava escrito na partitura. O Professor 
explicou que, se à décima tentativa soa tão melhor, imagine-se à quinquagésima tentativa. Isto para 
evidenciar o efeito e a necessidade do estudo, que escasseia sempre neste aluno. O Professor notou como, em 
tão pouco tempo e sem qualquer indicação do Professor, o aluno conseguiu montar facilmente a primeira 
secção da peça. Ou seja, se o aluno estudasse em casa, poderia, com pouco esforço, trazer toda a peça bem 
lida. O Professor explicou que, no quarto grau, já não se ensina a ler, abordando-se essencialmente a 
expressividade. Por isso, visto que o aluno traz sempre as peças no nível da pré-leitura, pediu-lhe que 
aproveitasse bem os 35 minutos de aula que sobravam para ler a peça individualmente. O aluno continuou a 
ler sozinho a peça, estudando na aula o que deveria ter estudado em casa. 
 O Professor perguntou-me se eu queria estar a acompanhar o estudo do aluno ou se achava melhor 
deixá-lo estudar sozinho. Essa era uma pergunta delicada, sobre a qual tive de refletir rapidamente. Deixando 
o aluno a estudar sozinho a aula inteira, será que ele aprenderia a lição, trazendo as peças estudadas nas 
próximas aulas para não passar por outra aula igual? Mas, por outro lado, assim não tiraria qualquer proveito 
do tempo de aula para além de ser obrigado a estudar. Ou seja, a minha escolha seria entre ajudá-lo a tornar o 
estudo mais produtivo e consciente na aula, dando-lhe linhas orientadoras para o estudo em casa, ou 
experimentar o castigo da negligência, com esperança de que essa punição o condicionasse a estudar em casa. 
Não consegui encontrar uma resposta absoluta e, mesmo pensado em retrospetiva, continuo sem ter a certeza 
de qual opção teria sido melhor. Ainda assim, acreditei que a minha intervenção seria, pelo menos a curto 
prazo, mais útil do que a minha negligência. 
 Sentei-me ao lado do aluno e pedi-lhe que recomeçasse a peça do início, devagar. Como já tinha 
estudado alguns minutos, os primeiros dois compassos já soavam com as notas e os ritmos certos. Pedi-lhe 
que deixasse as notas a soar durante toda a sua duração, tocando mais legato. O aluno mostrou dificuldades 
em fazê-lo, pelo que lhe pedi que tocasse a primeira secção toda em acordes. Assim, pretendo que o aluno 
consiga preparar rapidamente a mão esquerda entre pares de notas. Pedi-lhe que repetisse várias vezes o 
segundo compasso, que é mais difícil devido ao ritmo harmónico à semínima. Quando lhe pedi que tornasse a 
tocar arpejado, mantendo a preparação da mão esquerda, o aluno tocou a passagem mais legato e com muito 
mais segurança. Seguimos para os compassos 5 e 6. O aluno mudava de posição em cada colcheia, o que 
causava dificuldade e instabilidade. Pedi-lhe que aplicasse novamente o mesmo método, tocando por acordes 
à mínima ou à semínima consoante o caso. O aluno disse que era impossível. Eu expliquei que ele tinha 
quatro dedos e que só era necessário premir três trastes. O aluno pensou durante algum tempo, resolvendo o 
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quebra-cabeças espacial, até encontrar sozinho as posições dos acordes. Corrigi-lhe alguns problemas de 
digitação e pedi-lhe que tocasse os mesmos acordes em loop, para automatizar os movimentos. Por fim, pedi-
lhe que tocasse a passagem arpejada, como na partitura, mas preparando logo os acordes na mão esquerda. O 
aluno queixou-se, dizendo que confundia preparar todos os dedos e tocar só algumas notas. Expliquei que, 
com o treino, deixaria de fazer confusão e tornar-se-ia muito mais simples. O aluno continuou a reclamar e 
foi necessária muita argumentação para convencê-lo a experimentar sequer. Claro, ao fim de algumas 
repetições, conseguiu facilmente dominar o mecanismo técnico, apesar de todas as reclamações anteriores, 
em que alegou que "era impossível" e que "não dava jeito". Expliquei que, sem preparação e sem estudo por 
acordes, a leitura dele iria continuar sempre focada apenas na próxima nota, sem prever as posições 
seguintes. O aluno confessou que o Professor de Formação Musical lhe tinha pedido para, enquanto lia uma 
nota, estar já a olhar para as notas mais à frente. No entanto, o aluno achava que isso era impossível. 
Expliquei-lhe que isso era realmente difícil nas primeiras leituras mas que, com o estudo, lendo dezenas de 
vezes a mesma peça, tornar-se-ia fácil prever as notas que se seguem, devendo, sempre que possível, 
preparar-se com antecedência para tocá-las. Expliquei que o estudo por acordes ajudava a desenvolver essa 
antecipação da partitura e que facilitava a memorização, reduzindo o número de movimentos. O aluno disse 
que queria ver também a Nostalgia durante a aula, para saber o que estudar em casa. Decidi que seria mais 
importante lermos a peça Garden Steps, visto que a Nostalgia já tinha sido toda lida na última aula do 
primeiro período, necessitando agora de estudo individual em casa. Avançámos para a segunda secção da 
peça Garden Steps, a partir do compasso 9. O aluno leu facilmente os arpejos, mas cortando o som entre cada 
nota. Expliquei-lhe que estava a ler nota por nota, sem ligação e sem consciência harmónica. Perguntei-lhe o 
que poderia fazer para corrigir essa situação. O aluno descobriu sozinho que podia tocar por acordes. Elogiei 
a sua resposta e pedi-lhe que a pusesse em prática, circunscrevendo na partitura as notas de passagem da 
melodia, pedindo-lhe que não as incluísse nos acordes. Na segunda metade do compasso 11, o aluno disse 
que não podia tocar em acorde porque havia várias notas com o dedo 1. Perguntei-lhe o que acontecia quando 
queria tocar várias notas com o mesmo dedo. O aluno pensou por algum tempo, até descobrir sozinho que 
teria de utilizar uma barra. Elogiei a sua conclusão acertada. O aluno repetiu várias vezes a sequência 
harmónica em loop. Avancei para a fase seguinte, pedindo-lhe que tocasse os acordes, acrescentando entre 
eles as notas de passagem da melodia. Quando senti alguma segurança, pedi-lhe que arpejasse os acordes 
como escrito na partitura, executando logo a preparação da mão esquerda com cada mudança de acorde. O 
aluno recusou-se, dizendo que preferia tocar arpejado sem preparação, porque assim já conseguia fazer bem. 
Começou a fazê-lo, apesar de lhe pedir para parar. Expliquei-lhe que, se já sabia tocar, não ganhava nada 
com as aulas de guitarra e mais valia estudar sozinho sem um Professor a incomodá-lo. O aluno disse que 
havia coisas que ainda não sabia. Perguntei-lhe então o que é que ainda não sabia, para que o pudesse ajudar. 
Ele disse que ainda não sabia o resto da música. Eu enfatizei o facto de que o aluno ainda não sabia sequer o 
início da música, e que era necessário muito estudo e uma consciência técnica constante para que houvesse 
evolução. Expliquei que ler a peça e dominá-la são fases de trabalho completamente distintas, sendo que a 
preparação da mão esquerda por acordes o ajudaria a aproximar-se do domínio técnico, afastando-se da fase 
de leitura e dando-lhe a segurança necessária para trabalhar a expressão. Ele reclamou, dizendo que era mais 
difícil tocar com preparação. Eu confirmei que era mais fácil tocar sem preparação, com paragens e 
hesitações e o som sempre staccato. No entanto, expliquei que eu estava ali para o ajudar a evoluir, tentando 
tornar o mais fácil possível a técnica e a expressão da guitarra, que são complexas e exigem trabalho. Notei 
ainda que era natural que a peça não soasse logo bem no início e expliquei que os resultados levavam tempo 
a surgir, mas que nunca haviam de surgir sem estudo e sem abertura a novas possibilidades técnicas. No fim 
da discussão, o aluno pareceu mais convencido da utilidade das minhas indicações e mais disposto a 
cooperar. Exemplifiquei primeiro na guitarra, tocando a secção toda arpejada devagar e indicando oralmente 
sempre que a mão esquerda se move. O aluno observou atentamente a movimentação da minha mão 
esquerda, que me esforcei para tornar o mais rápida e direta possível. Finalmente, o aluno tentou aplicar as 
minhas sugestões técnicas e, após várias repetições, conseguiu dominar o mecanismo proposto, ganhando 
legato, limpeza e segurança nos arpejos. Continuam a haver hesitações nas transições entre acordes, pelo que 
lhe pedi que estudasse em casa até atingir regularidade rítmica. Assim, lemos até ao compasso 15, enquanto 
eu lhe corrigia problemas de digitação e ocasionais erros de notas. Entre os compassos 14 e 15, focámos uma 
indicação de arraste que, concluímos, não se justificava, indicando apenas mudança de posição. Por fim, 
vimos, no compasso 15, o ré que soa sobre a articulação do baixo. O aluno estava a cortar a nota mas, quando 
o alertei para essa imprecisão, negou convictamente. Eventualmente, apercebeu-se de que a nota era cortada, 
mas argumentou que não era ele que estava a cortar o som, e que era o ré que parava de soar sozinho. 
Notando a sua falta de consciência técnica, expliquei que há duas formas de cortar o som. Uma forma é 
encostando algo à corda, como uma mão ou um dedo, parando a sua vibração, enquanto que a outra forma é 
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levantando o dedo que prime a corda. O aluno compreendeu e já conseguiu manter a nota a soar sobre o 
acorde seguinte. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. Conseguimos trabalhar aproximadamente metade da 
peça, mas o trabalho foi muito dificultado pela ausência de estudo e pela resistência à cooperação, dois 
grandes obstáculos à aprendizagem do aluno. O Professor Tiago, enquanto o aluno arrumava a guitarra, 
perguntou-lhe se ia fazer um esforço para mudar. O aluno respondeu que não sabia, o que nos pareceu 
significar um claro "não". O aluno seguinte chegou e o António saiu da sala. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 13 
Ano Letivo 2015/2016 

13/01/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a 
um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Articulação 

Distinguir legato 
de staccato. 

Justaposição da melodia da 
Nostalgia em staccato e em legato. 

10 
Executar um 
legato eficaz. 

Vocalização da melodia da 
Nostalgia. Execução da peça, 

simulando o legato da voz. 
Explicação sobre as formas de 

executar legato, com 
exemplificação do Professor. 

Jogo de imitações, procurando o 
legato. 

Executar um 
staccato eficaz. 

Explicação sobre as formas de 
executar staccato, com 

exemplificação do Professor. 

Preparação 
de ambas as 

mãos 

Antecipar os 
dedos sobre os 
trastes/cordas 
necessários. 

Estudo da preparação de dedos 
nas mudanças de corda, na 

Nostalgia. Estudo por acordes da 
peça Garden Steps. 

5 

Posição da 
mão esquerda 

Conhecer o 
percurso da mão 

esquerda no 
braço, na peça 

Nostalgia. 

Execução da peça Nostalgia e 
indicação oral simultânea da 

posição em que a mão esquerda se 
encontra. 

5 

Barra 

Executar barras 
com relaxamento. Estudo de um exercício de barras. 

5 
Reconhecer as 

barras que serão 
Análise das partituras e 

identificação das duas morfologias 
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necessárias. de barras presentes. 

Forma / 
Gestão do 

estudo 

Identificar as 
repetições na 

forma. Delimitar o 
objeto de estudo. 

Análise da partitura e identificação 
das secções que se repetem. 5 
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Relatório/Reflexão de aula nº13 
2º Período 

13 de Janeiro de 2016 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno António foi integralmente leccionada por mim. O aluno chegou à aula muito 
satisfeito, anunciando que tinha estudado meia hora. Celebrei o feito, brincando ao dizer que deveríamos 
lançar foguetes. Ele riu-se e revelou ainda que o início da Nostalgia de Cees Hartog já estava praticamente 
pronto para audição. Tocou a Nostalgia até à modulação. Na verdade, continuava muito longe do nível 
exigido para a audição, dados os erros de notas e de digitação e a quantidade de hesitações, repetições e 
paragens. Ainda assim, elogiei muito a leitura e a dedicação de meia hora, tentando aumentar o estudo 
através do reforço positivo na forma de elogios. Ainda assim, corrigi, um por um, os seus erros de digitação e 
de notas. De seguida, focámos cada uma das passagens mais propícias a paragens, analisando 
individualmente os problemas associados e repetindo-as até atenuar as hesitações. Resolvidos os maiores 
problemas, havia, finalmente, um trecho estudado sobre o qual trabalhar a expressão. Notando o staccato da 
melodia do aluno, foquei o legato. Pedi ao aluno que cantasse a melodia. Curiosamente, ele cantava a 
melodia staccato, tal como tocava. Imitei o aluno na guitarra, tocando todas as notas da melodia staccato. 
Perguntei-lhe se notava alguma coisa errada. Ele não notou, apesar de ter exagerado o staccato na minha 
execução. Toquei novamente, desta vez com a melodia legato. Ele não notou qualquer diferença. Isto prova 
que o aluno não estava sensibilizado à articulação. Expliquei que as notas podem soar durante toda a sua 
duração até que a nota seguinte seja articulada ou podem ser cortadas antes desse momento chegar. 
Exemplifiquei na guitarra, lentamente, exemplos de staccato e de legato, até que o aluno identificasse sozinho 
o fenómeno. De seguida, pedi-lhe que tocasse novamente, tendo atenção à articulação. O aluno apercebeu-se 
finalmente do seu próprio staccato. Pedi-lhe que cantasse novamente a melodia, desta vez em legato. Ele 
tornou a cantar staccato, pelo que cantei com ele, até que ele percebesse a diferença. O aluno explicou que, 
provavelmente, cantava staccato por gostar de música muito ritmada. Expliquei que o caráter desta música, 
tanto pelo material musical como pelo próprio título, não era, de todo, ritmado. Após cantar sozinho a 
melodia legato, pedi-lhe então que ligasse toda a melodia na guitarra. O aluno compreendeu mal e começou a 
tocar a melodia toda com ligados técnicos. Expliquei que existem dois tipos de ligaduras, as de 
prolongamento e as de expressão. As ligaduras de expressão indicam o legato, que pode ser executado da 
forma que estamos a trabalhar, não cortando as notas antes do tempo, ou através de ligados técnicos, 
ascendentes e descendentes. Pedi-lhe que tocasse apenas a melodia, sem acompanhamento, isolando secções 
que soavam particularmente staccato. Através de um jogo de imitações, ora eu, ora o aluno, fomos 
procurando atingir o maior legato possível. Expliquei que, muitas vezes, o aluno preparava os dedos da mão 
direita demasiado cedo, encostando-os logo às cordas e cortando o som. O aluno compreendeu o mecanismo. 
No entanto, o som continuava a ser cortado pela mão esquerda. Procurando o legato, a definição das posições 
da mão esquerda e o aumento da segurança, pedi-lhe que preparasse todos os dedos necessários em cada 
corda no momento em que transita entre cordas. Notando a indefinição das movimentações do polegar 
esquerdo, que não se movia de acordo com as posições da mão esquerda, pedi-lhe que tocasse novamente do 
início, devagar, dizendo o número de cada nova posição sempre que há uma mudança. Este exercício foi 
particularmente útil para que o aluno se consciencializasse de todas as mudanças de posição necessárias, 
mantendo sempre o polegar atrás do traste ocupado pelo segundo dedo. Após todo este estudo técnico, pedi-
lhe que dedicasse, pelo menos, outra meia hora até à próxima semana a ler a secção seguinte (entre os 
compassos 17 e 32). 
 Seguimos para a peça Garden Steps de Andrew York. O aluno não tinha estudado de todo, não se 
lembrando nem do primeiro compasso. Dei-lhe algum tempo para que recordasse o trabalho que fizemos na 
aula anterior. Eventualmente, graças à memória da aula passada, a peça soou com alguma segurança. Pedi-
lhe que tocasse novamente o início por acordes, visto que estava a mudar de posição em cada nota. O aluno 
discordou sobre uma digitação, propondo outra alternativa. Através de vários argumentos, provei-lhe que a 
sugestão dele era menos aconselhável, o que se verificou na prática, quando ele insistiu em mantê-la, errando 
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constantemente. Enquanto tocava a música por acordes, celebrou, muito feliz, ao se aperceber de que surgia 
ocasionalmente o acorde de Ré Maior na posição geralmente utilizada na leitura de cifras (por exemplo, nos 
compassos 5 e 10). Achei curioso como, por ser um acorde tão automatizado pelo aluno em contextos de 
aprendizagem informal, já fez imediatamente a preparação rápida e instintiva da mão esquerda. Note-se que, 
na aula passada, o aluno tinha reclamado imenso para fazer essa mesma preparação no mesmo acorde. 
Chamei-lhe a atenção para essa curiosidade, provando-lhe de que era capaz de fazer bem as preparações 
desde que as estudasse e automatizasse. Ele disse que, com aquele acorde, era diferente e eu expliquei que 
todos eram acordes, apenas em disposições menos familiares para o aluno. Estando os primeiros oito 
compassos bastante mais seguros, acrescentei a dimensão da articulação, apontando para as indicações de 
staccato nos compassos 5 e 7, sem comentar nada. O aluno executou o staccato, cortando também a melodia. 
Apontei para as mínimas da melodia, novamente sem comentários. O aluno manteve a melodia a soar, 
esquecendo o staccato. Apontei para ambos os símbolos, mínimas e staccato, continuando em silêncio. 
Finalmente, o aluno executou o staccato no acompanhamento, deixando simultaneamente as mínimas da 
melodia a soar. Notei como não foi necessário dizer nada, provando que o aluno sabia ler bem a partitura, 
mas escolhia ignorar parcialmente o seu conteúdo. Pedi-lhe que, no estudo em casa, tivesse atenção a todos 
os símbolos da partitura, e não só à cabeça das notas, pois todos cumpriam uma função essencial, ou então 
não estariam na partitura. Foquei ainda o staccato, explicando que o aluno tinha duas opções viáveis, ou 
abafar as cordas com a mão direita ou retirar os dedos da mão esquerda dos trastes, sem os desencostar das 
cordas. Com dificuldade, e entre reclamações, o aluno experimentou ambas as formas com sucesso, 
escolhendo abafar com a mão direita. Expliquei que a desvantagem de abafar as cordas com a mão direita, é 
que se tem que ter cuidado para não encostar diretamente as unhas nas cordas, tentando encostar primeiro a 
polpa do dedo, caso contrário são produzidos ruídos indesejáveis. No entanto, dado o cumprimento mínimo 
das unhas do aluno, esse era um risco improvável. O aluno comentou que, afinal, aquela secção era muito 
fácil, e que não compreendia como é que tinha tido tantas dificuldades na aula passada. Expliquei que, por 
um lado, desta vez estava a pensar no acorde de Ré Maior, o que facilitava a preparação da mão esquerda, e 
que, por outro lado, já tinha duas aulas de estudo sobre a passagem. Expliquei que, com estudo, o difícil 
torna-se sempre mais fácil. Liguei um metrónomo na velocidade sugerida pela partitura, exemplificando na 
guitarra o andamento alvo para a passagem. O aluno perguntou se podia tocar um nota extra, que não estava 
escrita, pois soava-lhe bem. Tratava-se de um fá# no acorde de Ré Maior do compasso 8. Eu expliquei que, 
geralmente, não se acrescentam notas à partitura sem um motivo muito forte e que, naquele caso em 
concreto, a nota extra mudaria a melodia, o que é uma alteração muito evidente. O aluno perguntou, 
incrédulo, "a melodia?". Eu expliquei que existiam três vozes diferentes naquela secção: o baixo, uma voz 
central e a melodia. O aluno apresenta frequentemente dificuldades em compreender a divisão da textura em 
vozes diferentes numa só pauta. Foi muito difícil e demorado explicar-lhe a divisão das vozes, quer tentando 
levá-lo a compreender sem ajuda, quer optando por um modelo mais expositivo. O aluno reclamava, dizendo 
que "tanto faz" qual é a voz e que "não fazia sentido" escrever daquela maneira. Simplifiquei, 
circunscrevendo a melodia e pedindo-lhe que destacasse a voz de cima em relação à voz do meio. 
Avançámos para a secção arpejada, a partir do compasso 9, na qual o aluno começou a tocar por acordes de 
livre vontade e por iniciativa própria. Elogiei a sua aceitação do método dos acordes. O aluno, muito 
entusiasmado, apercebeu-se de que havia outro acorde de Ré Maior na mesma disposição, tornando a 
questionar-se como é que não tinha dado logo por isso na aula anterior. Devido a algumas notas abafadas nos 
acordes, corrigi-lhe a postura, descendo o polegar no braço da guitarra, endireitando a caixa do instrumento 
no colo e avançando o cotovelo. Pedi-lhe ainda que encaracolasse mais os dedos, premindo as cordas com a 
cabeça do dedo e sem pisar mesmo em cima dos trastes, mas um pouco antes. Os acordes soaram muito mais 
limpos. Chegando à barra no compasso 11, e notando a sua grande dificuldade, perguntei-lhe se tinha 
estudado o exercício de barras. Ele confessou que não. Tornei a explicá-lo, pedindo-lhe que dedicasse alguns 
minutos diários ao seu estudo, o que resultaria, a médio prazo, numa facilidade muito superior em executar 
barras e numa maior limpeza das notas premidas. Procurámos nas duas peças as barras que o aluno 
necessitaria de executar, identificando apenas dois tipos diferentes, as barras no quinto traste com três cordas 
e as barras no segundo traste com quatro cordas. Pedi-lhe que executasse o exercício principalmente com 
barras de três e quatro cordas, para preparar as barras que teria de fazer no reportório. Perguntei-lhe se, 
analisando a partitura, notava alguma secção repetida. Após uma análise demorada, o aluno identificou que a 
última secção era igual à primeira e apercebeu-se de que as duas secções centrais repetiam a meio. Assim, 
pedi-lhe que lesse apenas a primeira metade das duas secções seguintes durante a semana (compassos 16 a 19 
e 24 a 27), ficando toda a peça lida, o que lhe permitirá finalmente tocar a peça do início ao fim na próxima 
aula. Note-se que esta estratégia foi inspirada na ação do Professor Tiago, sendo que delimitar as secções 
iguais poderá ser positivo ao nível da metacognição, concentrando-se o estudo numa extensão de partitura 
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menor e, ainda, ao nível da motivação, reduzindo o volume visível do trabalho. O aluno seguinte chegou e a 
aula terminou. 



 

 166 

PLANIFICAÇÃO AULA Nº 14 
Ano Letivo 2015/2016 

20/01/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 

Afinação da guitarra com recurso 
a um afinador electrónico. 

Aplicação de estratégias de 
afinação. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Performance Experienciar situação 
de performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Preparação 
de ambas as 

mãos 

Antecipar os dedos 
sobre os 

trastes/cordas 
necessários. 

Estudo por acordes da peça 
Garden Steps. Análise dos 
movimentos de cada dedo 

individualmente. 

10 

Textura /  
Dinâmica /  

Apoio 

Compreender a 
textura. Compreender 

a diferença entre a 
melodia destacada ou 

não destacada em 
relação ao 

acompanhamento. 
 

Análise da textura na partitura. 
Escuta da execução do 

Professor, com justaposição de 
uma versão com melodia 

fortíssimo e acompanhamento 
pianíssimo e outra versão com 

melodia pianíssimo e 
acompanhamento fortíssimo. 

 

10 
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Distinguir as camadas 
da textura através da 
dinâmica e do apoio, 

na peça Garden 
Steps. 

Escuta da melodia isolada, forte 
e com apoio. Escuta do 

acompanhamento isolado, piano 
e sem apoio. Execução da 

melodia isolada, forte e com 
apoio. Execução do 

acompanhamento isolado, piano 
e sem apoio. Execução de 

ambas as camadas, 
distinguindo-as através da 

dinâmica e do apoio. 

Interpretação 

Interpretar uma 
passagem, 

recorrendo a 
agógicas, dinâmicas e 

timbre. 

Diálogo sobre a interpretação da 
secção final da peça Garden 

Steps. Execução com aplicação 
das agógicas, dinâmicas e 

timbre definidos. 

10 
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Relatório/Reflexão de aula nº14 
2º Período 

20 de Janeiro de 2016 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno António foi integralmente leccionada por mim. O aluno, mal chegou à aula, 
anunciou que tinha estudado "um bocadinho", avisando, no entanto, que não tinha melhorado quase nada. 
Expliquei que, se em vez de um "bocadinho", estudasse um "bocado" todos os dias, provavelmente já 
melhorava bastante. O aluno confessou que, quando começou a estudar, como estava a soar mal já não lhe 
apeteceu tocar mais. Expliquei que, enquanto não se começar a forçar a estudar, as peças vão continuar a soar 
sempre mal e, se isso provocar a desistência no estudo, o aluno entrará num ciclo vicioso. Emprestei-lhe o 
afinador e o aluno, enquanto tentava afinar uma corda, ia rodando uma cravelha que correspondia a outra 
corda diferente. Aconselhei-o a seguir as cordas com o olhar para descobrir a que cravelha corresponde cada 
uma, em caso de dúvidas. O aluno assim o fez, afinando a guitarra sozinho. 
 Antes de começar a tocar, pedi-lhe que adotasse um andamento lento o suficiente para que não 
parasse. Como solicitado na aula passada, o aluno tocou a peça Garden Steps de Andrew York do início ao 
fim pela primeira vez, apesar de parar constantemente e alterar o andamento com frequência. Alertei-o para 
essa instabilidade rítmica, insistindo na manutenção de um único andamento lento, em vez de acelerar 
quando se sente mais confiante. Notei que a mão esquerda continuava a mudar de posição entre cada nota, 
criando instabilidade técnica e insegurança. Considerando a estabilidade da mão esquerda como uma 
prioridade para eliminar as paragens, estudámos toda a peça por acordes com o aluno, revendo mecanismos 
da digitação, como quais os dedos que arrastam ou se mantém entre acordes, por exemplo. A certa altura, ao 
ganhar subitamente mais facilidade e segurança na secção antes da reexposição, a partir do compasso 24, o 
aluno reconheceu espontaneamente que o estudo por acordes ajuda muito. Felicitei-o por ter aprendido a 
valorizar esse processo de estudo. Após estudar toda a peça dessa forma, foquei a segunda secção, a partir do 
compasso 9. Perguntei-lhe qual era a melodia. O aluno pensou por muito tempo, analisando a partitura e 
tocando excertos, até identificar a linha da melodia. Pedi-lhe que a destacasse em relação ao resto do arpejo. 
Sugeri o uso de apoio só na melodia, mantendo o ataque sem apoio nas outras camadas da textura. 
Exemplifiquei, isoladamente, a melodia forte e apoiada e, depois, o acompanhamento muito piano e sem 
apoio. De seguida, o aluno fez o mesmo. Pedi então que, muito lentamente, juntasse ambas as camadas. O 
aluno, nesse momento, queixou-se de conjuntivite, passando largos minutos a esfregar os olhos. 
Eventualmente, o ardor acalmou. Voltando à execução, apesar de estar a conseguir conjugar ambos os 
ataques num andamento muito lento, parou, queixando-se da dificuldade e dizendo que, em concerto, nunca 
ia soar assim. Expliquei que, estudando e acelerando pouco a pouco, soaria assim certamente. No entanto, o 
aluno opôs-se e rejeitou a conjugação das duas articulações, com e sem apoio, pelo que aceitei que tocasse 
todo a passagem sem apoio, desde que tocasse a melodia mais forte do que o acompanhamento. 
 Quando as secções repetem, como no compasso 20, a partitura deixa de ter as indicações de 
digitação, o que faz com que o aluno já não as siga, embora as notas sejam as mesmas. Por isso, pedi ao 
aluno que copiasse com a sua letra as indicações para todas as passagens repetidas, o que ele fez rapidamente 
e com facilidade. No último sistema, o aluno não foi sensível ao fim da peça. Apontei para a indicação de 
rallentando, sem comentar nada. O aluno repetiu, desta vez com rallentando. Perguntei-lhe o que poderíamos 
fazer, para além do rallentando, para mostrar que a música estava a terminar. O aluno, após um largo 
silêncio, sugeriu o diminuendo, experimentando-o. Eu elogiei a sua sugestão e ainda propus um timbre 
progressivamente mais sul ponticello, como se a música se estivesse a afastar. Exemplifiquei e o aluno 
gostou, experimentando de seguida. Pedi-lhe que estudasse a peça lentamente em casa, procurando um tempo 
em que não houvesse paragens, para, só depois, acelerar pouco a pouco. Pedi ainda que recapitulasse o que 
vimos na aula, o que ele fez com alguns esquecimentos que eu colmatei de seguida. 
 Avançámos para a Nostalgia de Cees Hartog. O aluno não a tinha estudado de todo, tocando-a com 
exatamente a mesma desenvoltura com que a lera na última aula do primeiro período. Isto representa um 
grande retrocesso em relação à aula passada. Escolhi não comentar nada até que o aluno, por entre paragens e 
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repetições, chegasse sozinho ao fim da peça. Apesar do estado de extrema insegurança, o aluno não deixou 
de comentar a harmonia, identificando os fás naturais dos compassos 28 e 32 como uma premonição da 
modulação, entre outros comentários pertinentes. Perguntou-me ainda porque é que havia um oito debaixo da 
clave de sol. Expliquei que o oito, ou o quinze, por cima ou por baixo da clave, definiam, respetivamente, 
uma ou duas oitavas acima ou abaixo da clave a que se aplicavam. Notei ainda que, na ausência do oito, a 
guitarra torna-se um instrumento transpositor à oitava. Este tipo de observações teóricas deixam o aluno 
deslumbrado. Note-se que o aluno se orgulha muito das suas notas e do seu domínio da teoria musical. Na 
releitura da última secção, a partir do compasso 47, o aluno estava a abandonar a barra cedo demais. Apontei 
para a linha tracejada que indica a duração da barra, sem comentar nada. O aluno já manteve a barra. No fim, 
expliquei ao aluno que, tal como ele provara, consegue ler perfeitamente a peça, faltando apenas estudo. Os 
erros que cometera, comentava-os sozinho e repetia, corrigindo-os. Apercebia-se dos seus erros e tinha as 
ferramentas para os corrigir. Disse-lhe que o tempo que ele não estudasse em casa seria perdido na aula, 
quando podia aproveitar para trabalhar a expressão. Ainda assim, foquei a melodia da última secção, 
explicando que esta se deveria ouvir mais do que os acordes. Exemplifiquei, alertando para a melodia, ora na 
linha aguda, ora na linha do baixo. Justapus com outra performance com os acordes a sobreporem-se à linha 
melódica. O tempo chegou ao fim e eu pedi ao aluno que não desistisse logo quando começa a estudar, 
dedicando-se, no mínimo, meia hora por dia. Garanti-lhe que, logo na primeira semana, notaria uma grande 
diferença ao nível da segurança e da auto estima. Pedi-lhe que tentasse decorar a peça para a próxima aula, 
estudando-a por secções. O aluno seguinte chegou e a aula terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº15 
2º Período 

27 de Janeiro de 2016 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno António foi integralmente assistida, não tendo qualquer participação ativa da 
minha parte. O aluno disse que não era preciso afinar a guitarra porque já estava afinada. Ainda assim, o 
Professor Tiago pediu-lhe a guitarra, notando que esta não estava bem afinada. O Professor afinou a guitarra 
e confirmou a afinação com uma sequência de acordes, enquanto o aluno observava. O aluno aproveitou para 
denunciar um ruído que se ouvia na guitarra sempre que tocava a quinta corda. O Professor identificou 
imediatamente uma ponta da corda a tocar na madeira, vinda do cavalete, e desencostou-a do tampo, 
devolvendo a guitarra ao aluno. Quando o aluno tornou a tocar a quinta corda, ficou encantado com a solução 
rápida e eficaz do Professor Tiago. O Professor pediu-lhe que tocasse a peça Garden Steps de Andrew York, 
de cor, como ficara acordado na aula anterior. O aluno disse que só sabia a primeira secção de cor. A sua 
execução contou com um andamento diferente para cada secção e várias hesitações, mas a peça foi tocada do 
início ao fim. Alguns pontos trabalhados na aula passada estavam esquecidos, como, por exemplo, o destaque 
da melodia na segunda secção da peça, a partir do compasso 9. O Professor Tiago perguntou ao aluno quanto 
tempo tinha estudado. Ele confessou que não tinha conseguido estudar, desculpando-se com um aniversário 
familiar. O Professor fez-lhe notar que as suas justificações são, não só demasiado frequentes, como 
relativamente fracas, visto que um aniversário, à partida, não lhe ocuparia todo o tempo que estaria livre para 
estudar guitarra durante uma semana inteira. O aluno continuou a insistir, dizendo "mas é verdade" e 
murmurando pormenores pouco relevantes sobre o aniversário que, segundo ele, seriam justificação para a 
falta de estudo. O Professor tornou a explicar como, sem estudo, não será possível tirar positiva a guitarra, 
sendo que a avaliação contínua tornava-se mais baixa a cada aula. Ainda assim, disse-lhe que ainda estava a 
tempo de inverter a sua conduta, começando a aplicar-se já durante esta aula e criando hábitos de estudo já 
durante esta semana. Então, após esse discurso focado na motivação do aluno, mais extrínseca que intrínseca, 
o Professor apontou os erros que o aluno cometera. Depois, juntos, tocaram uma vez a peça do início ao fim, 
enquanto o Professor, tocando o mesmo que o aluno, o levava a manter sempre o mesmo tempo. É muito 
interessante esta estratégia que o Professor utiliza recorrentemente. Ao tocar junto com o aluno, consegue 
comunicar com ele sem precisar de traduzir a música para palavras, isto é, comunicam diretamente através da 
música. Ou seja, de uma forma rápida e intuitiva, o Professor veicula dinâmicas, agógicas, timbre, articulação 
e todo o tipo de informação musical. Naturalmente, só parte dessa informação é assimilada pelo aluno, mas 
não há dúvida de que existe transmissão de informação, como tenho tido oportunidade de assistir inúmeras 
vezes. De seguida, o Professor focou a memorização, pedindo ao aluno que repetisse várias vezes pequenas 
passagens em loop, uma de cada vez, para depois voltar a partitura de costas, confirmando então se já 
estavam decoradas. Caso não estivessem, eram feitas mais repetições. Desta forma, o Professor simulou em 
aula o processo de memorização, clarificando o que é esperado que o aluno faça em casa, até que toda a peça 
esteja de cor. 
 A aula avançou para a Nostalgia de Cees Hartog. O aluno avisou logo que essa peça estava muito 
mal estudada, o que significa claramente que não a tocou nem uma única vez durante a semana. O Professor 
pediu-lhe que mostrasse. O aluno continuou a reduzir as expectativas antes de tocar, dizendo que "não estava 
mesmo nada de jeito". De facto, a peça ia piorando de aula para aula, e soava agora pior do que na última 
aula do primeiro período, na qual foi lida à primeira vista. O Professor disse que, face ao desinvestimento 
total do aluno, não podia fazer nada com aquela peça, pois não havia uma base sobre a qual construir. Assim, 
como faltavam cerca de 15 minutos para o fim da aula, o Professor pediu ao aluno que os aproveitasse a 
estudar a peça, sugerindo um tempo lento e a repetição consciente de pequenas secções. O aluno seguiu as 
recomendações do Professor e, até ao fim da aula, estudou em silêncio num tempo lento e em pequenas 
secções. No fim, o resultado foi semelhante ao de aulas anteriores. O Professor recordou que, sem estudo 
continuado em casa, a peça estaria de volta à estaca zero na aula seguinte. O aluno concordou, saiu da sala e a 
aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 16 
Ano Letivo 2015/2016 

03/02/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso 
a um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 
Performance Experienciar situação 

de performance. 
Simulação de situação de 

performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

10 Digitação 

Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 
Compreender a 

utilidade das cordas 
soltas para mudar de 

posição. 

Diálogo sobre a utilidade das 
cordas soltas durante as 

mudanças de posição, com 
demonstração do Professor. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Barra Executar barras com 
relaxamento. 

Estudo da barra no compasso 10 
e 23 da peça Nostalgia. Ajuste da 

posição do pulso, polegar e 
indicador. 

10 

Acentuação / 
Qualidade de 

som 

Executar os acentos 
com eficácia e 

qualidade de som. 

Estudo de cada acento. Diálogo 
sobre a dinâmica relativa ou 

absoluta. Procura da qualidade 
de som pela movimentação da 

mão direita para uma zona mais 
sul ponticello e pela redução da 
dinâmica da música que não é 

acentuada. 

10 

Textura / 
Dinâmica 

Destacar a linha 
melódica do baixo em 

relação ao 
acompanhamento, 

através da dinâmica. 

Estudo do destaque da linha 
melódica do baixo a partir do 

compasso 16 da peça Garden 
Steps, enquanto o Professor 

identifica as inconsistências na 
dinâmica. 

10 
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Relatório/Reflexão de aula nº16 
2º Período 

03 de Fevereiro de 2016 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno António foi integralmente leccionada por mim. Note-se que esta é a última aula 
antes das férias de carnaval, ou seja, o aluno não terá aula na próxima semana. Mal chegou, o aluno avisou 
que, durante o próximo fim-de-semana, não poderia estudar, devido a um acampamento de escuteiros. Eu 
disse-lhe que não fazia mal, porque teria duas semanas inteiras para estudar. O aluno não respondeu e 
anunciou que as músicas "ainda não estavam bem" porque não tinha podido estudar durante a semana. Para 
amenizar um pouco o clima, perguntei-lhe sobre a sua vivência de escuteiro e conversámos um pouco sobre 
as suas experiências. O aluno mostrou-se muito satisfeito quando explicou a sua hierarquia, que era a mais 
elevada do seu ano, e quando enumerou as insígnias que fora ganhando. Após a conversa informal, 
perguntei-lhe que peça queria ver primeiro. Ele disse que já nem se lembrava das peças e que tinha de olhar 
para a partitura para escolher. Eu repreendi-o pela atitude de total desleixo, de despreocupação e de 
desresponsabilização pelo próprio estudo. O aluno manteve-se em silêncio durante a repreensão e, no fim, 
decidiu tocar primeiro a peça Garden Steps de Andrew York. Foi relembrando e relendo a peça, com muitos 
erros e repetições, mostrando que não tinha mesmo tocado uma única vez desde a última aula. No fim da sua 
performance, expliquei-lhe que a peça estava muito esquecida e que, continuando com a mesma falta de 
empenho, as peças só iam piorar de aula para aula. Notando que o aluno tinha a guitarra muito deitada no 
colo, pedi-lhe que deixasse a caixa da guitarra mais perpendicular às pernas. O aluno queixou-se, afirmando 
que assim não conseguia ver os trastes. Eu pedi-lhe que encontrasse um equilíbrio entre ambos os extremos, 
deitando ligeiramente a guitarra de forma a conseguir distinguir os trastes. 
 Pedi-lhe que tivesse cuidado com a limpeza das notas nos primeiros dois compassos da peça, 
especialmente com a voz de baixo. Insisti na preparação da mão esquerda e na precisão do gesto, o que 
resultou em limpeza e segurança. 
 No destaque da melodia dos arpejos a partir do compasso 9, lembrei novamente que, se tocar mais 
piano, não terá de tocar a melodia tão forte para que soe destacada. Isto porque a melodia estava a soar 
trastejada. 
 Abordámos a dinâmica no movimento ascendente do baixo, a partir do compasso 16. O aluno estava 
a acentuar as notas agudas de cada arpejo. Perguntei-lhe qual achava que era a voz mais importante. O aluno, 
que já confessara a sua estima por música em que o baixo tem protagonismo, identificou a linha grave como 
a que merece mais destaque. Então, pedi-lhe que a destacasse através da dinâmica. O aluno não conseguia, 
continuando sempre a acentuar as linhas agudas por mais sugestões que lhe desse. Então, exemplifiquei, 
exagerando muito a diferença de dinâmica. O aluno criticou a minha execução, considerando-a excessiva, 
pois estava a destacar demasiado os baixos. Para ilustrar a sua crítica, imitou-me. No entanto, quando me 
imitou, destacou perfeitamente a linha do baixo e, como não conseguiu destacar tanto quanto eu, que estava a 
exagerar propositadamente, a sua execução soou muito equilibrada. Elogiei a sua conquista e deixei claro que 
esta era apenas uma sugestão minha, pedindo-lhe que experimentasse em casa outras possibilidades e que me 
avisasse se discordasse da minha proposta ou se tivesse outra ideia diferente da qual gostasse. Foquei então 
os dois grandes crescendos dessa secção, começando por identificá-los, passando a exemplificá-los na 
guitarra, tocando junto com o aluno de seguida e, por fim, pedindo-lhe para executar a dinâmica sozinho. 
Esta sequência revelou-se eficaz. Na mesma secção, o aluno estava a manter dedos premidos que já não eram 
necessários. Expliquei que, embora eu insista muito na preparação dos dedos que ainda não são necessários, 
também é importante que estes se levantem quando deixam de ser necessários. No compasso 17, o aluno 
recusou-se a levantar o dedo 2 que prime a nota lá, dizendo que lhe "dava mais jeito" mantê-lo premido. Eu 
mostrei que o lá, não só não pertencia à harmonia seguinte, como ainda dificultava a transição ao nível da 
digitação. O aluno, com grande relutância, acabou por aceitar a sugestão. Esta recusa do aluno em aceitar 
sugestões técnicas, teimando na superioridade dos seus vícios, é muito negativa para a sua evolução, 
impedindo-o de aproveitar as aulas. Ele disse que não gostava dessas sugestões porque assim tinha que estar 



 

 

 

173  

a pensar e eu sublinhei que, quando se toca um instrumento, é mesmo suposto pensar. No fim, acabou por 
reconhecer que era mais fácil executar a passagem levantando o dedo 2 que premia o lá. 
 No fim do crescendo que começa no compasso 20, o aluno atingia o compasso 24 com um forte 
convicto, o que eu elogiei. Na secção que se segue, na repetição dos acordes (compassos 28 a 30), apontei 
para os acentos. Perguntei-lhe se sabia o que significava aquele símbolo. Confessou que não sabia. Expliquei 
que se traduzia num aumento de dinâmica, isto é, uma nota acentuada soa mais forte. O aluno tentou, mas 
constatou que não conseguia fazer bem as acentuações. De facto, o som estava partido, pois o aluno já não 
tinha margem dinâmica para acentuar. Sugeri-lhe que tocasse com a mão um pouco mais sul ponticello e que 
não puxasse as cordas para fora como um pizzicato bartók. Expliquei ainda que, se tocar a secção um pouco 
mais piano, já poderá acentuar as notas sem precisar de tocá-las tão forte, isto é, o acento é relativo, depende 
do contexto, e não absoluto, não vale por si só. No entanto, a versão sem acentos e a sua repetição acentuada 
tornaram-se demasiado iguais na execução do aluno. Pedi-lhe que repetisse os acordes em loop, alternando 
uma sequência acentuada com outra sem acentos, enquanto eu ia sugerindo ajustes de dinâmica. Recordei 
ainda que, mantendo o dedo 3 durante a sequência de acordes, há uma redução dos movimentos 
desnecessários, pelo que a mão esquerda ganha mais estabilidade e segurança. 
 Seguimos para a Nostalgia de Cees Hartog. Tornei a comentar o seu staccato, pedindo-lhe que 
procurasse o legato na melodia. Comentei que o legato é muito difícil. O aluno disse que não percebia se eu 
estava a gozar com ele ou não. Esclareci que o legato não é fácil na guitarra, pois trata-se de um instrumento 
que só pode simular o legato, sendo muito mais natural tocar staccato. Insisti que, por essa razão, é necessário 
esforço e vontade para se atingir o máximo de legato possível. Foi incrível, mas esta sequência de 
acontecimentos, em que o aluno começou por pensar que eu estava a gozar com ele, percebendo então que a 
dificuldade que estava a sentir era natural, fê-lo mudar radicalmente de atitude, atingindo o seu melhor legato 
até então. Elogiei muito a sua conquista. Sugeri ainda que ele colocasse logo todos os dedos necessários na 
mesma corda sempre que muda de corda. O aluno reclamou dizendo que gostava mais de tocar sem 
preparação. Eu sugeri que analisássemos os pros e os contras. Argumentei que algumas desvantagens da 
ausência de preparação eram o aumento da probabilidade de erro e a redução da probabilidade de legato, 
enquanto que a única vantagem aparente era a preferência desinformada do aluno. Ele foi convencido pela 
argumentação e esforçou-se na preparação, aumentando, após algumas repetições, o controlo e o legato. 
Aplicámos este mecanismo a todas as passagens da peça com colcheias que permitiam a preparação dos 
dedos por corda, nomeadamente, os compassos 2, 6, 12 e 18. Expliquei que as cordas soltas são um recurso 
valioso, pois libertam a mão esquerda para que esta se possa preparar numa nova posição ou corda sem 
quebrar o legato. Afirmei que as passagens soavam muito mais seguras e legato quando o aluno preparava os 
dedos. Ele continuou a afirmar que preferia da "outra maneira", ou seja, sem preparação. Pedi-lhe que, em 
casa, não se esquecesse de trabalhar essa preparação por corda, principalmente nos quatro compassos 
mencionados, os quais circunscrevi na partitura. 
 Nas barras dos compassos 10 e 23, pedi-lhe que experimentasse ajeitar o pulso, o polegar e o dedo 
de várias formas, até encontrar uma posição que lhe permitisse fazer com que as notas soassem sem precisar 
de exercer demasiada pressão. O aluno disse que eu fazia a barra com o dedo torto, enquanto que ele estava a 
fazer com o dedo direito. Expliquei que o que importa é que as notas soem limpas e que haja descontração, e 
não a estética visual ou o perfeito alinhamento do dedo com o braço da guitarra. 
 No fim da aula, relembrei o aluno das duas semanas inteiras que teria para estudar. Pedi-lhe que 
trouxesse, na primeira aula depois das férias, ambas as peças, Garden Steps e Nostalgia, sem paragens e num 
só andamento do início ao fim, mesmo que num tempo lento. Pedi ainda que tentasse decorar toda a peça 
Garden Steps. Pareceu-me uma meta razoável para o tempo que o aluno teria. O aluno, tentando mostrar que 
a exigência era excessiva, recordou que, a meio do período passado, ainda não tinha as peças tão bem lidas. 
Eu concordei e dei-lhe os parabéns pela conquista, explicando, no entanto, que estas peças eram 
relativamente mais fáceis do que as do período passado, pelo que são esperados melhores resultados. O aluno 
concordou. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 17 
Ano Letivo 2015/2016 

17/02/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso 
a um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
1 

metrónomo 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Regularidade / 
Andamento 

Manter o tempo 
no andamento 

indicado na 
partitura. 

Estudo com metrónomo, 
acelerando o andamento pouco a 

pouco. 
5 

Preparação de 
ambas as 

mãos 

Antecipar os 
dedos sobre os 
trastes/cordas 
necessários. 

Estudo isolado das passagens 
mais problemáticas da peça 

Nostalgia, procurando a 
preparação em ambas as mãos. 

10 

Barra Executar barras 
com relaxamento. 

Estudo da barra no compasso 47 
da peça Nostalgia. Ajuste da 

pressão aplicada. 
5 

Digitação da 
mão direita 

Compreender o 
conceito de 
cruzamento. 

Escuta da explicação sobre o 
conceito de cruzamento, com 
exemplificação do Professor. 

5 

Gestão do 
estudo 

Estudar pela 
repetição de 

pequenas 
secções. 

Simulação do processo de estudo 
pela repetição de pequenas 

secções. 
5 
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Relatório/Reflexão de aula nº17 
2º Período 

17 de Fevereiro de 2016 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno António foi integralmente leccionada por mim. Note-se que esta é a primeira aula 
depois das férias de carnaval, ou seja, o aluno não tinha aulas há duas semanas. Curiosamente, tal como a 
aluna anterior, o aluno avisou que se tinha esquecido da guitarra e das partituras em casa. Assim, emprestei-
lhe a guitarra da escola. Quanto às partituras, como tenho sempre comigo cópias de todas as peças que os 
alunos estão a tocar, não houve obstáculos para a aula. Como a guitarra da escola já estava afinada, não 
houve esse pretexto para trabalhar a afinação. 
 O aluno começou por tocar a peça Garden Steps de Andrew York. A peça estava muito pior do que 
na última aula antes das férias. Houve mais e maiores paragens, imensas repetições para corrigir erros e 
detalhes esquecidos ao nível da digitação. Perguntei-lhe se tinha estudado alguma vez nas férias. O aluno 
confessou que não. Expliquei que, sem um trabalho continuado, é preciso muito esforço só para recordar a 
peça e recuperar a memória digital, sendo necessário ainda mais empenho para poder começar, finalmente, a 
aumentar a profundidade do domínio das peças. Comecei por ligar um metrónomo no andamento sugerido na 
partitura. Expliquei que não seria necessário tocar mais rápido do que aquele andamento, apesar de, em certas 
secções, o aluno estar a tentar tocar numa velocidade muito superior. Então, pedi-lhe que tocasse àquela 
velocidade a peça toda. Os primeiros oito compassos foram executados a tempo, mas, a partir do nono 
compasso, no qual o andamento foi drasticamente reduzido, o aluno compreendeu que não conseguia 
acompanhar o metrónomo. Expliquei que só havia três opções, ou aumentar a velocidade da segunda secção, 
ou reduzir a velocidade da primeira secção, ou uma combinação de ambas. Expliquei-lhe ainda que se deve 
sempre estudar primeiro devagar e só depois é que se acelera pouco a pouco. Assim, insisti na necessidade de 
adotar um único andamento para toda a peça, sendo este lento o suficiente para que seja possível tocar as 
secções mais problemáticas sem paragens nem repetições. Por isso, adotámos um andamento extremamente 
lento e, minuciosamente, fomos recordando as mecânicas técnicas esquecidas pelo aluno. Notando que o 
aluno, embora já conseguisse não parar, tendia a repetir instintivamente as passagens erradas, corrigindo-as 
imediatamente, pedi-lhe que não repetisse a música, ou seja, pedi-lhe que seguisse em frente mesmo quando 
se engana. O aluno teimou, afirmando que não costumava repetir. No entanto, continuava a voltar 
instintivamente atrás com cada erro e, mesmo quando eu lhe chamava a atenção no momento em que ele 
recuava, recusava-se a admitir que tinha recuado. A certa altura, a meio da argumentação, o aluno riu-se, o 
que me levou a pensar que estava a contrariar-me por diversão, apesar de saber que estava errado. Adotei um 
método mais severo, pedindo-lhe que recomeçasse a música do início e, sempre que o ouvia recuar, pedia-lhe 
que recomeçasse novamente do início. Isto aconteceu várias vezes, até que o aluno começou a seguir em 
frente sem repetir. É uma pena que seja necessário perder tempo e agir desta forma, mas a punição que 
recomeçar a peça novamente representa levou-o a deixar de repetir as passagens em que erra. Essa atitude é 
essencial na performance em palco. Além disso, ao repetir e corrigir a passagem no momento, o aluno fica 
com a ilusão de que a passagem já está segura quando, na verdade, só estará segura quando deixarem de 
haver repetições. Numa passagem em particular, sugeri duas digitações alternativas, pedindo-lhe que 
treinasse ambas em casa para que pudesse escolher uma de forma informada. 
 O aluno tornou a queixar-se de um ruído na quinta corda solta. Eu desencostei um troço de corda do 
cravelhame e o problema foi resolvido. Expliquei-lhe que, em casos semelhantes, devia procurar troços de 
corda encostados, ou ao cravelhame, ou ao tampo, junto do cavalete. 
 Seguimos para a peça Nostalgia de Cees Hartog. O aluno avisou que a peça não estava "nada de 
jeito", anunciando que a secção da modulação, a partir do compasso 17, ainda estava pior do que a primeira 
secção. O aluno executou a peça, que estava praticamente igual à primeira leitura efetuada na última aula do 
primeiro período. Constatei esse facto, alertando o aluno para a inevitável insegurança que advém da falta de 
estudo. Expliquei que, apesar das aulas, o domínio da peça tinha sofrido uma evolução mínima, pois não 
havia estudo a suportá-lo. Focámos algumas passagens mais problemáticas, trabalhando a preparação da mão 
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esquerda. O aluno, a certa altura, disse que era mais fácil e mais seguro tocar sem preparação. Eu mostrei-lhe 
como, com preparação, há menos probabilidade de erro e menos movimentos supérfluos. O aluno disse que 
preferia ter movimentos desnecessários, pois assim parecia que a música era mais difícil e as pessoas 
achavam que ele tocava melhor. Eu expliquei que, quanto melhor for o intérprete, mais fácil parecem as 
músicas difíceis, enquanto que, quanto pior for o intérprete, mais difíceis parecem as músicas fáceis. Ele não 
ficou convencido, mas aceitou continuar a trabalhar a preparação. Considerei que continuar a repetir as 
mesmas sugestões sobre a peça não levaria a nada sem estudo. Por isso, decidi ensinar-lhe um conceito novo. 
Notando que o aluno estava a efetuar muitos cruzamentos na digitação da mão direita, perguntei-lhe se estava 
familiarizado com o termo "cruzamento". Ele disse que, relativamente à guitarra, não conhecia o conceito. 
Passei então para uma exposição detalhada, intercalada por demonstrações na guitarra, explicando que, 
quando se sobe de corda, convém subir também de dedo e que, quando se desce de corda, convém descer 
também de dedo. Naturalmente, expliquei que "subir de corda" significa passar para uma corda mais aguda e 
que "subir de dedo" significa utilizar um dedo da mão direita que esteja mais próximo do mindinho (no eixo 
polegar mindinho). Expliquei que o cruzamento é o que resulta quando não se cumpre essa regra. Insisti na 
ideia de que os cruzamentos não são de todo proibidos mas, quando possível e se não causarem outros 
constrangimentos, pode ser conveniente evitá-los. Mostrei então como, na digitação para a mão direita que 
lhe tinha sugerido, não existe cruzamento. O aluno, com os comentários que ia fazendo e com os movimentos 
que ia experimentando nas cordas, mostrou que compreendeu o conceito. Curiosamente, a compreensão 
teórica do conceito novo estimulou-o a concentrar-se e a esforçar-se mais no cumprimento da digitação, o 
que resultou em maior segurança. Elogiei muito o esforço. 
 Concentrámo-nos durante todo o resto da aula na segunda parte da peça, a partir do compasso 17. 
Insisti muito na repetição de secções pequenas, caprichando em todas as mecânicas da digitação. Na secção 
final da peça, a partir do compasso 47, focámos a barra, procurando aplicar apenas a pressão necessária, 
obtendo o maior relaxamento possível. Durante a aula, foram incríveis os resultados que o aluno obteve em 
pouquíssimo tempo. Disse-lhe que, se em alguns minutos conseguiu melhorar tanto, estudando diariamente 
em casa poderia vir a tocar a peça com muita qualidade em audição. Pedi-lhe que se esforçasse em casa e que 
acreditasse nos resultados do estudo. 
 O tempo terminou e chegou o aluno seguinte. Despedi-me do aluno, recordando que a audição 
estava já muito próxima. 
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Relatório/Reflexão de aula nº18 
2º Período 

24 de Fevereiro de 2016 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno António foi integralmente assistida, sem qualquer participação ativa da minha 
parte e foi a última aula antes da audição e do exame. Assim, o foco desta aula incidiu sobre a preparação 
para o teste e revisão das peças para a audição. O teste consistirá numa série de exercícios técnicos estudados 
e numa leitura à primeira vista. A leitura à primeira vista, como é evidente, só é conhecida pelo aluno no 
momento do exame, mas os exercícios técnicos são entregues e explicados exatamente uma semana antes, 
tempo que os alunos terão para estudá-los. É neste contexto que se insere a ação do Professor Tiago durante 
esta aula, que apresentará a série de exercícios técnicos, dissipando quaisquer dúvidas do aluno, e reverá 
rapidamente as peças para a audição. O aluno confessou que há uma semana que não tocava na guitarra 
porque, segundo ele, embora esta semana fosse óptima para estudar, pois não tinha testes, esqueceu-se do 
instrumento no carro do padrinho, ficando impossibilitado de estudar. O Professor não comentou. 
 O aluno leu o primeiro exercício, España, sem ajuda e sem dificuldades. O Professor limitou-se a 
sugerir "pim" para a digitação da mão direita. Exemplificou ainda o exercício na guitarra, adotando um 
andamento muito rápido e explicando que o caráter da música pedia alguma velocidade. Notou, no entanto, 
que preferia correção e perfeição técnica, mesmo que seja necessário sacrificar a velocidade elevada. Seguiu-
se o segundo exercício, Skyline Melody. O Professor explicou que, em vez de meias barras ou barras inteiras, 
o exercício focava barras de 4 ou 5 cordas. O Professor estava a exemplificar na guitarra, enquanto o aluno 
interrompia com comentários pouco pertinentes. O Professor perguntou-lhe se não queria ouvir a peça uma 
vez. O aluno desculpou-se e escutou em silêncio. No fim, o aluno reclamou, afirmando que a música "soava 
mal". O Professor explicou que se tratava apenas de um exercício, cujo objetivo principal era promover a 
reflexão sobre um problema técnico, sendo a sua dimensão estética secundária. O aluno leu o exercício, 
enquanto o Professor lhe pedia que tentasse obter um som limpo em todas as cordas pisadas pelas barras. 
 Seguiram então para as escalas. O aluno perguntou se podia tocar "normal" ou se tinha que tocar 
"com os dedos esquisitos". Não compreendemos o que o aluno queria dizer com isso e foi só após muitas 
explicações que percebemos. O aluno, com o termo "dedos esquisitos", estava a referir-se às indicações de 
dedos e da posição da mão esquerda, em oposição a "normal", que é tocar com uma digitação aleatória. O 
Professor explicou que era necessário seguir a digitação escrita, exemplificando as quatro escalas na guitarra 
e indicando oralmente cada mudança de posição. De seguida, o aluno leu as escalas, enquanto o Professor 
corrigia os erros de digitação e de notas e aconselhava um andamento lento. A certa altura, o aluno começou 
a reclamar agressivamente e durante largos minutos, afirmando que o Professor lhe tinha pedido para corrigir 
uma nota que ele tinha tocado bem. Note-se que o aluno não tinha razão, tendo tocado de facto a nota errada. 
De qualquer forma, não é relevante perceber quem tinha razão na discussão, o que importa é o tempo, já de si 
escasso, e que o aluno desperdiça constantemente. Assim, o Professor Tiago deu razão ao aluno, procurando 
dar continuidade à aula. Continuaram a leitura das escalas e, frequentemente, o aluno tentava adivinhar as 
notas "de ouvido", sem olhar para a partitura. O Professor recordou que a digitação, no teste técnico, era tão 
importante quanto as notas. Houve escalas que, por estarem perfeitamente ao alcance do aluno, não foram 
vistas em aula, devendo ser lidas em casa. 
 O Professor passou para a revisão das peças para a audição. O Professor pediu-lhe que tocasse a 
peça Garden Steps de Andrew York. O aluno, antes de começar a tocar, avisou que não sabia a segunda 
secção de cor (a partir do compasso 9). De facto, não a sabia nem de cor nem a ler. Tocou a peça com uma 
extrema insegurança, repleta de paragens, num estado muito inferior ao da aula passada. As secções mais 
problemáticas eram, sem dúvida, a segunda (a partir do compasso 9) e a terceira (a partir do compasso 16). 
No fim da atribulada performance, o Professor afirmou que, se a audição fosse no próprio dia, o aluno não 
tocaria. Por isso, se não estudasse durante a semana, apesar do seu nome constar no programa, o Professor 
anunciaria em público que o aluno não iria tocar. O Professor avisou que não valia a pena estar a tocar a 
primeira secção tão rápida quando não conseguia manter o mesmo andamento nas outras secções. O aluno 
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disse que, ao tocar a primeira secção mais lenta, soava-lhe lento demais. O Professor explicou que não havia 
outra opção, visto que é necessário manter um único andamento ao longo da peça e, numa só semana, seria 
impossível para o aluno tocar as outras secções à velocidade a que tocara a primeira secção. 
 O Professor perguntou-lhe como estava a Nostalgia de Cees Hartog. O aluno disse que estava "mal". 
O Professor afirmou que "mal" estava a peça Garden Steps. O aluno corrigiu para "muito mal". Começou a 
tocar, enganando-se e parando várias vezes logo no início. Justificou-se, dizendo que ficava nervoso com o 
Professor a ver. O Professor disse que não precisava de ver e olhou para a parede, de costas para o aluno. 
Mantendo-se a insegurança típica da total ausência de estudo, o Professor decidiu que a Nostalgia não seria 
tocada em audição, sendo avaliada no teste. A peça Garden Steps, por sua vez, poderia ser tocada em audição 
ou não, dependendo do estudo durante a semana. Não tocar em público significaria 0 valores na audição. O 
Professor tornou a detalhar os critérios de avaliação, mostrando que a nota final do aluno seria 2, a não ser 
que se esforçasse muito para o teste e para a audição. Explicou que, como no 1º Período tinha tido negativa, 
ao ter outra negativa no 2º Período seria muito complicado passar de ano. O Professor avisou que, numa 
semana, o aluno decidiria, não só a sua nota do 2º Período, como ajudaria a definir a sua retenção ou 
passagem de ano. 
 Durante o resto da aula, o Professor pediu ao aluno que aproveitasse para estudar já para o teste e 
para a audição. O aluno passou todo o tempo a tocar a peça Garden Steps, sendo que, no fim da aula, sem 
qualquer intervenção do Professor, a peça já estava muito mais segura. O tempo chegou ao fim e o Professor, 
elogiando os resultados que o aluno conseguiu obter em poucos minutos, pediu-lhe que continuasse a estudar 
em casa. O aluno avisou que não poderia estudar muito pois tinha vários testes na semana seguinte. O 
Professor notou que um deles seria o teste de guitarra. O aluno seguinte chegou e o António saiu da sala. 
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Relatório/Reflexão de aula nº19 
2º Período 

02 de Março de 2016 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. assistida) 
Teste 
 
 Esta aula do aluno António foi integralmente assistida, sem qualquer participação ativa da minha 
parte. Trata-se, no entanto, de uma aula diferente, visto que é dia de teste. O teste consiste numa série de 
exercícios técnicos estudados e numa leitura à primeira vista. A leitura à primeira vista, como é evidente, só é 
conhecida pelo aluno no momento do exame, mas os exercícios técnicos foram entregues e explicados 
exatamente uma semana antes, tempo que os alunos tiveram para estudá-los. O aluno entrou e queixou-se da 
audição, alegando que as suas falhas de memória tinham sido um grande azar. O Professor explicou que não 
foi azar, mas resultado do seu empenho tardio. Explicou que, quanto maior a antecedência, esforço e tempo 
que se investe na memorização, menor a probabilidade de ter falhas de memória durante a audição. O aluno, 
durante a explicação, esboçou um sorriso comprometido, mostrando que, na verdade, já tinha essa 
consciência. O aluno perguntou se poderia estudar durante a aula, antes da realização do teste. O Professor 
aceitou. 
 O aluno estudou os dois exercícios, as escalas e a peça Nostalgia de Cees Hartog. No primeiro 
exercício, España, o aluno expôs algumas dúvidas quanto à digitação da mão direita, as quais foram 
prontamente esclarecidas pelo Professor. No segundo exercício, Skyline Melody, o aluno perguntou se o 
sentido da seta de rasgueado correspondia a um movimento ascendente ou descendente. O Professor também 
esclareceu essa dúvida. No estudo da peça Nostalgia, o aluno tocou muito timidamente, de forma quase 
inaudível, tentando esconder o estado em que estava a peça. 
 Aproximando-se o fim do tempo da aula, o Professor pediu ao aluno que parasse de estudar, pois 
começaria o teste. Eu e o Professor Tiago sentámo-nos em frente ao aluno, mas com alguma distância. O 
Professor perguntou-lhe se preferia começar pela peça, pelos exercícios técnicos ou pela leitura à primeira 
vista. O aluno escolheu as escalas. Tocou as escalas e os arpejos num andamento rápido demais, o que 
originou paragens e repetições. Ainda assim, as notas e a digitação estavam corretas. A execução do primeiro 
exercício, España, estava, na sua maioria, correta e fluida, com a exceção de ocasionais repetições e 
paragens. O segundo exercício, Skyline Melody, contou com a técnica bem executada e as notas, em geral, 
bem pisadas. No entanto, houve erros rítmicos, pois as semibreves nunca foram respeitadas, sendo sempre 
executadas como mínimas. Seguiu-se a peça Nostalgia, da qual o Professor pediu apenas a primeira metade, 
até ao compasso 15, antes da modulação. O aluno tocou com muitas paragens e alguns erros, apesar de, ainda 
assim, se notar um ligeiro aumento de fluência e de segurança, apontando para algum estudo. O Professor 
colocou na estante a leitura escolhida para o 4º Grau, delimitando o excerto pretendido. Reservou alguns 
minutos para que o aluno estudasse o excerto em silêncio, sem a guitarra. O aluno identificou um erro na 
digitação indicada na partitura. O Professor elogiou a atenção. Após essa leitura mental, o aluno pegou na 
guitarra e tocou o excerto com muitas paragens e alguns erros rítmicos e de negligência da armação de clave. 
 Terminado o teste, o Professor pediu ao aluno que saísse da sala. Eu e o Professor conferenciámos, 
tentando determinar qual seria a classificação mais justa. Após ponderar cada elemento avaliado, chegámos a 
um consenso. O Professor pediu ao aluno que tornasse a entrar na sala, anunciando-lhe que teria novamente 
uma negativa neste 2º Período. Tornou a destacar o imenso potencial do aluno, visto que, com a quase 
ausência de estudo, conseguiu fazer uma prova e uma audição razoáveis. No entanto, com a avaliação 
contínua tão baixa, a negativa tornara-se inevitável. 
 O Professor aproveitou o resto do tempo da aula para escolher o repertório do aluno para o 3º 
Período. O aluno tinha gostado da Cancion de Marc Andes, escolhida no fim do 1º Período. No entanto, 
tinha-se recusado a escolhê-la, visto que já tinha sido tocada por muitos colegas. O Professor convenceu-o a 
mudar de ideias e acrescentou ainda o Buen Augurio de Máximo Diego Pujol. Após tocar ambas, perguntou 
ao aluno se gostava das peças. Ele confirmou. Ficou assim decidido o repertório para o período seguinte. 
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 O aluno começou logo a ler lentamente o Buen Augurio sozinho, e leu-o do início ao fim, 
praticamente sem qualquer ajuda do Professor. A única dúvida do aluno foi suscitada pelo duplo sustenido 
nos compassos 4 e 22, símbolo que ele nunca encontrara antes. Após a explicação de que o "x" significava 
um duplo sustenido, ou seja, a subida de um tom inteiro, o aluno continuou a leitura sozinho. Notando a sua 
facilidade, o Professor pediu-lhe que trouxesse a peça estudada e sem paragens já para a próxima aula. 
 O tempo chegou ao fim, o aluno seguinte entrou na sala e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 20 
Ano Letivo 2015/2016 

09/03/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a 
um afinador electrónico, sem ajuda. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação 
do exemplo do Professor. Estudo 

lento da digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Dinâmica Executar um eco 
eficaz. 

Escuta da exemplificação do 
Professor. Associação da dinâmica 

ao fenómeno físico de eco. 
Execução da dinâmica escrita nos 

compassos 6 e 8 da peça Buen 
Augurio. 

5 

Textura / 
 Articulação 

Identificar as 
camadas da 

textura. Distinguir 
as camadas da 

textura através da 
articulação. 

Análise da partitura. Escuta da 
execução do Professor, com 

justaposição de uma versão legato 
e de uma versão non legato na linha 

do baixo. Execução de ambas as 
versões e diálogo sobre a 

preferência musical do aluno. 

5 

Harmonia / 
Dinâmica / 
Fraseado 

Compreender e 
executar o 

fraseado de 
acordo com a 

harmonia. 

Análise da partitura. Diálogo sobre a 
harmonia da peça Buen Augurio. 
Definição de fraseado de acordo 

com a harmonia. Escuta da 
execução do Professor. Execução 

do fraseado definido. 

10 

Métrica 

Compreender a 
métrica da peça 

Cancion. 

Escuta de explicação sobre os 
fundamentos teóricos da métrica. 
Escuta da execução do Professor, 

justapondo a métrica certa e 
contrária para cada compasso 

(transformação). Diálogo sobre a 
percepção auditiva da métrica. 

10 

Executar a peça 
Cancion com 
consciência 

Execução da peça Cancion, 
batendo simultaneamente o pé em 

cada tempo, de acordo com a 
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métrica em cada 
compasso. 

métrica de cada compasso. 
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Relatório/Reflexão de aula nº20 
2º Período 

09 de Março de 2016 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
(Segunda aula assistida pelo Professor Pedro Rodrigues) 
 
 Esta aula do aluno António foi integralmente leccionada e foi a segunda que contou com a presença 
do Professor Pedro Rodrigues. O aluno, quando chegou, anunciou, muito satisfeito, que já tinha lido ambas 
as músicas. Eu disse-lhe que estava ansioso por ouvir e emprestei-lhe o afinador. O aluno afinou a guitarra 
sozinho, sem indicações minhas, apesar de se enganar uma vez na cravelha, identificando e corrigindo 
imediatamente o erro sem ajuda. Perguntei-lhe porque peça preferia começar a aula. Ele preferiu tocar 
primeiro o Buen Augurio de Máximo Diego Pujol, afirmando que era a peça que estava mais segura. 
Começou a tocar a uma velocidade muito rápida, bem mais rápida até do que seria necessário em audição. 
Como seria previsível, enganou-se logo no segundo compasso. Anunciei que tinha um conselho para ele. O 
aluno antecipou o meu conselho, perguntando: "mais devagar?". Eu acenei afirmativamente. Ele recomeçou e 
tocou a música do início ao fim num andamento lento, mantendo-se esta repleta de erros e de longas 
paragens. Ainda assim, notava-se que tinha havido alguma leitura em casa, embora pouca. Elogiei a 
performance, constatando que se notava algum esforço. Comecei por insistir na ineficácia do estudo rápido 
precoce. Expliquei que não fazia sentido começar a tocar num tempo que não permita manter a regularidade, 
recordando que o tempo lento permite antever as passagens seguintes. Mostrei ainda que, durante as 
inúmeras repetições do mesmo baixo, em vez de focar a vista em cada lá que se repete, pode estar já a 
preparar-se para as próximas passagens. Procurando levar o aluno a manter sempre um mesmo andamento 
lento e sem oscilações, recorri à técnica frequentemente utilizada pelo Prof. Tiago, tocando simultaneamente 
com o aluno. Defini um tempo ainda mais lento do que o tempo anteriormente adotado pelo aluno. Na 
terceira insistência do motivo inicial, no compasso 5, o aluno enganava-se, sendo surpreendido pela expansão 
do motivo. Alertei-o para esse problema, pedindo-lhe que o antecipasse, sem se deixar surpreender pela 
repetição de semínimas pontuadas. De seguida, alertei-o para a justaposição de forte e piano, nos compassos 
6 e 8, respetivamente, recorrendo à imagem do eco. O aluno tocou o piano quase inaudível e o forte pouco 
forte, pelo que lhe pedi que aumentasse o grau de dinâmica em geral. Chegando à escala descendente, no 
compasso 12, o aluno premiu sol natural, em vez de sol sustenido, ignorando a armação de clave. Notei 
como, com tantos baixos na quinta corda solta a anteceder a passagem, não há motivo para enganos, havendo 
muito tempo para antecipar o movimento mental, visual e fisicamente. Pedi-lhe também que tivesse sempre 
em mente a armação de clave. Na secção central, a partir do compasso 13, dada a constante confusão do 
aluno entre os baixos que duram três ou duas colcheias, marquei linhas na partitura a clarificar essa 
alternância. Vimos como existe um padrão rítmico que ocupa dois compassos e se repete quatro vezes. 
Focámos ainda a conjugação desses valores com os tempos do compasso, analisando a partitura e tocando 
enquanto marcávamos a pulsação, primeiro eu e depois o aluno. De seguida, perguntei ao aluno que vozes 
existiam nessa secção. O aluno respondeu prontamente que o baixo era a melodia e que o resto era só 
harmonização. Elogiei a resposta e perguntei qual das vozes deveria ser mais forte. Ele respondeu logo que 
era o baixo, por ser a melodia. Perguntei-lhe então se as outras vozes se deviam ouvir muito e ele respondeu 
que não. Expliquei que, se o aluno sabia de tudo isso, podia ter logo tentado destacar a melodia, ganhando 
autonomia. Pedi-lhe que tentasse. O aluno continuou a tocar a primeira e segunda cordas muito forte, pelo 
que não se notava o destaque do baixo. Exemplifiquei na guitarra, enfatizando essa diferença de dinâmica 
entre as vozes. Comparei os "mi"s e "si"s a sinos distantes, pedindo-lhe que não os fizesse soar como 
trompetes. Após algumas repetições, o aluno atingiu um destaque evidente. Como o aluno estava a tocar mais 
rápido, aumentaram os erros. Expliquei-lhe que a única altura em que faz sentido acelerar é quando já não há 
quaisquer hesitações, porque, caso contrário, as hesitações aumentam ainda mais. Toquei novamente a secção 
central num tempo muito lento. Ouvindo o meu exemplo, o aluno apercebeu-se da indicação de timbre 
metálico, na qual não tinha notado de todo até esse momento. Insisti na importância de todas as indicações, 
explicando que, na leitura de uma peça, não se devem ler apenas as notas, mas também as dinâmicas, as 
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agógicas, o timbre e todas as indicações que o compositor ou o editor consideraram pertinentes. O aluno 
perguntou se devia fazer metálico muito próximo do cavalete ou mais afastado. Eu pedi-lhe que 
experimentasse diferentes tipos de timbre metálico, escolhendo aquele que considerasse mais adequado à 
música. Focámos então a nota "lá", no compasso 18, que o aluno pisava mal recorrentemente, devido à 
mudança de posição. Apresentei-lhe duas possibilidades, visto que a posição podia ser alterada em, pelo 
menos, dois momentos diferentes, pedindo-lhe que as experimentasse a ambas, optando por uma. Apontei 
ainda na partitura para outras três notas que o aluno premia sempre incorretamente, pedindo-lhe que as 
preparasse com antecedência. Refiro-me ao si na terceira corda do compasso 15, ao fá# do compasso 18 e ao 
si na terceira corda do compasso 19. Note-se como, com todas essas três notas, a solução poderá passar pela 
preparação do dedo 3 ou 4 com antecedência, mantendo o dedo 1 premido. No fá# do compasso 18, o aluno 
teimou em usar o dedo três em vez do dedo quatro, dizendo que não sentia segurança no dedo quatro. 
Expliquei que isso era normal, pois era um dedo mais fraco, mas frisei que era necessário trabalhá-lo para 
fortalecê-lo e contrariar essa fragilidade natural. Expliquei ainda os conceitos de posição normal, contraída e 
estendida, notando que, com o uso do dedo três, será obrigado a adotar uma posição estendida, que é muito 
menos confortável do que a posição normal que o uso do dedo quatro permite. O aluno continuou 
contrariado, reclamando constantemente, mas acabou por aceitar. Foquei então a textura da primeira secção, 
até ao compasso 11, perguntando-lhe que vozes existiam. Ele respondeu logo que havia duas, a melodia e o 
baixo. Aceitei e elogiei a resposta, notando que, na verdade, existiam três vozes, mas que as vozes superiores 
estavam agrupadas. Assim, expliquei que existiam dois elementos, um longo e ligado e outro curto e 
articulado. Pedi-lhe que tentasse ligar mais a melodia, o que ele assumiu imediatamente que não conseguia. 
Eu afirmei que conseguiria com certeza, desde que mantivesse os dedos premidos o máximo de tempo 
possível e não tocasse com mais nada nas cordas. Para aumentar o contraste polifónico, pode-se recorrer à 
articulação, procurando uma maior ligação na melodia e um non legato no baixo. Assim, toquei a exposição, 
primeiro com o baixo legato e, numa segunda vez, com o baixo non legato. Perguntei-lhe o que preferia. Ele 
disse que preferia tocar "normal". Aceitei a sua escolha, mas pedi-lhe que pelo menos experimentasse a 
conjugação das duas articulações. O aluno compreendeu a dificuldade e pareceu entusiasmado com o desafio 
de deixar a melodia durar e cortar os baixos simultaneamente. Pedi-lhe que optasse por uma das duas 
alternativas em casa, após experimentá-las. Conhecendo o gosto e domínio do aluno na teoria musical, foquei 
ainda a harmonia, relacionando-a com a dinâmica. Perguntei-lhe o que tinham em comum as notas que 
duravam muito tempo no fim dos motivos. Após algum tempo e algumas tentativas erradas, o aluno percebeu 
que pertenciam sempre ao acorde de Lá Maior. Expliquei que esse acorde criava uma sensação de repouso, 
enquanto que as notas anteriores criavam tensão. Exemplifiquei crescendos que acumulavam tensão, 
acentuando o penúltimo acorde de cada motivo e resolvendo para o repouso de Lá Maior com um súbito 
decrescendo. Pedi ao aluno que experimentasse aplicar essa intenção musical, o que ele fez logo muito bem. 
Elogiei a sua performance. 
 No fim, pedi-lhe que recapitulasse todos os pontos abordados, o que ele fez com correção, 
esquecendo-se apenas de mencionar a adoção de um andamento lento o suficiente para permitir a ausência de 
paragens. Expliquei que esse andamento variava consoante o domínio da peça e que até podia chegar a ser 
116, desde que haja total controlo. 
 Aproveitei ainda o resto da aula para abordar rapidamente a Cancion de Marc Andes. O aluno 
avisou logo que essa peça estava muito pior. De facto, tinha ainda mais paragens e repetições, revelando 
menos empenho em casa. Ainda assim, elogiei muito o facto de ter lido ambas as peças em apenas uma 
semana, encorajando-o a aproveitar esse avanço para elevá-las a outro nível durante o 3º Período. Comecei 
por lhe perguntar se sabia o que significavam as ligaduras que surgiam ao longo da peça. Ele disse que eram 
ligados. Eu pedi-lhe que os executasse mesmo como ligados técnicos. Circunscrevi-os a todos na partitura 
com o lápis e estudei cada um com o aluno isoladamente. Novamente, alertei-o para a irregularidade rítmica 
e para o desequilíbrio de dinâmica. Recorri a um exercício de ligados, procurando contrariar ambas as 
tendências mencionadas. Afirmei que, provavelmente, a característica mais marcante da peça estava 
relacionada com os números que apareciam no início, apontando para a indicação de compasso. Perguntei-lhe 
o que significava aquela indicação. O aluno explicou-me com todo o rigor que os compassos tanto podiam ter 
divisão binária como ternária, visto que existiam seis colcheias por compasso, as quais podiam ser divididas 
em grupos de duas ou três. Elogiei muito a sua resposta precisa. Perguntei-lhe então se o primeiro compasso 
era ternário ou binário. Ele respondeu, corretamente, que era ternário. Para enfatizar a importância da 
métrica, perguntei-lhe se poderia ser binário. O aluno disse que tanto fazia porque a música ficava igual. Eu 
toquei o primeiro compasso, acentuando-o como se fosse binário, e perguntei se lhe soava bem. Ele ficou 
muito espantado e disse que não. Eu expliquei então que os compassos ao longo da peça ou eram binários ou 
ternários e que era essencial que o aluno soubesse sempre exatamente a métrica de cada compasso. Pedi-lhe 
que identificasse a métrica de outros compassos, sendo que ele respondeu sempre corretamente. Pedi-lhe 
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então que tornasse a tocar, mas dessa vez tentando enfatizar a métrica. Ele tornou a tocar sem grandes 
diferenças. Assim, toquei junto com ele, marcando ainda a pulsação com o pé, ora binária, ora ternária. 
Discutimos a ambiguidade de certos compassos. No compasso 9, o aluno defendia convictamente que a 
métrica era binária, mas eu mostrei-lhe que, tendo em atenção a localização da pausa e a função de anacruse, 
é mais lógico considerá-lo como ternário. 
 Entretanto, o tempo terminou e chegou o aluno seguinte. Pedi ao António que estudasse a peça em 
casa, percutindo sempre cada tempo. Expliquei-lhe que era importante ter consciência métrica em cada 
compasso, considerando que este exercício o ajudará a atingi-la. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 21 
Ano Letivo 2015/2016 

16/03/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso 
a um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Forma /  
Textura / 
Dinâmica 

Compreender a 
forma da peça 
Buen Augurio. 

Análise da partitura e diálogo 
sobre a forma. Divisão da peça 

Buen Augurio em partes. 

10 Identificar e 
destacar a voz 

principal em cada 
parte da peça 
Buen Augurio. 

Análise da textura em cada parte 
da peça Buen Augurio. 

Identificação da voz principal. 
Estudo do destaque de camadas 

da textura através da dinâmica em 
cada parte da peça. 

Textura / 
Articulação 

Recordar a 
diferença entre 

staccato e legato.  

Escuta da execução do Professor, 
com justaposição da melodia em 

staccato e em legato. 5 Executar a 
melodia em 

legato. 

Execução da peça com a melodia 
em legato e escuta das indicações 

e correções do Professor. 

Interpretação / 
Caráter / 

Dinâmica / 
Timbre 

Interpretar o 
compasso 23 da 

peça Buen 
Augurio, 

recorrendo à 
dinâmica e ao 

timbre. 

Reflexão e diálogo sobre a 
interpretação do compasso 23 da 

peça Buen Augurio. 
5 

Métrica 

Executar a peça 
Cancion com 
consciência 

métrica em cada 
compasso. 

Execução da peça Cancion, 
contando simultaneamente "1, 2" 
ou "1, 2, 3" em cada tempo, de 
acordo com a métrica de cada 

compasso. 

10 
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Compreender a 
sobreposição de 

métricas no 
compasso 27 da 
peça Cancion. 

Análise da partitura e diálogo 
sobre a organização da métrica. 
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Relatório/Reflexão de aula nº21 
2º Período 

16 de Março de 2016 
 

Professor titular: Tiago Matias 
Professor coadjuvante: Pedro Baptista 

 
16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno António foi integralmente leccionada e foi a última aula do segundo período. Mal 
chegou, o aluno revelou que havia um problema. Perguntei-lhe o que se passava e o aluno anunciou que 
estava com dores nos dedos, especialmente no médio e anelar, custando-lhe a dobrar ou a esticá-los, devido a 
uma aula de Educação Física onde fizera a roda e cambalhotas. O aluno colocou a partitura da peça Garden 
Steps de Andrew York na estante, mas eu recordei que já estávamos a trabalhar o reportório do terceiro 
período. Ele lembrou-se e desculpou-se pelo engano, substituindo as partituras. Aproveitou para avisar que 
teria férias de Páscoa muito atribuladas, o que o impediria de estudar guitarra. Notei que não deveria ser 
muito difícil reservar algumas horas das férias para estudar guitarra. Ele não concordou. Pedi-lhe que tentasse 
tocar um pouco, para verificar se conseguia tocar sem dores nos dedos. Ele começou a tocar a peça Buen 
Augurio de Máximo Diego Pujol e, após uma série de perguntas, apercebi-me de que não havia quaisquer 
constrangimentos para o estudo da guitarra. Aproveitei para corrigir a posição da sua mão direita, ajustando o 
ponto em que o cotovelo descansa na caixa da guitarra e o ângulo do pulso. O aluno disse que tocar assim lhe 
"metia impressão". Eu constatei que só estudando com aquela posição é que lhe "meteria cada vez menos 
impressão". Pedi-lhe também que tocasse muito mais lento, para que conseguisse controlar os movimentos e 
de forma a que não tivesse que parar. Tive que pedir várias vezes que abrandasse o tempo, pois tendia sempre 
a acelerar. Nas semínimas do fim do compasso 20, ele continuava a tocar colcheias. Insisti nesse ponto, 
pedindo-lhe que solfejasse e que tocasse com correção rítmica. Como planificado, abordei a forma e a 
textura. Assim, perguntei-lhe em quantas partes podíamos dividir a peça. O aluno pensou algum tempo em 
silêncio, até concluir que havia duas partes. Elogiei a sua resposta, confirmando que existiam duas texturas 
diferentes na peça. Perguntei-lhe qual era a voz mais importante em cada uma das texturas. O aluno, como 
resposta, tocou apenas a melodia da primeira parte, omitindo o baixo, e tocou apenas a melodia do baixo da 
segunda parte, omitindo o arpejo. Tornei a elogiar muito o seu poder de análise. Expliquei-lhe que, a partir do 
momento em que se tem consciência analítica, metade do trabalho está feito, faltando apenas a sua execução. 
Assim, dedicámos bastante tempo a reduzir o volume do acompanhamento e a aumentar a dinâmica das 
melodias. Executei o exagero do destaque da melodia e redução do acompanhamento, justaposto ao exagero 
do destaque do acompanhamento e redução da melodia, para que o aluno compreendesse bem a diferença. 
Notando que o aluno estava com dificuldades, tentando tocar o baixo demasiado forte na segunda parte, 
expliquei-lhe que podia tocá-lo mais piano, desde que tocasse o acompanhamento ainda mais piano. 
 Pedi também que procurasse o legato nas melodias, que soavam com uma articulação arbitrária, ora 
legato, ora staccato, diferente em cada execução e sem qualquer consciência. Toquei tudo muito legato e, 
depois, tudo muito staccato, para que o aluno se apercebesse bem da diferença. De seguida, o aluno executou 
a peça procurando o legato, enquanto eu indicava imediatamente todas as notas que não soavam ligadas. 
 O aluno não estava a executar a tensão e resolução que abordáramos na aula passada. Quando o 
recordei, ele levou a mão à testa, mostrando que apenas se tinha esquecido. Pedi-lhe que incorporasse sempre 
essas nuances de dinâmica no seu estudo, até se tornarem tão naturais e inconscientes que se torna impossível 
esquecer-se delas. Insisti nas dinâmicas escritas, pedindo um piano mais piano, um forte mais forte, maior 
clareza nos crescendos e ecos mais imediatos. Pedi-lhe que não começasse o crescendo tão forte, pois não 
teria mais margem para crescer. Expliquei que os limites de dinâmica são, no extremo forte, o ponto em que 
ainda não trasteja e, no extremo piano, o ponto em que ainda se escuta no público. Mostrei ainda como, ao 
tocar mais sul ponticello, é possível tocar mais forte sem trastejar. Pedi-lhe que tocasse forte o suficiente para 
que a corda trastejasse e que, mantendo a mesma intensidade do gesto, fosse deslocando a mão para a direita 
até deixar de trastejar. Assim, o aluno compreendeu pela experiência a utilidade deste recurso. 
 Expliquei que o movimento descendente do baixo no compasso 12 é um momento muito importante 
que, através do crescendo e do movimento, faz a transição entre ambas as texturas, conferindo destaque à voz 
inferior que se mantivera estática até então. Isolámos essa passagem, trabalhando o crescendo. Durante esse 
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estudo, pedi inúmeras vezes que reduzisse a velocidade para aumentar o controlo e que não seguisse para a 
frente, concentrando-se apenas naquela passagem. Recordei que, com tantas notas lá na quinta corda solta 
antes dessa passagem, não havia motivo para errar a mão esquerda, podendo olhar para o braço com 
antecedência. 
 No compasso 23, o aluno perguntou se podia fazer vibrato. Eu expliquei que ele podia utilizar todos 
os recursos que achasse adequados a cada momento da música. Concordei com o vibrato e sugeri ainda um 
timbre mais dolce, no centro do braço, e uma dinâmica mais piano. 
 Pedi-lhe que recapitulasse todos os pontos abordados sobre a peça Buen Augurio, o que ele fez sem 
esquecimentos. 
 Avançámos para a Cancion de Marc Andes. O aluno estava a ler com muitas dificuldades e pior do 
que na aula anterior, o que mostrava que não tinha estudado a peça durante a semana. Corrigi-lhe a posição, 
pedindo que mantivesse o polegar no meio do braço da guitarra. Corrigi também os compassos com métrica 
3/4, que o aluno lia como 9/8, mudando completamente a métrica. Pedi-lhe que solfejasse e que contasse bem 
a quantidade de colcheias em cada nota, sendo que o aluno conseguiu corrigir o erro sozinho. As anacruses 
com ligado técnico estavam precipitadas, o que é um erro recorrente nos ligados. Alertei-o para o problema e 
pedi-lhe que desse mais tempo à primeira nota, recordando o exercício de ligados ascendentes. O aluno 
executou o exercício, mantendo as irregularidades rítmicas e afirmando que lhe soava melhor assim. 
Expliquei que, se o compositor quisesse ouvir aquele ritmo, tê-lo-ia escrito, não havendo nenhum motivo 
musical sólido para alterá-lo daquela forma. 
 Apercebi-me de que o aluno, por vezes, contava a métrica errada nos compassos, encaixando o ritmo 
escrito numa métrica diferente. Pedi-lhe que não fizesse isso, pois a execução tornava-se ainda mais difícil e 
prejudicava a clareza da alternância de métricas. 
 Na secção final, a partir do compasso 27, o aluno teve dificuldades em executar a polirritmia. 
Perguntei-lhe se compreendia o que se passava naqueles compassos em relação à métrica. O aluno disse que 
"o baixo estava a marcar o ternário mas que o resto era binário". Elogiei muito a sua resposta e confirmei que 
existiam duas métricas em simultâneo no compasso, ao contrário do resto da peça em que ambas alternavam 
à vez. Sugeri-lhe que pensasse o compasso em métrica binária, sentindo o segundo ataque do baixo em 
contratempo, para facilitar a execução. Então, repetimos várias vezes os compassos numa velocidade 
extremamente lenta, acelerando-a pouco a pouco. 
 Como planificado, e inspirado no conselho do Professor Pedro Rodrigues, pedi ao aluno que 
tornasse a tocar toda a peça ainda mais lentamente, desta vez dizendo ou "um, dois; um dois; um, dois" ou 
"um, dois, três; um, dois, três", consoante a métrica do compasso. O aluno revelou dificuldades e disse que 
"lhe fazia impressão". Pedi que reduzisse ainda mais a velocidade. Ele disse que também "lhe fazia 
impressão" tocar tão devagar. Foi interessante notar como os compassos em que o aluno contava a métrica 
errada eram aqueles em que tinha mais dificuldades na execução. 
 No compasso 6, o aluno tocou cinco notas seguidas com o anelar da mão direita. Alertei-o para essa 
questão e perguntei-lhe se lhe parecia adequado. O aluno disse que lhe "dava mais jeito" assim. Eu fui muito 
firme e convicto, negando completamente essa possibilidade numa peça rápida. Expliquei que podia 
desenvolver uma tendinite com a repetição continuada do mesmo dedo, explicando ainda como, com a 
alternância de dedos, cada dedo individualmente faz muito menos movimentos, permitindo mais conforto e 
velocidade. O aluno aceitou, mas passou a usar a alternância de anelar e médio. Sugeri que, em vez de anelar 
e médio, que têm uma relação mais dependente ao nível dos tendões, utilizasse indicador e médio ou 
indicador e anelar. Pedi-lhe que tentasse tocar rapidamente com as três possibilidades, sendo que o aluno 
rapidamente se apercebeu das limitações e do desconforto causados pela alternância dos dedos médio e 
anelar. Expliquei que, como estudo, é bom praticar lentamente essa alternância, não sendo ainda assim uma 
escolha aconselhável para a digitação. Escrevi na partitura a digitação da mão direita para os compassos 6, 8, 
23 e 25. O aluno perguntou porque é que tinha que começar com o indicador no compasso 6. Antes que eu 
respondesse, constatou sozinho que assim não seria forçado a executar cruzamentos pois, começando com o 
médio, tinha que descer de corda com o médio. Elogiei muito o seu comentário, que revelava a sua 
compreensão do conceito "cruzamento". 
 No fim, o aluno conseguiu tocar toda a peça, dizendo a métrica correta simultaneamente. Pedi-lhe 
que continuasse esse exercício em casa, explicando que, em concerto, embora não fosse dizer a métrica, 
deveria pensá-la. Pedi-lhe que recapitulasse os pontos trabalhados, o que ele fez sem esquecimentos. 
 O tempo chegou ao fim, chegou o aluno seguinte e a aula terminou. Desejei-lhe boas férias, bom 
descanso e bom estudo. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 22 
Ano Letivo 2015/2016 

06/04/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 

Afinação da guitarra com recurso 
a um diapasão. Escuta da 

explicação e observação da 
exemplificação do Professor. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 diapasão 
 

1 
metrónomo 

10 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Regularidade 
rítmica /  

Gestão do 
estudo 

Executar a peça 
Cancion, mantendo 

a regularidade 
rítmica. 

Estudo da Cancion, num 
andamento muito lento, com 

metrónomo à colcheia. 

10 Conhecer e 
experienciar o modo 

de estudar com 
metrónomo. 

Simulação durante a aula do 
processo de estudo a adotar em 
casa. Estudo com metrónomo, 

subindo as unidades 
metronómicas pouco a pouco. 

Preparação 
da mão 

esquerda 

Apontar os dedos 
necessários para os 

trastes antes de 
tocar. 

Estudo da antecipação da mão 
esquerda no compasso 23. 5 

Forma / 
Dinâmica 

Compreender o 
desenvolvimento 
motívico na peça 

Buen Augurio. 

Análise da partitura e diálogo 
sobre o desenvolvimento do 

motivo inicial. 

10 Enfatizar o 
desenvolvimento 
motívico na peça 

Buen Augurio 
através da 
dinâmica. 

Diálogo sobre possíveis formas 
de destacar o desenvolvimento 
motívico na peça Buen Augurio. 

Escuta e observação da execução 
do Professor. Execução da peça, 

com aplicação das dinâmicas 
definidas. 
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Relatório/Reflexão de aula nº22 
06 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno António foi integralmente leccionada por mim e foi a primeira aula do 3º 
Período. Quando o aluno chegou, perguntei-lhe como tinham corrido as férias. Ele confessou que não tinham 
sido lá muito boas, pois não tinha estado em casa. Eu comentei que isso não era necessariamente mau. Ele 
disse que preferia estar em casa e eu, brincando, concordei, dizendo que em casa é que se estuda bem 
guitarra. O aluno disse que, como só esteve em casa na terça feira da primeira semana, só tinha podido 
estudar um dia durante as férias inteiras. Eu brinquei novamente, dizendo que, bem aproveitada, a terça feira 
podia render 24 horas de estudo. Ele argumentou que, mesmo durante essa terça feira, não tinha podido 
estudar pois teve que tratar da sua irmã. A conversa passou então para a irmã do aluno e para as suas 
competições de ginástica artística, enquanto o aluno tirava a guitarra e as partituras. Acredito que este tipo de 
conversa informal é benéfica para a relação Professor/aluno. 
 Como planificado, e visto que o aluno já dominara, no período passado, a afinação da guitarra com 
recurso ao afinador, decidi ensinar-lhe outro método de afinação. Emprestei-lhe um diapasão, perguntando-
lhe se conhecia aquele instrumento. Ele disse que era um diapasão e que servia para se "meter dentro do 
ouvido". Elogiei a resposta certa quanto ao nome, retificando a função do instrumento, que serve como 
referência auditiva, e não necessariamente para "meter dentro do ouvido". Percuti o diapasão na minha perna 
e encostei-o ao cavalete da guitarra do aluno. Ele sorriu, espantado com o som que ecoou pela guitarra, 
comentando que parecia magia. De seguida, pedi-lhe que utilizasse o diapasão da mesma forma, o que ele fez 
com facilidade e entusiasmo. Então, pedi-lhe que tocasse um harmónico da quinta corda, aflorando-a no 
quinto traste, o que deverá produzir a mesma frequência que o diapasão. Seguiu-se um exercício de acuidade 
auditiva, ao pedir ao aluno para reconhecer se o harmónico e o diapasão soavam, ou não, com a mesma 
frequência. Caso soassem com frequências diferentes, pedia-lhe ainda que identificasse se a quinta corda 
soava mais aguda ou mais grave que o diapasão. O aluno tem um ouvido particularmente sensível e 
desenvolvido, pelo que completou o exercício com sucesso e facilidade. Expliquei-lhe então que, estando a 
quinta corda afinada, deveríamos afinar as outras cordas tendo-a como referência, como se a quinta corda se 
tivesse tornado num diapasão. Mostrei como existiam várias formas diferentes de afinar a guitarra a partir de 
uma corda, explicando que o método que lhe ensinaria seria apenas uma sugestão minha, não constituindo, de 
modo algum, nem a única forma correta, nem a mais correta de se afinar a guitarra. Após frisar bem essa 
ideia, repetimos o exercício auditivo para cada uma das cordas da guitarra, comparando-as sempre à quinta 
corda. O aluno confirmou a sua facilidade auditiva, detetando facilmente as diferenças subtis entre 
frequências. Elogiei muito o seu ouvido. O aluno disse que o método que se usava nos escuteiros era mais 
fácil, consistindo na afinação sucessiva de pares de cordas adjacentes. Expliquei-lhe que, embora talvez seja 
mais prático, é um método menos preciso. Isto porque, na afinação, é inevitável que se cometam pequenas 
imprecisões. No método "dos escuteiros", a afinação de cada corda influencia as notas de referência 
seguintes, pelo que as imprecisões se vão acumulando, enquanto que, no método sugerido, a corda de 
referência é sempre a mesma, sendo um método mais seguro. O aluno concordou com a minha 
argumentação. Pedi-lhe que, na aula seguinte, afinasse logo a guitarra sozinho com este novo método. 
 Pedi-lhe que escolhesse a peça que preferia ver primeiro. O aluno escolheu a Cancion de Marc 
Andes. Tocou-a, claramente, como uma leitura à primeira vista, confirmando a total ausência de estudo 
durante as férias. Tornou a tocar os mesmos erros ao nível das notas, ritmos e métricas que já tinham sido 
corrigidos no fim do período passado. Notando que o polegar da mão esquerda do aluno estava ainda mais 
subido do que o costume, chegando mesmo a abafar a sexta corda, decidi dedicar a aula a corrigir esse 
problema recorrente da postura. Isto porque o trabalho sobre as peças seria redundante, visto o estado em que 
se encontrava a peça que o aluno escolheu para me mostrar. Assim, pedi-lhe que não mexesse a mão e que 
olhasse para o seu próprio polegar através de um espelho na sala. Perguntei-lhe se alguma vez tinha visto 
algum guitarrista a tocar daquela forma. O aluno confirmou que nunca tinha visto, mas justificou-se, 
afirmando que não conseguia tocar de outra forma. Eu imitei-o e tentei tocar a peça com o polegar da mão 
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esquerda imensamente subido, consequentemente abafando várias notas involuntariamente. Afirmei 
honestamente que eu não conseguia tocar daquela forma. Mostrei como aquela posição trazia uma série de 
desvantagens. Levantei-me e coloquei o polegar do aluno a meio do braço da guitarra. Brinquei, ameaçando 
que lhe picaria o dedo com um lápis sempre que subisse o polegar acima daquela posição. Pedi-lhe que 
tocasse novamente a Cancion, aconselhando um tempo ainda mais lento. O aluno, talvez com medo do lápis, 
manteve o polegar melhor colocado do que durante qualquer outra aula do ano. Sempre que o polegar ia 
subindo, eu ameaçava novamente com o lápis. Naturalmente, adotei uma postura comportamentalista, 
recorrendo ao condicionamento. Mas funcionou. Note-se que, ainda assim, comecei por explicar as 
desvantagens do mau posicionamento do polegar, o que já remete à compreensão. Mas a explicação não foi 
suficiente, foi necessário complementá-la com condicionamento. Para além do polegar, aproveitei para me 
dedicar a toda a postura, ajeitando as pernas e os braços do aluno e pedindo descontração em vários pontos, 
como os ombros, as costas, ou o pescoço. Tudo isto enquanto o aluno continuava a tocar a Cancion, que ia 
melhorando gradualmente, enquanto o aluno se recordava de alguns dos detalhes trabalhados em aula, 
embora mantivesse a irregularidade do tempo. Por vezes, pedia-lhe que parasse de tocar e que olhasse para o 
polegar. O aluno ficava surpreendido, pois a subida tinha sido involuntária. Pedi-lhe que, no estudo em casa, 
tentasse olhar frequentemente para o polegar, para verificar o seu posicionamento, corrigindo-o de seguida. 
 Após este grande desvio dos tempos da planificação, segui para o trabalho com metrónomo. Liguei 
o metrónomo à colcheia, num andamento extremamente lento. O aluno reclamou, dizendo que estava lento 
demais. Eu discordei, afirmando que, para manter a postura descontraída, respeitar o metrónomo e recordar 
todos os detalhes trabalhados nas aulas anteriores, o tempo até estava um pouco rápido. Foquei muito a 
preparação da mão esquerda, principalmente quando os dedos podiam estar a apontar para certas notas que o 
aluno tendia a falhar, como o ré na segunda corda, no compasso 6. O aluno afirmava que estava a apontar 
para o traste certo, embora estivesse a apontar para ré sustenido, ou para a terceira corda, por exemplo. Fui 
muito rigoroso com a precisão da preparação, o que resultou, pela primeira vez, em execuções seguras das 
notas em questão. Após sentir que o aluno já tocava a peça naquele tempo com segurança e com a postura 
correta, acelerei ligeiramente o tempo. Desta forma, simulei em aula o processo de estudo que se espera que 
o aluno aplique em casa. Continuámos a estudar a peça, acelerando o tempo pouco a pouco. Quando 
terminou o tempo da aula, perguntei ao aluno se já sentia total segurança com aquele tempo. O aluno disse 
que não. Perguntei-lhe se ia sentir mais ou menos segurança se tocasse mais rápido. Ele reconheceu que se 
sentiria menos seguro. Assim, concluí que não fazia sentido chegar à aula a tocar tão rápido, o que só iria 
acentuar os problemas. Pedi-lhe que, em casa, continuasse a estudar a peça com metrónomo, num tempo 
muito lento, acelerando pouco a pouco e tendo sempre atenção à postura. Desejei-lhe bom trabalho e chegou 
o aluno seguinte. 
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Relatório/Reflexão de aula nº23 
13 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno António foi leccionada pelo Professor Tiago e assistida por mim. Quando tirou as 
partituras da mala, o aluno pediu desculpa por estas estarem amachucadas. O Professor não comentou e 
pediu-lhe que tocasse uma delas. O aluno tocou a peça Cancion de Marc Andes, adotando um tempo lento 
que permitiu uma execução do início ao fim da peça com poucas paragens. O tempo também estava mais 
regular e a postura mais correta, sendo que o polegar se manteve muito mais baixo no braço da guitarra do 
que é costume. Fiquei muito satisfeito com esses progressos, visto que se deviam claramente à minha ação na 
aula anterior. O Professor apontou para um sampler que tinha sobre a mesa e perguntou ao aluno se sabia 
para que servia. O aluno disse que repetia os sons. O Professor confirmou, explicando que, entre outras 
funções, era uma máquina de fazer loop. Anunciou então que fariam o mesmo que os samplers, sendo que, 
alternadamente e sem paragens, o Professor tocaria uma secção e o aluno repetiria, mantendo sempre o 
tempo. Repetiram este processo para secções da duração de quatro compassos. Assim, o Professor ia sempre 
dando o exemplo e o aluno ia aperfeiçoando as passagens, enquanto o Professor exigia a regularidade do 
tempo, corrigindo também a digitação e a duração dos baixos. Por vezes, durante as execuções do aluno, o 
Professor percutia a guitarra, enfatizando a métrica. Quando chegaram ao compasso 27, a partir do qual 
coexistem duas métricas, o aluno sentiu muita dificuldade, pelo que investiram muito mais tempo nessa 
secção. De seguida, o Professor pediu ao aluno que tocasse a peça completa novamente, enquanto o Professor 
tocava acordes que enfatizavam as mudanças métricas, tornando-as mais intuitivas e dando uma sonoridade 
mais pop/rock à peça. Então, trocaram os papéis, e foi o aluno a acompanhar o Professor com acordes. Esta 
estratégia foi uma forma apelativa de avaliar se o aluno sente a métrica certa em cada compasso. O aluno 
revelou muitas dificuldades neste ponto, não na execução dos acordes, mas na marcação da métrica. 
Queixou-se, dizendo que era difícil porque a métrica alternava entre binária e ternária. O Professor afirmou 
que era essa a piada. Brincando, comparou as alterações métricas a um tempero, como pimenta num prato de 
batata cozida, que não seria tão saboroso sem tempero. Afirmou ainda que o melhor tempero era o estudo. O 
aluno riu-se, comprometido. 
 Avançaram para a peça Buen Augurio de Máximo Diego Pujol. Antes de começar a tocar, o aluno 
avisou que não conseguia ainda fazer as dinâmicas. O aluno começou a tocar muito rapidamente e, quando 
alcançou a segunda parte, a partir do compasso 13, reduziu drasticamente o andamento. Note-se que este é 
um problema recorrente do aluno. O Professor alertou-o novamente para o problema, insistindo na 
importância de adotar um único andamento para toda a peça. Assim, ligou o metrónomo a 90 batimentos por 
minuto e pediu ao aluno que tocasse, desde o início da peça, apenas o baixo, enquanto o Professor tocava as 
vozes superiores. Enquanto tocavam, ia pedindo ao aluno que mantivesse o tempo e que acompanhasse as 
dinâmicas do Professor. Na segunda secção, a partir do compasso 13, o aluno continuou com o baixo, tendo 
agora a melodia, enquanto o Professor tocava o acompanhamento muito piano. O Professor notou como as 
notas do início da melodia do baixo se mantinham dentro da segunda posição até ao compasso 18, o que 
exigia que o polegar estivesse atrás do terceiro traste, e não atrás do segundo traste, como estava o polegar do 
aluno. 
 O Professor perguntou ao aluno se gostava de brincar com Lego. O aluno confirmou. O Professor 
continuou o seu raciocínio, explicando que, para construir uma torre de Lego muito alta, é preciso montar 
primeiro a base, peça por peça. O aluno concordou. Então, o Professor revelou a analogia, explicando que, no 
estudo da guitarra, sucede o mesmo, sendo que é necessário estudar cada compasso, aperfeiçoando-o 
individualmente, e, só depois, ligar os compassos estudados entre si, dois de cada vez. Explicou que, nas 
poucas vezes que o aluno estuda, se tocar apenas a peça do início ao fim, nunca vai conseguir montar a torre. 
O Professor simulou o processo de estudo, repetindo várias vezes um compasso, depois o seguinte e, por fim, 
os dois juntos. Pediu-lhe que, durante o resto da aula, continuasse a montar Lego na segunda parte da peça, a 
partir do compasso 13. Durante cerca de 15 minutos, o aluno continuou a estudar sozinho, lentamente, 
repetindo compassos isolados, enquanto eu e o Professor Tiago assistíamos em silêncio. Por vezes, o 
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Professor Tiago aconselhava a redução da velocidade. A meio, o aluno parou de estudar. O Professor 
perguntou-lhe se já tinha desistido ao fim de tão pouco tempo e encorajou-o a continuar. O aluno inspirou e 
expirou de forma sonora e voltou ao estudo. No fim da aula, com apenas um quarto de hora de estudo, a 
segunda secção tornou-se muito mais segura. O Professor tornou a provar ao aluno, pela experiência, os 
resultados do estudo. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 24 
Ano Letivo 2015/2016 

20/04/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 

Afinação da guitarra com recurso 
a um diapasão. Escuta de 

explicação sobre a série dos 
harmónicos e sobre os 

harmónicos na guitarra, com 
exemplificação do Professor. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 diapasão 
 

1 
metrónomo 

10 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Regularidade 
rítmica 

Executar ambas as 
peças, mantendo a 

regularidade rítmica. 

Estudo de ambas as peças com 
metrónomo. Procura da 

regularidade rítmica enquanto o 
Professor identifica as oscilações. 

10 

Forma / 
Dinâmica 

Compreender o 
desenvolvimento 
motívico na peça 

Buen Augurio. 

Análise da partitura e diálogo 
sobre o desenvolvimento do 

motivo inicial. 

10 Enfatizar o 
desenvolvimento 
motívico na peça 

Buen Augurio 
através da dinâmica. 

Diálogo sobre possíveis formas 
de destacar o desenvolvimento 
motívico na peça Buen Augurio. 

Escuta e observação da execução 
do Professor. Execução da peça, 

com aplicação das dinâmicas 
definidas. 

Motricidade 

Executar a melodia 
grave a partir do 
compasso 13 da 

peça Buen Augurio 
com segurança. 

Jogo de imitações com padrões 
improvisados sobre as notas da 

melodia. 
5 
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Relatório/Reflexão de aula nº24 
20 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno António foi leccionada por mim. O aluno chegou muito agitado, perguntando se 
podia ir à casa de banho. Deixei-o ir, claro, e aguardei o seu demorado regresso. Quando retornou, perguntei-
lhe se tinha "montado muitos Legos", referindo-me à analogia que o Professor Tiago utilizou na aula passada. 
Estava, assim, a perguntar se o aluno tinha estudado compasso por compasso, repetindo-os várias vezes e 
juntando-os depois. O aluno confessou que não tinha podido estudar nada, recorrendo a mais uma das suas 
habituais e frágeis justificações. 
 Como planificado, pedi-lhe para afinar a guitarra sem afinador, recorrendo ao diapasão e ao método 
aprendido. O aluno ainda se lembrava do modo de afinar algumas cordas, o que eu elogiei. No entanto, ele 
tinha-se esquecido de como se afinam algumas cordas em relação à quinta corda. Em vez de lhe dar a 
resposta, pedi-lhe que pensasse sozinho numa forma de tornar ambas as frequências iguais. Ensinei-lhe a 
série dos harmónicos e a sua correspondência com os trastes aflorados. O aluno, após pensar muito tempo, 
encontrou sozinho algumas formas de colocar duas cordas na mesma frequência. As restantes expliquei eu, 
para acelerar o processo que se tornara muito demorado. Alertei-o para o perigo dos bends involuntários 
durante a afinação, que conduziam a imprecisões. 
 Afinada a guitarra, avançámos para a peça Buen Augurio de Máximo Diego Pujol. O aluno começou 
a tocar muito rápido, o que era um retrocesso em relação ao progresso que fizera ao longo do par de aulas 
anterior. Após vários enganos, repetições e paragens, interrompi-o e perguntei-lhe se conseguia tocar com 
segurança naquele andamento. O aluno compreendeu a mensagem da pergunta e recomeçou num andamento 
mais contido. Elogiei a sua execução do eco, que foi muito eficaz. No entanto, mantinham-se vários erros, 
como os enganos na escala entre a primeira e a segunda secções, no compasso 12, ou as notas si em 
semínimas que o aluno toca sempre como colcheias no fim do compasso 20. Mantém-se também as 
oscilações de tempo. Expliquei-lhe que, desde o início do ano, tem tido o hábito de acelerar ou abrandar de 
acordo com a dificuldade da passagem, quando seria preferível definir um único tempo para toda a peça. 
Pedi-lhe que recomeçasse, alertando-o imediatamente para qualquer oscilação de tempo que fosse ocorrendo. 
Notei como, muitas vezes, a oscilação de tempo ocorria devido à dinâmica. Expliquei-lhe que existe 
frequentemente nos músicos a tendência para acelerar durante os crescendos e para abrandar durante os 
diminuendos. Pedi-lhe que tentasse contrariar essa tendência, procurando a independência das dimensões da 
agógica e da dinâmica. Recordei o fraseado que tínhamos definido, de acordo com a harmonia. Anotei na 
partitura, deixando o fraseado o mais claro possível. O aluno queixou-se, dizendo que não precisava das 
minhas anotações porque sabia bem o fraseado e porque assim a partitura ficava feia. Eu notei que ele não 
estava a fazer o fraseado, pelo que não me importava de sacrificar a estética da partitura, desde que se 
traduzisse numa música bonita. Mostrei ainda a evolução do motivo, que começa com duas notas, depois 
quatro e então desenvolve-se mais ainda, pedindo-lhe um desenvolvimento correspondente na dinâmica. De 
seguida, tocámos juntos a primeira secção e a coda, sendo que eu enfatizei o fraseado na minha execução. 
Pedi-lhe então que tocasse sem mim. O aluno manteve o fraseado claro. No fim da peça, sugeri novamente o 
recurso ao sul tasto. O aluno desconhecia o termo, pelo que expliquei o significado das expressões sul tasto e 
sul ponticello. O aluno disse que preferia os termos doce e metálico, afirmando que sul tasto parecia 
"soltaste". Expliquei que a escolha da nomenclatura era irrelevante. Ainda no compasso 23, trabalhámos 
também a conjugação do timbre, do fraseado, da dinâmica piano e do ritardando, tudo em simultâneo. Visto 
que se mantinham as dificuldades na limpeza da melodia dos graves, iniciei um jogo de motricidade por 
imitação, como sugerido pelo Professor Tiago há duas aulas. Pedi ao aluno que desviasse a atenção da 
partitura, olhando apenas para a minha mão e para a sua própria mão. Começámos o jogo de repetições, 
sendo que o aluno repetia o que eu tocava. Executei uma série de motivos progressivamente mais complexos, 
utilizando as notas da melodia dos baixos. Assim, o aluno praticou os movimentos necessários, ganhando a 
motricidade requerida, de uma forma mais lúdica. Os últimos motivos eram significativamente mais difíceis 
do que a melodia escrita, insistindo nas passagens mais problemáticas. Durante o exercício, fui corrigindo a 
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postura do aluno. No fim do exercício, pedi-lhe que tocasse novamente a segunda secção. A diferença foi 
enorme e a passagem soou muito mais segura. No compasso 20, o aluno continuava a tocar as duas notas si 
como colcheias, embora estivessem escritas como semínimas. Para resolver finalmente o problema de ritmo, 
pedi-lhe que contasse, desde o fim do compasso 19, duas notas si em semínima pontuada e duas notas si em 
semínima, dizendo mesmo: "um, dois; um, dois". Exemplifiquei primeiro e o aluno fez a seguir. O método 
resultou. Expliquei-lhe, no entanto, que, sem estudo em casa, na aula seguinte os erros regressariam 
novamente. Pedi-lhe para escrever na margem da partitura todos os pontos abordados, o que o aluno fez sem 
esquecimentos. 
 Seguimos para a peça Cancion de Marc Andes. O aluno começou a tocar a peça com muitas 
inseguranças, notando-se que o seu domínio tinha piorado desde a última aula. Havia novamente notas 
erradas e muitas oscilações de tempo. Expliquei que, parando de estudar com metrónomo, o tempo tendia a 
tornar-se novamente irregular. Liguei o metrónomo e passámos toda a peça, enquanto o alertava para todas as 
oscilações que iam ocorrendo. O aluno disse que o metrónomo o fazia enganar-se no ritmo. Eu retifiquei a 
sua afirmação, explicando que o aluno só percebe que se engana no ritmo quando tem o metrónomo como 
referência. O aluno pediu-me para pôr o metrónomo a marcar o tempo, em vez de marcar todas as colcheias. 
Eu expliquei que isso era impossível, pois havia dois tempos diferentes na peça. O aluno teimou que só havia 
um tempo, apesar dos compassos mudarem. Foi nessa altura que compreendi que o aluno tinha voltado a 
tocar a peça inteira pensando sempre à semínima, tocando o segundo tempo dos compassos de divisão 
ternária a contratempo. Expliquei de novo que o objetivo era pensar em tempos diferentes consoante o 
compasso. Repeti os exercícios que consistiam em vocalizar as subdivisões com "um, dois, três" ou "um, 
dois" e em percutir os tempos. No fim, pela acentuação das notas e pelos movimentos corporais do aluno, 
notava-se que já estava a pensar de acordo com a métrica, em vez de aplicar uma mesma métrica a toda a 
peça. 
 Como planificado, pedi-lhe que aproveitasse a hora que tem livre antes da aula para aquecer e 
recordar os detalhes trabalhados. Sinto-me responsável por não me ter lembrado antes de uma sugestão tão 
óbvia. O aluno não pareceu muito convencido. Eu expliquei-lhe que, enquanto estudante de guitarra, para 
além do estudo durante a semana, aquecia e revia as peças sempre imediatamente antes da aula. Garanti-lhe 
que sentiria melhorias imediatas e esclareci que esse aquecimento e revisão não substituíam o estudo durante 
a semana, servindo para complementá-lo. O aluno confessou que costuma estar "sem fazer nada" durante o 
tempo antes da aula, mas justificou-se com a ausência de salas livres para estudar. Propus que estudasse 
muito piano na sala de convívio. O aluno perguntou se devia estudar durante as duas horas inteiras que tem 
livres antes da aula. Fiquei espantado com a quantidade de tempo e pedi-lhe que aproveitasse ao máximo, 
aconselhando estudo lento e uma pausa de meia hora durante essas duas horas, para não chegar já cansado e 
desconcentrado à aula. O aluno comprometeu-se a experimentar a minha sugestão na próxima semana. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 25 
Ano Letivo 2015/2016 

27/04/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a 
um diapasão, sem ajuda. 

2 
guitarras 

 
2 pedais 

 
2 

cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 
borracha 

 
1 

diapasão 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação 
do exemplo do Professor. Estudo 

lento da digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Ligados 
descendentes 

Executar os 
ligados 

descendentes 
escritos com 

correção. 

Destaque dos ligados descendentes 
presentes na partitura da peça 

Cancion. 
10 

Gestão do 
estudo 

Estudar dividindo 
a peça em 
secções 

pequenas. 

Estudo lento de pares de 
compassos em loop. 10 

Métrica 

Enfatizar a 
sobreposição de 
métricas a partir 
do compasso 27 
da peça Cancion. 

Divisão da textura em duas partes, 
cada parte referente a uma métrica. 
Execução de uma parte pelo aluno e 

da outra pelo Professor. Troca de 
partes. Execução individual de 
ambas as partes pelo aluno. 

10 
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Relatório/Reflexão de aula nº25 
27 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno António foi leccionada por mim. No entanto, os primeiros quinze minutos foram 
partilhados com a aluna anterior, nos quais foi definido o reportório para a prova anual. O Professor Tiago 
anunciou a proximidade da prova, que ocorreria dentro de quinze dias. Explicou também que consistiria na 
performance de quatro peças ou estudos. Assim, impôs a obrigatoriedade de duas peças ou estudos do 
terceiro período, concedendo aos alunos a liberdade para escolher outras duas peças ou estudos tocados ao 
longo do ano. Os dois alunos já não se lembravam do que tinham tocado nos períodos anteriores. Como eu 
trago sempre comigo um conjunto de cópias do reportório que os alunos tocaram, mostrei-lhes as partituras, 
para que se recordassem das peças. Após pensarem durante bastante tempo, os alunos tomaram as suas 
decisões. A aluna tocará na prova, para além da peça Packington's Pound e do Andante em Lá menor de 
Fernando Sor, o Minuet op. 21, nº12 de Matteo Carcassi e a peça Premier Amour de Gerard Montreuil. O 
aluno tocará na prova, para além das peças Cancion de Marc Andes e Buen Augurio de Máximo Diego Pujol, 
as peças Garden Steps de Andrew York e o Allegretto op. 241, nº 14 de Ferdinando Carulli. O Professor 
concordou com as escolhas e a aluna saiu da sala. 
 Perguntei ao aluno com que peça preferia começar a aula. O aluno escolheu a Cancion. Começou a 
sua performance, mas com uma dinâmica demasiado piano e sem qualquer destaque sonoro do tempo, 
desvalorizando a métrica. Interrompi-o e pedi-lhe que recomeçasse, mas com convicção, tocando forte e 
sentindo bem as mudanças de métrica. O aluno recomeçou, mudando totalmente de atitude na performance, 
tornando-se mais convincente e eficaz. Por vezes, errava em passagens onde a ocorrência de erros não se 
justificava, parando e repetindo a mesma passagem várias vezes. Sentiu a necessidade de se justificar, 
dizendo que ficava nervoso quando tocava as peças para mim. Disse-lhe que não havia motivo para ficar 
nervoso comigo, pois eu estava ali para ajudá-lo, sendo que os seus erros me ajudavam a identificar as suas 
dificuldades, permitindo-me ajudá-lo melhor. Notei, ainda assim, que sentir esse nervosismo era uma 
oportunidade para aprender a controlá-lo, treinando a gestão de ansiedade na performance. Pedi-lhe que 
tentasse controlar a respiração, respirando lenta e profundamente, que relaxasse conscientemente os músculos 
onde sentisse tensão e que contrariasse a tendência para acelerar nas passagens mais difíceis, tornando-as 
ainda mais difíceis. Na terceira performance, o aluno superou-se, tocando com mais segurança e correção do 
que alguma vez tocara durante todo o ano. Elogiei imenso a sua performance. O Prof. Tiago, brincando, 
perguntou ao aluno se estava tudo bem com ele, pois não era normal no aluno aquele nível de performance. O 
aluno confessou que, tal como eu lhe tinha pedido na aula passada, tinha estado a estudar durante o tempo 
antes da aula. Fiquei muito satisfeito com o resultado e elogiei imenso a sua mudança de atitude, embora, 
simultaneamente, me tenha tornado a sentir culpado por não ter sugerido mais cedo o estudo antes da aula. 
Acredito que essa sugestão tão simples poderia ter ajudado a prevenir as duas negativas do aluno. Note-se, no 
entanto, que a melhoria dos resultados deve-se a vários fatores. Primeiro, deve-se à escolha de reportório 
mais fácil e só de uma página. Segundo, deve-se ao estudo antes da aula, que o aluno experimentou pela 
primeira vez antes desta aula. Terceiro, deve-se às sugestões relacionadas com a gestão da ansiedade na 
performance. Por fim, deve-se ao receio da punição que uma negativa no fim do ano representa. O aluno 
perguntou ao Prof. Tiago se ainda era possível subir a nota final do ano para positiva, apesar das duas 
negativas no primeiro e segundo períodos. O Professor disse que tudo dependia do esforço do aluno até ao 
fim deste terceiro período, que teria de compensar a ausência de esforço no resto do ano. O aluno insistiu, 
tentando averiguar a viabilidade de uma nota positiva. O Professor explicou que a positiva estava ao seu 
alcance, desde que fizesse uma prova e audição exemplares. Isto é, com uma prova e audição de nível 5, o 
nível 3 estava garantido, sendo que uma prova e audição abaixo desse nível comprometeria a viabilidade da 
positiva. O aluno, inesperadamente, escondeu a cara entre os braços e começou a chorar. O Professor tentou 
acalmar o aluno, pedindo-lhe para não chorar. Fez-se um silêncio prolongado, em que nem eu nem o Prof. 
Tiago sabíamos exatamente como deveríamos agir. O Professor Tiago tentou então animar o aluno, dizendo 
que lhe ofereceria cordas novas para a guitarra. O aluno não reagiu, continuando a soluçar. O Professor 
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recorreu então ao humor, perguntando se estava a chorar devido aos elogios que ouviu na aula, estando mais 
habituado a críticas. O aluno tornou a não reagir. O Professor tornou-se então mais prático, explicando que, 
em quinze dias, o aluno teria tempo suficiente para estudar e fazer uma boa prova. O aluno, por entre soluços, 
disse que o tempo não era suficiente, porque teria uns sete testes até à prova. O Professor notou que, ainda 
assim, não seria impossível dedicar 20 minutos ou meia hora diária ao estudo da guitarra, sem prejudicar os 
outros testes. O aluno não pareceu convencido. O Professor explicou que não era, nem má vontade dele, nem 
nenhuma novidade, o facto de que seria preciso mais esforço agora para compensar a ausência de esforço 
anterior e desejou-lhe força. 
 Após a longa interrupção, tornei a assumir eu a aula, elogiando novamente a performance do aluno e 
insistindo na importância do aproveitamento do tempo antes da aula, pois recordava as peças e aquecia as 
mãos, em vez de desperdiçar tempo de aula a fazê-lo. Foquei então todas as passagens com melodia em 
colcheias, assinalando-as na partitura. Isto porque os compassos 6, 8, 23 e 25 continuavam propícios a 
enganos, ruídos e insegurança do aluno. Pedi-lhe que repetisse cada uma dessas passagens, repetindo pares de 
compassos em loop, devagar, enquanto eu ia corrigindo vários aspetos técnicos. Pedi-lhe, por exemplo, que 
apontasse o dedo 4 antecipadamente para o traste que seria premido, para prevenir as falhas. Insisti também 
na limpeza dos ligados descendentes. Por vezes, a última nota mi repetida antes da mudança de nota não era 
bem articulada, pelo que lhe pedi para pronunciar bem todas as notas. 
 Estudámos também a secção final, a partir do compasso 27, onde existe a sobreposição de duas 
métricas, o que cria dificuldades para o aluno. Como planificado, dividi as camadas da textura pelos dois, 
sendo que, ora eu tocava o baixo e o aluno a melodia, ora o contrário. Desta forma, cada um pode pensar 
numa só métrica enquanto toca, para além de clarificar a divisão de vozes e a métrica em que cada uma se 
encontra. O aluno revelou dificuldade em ler as vozes separadas e em manter o tempo comigo. No entanto, 
após várias repetições, adotando um andamento lento, o aluno cumpriu a tarefa com sucesso. Pedi-lhe então 
que juntasse ambas as vozes. Perguntei-lhe qual das duas métricas usava para pensar esta última secção. O 
aluno disse que pensava a secção em 3/4, tocando o segundo baixo a contratempo. Considerei essa uma 
forma adequada de pensar a métrica e sugeri a acentuação do contratempo, para enfatizar o choque de 
métricas. Exemplifiquei primeiro na guitarra e, depois, pedi ao aluno para fazer o mesmo. A secção soava 
muito mais segura e clara. Por fim, pedi-lhe que tocasse a secção enquadrada no contexto, para conferir a 
transição, que não levantou problemas. 
 Mostrei-lhe que o aluno conseguia tocar, com segurança, com a colcheia a 210 batimentos por 
minuto. Pedi-lhe que tentasse, em casa, subir o andamento pouco a pouco, pelo menos até às 230 unidades 
metronómicas. 
 Pedi-lhe para recapitular todos os pontos abordados, o que ele fez sem esquecimentos. 
 Apesar do tempo da aula estar prestes a terminar, dados os imprevistos mencionados, avançámos 
para o Buen Augurio. O aluno tocou a peça a um nível largamente superior ao das aulas passadas. Elogiei 
entusiasticamente o seu progresso, pedindo-lhe que mantivesse esta nova atitude. Corrigi apenas o compasso 
23, recordando o timbre sul tasto, o cedendo, o pianíssimo e o diminuendo que definíramos na aula passada. 
Pedi-lhe que, em casa, começasse a relembrar as peças do período passado, para as apresentar já na próxima 
aula, que será a última antes da prova. 
 A aula terminou e chegou o aluno seguinte. 
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Relatório/Reflexão de aula nº26 
04 de Maio de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno António foi leccionada pelo Prof. Tiago e assistida por mim. Esta aula será 
dedicada exclusivamente à revisão das peças para a prova da semana seguinte. No início da aula, o Professor 
deu um questionário ao aluno, pedindo-lhe que o preenchesse rapidamente. Enquadrava-se num estudo para 
averiguar as condições de estudo dos alunos de guitarra, em termos de tempo, local e qualidade. O 
questionário levou cerca de 5 minutos a ser preenchido em silêncio, enquanto eu e o Prof. Tiago 
aguardávamos. 
 No fim, o Professor recordou que faltava apenas uma semana para a prova. O aluno lembrava-se e 
colocou na estante as partituras das quatro peças que seriam avaliadas na prova. O Professor pediu ao aluno 
que simulasse a prova, tocando as quatro peças de seguida, sem interrupções. Perguntou-lhe por que ordem 
gostaria de tocá-las. Refletindo e observando as quatro partituras, o aluno disse que preferia começar pela 
peça Buen Augurio de Máximo Diego Pujol, avançar para a peça Cancion de Marc Andes, seguir com a peça 
Garden Steps de Andrew York e terminar com o Allegretto, op. 241, nº 14 de Ferdinando Carulli. O 
Professor não se opôs à sua decisão. O aluno deu início à sua performance, enquanto eu e o Prof. Tiago 
assistíamos em silêncio. 
 Após a performance, relativamente segura, começaram por trabalhar a peça Buen Augurio. O 
Professor recordou que, na primeira secção, a melodia devia ser destacada na voz aguda, enquanto que, na 
segunda secção, a partir do compasso 13, a melodia já devia ser destacada na linha do baixo. O aluno 
perguntou se a falta de destaque baixaria muito a nota. O Professor explicou que não baixaria muito, mas que 
tudo contava para definir a nota final. Alertou-o também para a necessidade de antecipação mental da 
execução do timbre metálico, sendo que a movimentação da mão direita o tinha atrapalhado. O aluno 
justificou-se com o seu vestuário, visto que estava de T-shirt, pelo que o contacto da pele com a madeira 
prendia a movimentação do braço. O Professor concordou e aconselhou vestuário com manga comprida ou o 
uso de uma manga de tecido feita a partir de uma meia, por exemplo. 
 Seguiram para a Cancion, que tinha sido tocada com segurança. O Professor pediu-lhe apenas para 
tocar a linha do baixo um pouco mais forte, visto que estava quase inaudível. Trabalhou também a 
regularidade do tempo, tocando junto com o aluno. Pediu-lhe que tentasse contrariar acima de tudo a 
tendência para acelerar, a qual poderia consequentemente provocar todo o tipo de problemas técnicos. 
 Avançaram para a peça Garden Steps. O Professor corrigiu as mudanças súbitas de andamento, que 
se mantinham, pedindo-lhe para começar num tempo lento e para nunca acelerar. O Professor ligou um 
metrónomo com a semínima a 100 batimentos por minuto e pediu ao aluno para tocar a peça toda novamente. 
Assim, concluiu que 100 unidades metronómicas seria o limite máximo para a prova, sugerindo um estudo 
ainda mais lento, subindo o andamento pouco a pouco. 
 Por fim, trabalharam o Allegretto. O Professor comentou que esta era a peça mais esquecida. O 
aluno confessou que já não "jogava" a peça há algum tempo. Corrigiu o seu engano, rindo-se, e explicando 
que tinha confundido com o verbo to play em inglês. Disse ainda que gostava muito de falar inglês. O 
Professor brincou, dizendo que o inglês seria mais útil para o Garden Steps, devido ao idioma do título. O 
aluno riu-se. Tal como na peça Garden Steps, o aluno apresentava no Allegretto as suas habituais mudanças 
súbitas de andamento. Assim, o Professor ligou novamente o metrónomo e tocaram a peça juntos do início ao 
fim. Enquanto tocavam, o Professor enfatizava as dinâmicas e garantia que o aluno mantinha o andamento. 
Insistiram principalmente sobre a secção a partir do compasso 49, repetindo-a várias vezes até soar com 
regularidade. O Professor alertou ainda o aluno para os ligados ascendentes que este começara a executar em 
todas as anacruses, apesar de não estarem escritos. 
 O Professor aconselhou o aluno a pensar bem no tempo que adotaria para cada peça na prova, antes 
de começar a tocar. O tempo não deveria ser rápido demais, para que fosse sempre possível manter a 
regularidade. 
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 O Professor notou que o aluno teria muito trabalho pela frente durante a semana, para poder fazer 
uma boa prova. Desejou-lhe força e bom estudo. 
 A aula terminou e chegou o aluno seguinte. 
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Relatório/Reflexão de aula nº27 
18 de Maio de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno António foi leccionada pelo Prof. Tiago e assistida por mim. Esta aula será 
dedicada exclusivamente à revisão das peças para a audição da semana seguinte. O aluno bateu à porta com 
grande violência, entrando com um grande sorriso e desculpando-se pelo ruído involuntário. Então, anunciou 
que não tinha estudado as peças para a audição, pois tinha tido muitos testes na escola. O Professor explicou 
que assim ia ser muito difícil atingir uma nota positiva. O aluno afirmou que ainda tinha a semana seguinte 
para estudar para a audição. O Professor insistiu que seria necessário um esforço intenso durante a semana 
para compensar todo o desleixo ao longo do ano, para além de que estudar até à aula teria sido importante 
para poder esclarecer as dúvidas que surgissem entretanto. Explicou também que a prova, apesar de ter 
corrido melhor do que o esperado, não chegava para uma nota positiva, estando todo o peso sobre a audição. 
 Foi então que o aluno confessou a sua insólita situação. O aluno queria desistir de aprender guitarra, 
mas a mãe só permitia essa desistência se o aluno obtivesse uma nota positiva. Isto é, se o aluno tivesse 
negativa, seria forçado a permanecer nas aulas de guitarra contra a sua vontade. Confesso que esta 
informação me chocou e entristeceu. O Professor Tiago notou que nunca se tinha deparado com um caso 
semelhante. Note-se que foi só no fim do ano que o aluno revelou empenho, montando rapidamente as duas 
peças do terceiro período. Eu tinha atribuído essa súbita motivação ao medo da punição que a negativa 
representa. No entanto, percebe-se agora que o aluno foi condicionado pela punição que as aulas de guitarra 
representam. Apesar do peso da revelação, o Professor seguiu com a aula, pois a prioridade era preparar o 
aluno para a audição. 
 O aluno irá tocar as peças Buen Augurio de Máximo Diego Pujol e Cancion de Marc Andes na 
audição. Começou por apresentar a Cancion ao Professor. A ausência de estudo durante a semana sentia-se 
na insegurança do aluno, que tinha aumentado muito desde a aula passada. O Professor notou que, apesar das 
paragens, erros e repetições generalizadas, a secção a partir do compasso 27, que continha duas métricas 
sobrepostas, estava particularmente instável. Explicou que a instabilidade vinha também do medo de falhar, 
visto que o aluno acelerava e mostrava-se mais ansioso durante essa secção. O Professor notou que essa 
tendência era natural, não só no aluno, mas na maior parte dos alunos, pelo que era necessário contrariá-la. 
Para isso, seria necessário, em vez de fugir ao problema, encará-lo de frente, estudando muitas vezes apenas 
essa secção e apenas a transição para essa secção, para além de contrariar conscientemente a tendência para 
acelerar. Assim, o aluno repetiu a secção e a transição diversas vezes, enquanto o Professor marcava as 
colcheias, ora percutindo a estante, ora batendo palmas, evidenciando a métrica com a intensidade dos 
golpes. O Professor pediu-lhe então para repetir essa secção, pelo menos, sete vezes por dia, começando já na 
aula. O Professor pediu ainda para o aluno destacar as melodias da voz superior, que estavam demasiado 
piano. Assim, o aluno repetiu a passagem sete vezes, com uma segurança progressivamente maior. No fim, o 
Professor perguntou-lhe se achava provável falhar aquela secção naquele momento, o que o aluno negou. O 
Professor explicou que era esse mesmo o efeito do estudo, sendo necessário tocar bem muitas vezes, até que 
tocar bem se torne natural. Pelo contrário, se o aluno repetir várias vezes a peça mal tocada do início ao fim, 
tocar mal torna-se natural. O aluno confessou que, ultimamente, se sentia muito mais paciente, visto que, no 
estudo da peça Garden Steps, estudou a segunda secção compasso a compasso, repetindo cada compasso até 
o decorar e, então, repetindo pares de compassos. Fiquei muito surpreendido com essa disciplina no estudo, 
motivada sem dúvida pela possibilidade de desistir da guitarra, mas que lhe permitiu alcançar o nível exibido 
no exame. O Professor explicou que as duas músicas escolhidas eram das mais fáceis do quarto grau, pelo 
que a excelência na performance era exigida e estava ao alcance do aluno. 
 Avançaram para a peça Buen Augurio. A insegurança do aluno também tinha aumentado nesta peça. 
O Professor focou a articulação, pedindo ao aluno para ligar a melodia aguda, que soava staccato, 
principalmente nos compassos 5 e 6. Focando a dinâmica, explicou que aquela música tinha poucas 
dinâmicas escritas, notando ainda que estas eram muito óbvias. Por isso, concluiu que era essencial 
evidenciá-las, para dar interesse à música. Assim, o aluno tocou a peça novamente, enquanto o Professor 
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corrigia as dinâmicas, pedindo mais forte ou mais piano. Num momento em que o aluno estava a tocar muito 
forte antes de um crescendo, o Professor explicou que, assim, ficava sem margem para crescer. O Professor 
recordou que, a partir do compasso 13, a segunda e primeira cordas soltas deveriam soar muito mais piano do 
que o baixo. Enquanto o Professor exemplificava, tocando si e mi repetidamente, o aluno imitou a quarta e 
tocou o tema "Ó raspa". O Professor perguntou-lhe se ia tocar esse tema na audição e o aluno negou, parando 
imediatamente de tocar. O aluno recordou rapidamente o destaque do baixo, tocando o par de cordas soltas 
agudas mais piano. O Professor elogiou muito a sua compreensão dos conceitos e a facilidade com que 
domina as técnicas. Notou que, com a maior parte dos alunos, seria necessário explicar e corrigir várias vezes 
até compreenderem e aplicarem cada conceito. O Professor elogiou o talento natural do aluno, afirmando que 
só faltava mesmo estudo, para que, pela repetição, tocar bem se tornasse natural. Assim, pediu ao aluno que 
repetisse a segunda parte da peça, a partir do compasso 13, pelo menos, sete vezes diárias, começando logo 
na aula. Assim, o aluno repetiu a segunda secção sete vezes. O Professor explicou que o crescendo nos 
compassos 19 e 20, antes da repetição, encadeia com o início em termos de dinâmica, embora o aluno 
estivesse a realizar um piano súbito após a repetição. Exemplificou na guitarra ambas as formas, justapondo 
uma imitação do aluno à sugestão do Professor. O aluno compreendeu e realizou o crescendo desde o 
compasso 19 até ao primeiro compasso. De seguida, o Professor focou a coda, notando que não era dos finais 
mais óbvios. Por isso, explicou que era necessário ser ainda mais convincente na performance, para que não 
pareça um engano. O aluno estava a cortar o som antes do tempo, efetuando staccato na última nota do 
compasso 22. No entanto, o Professor sugeriu que a nota durasse toda a sua duração, exemplificando na 
guitarra. O aluno executou o efeito pretendido com eficácia. 
 No fim, o Professor retomou a conversa do início da aula. Explicou que tinha esperança de que o 
aluno, ao experimentar o sucesso, dominando as peças para a prova e para a audição, reacenda o gosto de 
tocar guitarra. O aluno confirmou que, por um lado, previa que iria sentir um vazio se abandonasse as aulas 
de guitarra. No entanto, explicou que os seus amigos já tinham desistido todos da música, pelo que este ano 
se tinha sentido um pouco só na escola. Por fim, confessou que estava dividido, perguntando-se a si próprio 
se deveria desistir ou continuar a aprender guitarra. Notou ainda que queria peças para as férias, quer 
continuasse quer desistisse das aulas no ano seguinte. 
 O Professor, focando a motivação do aluno, perguntou-lhe se tinha dúvidas quanto a acordes para 
tocar músicas pop. O aluno disse que não, explicando que tocava muitas músicas com acordes nos escuteiros. 
O Professor testou-o, pedindo vários acordes de sétima, sendo que o aluno conhecia de facto uma grande 
diversidade de acordes. O Professor elogiou o seu domínio. 
 Por fim, o Professor explicou que era preferível alcançar a positiva e poder optar entre permanecer 
ou não nas aulas de guitarra para o ano, do que obter uma negativa e ser forçado a permanecer contra a sua 
vontade. Assim, enfatizou a necessidade de estudo durante a semana seguinte. O aluno concordou. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 28 
Ano Letivo 2015/2016 

25/05/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. António 4º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a 
um diapasão, sem ajuda. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
1 

metrónomo 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura à 
primeira 

vista 

Ler partituras 
desconhecidas 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças 
escolhidas, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação 
do exemplo do Professor. Estudo 

lento da digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Cordas 
Compreender a 
importância da 

idade das cordas. 

Escuta de crítica à idade das cordas, 
com base na audição. Execução do 
destaque na linha do baixo a partir 

do compasso 13 da peça Buen 
Augurio, com a sua guitarra e com a 
guitarra da escola, que tem cordas 

mais recentes. 

5 

Reportório 

Conhecer e 
escolher 

reportório de 
guitarra. 

Escuta da execução do Professor, 
seguindo a partitura e observando o 
Professor. Diálogo sobre as peças, 

as épocas e os compositores. 
Diálogo sobre as preferências 

musicais do aluno e escolha do 
reportório. 

20 

Reportório / 
Motivação 

Conhecer 
reportório 

aliciante para 
graus mais 
avançados. 

Decidir continuar 
a estudar 
guitarra. 

Escuta de obras escolhidas pelo 
Professor, procurando aliciar o aluno 

a continuar os seus estudos de 
guitarra. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº28 
25 de Maio de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

16:15/17:00 
António 
4º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno António foi leccionada por mim. Note-se que já ocorreram as provas e audições 
deste 3º Período, pelo que a minha ação se focará já na preparação do próximo ano letivo. O aluno entrou na 
sala de repente, com grande ruído. Perguntei-lhe se não costumava bater à porta antes de entrar. O aluno 
bateu na porta, já do lado de dentro. O aluno perguntou se era preciso tirar as partituras das peças anteriores, 
antecipando que esta aula seria dedicada à escolha de novo reportório. No entanto, eu tinha planeado corrigir 
rapidamente alguns problemas da audição do dia anterior, pelo que lhe pedi para tirar as partituras. O aluno 
colocou as partituras na estante e emprestei-lhe um diapasão, para que afinasse a guitarra sozinho. O aluno 
conseguiu afinar a guitarra completamente sozinho, sendo que interferi apenas para corrigir a afinação de 
cordas que o aluno prematuramente considerara afinadas. Elogiei a sua evolução e a memorização do método 
de afinação. 
 Expliquei-lhe que os maiores problemas da audição se deviam, em grande parte, ao estado de 
profunda degradação das suas cordas. Note-se que as cordas já estavam muito enferrujadas e, em certas 
zonas, até verdes, no início do ano. Logo, após um ano, apesar de não terem sido muito utilizadas, estavam 
absolutamente degradadas. Os baixos não tinham qualquer brilho e o som geral era sujo e baço. Por isso, 
tanto na peça Cancion de Marc Andes como na peça Buen Augurio de Máximo Diego Pujol, os baixos não se 
ouviram. Assim, pedi-lhe para, rapidamente, tentar destacar os baixos na segunda parte do Buen Augurio, a 
partir do compasso 13, e para afirmar mais o baixo no fim da Cancion, a partir do compasso 27. O aluno fê-
lo, provando que, apesar das cordas, conseguia destacar mais do que na audição. De seguida, emprestei-lhe a 
guitarra da escola, que tinha cordas muito mais recentes, pedindo-lhe para tocar as mesmas secções com o 
mesmo destaque. Os baixos soaram muito mais destacados, não só devido à diferença entre as guitarras em 
si, mas em grande parte devido ao estado das cordas, visto que os bordões da guitarra da escola ainda tinham 
brilho. O aluno mostrou-se surpreendido. Após essa experiência elucidativa, alertei-o para a necessidade de 
destacar aquilo que queremos que o público ouça a cada momento e para a urgência de trocar de cordas, quer 
continue a estudar guitarra formalmente quer passe a tocar apenas nos escuteiros. 
 Após a crítica, elogiei muito a sua audição, dando-lhe os parabéns pelos resultados do seu estudo. 
Afirmei que, se tivesse começado o esforço mais cedo, conseguiria alcançar uma nota de excelência. O aluno 
confessou que estava muito nervoso na audição, o que, de facto, se notava, apesar do controlo que revelou 
durante a performance. 
 Passámos então para a escolha do reportório para as férias. Esmerei-me na escolha de peças que, 
embora adequadas ao grau e às dificuldades do aluno, fossem o mais apelativas e aliciantes possível, para 
tentar levá-lo a não desistir da guitarra para o ano. Assim, escolhi a peça Fado de Francis Kleynjans, o Estudo 
nº11 de Leo Brouwer e a peça Bossa Triste de Carlo Domeniconi. Expliquei que, de entre as três, o aluno 
deveria escolher duas. Toquei o Fado e perguntei a opinião do aluno. Ele disse que gostou muito. Toquei 
então a Bossa Triste e o aluno disse que também tinha gostado muito e que já estava a antecipar que a 
escolha da peça ia ser difícil. Por fim, toquei o Estudo nº11 de Brouwer. O aluno disse que eram todas fixes e 
que não sabia o que havia de escolher. Fiquei muito satisfeito com o comentário, que aceitei como um elogio 
à minha seleção. O Professor Tiago aproveitou para partilhar que, por coincidência, o Estudo nº 11 de 
Brouwer era uma peça muito íntima para si, relacionada até à sua decisão de seguir guitarra 
profissionalmente. Esta partilha foi muito oportuna, pois deu mais significado à peça e, nesta encruzilhada 
em que o aluno se encontra, dividido entre o prosseguimento ou o abandono do ensino artístico, este tipo de 
partilha, de referência e de atribuição de significado pode fazer a diferença. Perguntei ao aluno de que peça 
tinha gostado mais, sendo que ele escolheu o Fado. Escolhido o Fado, notei que bastava escolher entre o 
Estudo nº 11 e a Bossa Triste. Dada a indecisão do aluno, sugeri o Estudo nº 11, visto que contrastava mais 
com o Fado do que a Bossa Triste. O aluno concordou e eu notei que nada o impedia de ler a Bossa Triste 
durante as férias, mesmo que não a tocasse no próximo período. 
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 Escolhidas as peças, perguntei diretamente ao aluno o que ia fazer para o ano, isto é, se ia continuar 
nas aulas de guitarra ou se ia desistir, como anunciara que faria caso obtivesse uma classificação positiva. O 
aluno disse que era capaz de ficar, o que representava uma grande alteração no seu discurso. Disse-lhe que, 
tal como o Professor Tiago previra, ao trabalhar para obter uma nota positiva, sentiu-se novamente a tocar 
bem, o que o fez recordar o prazer de tocar guitarra. O aluno concordou e explicou que, após refletir, 
percebeu que abandonar as aulas de guitarra seria perder uma parte da sua vida. Elogiei a sua conclusão 
acertada e o seu gosto pela música. Expliquei-lhe também que, para além das três peças bonitas que eu 
tocara, havia muito mais peças ainda mais bonitas no reportório da guitarra. Expliquei-lhe que, ao abandonar 
as aulas, nunca chegaria a conhecer o prazer de tocá-las. Para ilustrar a minha afirmação, aliciando o aluno a 
permanecer no ensino artístico, trouxe gravações de várias peças que considerei adequadas ao gosto do aluno. 
Assim, mostrei-lhe as peças Un Dia de Noviembre de Leo Brouwer, Sons de Carrilhões de João Pernambuco, 
o Choro nº1 de Heitor Villa-Lobos e La Catedral de Agustin Barrios Mangoré. Expliquei que algumas dessas 
peças estariam ao alcance do aluno já no próximo ano. Ele pareceu muito entusiasmado. 
 Por fim, começámos a trabalhar a peça Fado. Expliquei que uma das dificuldades da peça consistia 
no ritmo 2 contra 3. Pedi-lhe para percutir o ritmo nas pernas, exemplificando primeiro. Começámos devagar 
e fomos acelerando pouco a pouco. Quando o aluno já se sentia mais confortável com a polirritmia, passámos 
para a leitura. Para facilitar a leitura e a polirritmia e para mostrar a divisão de camadas da textura, pedi-lhe 
para ler apenas a melodia. O aluno leu uma vez toda a melodia lentamente. Então, pedi-lhe para repetir, 
enquanto eu tocava o acompanhamento. O aluno estava claramente a gostar do exercício, sorrindo enquanto 
tocava. Nos momentos em que não havia nenhuma articulação no tempo devido às síncopas, pedi-lhe para se 
mover de alguma forma, o que o ajudaria a sentir o tempo. No início, eu ajustava o tempo do meu 
acompanhamento ao ritmo de leitura da melodia. No entanto, progressivamente fui-me tornando mais 
rigoroso com a regularidade, obrigando o aluno, através do acompanhamento, a manter o tempo na melodia. 
Lemos toda a peça dessa forma, efetuando logo as repetições escritas. De seguida, invertemos os papéis. A 
leitura do acompanhamento era mais exigente, pelo que o aluno precisou de mais tempo e ajuda. O aluno 
revelou dificuldades na distinção entre acompanhamento e melodia, embora tenha sido fácil para ele tocar 
apenas a melodia. Notei que todas as notas que não são melodia são acompanhamento e que se distinguem 
pelas hastes. Em alguns momentos, fui forçado a exemplificar na guitarra para que o aluno compreendesse o 
acompanhamento. Enquanto lia o acompanhamento, o aluno, por iniciativa própria, ia analisando e 
comentando a harmonia, com correção e entusiasmo. Lemos toda a peça dessa forma. Por fim, pedi-lhe para 
tocar melodia e acompanhamento simultaneamente, lendo muito lentamente. O aluno, com dificuldade, foi 
lendo devagar, enquanto eu o ajudava com as polirritmias. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. O aluno saiu satisfeito da aula, com aparente vontade de 
prosseguir com os seus estudos musicais. 
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3.3. Daniel 
 

Relatório/Reflexão de aula nº1 
07 de Outubro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(35 min. assistida/10 min. leccionada) 
 
 Esta foi a primeira aula do ano do aluno Daniel. Note-se que "Daniel" não é o nome real do aluno, 
tratando-se de um nome fictício utilizado para proteger a sua identidade. Ele escolheu, durante as férias, uma 
peça que queria tocar durante este primeiro período, o Capricho Árabe de Francisco Tárrega. Ele estudou a 
primeira página da peça. O Professor reparou que o Daniel tinha as unhas da mão direita muito curtas, pelo 
que o aluno explicou que a unha do indicador tinha lascado e, assim, teve que limá-las a todas até ao nível da 
lasca do indicador. O Professor fez uma breve exposição sobre vernizes e endurecedores de unhas, ilustrando 
com a sua experiência pessoal e dando sugestões para prevenir futuras situações semelhantes. 
 O aluno tinha-se esquecido de trazer a partitura do Capricho Árabe, mas o Professor tinha um 
exemplar na pequena biblioteca de partituras da sala de aula. 
 O Professor Tiago afina a guitarra do aluno. As cordas tinham sido mudadas recentemente pelo 
aluno, pelo que desafinavam facilmente. No fim, o Professor confirma a afinação com uma sequência de 
acordes. O aluno observa. 
 O aluno toca a primeira página do Capricho Árabe que estudara em casa, num andamento lento e 
com problemas ao nível rítmico. 
 O Professor recomenda uma peça para o trabalho técnico da mão direita, o Estudo nº1 de Heitor 
Villa-Lobos. 
 O Professor pede ao aluno para colocar a mão esquerda na posição do acorde de Mi m e o aluno 
começa a ler o arpejo do primeiro compasso, devagar, concentrando-se na digitação da mão direita. 
 Assim que o aluno se sente mais familiarizado com o arpejo, tocam compassos alternados, ora o 
aluno, ora o Professor (mantendo sempre o acorde de Mi menor). O Professor está a tocar com preparação da 
mão direita mas o aluno ainda não. 
 Então, o Professor exemplifica a forma como o aluno está a tocar (sem preparação da mão direita) e 
a forma como o Professor está a tocar (com preparação da mão direita). Pergunta-lhe então se percebe a 
diferença. O aluno não reconheceu a diferença. 
 De seguida, o Professor recorreu à exposição oral, explicando que a diferença era a antecipação, que 
consiste em pensar à frente, isto é, em tocar uma nota e ter as notas seguintes já preparadas. O Professor 
explicou que é necessária a simultaneidade de gestos, o que exige prática mas traz vantagens. O Professor 
afirmou que, ao lidar com velocidade, ter a antecipação como base é muito importante. Marcou-lhe, como 
trabalho para casa, ler apenas quatro acordes, para estudá-los em loop, focando a antecipação de dedos da 
mão direita. 
 O aluno afinou a sexta corda em Ré, confirmando a afinação com harmónicos. 
 O aluno começou a tocar novamente o Capricho Árabe, sendo alertado logo nos harmónicos iniciais, 
onde o Professor sugere a utilização do polegar, por uma questão de peso e intensidade. O aluno recomeça a 
peça, já com a alteração, e segue até um erro rítmico que cometera anteriormente, omitindo toda uma mínima 
no compasso 7. O Professor aponta o erro rítmico e o aluno recomeça, corrigindo o erro e seguindo até ao 
acorde do quarto compasso, ao qual altera o baixo. O Professor alerta-o novamente e recomenda contenção 
na velocidade. Recomenda ainda, apontando na partitura, um ligado técnico entre as duas últimas notas do 
segundo e sexto compassos. 
 Durante uma nova execução do aluno, o Professor estala os dedos, marcando a pulsação. Explica 
então que, apesar da flexibilidade de tempo inerente ao caráter da peça, seria pertinente começar por estudá-
la num tempo estável. 
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 O aluno segue com a sua performance e, referindo-se à escala do compasso 11, o Professor avisa 
que o tempo da execução do aluno representa aproximadamente um terço do andamento pretendido. O 
Professor reflete então sobre a digitação da escala, expondo sugestões. Por fim, recomenda o estudo com 
figuras pontuadas, ora semicolcheia/colcheia pontuada, ora o contrário, como método para acelerar a escala. 
 Nos 10 minutos finais, o Professor Tiago passou a aula para mim, como forma de primeiro contacto 
com o aluno. A minha intervenção incidiu no Capricho Árabe e no Estudo nº 1 de Villa-Lobos. 
 No Capricho Árabe, li com o aluno até ao compasso 21, avançando para além da primeira página 
estudada e ajudando-o com questões de digitação. 
 No Estudo nº1 de Villa-Lobos, li com o aluno os quatro acordes iniciais e, no fim, sugeri o estudo da 
antecipação dos dedos da mão direita em pares, como complemento da antecipação individual de cada dedo. 
 A meio desse exercício, terminou o tempo da aula. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 2 
Ano Letivo 2015/2016 

14/10/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a 
um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
1 

metrónomo 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Regularidade 
rítmica 

Manter o tempo 
durante a 

Introdução da 
peça Capricho 

Árabe. 

Estudo da Introdução da peça 
Capricho Árabe com metrónomo, 

procurando manter o tempo. 
10 

Preparação da 
mão esquerda 

Antecipar os 
dedos sobre os 

trastes 
necessários. 

Leitura dos acordes do Estudo nº 1 
de Villa-Lobos, acelerando as 

transições. 
10 

Preparação da 
mão direita 

Antecipar os 
dedos sobre as 

cordas 
necessárias. 

Estudo muito lento do arpejo. 
Observação da execução do 

Professor. Execução do arpejo e 
escuta das indicações e correções 

do Professor. 

10 
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Relatório/Reflexão de aula nº2 
14 de Outubro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a primeira aula completa que leccionei ao aluno Daniel. Ele assumiu não ter estudado muito 
para a aula, o que, ainda assim, não se traduziu em grandes obstáculos para a produtividade da aula. 
 A aula começou com a afinação da guitarra do aluno. No entanto, como planeado, decidi dar ao 
aluno alguma autonomia na afinação da sua guitarra. Esta autonomia estará dependente, por enquanto, de um 
afinador, que eu trouxe e emprestei ao aluno. Ele sabia perfeitamente que cravelha correspondia a que corda 
e para que lado se deve rodar a cravelha de forma a subir ou descer a afinação. No fim, o aluno confirmou a 
afinação de cada corda no afinador. O aluno estava claramente muito acostumado a afinar a guitarra sozinho. 
 Desta vez, o aluno trouxe a partitura do Capricho Árabe de Francisco Tárrega. 
 Perguntei ao aluno que peça preferia ver primeiro. Ele escolheu o Capricho Árabe. Como planeado, 
pedi-lhe que tocasse o que estudou do início ao fim, como uma primeira experiência de ansiedade na 
performance. A sua performance foi positiva, revelando melhorias consideráveis em relação à aula passada. 
Elogiei a sua performance. 
 Seguindo a minha planificação, e como se confirmou com a performance do aluno, era necessário 
um trabalho profundo sobre a pulsação e o ritmo. A pulsação oscilava em demasia e, aparentemente, com 
alguma aleatoriedade e, para além disso, as figuras rítmicas eram tratadas sem rigor, havendo inúmeros erros 
e inconsistências. 
 Para resolver este problema, liguei o metrónomo numa pulsação muito lenta e pedi-lhe que tocasse 
novamente a peça sem qualquer agógica e respeitando o ritmo. Foi um trabalho demorado, necessitando 
regularmente de exemplificar na guitarra para o aluno compreender a forma como a música se encaixa com o 
metrónomo. No fim, o início, até ao compasso 10, ficou montado com o ritmo certo e uma pulsação estável. 
 De seguida, e como planeado, estudámos as passagens rápidas, como a escala do compasso 11 e os 
ligados descendentes, revendo a digitação, trabalhando lentamente com metrónomo e efetuando antecipação 
da mão esquerda. 
 Por fim, seguimos para o Estudo nº 1 de Heitor Villa-Lobos, no qual o Professor Tiago pretendia 
trabalhar a antecipação da mão direita. Estudámos muito lentamente cada gesto do arpejo, decompondo-o. 
Exemplificando na guitarra e corrigindo os seus erros, tentei aperfeiçoar ao máximo cada gesto de 
antecipação do aluno. 
 Aproveitámos ainda para ler a maior parte do Estudo, estudando minuciosamente a digitação e as 
transições entre acordes. 
 Durante esse trabalho, terminou o tempo da aula. 
 Pedi-lhe que continuasse o estudo lento da antecipação da mão direita no Estudo nº 1 de Villa-Lobos 
e que trabalhasse com metrónomo a introdução do Capricho Árabe, até ao compasso 12. Sugeri-lhe ainda que 
lesse um pouco mais do Capricho Árabe, para avançar já com a leitura da peça, que é extensa. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 3 
Ano Letivo 2015/2016 

21/10/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
1 

metrónomo 

5 

Performance Experienciar situação 
de performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Regularidade 
rítmica 

Manter o tempo 
durante a Introdução 

da peça Capricho 
Árabe. 

Estudo da Introdução da peça 
Capricho Árabe com 

metrónomo, procurando manter 
o tempo. 

5 

Barra / Barra 
quebrada 

Conhecer e distinguir 
os conceitos de barra 
e de barra quebrada. 

Executar barras 
quebradas. 

Escuta de explicação e 
observação da exemplificação 

do Professor. Execução 
alternada de barras e de barras 

quebradas. 

5 

Motricidade / 
Gestão do 

estudo 

Executar com 
segurança as 

passagens dos 
compassos 11 e 34 
do Capricho Árabe. 
Isolar as passagens 
mais problemáticas. 

Estudo isolado das passagens 
dos compassos 11 e 34 do 

Capricho Árabe. 
5 

Preparação da 
mão esquerda 

Antecipar os dedos 
sobre os trastes 

necessários. 

Leitura dos acordes do Estudo 
nº 1 de Villa-Lobos, acelerando 

as transições. 
5 

Preparação da 
mão direita 

Antecipar os dedos 
sobre as cordas 

necessárias. 

Estudo muito lento do arpejo. 
Observação da execução do 

Professor. Execução do arpejo 
e escuta das indicações e 
correções do Professor. 

Definição dos momentos em 
que se antecipa apenas um 

dedo ou dois dedos em 
simultâneo. 

5 
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Ligados 
ascendentes 

Executar os ligados 
ascendentes dos 

compassos 24 e 25 
do Estudo nº 1 de 
Villa-Lobos com 

correção. 

Estudo de um exercício de 
ligados, procurando a igualdade 

rítmica e de dinâmica. 
5 
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Relatório/Reflexão de aula nº3 
21 de Outubro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a segunda aula completa que leccionei ao aluno Daniel. Ele assumiu não ter estudado nada, 
devido a um teste, o que, desta vez, se traduziu em obstáculos para a produtividade da aula. 
 A aula começou com a afinação da guitarra do aluno. No entanto, como planeado, decidi dar ao 
aluno alguma autonomia na afinação da sua guitarra. Esta autonomia estará dependente, por enquanto, de um 
afinador, que eu trouxe e emprestei ao aluno. Ele sabia perfeitamente que cravelha correspondia a que corda 
e para que lado se deve rodar a cravelha de forma a subir ou descer a afinação. No fim, o aluno confirmou a 
afinação de cada corda no afinador. O aluno está claramente muito acostumado a afinar a guitarra sozinho e 
tem total autonomia, na posse de um afinador. 
 Perguntei ao aluno que peça preferia ver primeiro. Ele escolheu novamente o Capricho Árabe de 
Francisco Tárrega. Como planeado, pedi-lhe que tocasse o que estudou do início ao fim, como mais uma 
rodagem e experiência de ansiedade na performance. A sua performance foi demasiado semelhante ao início 
da aula anterior, revelando os mesmos erros de ritmo e pulsação. Tal como com o aluno anterior, não 
comentei a sua performance, pois não podia elogiá-la e receava desmotivá-lo se desse a minha opinião 
sincera. 
 Seguindo a minha planificação, e como se confirmou com a performance do aluno, era necessário 
um novo trabalho profundo sobre a pulsação e o ritmo. A pulsação tornou a oscilar em demasia e, 
aparentemente, com alguma aleatoriedade e, para além disso, as figuras rítmicas eram novamente tratadas 
sem rigor, havendo inúmeros erros e inconsistências. 
 Para resolver este problema, tornei a ligar o meu metrónomo numa pulsação muito lenta e pedi-lhe 
que tocasse novamente a peça sem qualquer agógica e respeitando o ritmo. Foi um trabalho demorado, 
necessitando regularmente de exemplificar na guitarra para o aluno recordar a forma como a música se 
encaixa com o metrónomo. No fim, a introdução voltou a ficar montada com o ritmo certo e uma pulsação 
estável. 
 De seguida, e como planeado, estudámos as passagens rápidas, como as escala do compasso 11 e os 
ligados descendentes, revendo a digitação, trabalhando lentamente com metrónomo e efetuando antecipação 
da mão esquerda. 
 Desta vez, lemos até ao compasso 35, trabalhando uma nova escala, uma escala cromática rápida 
com uma quintina final. 
 Na nova secção, surgiu um tipo de barra que o aluno desconhecia, a barra quebrada. Aproveitando o 
material musical, trabalhámos questões técnicas do arpejo e da antecipação da mão esquerda na mudança de 
posição. 
 Apercebi-me de que o aluno tinha dificuldades com barras, sendo que ele revelou que lhe doía um 
tendão quando efetuava barras. Pedi-lhe que não forçasse, que relaxasse a mão por uns minutos e, de seguida, 
trabalhámos apenas as secções que não tinham barras. 
 Por fim, seguimos para o Estudo nº 1 de Heitor Villa-Lobos, no qual o Professor Tiago pretendia 
trabalhar a antecipação da mão direita. Voltámos a estudar muito lentamente cada gesto do arpejo, 
decompondo-o. Exemplificando na guitarra e corrigindo os seus erros, continuei a tentar aperfeiçoar ao 
máximo cada gesto de antecipação do aluno. 
 Vimos ao pormenor quando podíamos aplicar a antecipação de um só dedo ou de dois dedos. 
Expliquei-lhe ainda que ele não estava com a atitude certa em relação à antecipação, e que deveria ser mais 
rápido, mais direto, mais mecânico com cada gesto. Ele compreendeu a diferença e mudou radicalmente de 
atitude. 
 Relemos o Estudo até ao compasso 25, trabalhando a secção de ligados nos compassos 24 e 25. Para 
isso, recorri a um exercício de ligados ascendentes. Pedi ao aluno para procurar a igualdade rítmica e 
dinâmica em todos os ligados. Por fim, escrevi uma sugestão de digitação para essa passagem de ligados. 
 Terminou o tempo da aula. 
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 Pedi-lhe que continuasse o estudo lento da antecipação da mão direita e da correção dos ligados 
ascendentes no Estudo nº 1 de Villa-Lobos e que trabalhasse com metrónomo a introdução do Capricho 
Árabe. Sugeri-lhe ainda que lesse mais Capricho Árabe, para avançar com a leitura da peça, que era extensa. 
Resumindo, mantinham-se os mesmos objetivos da aula passada. No entanto, tínhamos avançado mais na 
partitura e trabalhado os detalhes com mais profundidade do que na última aula. 
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Relatório/Reflexão de aula nº4 
28 de Outubro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta foi a segunda aula do aluno Daniel a que assisti. O Professor pergunta-lhe como estão as peças 
e ele responde "Hmm, vão bem", pouco convicto. 
 O Professor nota que as unhas do aluno estão maiores do que o normal e celebra a situação, 
elogiando-o. Vendo mais de perto, apercebe-se de que a forma das unhas não é a mais aconselhada. Pergunta 
ao aluno se este se lembra do que o Professor lhe recomendou sobre as unhas e o aluno responde que a forma 
devia ser o inverso daquela que adotara nas suas unhas. Isto é, as unhas do aluno formavam uma rampa para 
a direita em vez de formarem uma rampa para a esquerda. O Professor concordou e foi buscar um livro sobre 
a forma das unhas, afirmando que há uma fundamentação teórica sólida por trás dessa área do saber. 
Mostrando o livro, explicou que há diversas possibilidades para a forma das unhas de um guitarrista e, 
embora partilhasse a sua preferência, não se opunha de forma alguma a outras escolhas dos alunos. Mostrou 
diferentes tipos de unhas representados no livro e, embora o Professor não utilize unhas para tocar guitarra, 
comparou-os com os seus próprios dedos e com os dedos do aluno. De seguida, mostrou duas possibilidades 
para a forma das unhas, a unha redonda e a unha com rampa para a esquerda. Defendeu que a unha redonda 
resulta num timbre mais metálico porque embate logo na corda, enquanto que a rampa para a esquerda 
permite que o ataque combine polpa e unha. O Professor recomendou-lhe que experimente essas formas e 
outras formas de limar as unhas, para que possa formar uma opinião. De seguida, o Professor pegou numa 
lixa e explicou ao aluno como poderá moldar as unhas. O aluno queixou-se de uma unha que tende a partir-
se, separando-se em duas lascas. O Professor sugere-lhe que use verniz ou endurecedor para fortalecer as 
unhas. Explica ainda que, em casa, deverá ganhar experiência, pois a forma varia de unha para unha e, por 
vezes, a aparência parece estar ótima mas o som não tem muita qualidade e vice-versa. Falou ainda sobre a 
gramagem das lixas, aconselhando 1000 e 2000. 
 O Professor Tiago afina a guitarra do aluno. No fim, o Professor confirma a afinação com uma 
sequência de acordes. O aluno observa. 
 A aula avançou para o Capricho Árabe de Francisco Tárrega. O Professor relembrou o aluno, que 
estivera a trabalhar com metrónomo comigo, de que a peça exige liberdade, mas só depois de se ter alcançado 
a regularidade rítmica. O aluno começa a tocar, tentando manter regularidade rítmica. O Professor corrigiu o 
aluno imediatamente após um erro rítmico, visto que o aluno tocou uma semínima em vez de uma mínima, 
no compasso 4. A certa altura, dadas as oscilações de tempo, o Professor começou a percutir a pulsação, 
elogiando as secções ritmicamente impecáveis e corrigindo imediatamente os erros que iam surgindo. 
Quando terminou a introdução, o Professor mudou a abordagem e pediu ao aluno para, mantendo a sensação 
da pulsação, tocar novamente do início, de forma mais orgânica. Para isso, o aluno recomeçou do início, 
enquanto o Professor o dirigia como maestro, utilizando as mãos e reforçando a direção ao sussurrar a 
contagem dos tempos, respirar sonoramente antes de cada entrada, cantar certos trechos da peça e estalar os 
dedos em alguns tempos. Após uma primeira tentativa para se habituar, o aluno tocou a introdução até à 
escala do compasso 11. Na escala, dadas as dificuldades, o Professor focou-se nos pontos de apoio. Pediu ao 
aluno para tocar o trecho entre o primeiro e o segundo pontos de apoio, em loop, ora o Professor, ora o aluno. 
De seguida, tornaram a recomeçar a introdução com direção do Professor, para definir o tempo, e saltaram 
diretamente para a escala. Seguiram com o mesmo andamento para o trecho entre o segundo e o terceiro 
pontos de apoio da escala, isto é, o segundo conjunto de sextinas do compasso 11. Dadas as dificuldades do 
aluno, detiveram-se algum tempo neste trecho. Quando a passagem já estava mais segura, o Professor pediu-
lhe para tocar a escala inteira, enquanto o Professor tocava apenas os pontos de apoio. As dificuldades 
mantiveram-se e o Professor pediu ao aluno para estudar em casa toda a introdução com metrónomo, com a 
semínima igual a 50 batimentos por minuto, para que, depois, se pudesse trabalhar a flexibilidade do tempo. 
O Professor exemplificou, tocando a escala, primeiro rigorosamente a tempo e depois com rubato, explicando 
que o objetivo final é o rubato mas que este exige o domínio prévio da passagem a tempo. Como o aluno 
estava a tocar a escala repetidamente e a enganar-se, o Professor relembrou o método de tocar entre pontos de 
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apoio. Para consolidar, tocaram juntos novamente toda a introdução com metrónomo, até ao compasso 13. O 
Professor explicou ainda que o tempo de semínima igual a 50 unidades metronómicas seria o tempo de 
estudo, embora possa ser também o tempo de concerto, desde que seja flexível. Clarificou que a flexibilidade 
do tempo significa dar mais espaço a certos tempos e menos a outros, simplificando ao dizer que o espaço 
entre compassos deverá ser o mesmo mas, dentro de cada compasso, pode haver liberdade. Ao avançar para o 
tema, o aluno tocou várias notas erradas por distração, as quais corrigiu imediatamente, após o alerta do 
Professor. A execução foi gaguejada, hesitante e com algumas notas emprestadas da modulação maior. O 
Professor chamou a atenção para as indicações de tenuto. O aluno disse que não conhecia nem a expressão 
nem o símbolo. O Professor explicou que o tenuto pede que o intérprete se detenha na nota, isto é, que lhe dê 
mais tempo. Exemplificou o tenuto, primeiro vocalmente e depois na guitarra. O aluno, de seguida, executou 
a passagem com um tenuto convincente. O Professor notou que o tempo não estava regular e, por isso, ligou 
o metrónomo. O aluno mostrou confusão, não sabendo se o metrónomo deveria coincidir com a semínima ou 
com a colcheia da peça. Perante a hesitação, o Professor tocou um pouco a tempo com o metrónomo, sendo 
que, assim, o aluno compreendeu imediatamente. O Professor corrigiu um problema de digitação, 
recomendando o dedo 2 (que estava escrito na partitura) em vez do dedo 1 que o aluno utilizou no dó 
sustenido final do compasso 20. O Professor explicou que deve manter-se o mesmo andamento de 
metrónomo ao longo de toda a peça e pediu-lhe que estudasse até à secção em Ré Maior até à aula seguinte, 
pois a leitura estava a levar demasiado tempo. O aluno disse que já tinha lido toda essa parte comigo na aula 
passada, mas que não tinha conseguido estudar devido a testes da escola. 
 A aula seguiu para o Estudo nº1 de Heitor Villa-Lobos. O aluno mostrou o arpejo de mão direita em 
cordas soltas com antecipação, como tínhamos trabalhado na aula anterior. O Professor ficou satisfeito com a 
evolução. Ainda assim, explicou-lhe que, para elevar o arpejo a um nível considerável de perfeição técnica, 
seriam necessárias cerca de oitenta horas de estudo com metrónomo, subindo o tempo uma unidade 
metronómica de cada vez. Admitiu, no entanto, que, mesmo que o aluno não pudesse dedicar oitenta horas ao 
arpejo, oito horas já permitiriam um avanço técnico visível. O Professor identificou oralmente os pontos de 
apoio do arpejo por tempo, exemplificando na guitarra. De seguida, tocaram juntos o arpejo sobre o primeiro 
acorde, repetindo inúmeras vezes com metrónomo, acelerando gradualmente o tempo e mudando 
esporadicamente de acorde da mão esquerda. O aluno revelou grandes dificuldades na manutenção do tempo 
do metrónomo e na leitura dos acordes. Para tornar a tarefa mais interessante, o Professor arpejou o acorde de 
Lá menor enquanto o aluno arpejava o acorde de Mi menor. Aproveitou para explicar e contextualizar 
brevemente o politonalismo. No fim, perguntou-lhe se achava este tipo de trabalho muito chato ou se lhe 
dava algum gozo. O aluno expressou o seu desagrado. O Professor, sabendo que o aluno pratica natação de 
competição, comparou a subida de uma unidade do metrónomo no Estudo nº1 à descida de um centésimo de 
segundo no cronómetro de uma prova de natação. Ambas exigem trabalho repetitivo e continuado mas, 
quando se atingem esses pequenos objetivos, há um sentimento de satisfação. O aluno concordou. O 
Professor disse-lhe que o limite do aluno deveria ser de cerca de 84 batimentos por minuto. O aluno 
discordou e, quando o Professor ligou o metrónomo, o aluno, alimentado pela vontade de superar as 
expectativas do Professor, conseguiu arpejar a 84 e ainda acelerou mais. O Professor recordou que há mais 
dificuldades para além do arpejo em si, como a manutenção da boa preparação da mão e a mudança rápida 
dos acordes da mão esquerda. Assim, pediu-lhe para continuar a ler o Estudo nº1 em casa. O aluno disse que 
já tinha lido comigo, mas que não tinha conseguido estudar em casa. O Professor pediu-lhe para decorar os 
acordes em casa, pois é fácil memorizá-los. O aluno afirmou que o Estudo nº1 não era a sua prioridade, pois 
queria concentrar-se no Capricho Árabe. O Professor explicou que ambas as peças deviam ser a sua 
prioridade. Avançaram diretamente para a passagem de ligados nos compassos 24 e 25, estudando-a 
segmentada entre pontos de apoio. São discutidas duas digitações diferentes para esta passagem, uma 
indicada por mim na última aula e outra sugerida pelo Professor Tiago, ficando ambas sujeitas à escolha do 
aluno, que foi aconselhado a aprender ambas para poder decidir de forma informada. Tecnicamente, e 
independentemente da digitação, os ligados do aluno estavam fracos e irregulares, isto é, a segunda nota mal 
se ouvia e vinha cedo demais. O Professor alertou-o para esses problemas, explicando oralmente e 
exemplificando na guitarra. Persistindo o problema da irregularidade, o Professor aconselhou-o a, no estudo, 
contrariar essa tendência demorando um pouco mais de tempo na primeira nota dos ligados. O que complica 
a situação é que o aluno não reconhece essa irregularidade e até chega a duvidar e discordar do Professor. 
Após várias imitações vocais e instrumentais do Professor, o aluno acaba por reconhecer o erro na sua 
própria execução, mas só quando é muito evidente. Quando a irregularidade é ligeira, ele não a ouve e, por 
isso, nunca chega a tocar de forma totalmente regular. O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 5 
Ano Letivo 2015/2016 

04/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 25 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

5 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Forma / 
Interpretação / 

Dinâmica / 
Fraseado 

Compreender a 
forma do tema da 

peça Capricho 
Árabe. 

Análise da partitura. Divisão do 
tema em frases. Diálogo sobre a 

forma do tema. 

10 Aplicar dinâmicas e 
fraseados de acordo 

com a forma do 
tema da peça 

Capricho Árabe. 

Diálogo sobre a interpretação do 
tema. Definição de fraseado e 

dinâmicas para o tema, de 
acordo com a forma analisada. 

Agógica Executar um 
accelerando eficaz. 

Escuta da execução do 
Professor do compasso 21 da 

peça Capricho Árabe. Estudo do 
accelerando. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº5 
04 de Novembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(20 min. assistida / 25 min. leccionada) 
(Primeira aula assistida pelo Prof. Pedro Rodrigues) 
 
 Esta foi a terceira aula que leccionei ao aluno Daniel e foi a primeira que contou com a presença do 
Professor Pedro Rodrigues. A primeira metade da aula foi leccionada pelo Professor Tiago. O Professor 
Tiago perguntou ao aluno como tinha sido o estudo em casa, ao que ele respondeu com um sorriso 
comprometido, justificando a falta de estudo com um teste de Português. O Professor Tiago afinou a guitarra 
do aluno enquanto lhe perguntava como estavam as suas unhas. O aluno disse que tinha partido a unha do 
médio e que não tinha mudado a forma das outras unhas, apesar do trabalho realizado na aula passada. O 
Professor Tiago, com uma lixa, exemplificou rapidamente no aluno uma possibilidade de forma das unhas, 
permitindo que a aula decorresse com controlo do som e sem as unhas prenderem nas cordas. Explicou ainda 
que algumas formas são desaconselháveis ao nível da técnica e do som. De seguida, pediu-lhe que tocasse 
uma corda solta com cada dedo, em apoiando e tirando, para conferir o som. Foi-lhe corrigindo o ataque, 
pedindo um som mais cheio, com mais polpa e com menos unha. 
 O Professor perguntou ao aluno com que peça preferia começar. O aluno preferiu novamente o 
Capricho Árabe de Francisco Tárrega, mas o Professor achou que era melhor começar com o Estudo nº1 de 
Heitor Villa-Lobos. O aluno começou a tocar, lentamente, o primeiro acorde, com irregularidades rítmicas no 
arpejo da mão direita. Na passagem para o segundo acorde, parou, para ler o acorde. Claramente, não tinha 
tocado o estudo desde a aula passada e estava a lê-lo. O Professor comentou a sua falta de estudo e 
confirmou-a em diálogo com o aluno. Decidiu então estudar os cinco primeiros acordes com o aluno, para 
poder trabalhar o arpejo e a transição entre acordes. Desta forma, o aluno continuou a reler os acordes em 
loop, enquanto o Professor lhe corrigia problemas de digitação ou erros de notas. Perguntou se o aluno sabia 
porque é que se devia usar os dedos 2 e 3 em vez dos dedos 1 e 2 no acorde do terceiro compasso. Dada a 
ausência de resposta, explicou que a digitação é pensada de acordo com o contexto, isto é, com o que 
antecede e com o que acontece a seguir a cada passagem. Assim, explicou, exemplificando na guitarra, que 
optar por aqueles dedos em particular facilitava a transição para o acorde seguinte, embora fosse indiferente 
em relação ao acorde anterior. Explicou ainda que, quando um determinado acorde só tem uma digitação 
possível ou conveniente, como é essencialmente o caso dos acordes dos compassos 2 e 4, toda a digitação 
dessa passagem deve ser pensada em função desse acorde. Ao experimentar ambas as opções, o aluno disse 
que lhe era igualmente fácil qualquer das digitações. O Professor pediu-lhe então que depois optasse por uma 
mas que, durante esta aula, adotasse a sugestão do Professor. O Professor pediu-lhe para tocar só os acordes, 
sem o arpejo da mão direita. Repetiram inúmeras vezes as diversas transições entre acordes, em imitação, ora 
o Professor, ora o aluno, acelerando-as aos poucos. Após esse trabalho, o Professor tornou a pedir ao aluno 
que tocasse a música por acordes desde o início. O aluno tocou o primeiro acorde e voltou a parar antes do 
segundo acorde, executando um acorde errado. O Professor corrigiu-o novamente e, no fim, virou a partitura 
ao contrário, pedindo-lhe para tocar os acordes de cor. Curiosamente, apesar de alguns erros prontamente 
corrigidos pelo Professor, foi muito mais fácil para o aluno tocar de cor do que lendo a partitura. Já tinha tido 
a oportunidade de constatar que este aluno tem uma grande facilidade em decorar a partitura, capacidade que 
é contrabalançada pelas suas dificuldades de leitura. Após os cinco acordes estarem seguros, o Professor 
pediu-lhe que adicionasse o arpejo da mão direita, reforçando a importância de um andamento muito lento, 
para que seja possível a mudança de acordes sem paragens. No entanto, apesar do andamento lento, o aluno 
parou em cada transição entre acordes. O Professor deu-lhe tempo e autonomia para ir melhorando 
progressivamente. Pediu-lhe também que tivesse atenção ao som, procurando um som mais forte e mais 
cheio. Notando que o aluno tinha deixado totalmente de fazer a antecipação da mão direita, mesmo depois de 
todas as aulas dedicadas quase exclusivamente a esse aspeto, o Professor, após afirmar que o aluno já tinha 
dominado a técnica em aulas anteriores, perdendo-a por falta de estudo, tornou a explicar o mecanismo. 
Demonstrou na guitarra, explicando que, com o ataque de cada dedo, outro dedo é preparado 
simultaneamente. Ou seja, há sempre dois gestos em cada ataque. O aluno ouviu novamente a explicação, 
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acenando com uma expressão claramente comprometida, pois ele já tinha aprendido o mecanismo mas, 
devido à ausência de estudo em casa, tinha-se esquecido e perdido a prática. O Professor, para reduzir a 
dificuldade, pediu ao aluno que realizasse o arpejo sobre o primeiro acorde apenas, tendo atenção à 
preparação dos dedos. Ao dirigir a sua atenção para a preparação dos dedos, o aluno perdeu a qualidade de 
som. O Professor pediu-lhe que não fizesse um som tão metálico, aconselhando-o a pressionar mais as 
cordas. Notando ainda as irregularidades rítmicas, ligou um metrónomo num andamento semelhante ao do 
aluno. O aluno demonstrou uma grande dificuldade em acompanhar o tempo do metrónomo, pelo que o 
Professor ainda reduziu mais a velocidade. Ainda assim, o aluno continuou com dificuldades em se manter 
junto com o metrónomo, não devido a problemas técnicos, mas por falta de treino de sincronismo. O 
Professor explicou-lhe que, em casa, deveria dominar o arpejo naquela velocidade e ir aumentando duas 
unidades metronómicas de cada vez. O Professor pediu-lhe para fazer esse estudo em casa para a próxima 
aula, como deveria ter feito para esta aula. Avançaram diretamente para a passagem de ligados nos 
compassos 24 e 25. O aluno mostrou que se lembrava da passagem, que já tínhamos trabalhado. O Professor, 
notando o desequilíbrio rítmico dos ligados, que tendem a ter a primeira nota menor que a segunda, pediu ao 
aluno para dar mais peso à nota de partida. Exemplificou na guitarra ambas as formas, primeiro imitando o 
aluno e depois executando os ligados com o ritmo regular, explicando oralmente. O aluno repetiu a passagem 
algumas vezes em imitação, ora o Professor, ora o aluno, tendo atenção à regularidade rítmica. Tornaram a 
rever as duas digitações para essa passagem, uma que eu tinha anotado na partitura e outra que o Professor 
Tiago tinha sugerido. O aluno ficara encarregue de optar entre ambas na aula passada, o que não aconteceu. 
O Professor tornou-lhe a pedir para optar em casa por uma das digitações, alertando-o ainda para a 
necessidade de tocar cada uma das digitações, pelo menos, umas 24 vezes, para que possa existir uma escolha 
informada. Afirmou ainda que, com zero repetições de cada digitação, é impossível escolher com 
consciência. O aluno comprometeu-se a estudar, revelando que na próxima semana não teria quaisquer testes. 
O Professor, aproveitando a disponibilidade, pediu-lhe para trazer o Estudo nº1 de memória desde o início até 
ao compasso 25. Perante a expressão aborrecida do aluno, o Professor explicou que era fácil decorar aquele 
estudo, visto que bastava decorar as posições dos acordes. O aluno afirmou que preferia estudar o Capricho 
Árabe durante a semana. O Professor explicou que seria muito mais difícil decorar o Capricho Árabe durante 
a semana. O aluno discordou, afirmando que é mais fácil decorar o Capricho Árabe do que o Estudo nº1, 
defendendo que este, por ser muito sistemático, se tornava mais difícil para a memória. O Professor Tiago 
explicou-lhe porque é que discordava, visto que o Capricho Árabe tem elementos mais complexos, que 
exigem mais esforço de memorização. Reforçou também a necessidade de avançar com o Estudo nº 1. 
 Após o Estudo nº1, o Professor Tiago pediu-me para assumir o resto da aula, trabalhando o Capricho 
Árabe com o aluno. Recordei o aluno de que devia afinar a sexta corda em Ré e pedi-lhe para tocar a peça 
quando se sentisse pronto. Ele executou-a até ao compasso 35, num tempo muito lento e irregular e 
apresentando diversas paragens, erros, repetições e hesitações. A qualidade da performance foi reduzindo à 
medida que avançava na partitura, sendo que a partir do compasso 26 demonstrava uma enorme insegurança. 
Nos compassos 34 e 35, o aluno já estava só a ler, parando entre cada nota. Ou seja, a peça tinha melhorado 
pouco desde a última aula porque o aluno praticamente não estudou. Confrontado com esta situação, comecei 
por comentar os aspetos que tinham melhorado, elogiando o domínio da escala final do compasso 11. Disse-
lhe, no entanto, que teríamos que trabalhar novamente o tempo, pois continuava muito irregular. Tornei a 
explicar que a liberdade inerente ao caráter da peça poderia vir depois, quando já houvesse uma base sólida e 
estável sobre a qual se acrescentariam as agógicas. Pedi-lhe então que executasse uma vez a introdução 
estritamente a tempo, sem quaisquer agógicas. O aluno contou três tempos nos harmónicos iniciais e manteve 
semicolcheias regulares no segundo compasso, mas os três tempos iniciais e as semicolcheias seguintes 
estavam em dois andamentos distintos. Demonstrei na guitarra e expliquei o erro oralmente. O aluno 
recomeçou a peça, atenuando a diferença de andamentos sem a resolver totalmente. Repetiu e eu contei 
semicolcheias, vocalizando "um, dois, três, quatro" em cada tempo, e a execução dele já foi ritmicamente 
uniforme. Quando atingiu a escala do compasso 11, reduziu subitamente o andamento, isto é, a sextina foi 
executada devagar. Expliquei-lhe que, para que se mantenha um único andamento, ou se acelerava a sextina 
ou se atrasava tudo o resto. O aluno tentou, no mesmo andamento, manter o tempo na sextina, falhando as 
notas e sacrificando a técnica. Disse-lhe que tinha que estudar a escala em casa, das formas que tínhamos 
abordado em aulas passadas, começando numa velocidade muito lenta e acelerando pouco a pouco com 
metrónomo, como com o Estudo nº1. Decidi avançar para o tema, pois o aluno sabia exatamente o que era 
necessário fazer em relação à introdução, à qual já tínhamos dedicado demasiado tempo em aulas anteriores. 
Perguntei-lhe em quantas partes dividiria o tema. Perante o seu silêncio e expressão acanhada, pedi-lhe para 
tocar o tema e para ir dizendo sempre que notasse que acabava ou começava alguma frase. O compasso 16 
consiste na repetição da frase do compasso 15. Visto que o aluno não identificou oralmente esse detalhe 
formal, perguntei-lhe o que tinha acabado de acontecer na música. Ele refletiu demoradamente e acabou por 
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concluir que tinha tocado duas vezes a mesma frase. Dei-lhe os parabéns pela sua resposta e perguntei-lhe se 
gostava de ouvir duas vezes a mesma coisa. Ele disse que geralmente não gostava, mas que estava escrito 
assim na partitura. Eu perguntei-lhe o que podíamos fazer para que as duas frases ficassem diferentes uma da 
outra. Ele disse que não sabia. Eu expliquei que podíamos fazer muitas coisas diferentes, ao nível da agógica, 
da dinâmica, da articulação ou do timbre. Sugeri que experimentasse, por exemplo, tocar a segunda frase 
mais forte do que a primeira, para reforçar a insistência. Ele concordou e fê-lo. Perguntei-lhe se gostava do 
resultado e ele pareceu entusiasmado. Reforcei que era apenas uma sugestão e que ele era livre de trazer as 
suas próprias sugestões para diferenciar ambas as frases. Expliquei-lhe ainda que era livre de tocá-las iguais 
se fosse essa a sua decisão musical. Encorajei-o a experimentar diferentes opções e a tomar ele próprio as 
suas escolhas. Seguindo com o tema, surge uma grande subida e descida nos compassos 17 e 18. Perguntei-
lhe o que tinha acontecido musicalmente e, face ao seu silêncio, notei que, após as frases repetidas, havia um 
grande arco. Perguntei-lhe o que podíamos fazer para realçar aquele arco. Ele respondeu que podíamos fazer 
crescendo e diminuendo. Eu elogiei muito a sua resposta e pedi-lhe para experimentar. Dadas as suas 
dinâmicas incipientes, reforcei a importância de executar dinâmicas assumidas, em vez de as esboçar apenas, 
porque se tornam imperceptíveis. Ilustrei a minha explicação com demonstrações na guitarra. O aluno fez 
então um crescendo assumido, mas perdeu a força antes de atingir o fim da subida. Perguntei-lhe se preferia 
ouvir o crescendo até ao fim da subida ou só até meio, exemplificando. Ele preferiu o crescendo até ao fim da 
subida. Pedi-lhe então para aplicar o crescendo escolhido, o que ele fez com distinção. De seguida, no 
decrescendo seguinte, o aluno reduziu a dinâmica de forma muito abrupta, em vez de reduzi-la de um modo 
uniforme ao longo do tempo. Mostrei-lhe ambas as formas na guitarra, explicando que nenhuma estava 
errada, mas que deveriam ser ambas ponderadas antes de se escolher uma opção. Pedi-lhe que, por enquanto, 
tentasse manter uma redução gradual da dinâmica ao longo do decrescendo. Ele conseguiu fazê-lo de forma 
eficaz. Pedi-lhe para repetir todo o tema até esse ponto, o que ocorreu várias vezes, apresentando de cada vez 
um erro diferente, mas tornando-se progressivamente mais eficaz. Após a secção trabalhada, surgem duas 
novas subidas e descidas, entre os compassos 20 e 22. Perguntei-lhe o que poderíamos fazer para destacar 
aqueles contornos melódicos. Desta vez, transferindo o trabalho realizado na secção anterior, o aluno sugeriu 
prontamente que fossem de novo aplicados crescendos e diminuendos. Concordei e o aluno executou a 
passagem, realizando dinâmicas eficazes. Ainda assim, mostrei-lhe como o início e o final dos crescendos e 
diminuendos não estava claro. Pedi-lhe para determinar exatamente onde começava e onde acabava cada 
dinâmica. Apercebendo-se da indefinição, o aluno refletiu e sugeriu várias possibilidades. Elogiei o seu 
envolvimento. Ao repetir a passagem, as dinâmicas estavam muito mais claras. Ainda assim, recordei que o 
aluno poderia tocar o início da frase mais piano, obtendo uma margem maior para o crescendo. Apontei para 
a indicação de accelerando no compasso 21, pedindo-lhe para concretizar a agógica indicada. O aluno 
executou um accelerando quase impercetível. Pedi-lhe para acelerar um pouco mais. A diferença foi mínima. 
Apercebendo-me de que se tratava de uma limitação técnica, exemplifiquei na guitarra uma possibilidade de 
concretização do accelerando, pedindo-lhe para estudar a passagem em casa, acelerando-a pouco a pouco. 
Para contrariar a liberdade rítmica excessiva ao longo de todo o tema, pedi-lhe para tocar novamente entre os 
compassos 15 e 23, desta vez metronomicamente a tempo. Expliquei que, em audição, a execução seria, 
naturalmente, muito mais livre, embora essa liberdade devesse servir um ideal musical, em vez de derivar 
apenas das dificuldades técnicas. Por isso, tornava-se necessário dominar a peça a tempo, para adicionar 
posteriormente as agógicas. O aluno revelou dificuldade em manter o tempo em certas passagens, nas quais 
se habituara a atrasar. Identifiquei-as e marquei o tempo, estalando dos dedos, sempre que essas passagens 
surgiam, para que o aluno tomasse consciência do atraso. Chegando ao compasso 26, o aluno vacilou e 
suspirou, mostrando nervosismo. Tornava-se evidente que o aluno não tinha sequer tornado a ler esta secção 
em casa. No entanto, tornava-se urgente avançar com a leitura, pelo que lhe pedi para avançar, apesar de já 
termos lido essa secção em aula anteriormente. Ele foi relendo, com muitas paragens, enquanto eu ia 
facilitando a leitura, apontando os erros de notas e corrigindo os erros de digitação. Frisei como havia erros 
que persistiam, apesar de já os termos corrigido em aulas anteriores. Pedi-lhe também para preparar logo os 
acordes, sempre que se justificasse. O aluno queixou-se de dor na mão, devido às barras. Pedi-lhe para parar 
imediatamente, explicando que a dor se devia à aplicação de pressão excessiva sobre a barra. Pedi-lhe que, no 
futuro, aplicasse apenas a pressão necessária para o som sair limpo. Toda a pressão que ultrapassasse essa 
referência seria excessiva e aumentaria a probabilidade de dor. Perguntei-lhe que notas é que exigiam a barra 
na primeira metade do compasso 26. Ele pensou durante muito tempo, até reconhecer que apenas as notas dó 
e fá precisavam da barra. Pedi-lhe que, em casa, tentasse aplicar a pressão da barra essencialmente sobre 
essas duas notas, em vez de esmagar todo o braço da guitarra desnecessariamente. O tempo chegou ao fim e a 
aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 6 
Ano Letivo 2015/2016 

11/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
material de 

apoio 
desenvolvido 
para o Estudo 
nº1 de Villa-

Lobos 
(consultar 

anexo) 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

10 

Gestão do 
estudo 

Identificar e isolar 
as dificuldades. 

Identificação e isolamento das 
três dificuldades presentes no 

Estudo nº 1 de Villa-Lobos. 
Estudo do material de apoio 

desenvolvido para o Estudo nº 
1 de Villa-Lobos. 

Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. Definição das 
digitações em conjunto. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Gestão do 
estudo / 

Movimentação 
da mão 

esquerda 

Conhecer e 
experienciar um 

método de estudo 
para as 

transições entre 
acordes. 

Executar as 
transições entre 
os acordes do 
Estudo nº 1 de 

Villa-Lobos com 
segurança. 

Estudo isolado de cada 
transição por movimento de vai-
vém. Análise do movimento de 
cada dedo. Decomposição de 
cada transição, executando-a 
apenas com parte dos dedos 
necessários. Execução das 
transições num tempo lento 

mas com movimentos rápidos, 
em staccato. Aumento da 

velocidade pouco a pouco. 15 

Redução do 
ruído 

Arrastar os 
acordes entre os 
compassos 12 e 

23 do Estudo nº 1 
de Villa-Lobos 

sem ruído. 

Levantamento dos dedos sobre 
os bordões durante o arraste. 
Diferenciar os momentos em 
que os dedos se deslocam no 

sentido perpendicular ou 
paralelo ao braço da guitarra. 

Escuta da explicação do 
Professor, observação da 

demonstração do Professor e 
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execução dos movimentos. 

Harmónicos 

Executar 
harmónicos com 
correção. Ler a 

notação de 
harmónicos com 

autonomia. 

Escuta de explicação e 
exemplificação do Professor 

sobre a execução e leitura de 
harmónicos. Improvisação com 
harmónicos nos trastes XII, VII 

e V. Leitura autónoma dos 
harmónicos no Estudo nº1 de 

Villa-Lobos. 15 

Gestão do 
estudo / 

Memorização 

Subdividir as 
passagens 

durante o estudo, 
decorando-as 

pela repetição de 
pequenas 
secções. 

Jogo de imitações sobre a 
secção de harmónicos do 

Estudo nº 1 de Villa-Lobos. 
Repetição de pequenas 
fracções da passagem. 

Afastamento progressivo da 
partitura. 
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Relatório/Reflexão de aula nº6 
11 de Novembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a quarta aula que leccionei ao aluno Daniel. Perguntei-lhe como tinha sido o estudo durante 
a semana. Justificando-se novamente com os testes da escola, confessou que não tinha conseguido estudar. 
Perante este cenário, considerei que seria inútil tornar a trabalhar o Capricho Árabe, que necessitava de 
leitura e de estudo individual em casa. 
 Decidi dedicar toda a aula ao Estudo nº1 de Heitor Villa-Lobos. Neste estudo, já tinha sido 
trabalhado profundamente o arpejo da mão direita. No entanto, visto que o aluno nunca se dedicava à sua 
leitura, a mão esquerda não acompanhava a direita e cada acorde levava imenso tempo a ser lido. Pedi-lhe 
primeiro para tocar a peça. Ele começou a tocar, executando o arpejo com uma segurança e antecipação 
razoáveis mas, logo no segundo acorde, teve de parar durante muito tempo para ler as notas, comprovando a 
total ausência de estudo em casa. Tentando reduzir a sua aversão a este estudo, simplificando e acelerando a 
sua leitura, coloquei na estante o material de apoio que desenvolvi (consultar anexo). Trata-se de uma 
notação simplificada e esquematizada do Estudo nº1 de Villa-Lobos. O aluno observou a partitura, 
desconfiado, e eu perguntei-lhe se conhecia aquela música. Ele disse que não. Pedi-lhe então para ler. Apesar 
de levar o seu tempo, a velocidade de leitura do material de apoio foi incrivelmente superior à velocidade de 
leitura da partitura convencional. A certa altura, sorrindo, o aluno apercebeu-se de que se tratava da harmonia 
do Estudo nº1. Expliquei-lhe que, para sistematizar as dificuldades, tinha dividido o estudo em três elementos 
distintos que podem ser trabalhados isoladamente. O primeiro elemento, o arpejo de mão direita, já fora 
trabalhado em aula e, ao aluno, bastaria manter em casa a regularidade do método de estudo que já tinha 
aprendido. O segundo elemento, os acordes da mão esquerda, estão isolados no material de apoio que 
desenvolvi. O terceiro elemento, as secções de ligados e de harmónicos, exigem um tipo de estudo diferente. 
No entanto, na partitura convencional, todos estes três elementos coexistem e, no caso específico dos 
acordes, estes tornam-se particularmente difíceis de ler, por estarem distribuídos pela textura rítmica do 
arpejo. Vendo a tarefa simplificada, o aluno ficou visivelmente mais motivado. Leu todos os acordes da peça, 
sem o arpejo, enquanto eu corrigia os erros de notas. Quanto à digitação, pedi-lhe que registasse com a sua 
letra no material de apoio, sob a minha orientação, as opções que íamos definindo em conjunto. Após essa 
leitura, isolei a transição entre cada um dos acordes. Dedicámo-nos a um trabalho metódico de clarificação e 
aceleração de cada transição. Para isso, pedi-lhe para tocar, primeiro, alternando lentamente entre cada par de 
acordes, num movimento de vaivém, tomando consciência da movimentação individual de cada dedo. 
Depois, isolámos apenas os movimentos mais problemáticos em cada transição, pedindo-lhe para tocar, por 
exemplo, apenas as notas pisadas pelos dedos 3 e 4. Por fim, recorrendo ao trabalho de antecipação por 
staccato, adotando um tempo lento e executando movimentos rápidos, acelerámos cada uma das transições. A 
transição mais problemática e que exigiu uma aplicação mais demorada, elaborada e exaustiva deste método 
foi o salto da sétima para a décima posição, entre os compassos 11 e 12. Após todo este estudo mecânico 
minucioso, pedi-lhe para tocar novamente os acordes sem arpejo do início ao fim. O resultado foi muito 
positivo, constituindo uma ótima base para desenvolver através do estudo em casa. Pedi-lhe que dedicasse 
algum tempo a este tipo de trabalho consciente do movimento de cada dedo, aumentando a eficácia e a 
eficiência das transições. 
 De seguida, focámos a passagem entre os compassos 12 e 23, procurando a redução do ruído 
produzido pelo arraste dos acordes ao longo do braço da guitarra, que era demasiado evidente no aluno. 
Expliquei-lhe que, quando arrastamos os dedos sobre os bordões, é produzido um ruído geralmente 
indesejado, enquanto que, ao arrastarmos os dedos sobre as primeiras três cordas, o ruído é praticamente 
inexistente. Por isso, ao longo de todos os acordes arrastados, os dedos sobre as primeiras três cordas podem 
manter-se premidos, mas os dedos sobre os bordões devem deslocar-se sem contacto com as cordas, 
levantando-se e recolocando-se com cada transição. O aluno nem se tinha dado conta do imenso ruído, pelo 
que considerava essas medidas desnecessárias. Ele reconhecia o ruído nos outros mas não em si próprio. 
Quando eu o imitava na minha guitarra, ele alegava que não tinha feito esse barulho e foram precisas várias 
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experiências e alertas para que o aluno se apercebesse dos ruídos que ele próprio estava a produzir. 
Reconhecendo a necessidade de evitar os ruídos, o aluno tentou arrastar os dedos dos bordões sem contacto 
com as cordas, mas sem sucesso. Isto porque, ao levantar os dedos, levantava-os na diagonal, arrastando-os 
nos bordões por um instante. Expliquei que existiam dois momentos diferentes: um primeiro momento, em 
que os dedos se movem perpendicularmente às cordas e um segundo momento, em que a mão se desloca 
paralelamente às cordas. Estes dois momentos devem ser concebidos isoladamente para que não haja 
movimentos na diagonal. Este mecanismo foi de aplicação muito complicada para o aluno, porque tentava 
sempre fazê-lo muito mais rápido do que a sua coordenação motora permitia. Esclareci a importância de 
executar ambos os movimentos lentamente e separados no tempo, para os conceber como dois gestos 
isolados. O aluno assim o fez e atingiu, pela primeira vez, uma deslocação com total ausência de ruído. Pedi-
lhe que repetisse e que, gradualmente, fosse acelerando a velocidade dos movimentos, mantendo a sua 
independência. Eventualmente, o aluno atingiu um domínio razoável do mecanismo e pedi-lhe que tornasse a 
tocar toda a secção de acordes descendentes. Ele conseguiu evitar grande parte dos ruídos e, mais importante 
ainda, apercebeu-se das vezes em que os produzia. Este é um pré-requisito essencial para que ele possa, em 
casa, trabalhar na direção da maior ausência possível de ruídos. 
 Dirigimos a atenção para o terceiro elemento, que consistia em duas secções contrastantes. A 
primeira, entre os compassos 24 e 25, repleta de ligados ascendentes, já tinha sido trabalhada várias vezes em 
aula. Pedi-lhe que a executasse. Ele tocou com a digitação que o Prof. Tiago Matias sugeriu. Elogiei o facto 
de já ter optado por uma digitação. No entanto, mantinham-se os mesmos problemas de desequilíbrio 
dinâmico e rítmico. Ou seja, a segunda nota de cada ligado tendia a ser muito mais piano e mais curta do que 
a primeira. Tornei a explicar que era necessário manter a regularidade rítmica e percutir o braço da guitarra 
com mais intensidade. Pedi-lhe também que não tocasse tão forte a primeira nota de cada ligado, para que 
seja possível produzir uma segunda nota na mesma dinâmica. Sugeri ainda outro recurso técnico: a rotação 
da mão para aumentar a força do ligado. O aluno melhorou substancialmente no equilíbrio dinâmico mas as 
irregularidades rítmicas necessitam de estudo em casa. Demonstrei novamente o exercício de ligados, 
exemplificando na guitarra a sua execução regular e justapondo-a à irregularidade rítmica que o aluno tende a 
cometer. Pedi-lhe que, em casa, se dedicasse ao exercício, tentando manter a total regularidade. Seguimos, 
por fim, para a secção final em harmónicos, nos compassos 32 e 33, que nunca tinha sido abordada. Comecei 
por fazer uma breve exposição sobre harmónicos, exemplificando a sua execução e facultando diversas 
sugestões técnicas. Pedi-lhe então que realizasse harmónicos sobre os trastes XII, VII e V. A sua execução de 
harmónicos era limpa e segura. Passámos para a leitura da secção de harmónicos. Ele apresentou muitas 
dúvidas quanto à notação de harmónicos. Expliquei-lhe que, na verdade, não existe uma só notação, mas 
várias, espalhadas pela literatura da guitarra. Expliquei o funcionamento de algumas dessas possibilidades 
notacionais, referindo, por fim, o funcionamento da notação empregue neste estudo em particular. O aluno, 
conhecendo agora as regras, dedicou-se à decifração dos pontos onde deveria aflorar as cordas. Em geral, 
conseguiu fazê-lo autonomamente, sendo que eu o ajudei a chegar à solução nos harmónicos que suscitaram 
mais dúvidas. Após essa leitura, expliquei que, especialmente nos harmónicos, visto que exigem um 
afloramento muito preciso da corda, é essencial olhar para o braço da guitarra. Assim, tornava-se necessário 
decorar toda aquela passagem. Passámos para um trabalho de memorização, repetindo várias vezes a 
passagem, fraccionada em pequenas partes, ora lendo a partitura, ora olhando apenas para o braço da guitarra. 
No fim, o aluno conseguiu tocar de cor, embora lentamente e com hesitações, toda a secção final em 
harmónicos. Vendo que o tempo chegara ao fim, felicitei-o pela concentração e pelo trabalho produtivo que 
realizou durante a aula e desejei-lhe bom estudo durante a semana. 
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Relatório/Reflexão de aula nº7 
18 de Novembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta foi a terceira aula a que assisti do aluno Daniel. O aluno colocou na estante o recurso didático 
que eu desenvolvi. O Professor perguntou-lhe como tinha sido o estudo em casa. O aluno disse que, pela 
primeira vez, tinha estudado o Estudo nº1 de Heitor Villa-Lobos, graças ao recurso didático. Fiquei muito 
satisfeito com o sucesso, provando que, neste caso, a redução da dificuldade notacional aumentou de facto a 
motivação. O aluno tocou a peça sozinho do início ao fim, embora com muitas hesitações, algumas paragens 
entre acordes e um ou outro erro de notas. Ainda assim, o Professor elogiou muito o estudo em casa, 
identificando os erros de notas. De seguida, passou para uma análise harmónica do Estudo nº1, pedindo ao 
aluno que classificasse alguns acordes da peça. O aluno, após muito tempo de reflexão para cada acorde e 
algum recurso à tentativa e erro, classificou-os a todos, menos ao acorde diminuto que é arrastado 
descendentemente ao longo de toda a secção entre os compassos 12 e 23. Eventualmente, o Professor deu-lhe 
a resposta, explicando a importância da compreensão harmónica para um intérprete, para que não se 
interprete acordes diminutos transpostos por meio tom da mesma forma que se interpreta uma cadência 
perfeita, por exemplo. O aluno pediu ao Professor um corta unhas, pois tinha as unhas da mão esquerda tão 
compridas que interferiam na capacidade de pressionar as cordas contra o braço da guitarra. O Professor 
emprestou-lhe a ferramenta e aguardou a conclusão da operação. Após essa interrupção, o Professor pediu ao 
aluno para tentar fazer música, em vez de encarar o Estudo nº1 como um mero veículo de problemas 
técnicos. O aluno tornou a tocar o Estudo nº1, conferindo-lhe alguma flutuação de dinâmicas e de tempo. 
Focando as paragens que ocorriam ocasionalmente entre os acordes, o Professor notou que havia muito 
tempo durante o arpejo de cada acorde, o que permitia a preparação mental do acorde seguinte. Frisou ainda a 
necessidade de manter contacto visual com o braço da guitarra, em vez de olhar para a mão direita, como era 
a tendência do aluno. O Professor utilizou a comparação da mão direita a um motor que se liga e que 
continua a trabalhar sozinho. Após mais uma execução da peça, na qual o aluno já concentrou o olhar sobre o 
braço, o Professor recorreu a uma estratégia particularmente interessante. Anunciando que se tratava de um 
"número de circo", chegou-se para junto do aluno, arpejando as cordas da guitarra do aluno com a mão 
direita enquanto pedia ao aluno que, com a mão esquerda, premisse os acordes. Esta configuração de duas 
pessoas a tocar na mesma guitarra permitia que o aluno se libertasse totalmente do arpejo, concentrando-se 
apenas nas transições entre acordes. Pediu-lhe primeiro que memorizasse cinco compassos e, depois, 
aplicaram este método, repetindo duas vezes cada acorde. O aluno esquecia-se constantemente de repetir o 
acorde, mudando logo para o próximo. Quando isto acontecia, a probabilidade de erro aumentava 
consideravelmente. Note-se que, quando o aluno tocava sozinho, tendia a abrandar ligeiramente o arpejo 
entre acordes para facilitar as transições. Isto, naturalmente, não acontecia com o arpejo do Professor, que 
continuava sempre a arpejar metronomicamente, para que o aluno se consciencializasse da velocidade 
exigida nas transições para a manutenção da regularidade rítmica. Por diversas vezes, o aluno trocou de 
acorde tarde demais, fazendo-o já a meio do arpejo seguinte do Professor. Eventualmente, após muitas 
tentativas e encorajamento, o aluno conseguiu acelerar a transição ao ponto de coincidir com o arpejo do 
Professor. Então, o Professor pediu-lhe que tornasse a tocar com ambas as mãos sozinho. No entanto, o aluno 
tornou a parar entre acordes. O Professor notou que tornar a atrasar e a parar entre acordes não era aceitável, 
quando o aluno já estava a efetuar antes as transições à velocidade necessária na mão esquerda. O aluno 
repetiu com mais concentração e vontade, conseguindo transitar rapidamente entre os acordes, apesar de um 
ligeiro abrandamento por conveniência. Tocaram toda a peça do início ao fim desta forma, memorizando 
cinco compassos de cada vez, aplicando-lhes a estratégia da guitarra partilhada e terminando com o aluno a 
tocar ambas as mãos sozinho. A certa altura, o aluno queixou-se de dor no músculo do polegar da mão 
esquerda, possivelmente devido à insistência prolongada nas barras. O Professor aconselhou-o a parar 
imediatamente, relaxando a mão esquerda, e dedicou-se a aperfeiçoar a antecipação do arpejo da mão direita. 
Esta foi uma forma eficiente de continuar a aula, contornando este contratempo. Vendo que o arpejo estava 
seguro, explicou que massajar o músculo do polegar poderia ajudar. Exemplificou na sua própria mão e o 
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aluno imitou. Após um período de repouso, o Professor afirmou que o aluno já estava preparado para tocar 
tudo de memória, desejando-lhe boa sorte. O aluno disse que bem precisava de sorte e tocou a peça inteira de 
cor. Apesar das paragens, devido a deficiências na memorização, foi muito útil este trabalho que o Professor 
realizou com o aluno, conferindo-lhe uma ótima base para o estudo em casa. Ainda relativamente às dores do 
aluno, o Professor explicou-lhe que se deviam à falta de estudo. Afirmou que, praticando regularmente em 
casa, desenvolveria a força e resistência necessárias para deixar de sentir dores. Claro, isto não se aplica a 
todo o tipo de dores, mas aplica-se definitivamente às dores musculares no polegar da mão esquerda. 
Explicou ainda que este estudo era particularmente útil para desenvolver a resistência, a descontração e a 
velocidade. Avisou também que, em situação de concerto, não basta ter este estudo lido e decorado pois, 
embora seja fácil de decorar e o arpejo seja sempre igual, é preciso estudá-lo diariamente com concentração 
até atingir a regularidade e segurança necessárias. O aluno disse que não gostava da peça e afirmou que não a 
queria tocar em audição. O Professor retificou-o, pois não se tratava de uma peça mas de um estudo e, 
apresentado ou não em audição, o importante seria praticá-lo regularmente em casa. 
 O aluno colocou a partitura do Capricho Árabe de Francisco Tárrega na estante, revelando que 
queria apresentar essa peça em audição. Apesar da peça estar lida só até ao compasso 35, o Professor, que 
conhecia bem o aluno, considerou que seria possível apresentá-la já na próxima audição, desde que o aluno 
lhe dedicasse muito tempo e esforço. O aluno afinou a sexta corda em Ré e avisou que a escala cromática dos 
compassos 34 e 35 ainda estava muito mal estudada. Começou a tocar do princípio mas, devido ao excesso 
de flexibilidade, o tempo perdia a clareza. O Professor interrompeu a performance, focando esse problema 
recorrente. O aluno mostrou-se aborrecido por ser sempre corrigido na regularidade do tempo, parecendo 
desvalorizar essa dimensão. O Professor explicou que irregularidade no tempo era percebida pela audiência e 
transmitia uma instabilidade desagradável. O aluno recomeçou do início, desta vez acentuando cada colcheia. 
O Professor notou que o aluno estava a sentir a colcheia como tempo e o aluno ficou impressionado, pois não 
compreendia como é que o Professor tinha adivinhado. Desta forma, o Professor conquistou alguma 
credibilidade, provando que, de facto, o tempo interno transparece na música. Pediu-lhe para assumir a 
semínima como tempo, ainda que mantendo o mesmo andamento. O aluno recomeçou novamente do início, 
continuando a acentuar as colcheias, pelo que o Professor bateu palmas nas semínimas, contando os tempos e 
dirigindo com as mãos, conseguindo, por fim, alterar um pouco a métrica do aluno. Disse-lhe que, na 
audição, deveria imaginar o Professor a dirigi-lo. Interessante foi quando, habituado a manter o mesmo 
tempo entre a introdução e o tema, o aluno, desta vez, tocou o tema a metade da velocidade. Isto ocorreu pois 
estava, pela primeira vez, a sentir a semínima como tempo da introdução, convertendo-a para a colcheia do 
tema. Isto prova que o aluno também assume a colcheia como unidade do tema. O Professor exemplificou o 
tema ao dobro da velocidade para evidenciar o erro e o aluno imitou. Durante o tema, o Professor tocou 
apenas os baixos, para manter a regularidade rítmica do aluno e permitir alguma liberdade na melodia. 
Finalmente, o aluno seguiu para a secção a partir do compasso 26, apresentando imensas hesitações e 
paragens e chegando até ao fim da escala cromática. Durante esta nova secção, o Professor continuou a tocar 
os baixos, tentando manter a regularidade do tempo mas, eventualmente, desistiu, ao se aperceber do estado 
atual de enorme insegurança. No fim, o Professor anotou na partitura uma digitação para a escala cromática 
dos compassos 34 e 35, aconselhando o uso de cordas soltas antes das mudanças de posição e 
desaconselhando a proximidade excessiva de duas mudanças de posição. Classificou a performance como 
"verdinha", enfatizando a grande dedicação necessária para que a peça possa ser apresentada já na próxima 
audição. O aluno justificou-se com falta de aquecimento prévio e falta de polimento das unhas. O Professor 
explicou que isso não invalidava o estado de insegurança e definiu a próxima aula como prazo final para que 
o aluno possa provar a viabilidade da apresentação pública do Capricho Árabe. Para isso, o aluno teria de 
trazer a peça completa de cor. O tempo chegou ao fim e o aluno, já de saída, perguntou quantos minutos 
deveria estudar por dia. O Professor notou que o problema começava logo na pergunta, pois, no sexto grau, 
deve-se tomar como unidade de estudo a hora e não o minuto. O aluno explicou que, devido às aulas, às 
atividades extracurriculares e ao estudo para os testes, era impossível dedicar horas diárias ao instrumento. O 
Professor, condescendentemente, considerou que uma rotina de quarenta minutos diários já seria um óptimo 
começo. O aluno despediu-se, avisando que, mesmo assim, não ia ser fácil estudar 40 minutos por dia. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 8 
Ano Letivo 2015/2016 

25/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso 
a um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
1 

metrónomo 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura 
Ler a partitura 

corretamente e com 
autonomia. 

Leitura muito lenta das peças. 
Procura da autonomia na leitura. 

15 Digitação 

Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Compreender a 
importância do uso 

do dedo guia. 

Observação da execução do 
Professor, aplicando um dedo 
guia ao longo da passagem de 

arpejos do Capricho Árabe. 
Execução da mesma passagem, 
utilizando o mesmo mecanismo. 
Discussão sobre a importância 

do dedo guia. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Regularidade 
rítmica / 

Segurança / 
Gestão do 

estudo 

Manter a 
regularidade rítmica 
durante a execução 

da secção dos 
compassos 42 e 43 
e no encadeamento 
de semicolcheias e 
sextinas. Conhecer 

e experienciar 
métodos de estudo. 

Estudo da secção dos 
compassos 42 e 43 e do 

encadeamento de semicolcheias 
e sextinas com metrónomo, 
procurando manter o tempo. 

Jogo de imitações nos 
compassos 42 e 43, fraccionando 

as passagens com diferentes 
permutações de diferentes 
conjuntos de notas ou entre 

notas de apoio. 

10 

Textura/ 
Dinâmica  

Identificar a voz 
principal em cada 

textura do Capricho 
Árabe e destacá-la 

através da 
dinâmica. 

Análise da partitura. Comparação 
dos compassos 15 e 16 com o 
tema e com o compasso 26. 

Diálogo sobre a importância das 
vozes em cada textura. Estudo 

do destaque das vozes 
identificadas através da 

dinâmica. 

10 
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Apoio / 
Qualidade de 

som 

Executar as vozes 
principais com um 

timbre cheio, forte e 
com apoio. 

Estudo do apoio apenas nas 
vozes principais de cada textura, 

procurando limpeza, clareza e 
riqueza no som. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº8 
25 de Novembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a quinta aula que leccionei ao aluno Daniel. O aluno, mal entrou na sala, avisou que se tinha 
esquecido das partituras. Brinquei, comentando que se tratava de uma boa desculpa. Ele riu-se e desculpou-se 
pelo esquecimento. Eu disse que não fazia mal e tirei da mala as cópias de todas as peças dos alunos, as quais 
trago sempre, prevenindo-me para este tipo de situação. Coloquei a partitura do Capricho Árabe de Francisco 
Tárrega na estante, recordando o aluno de que, na aula passada, o Professor Tiago tinha marcado esta aula 
como prazo final para decidir a inclusão, ou não, da peça na audição. Relembrei ainda que tinha ficado 
acordado que o aluno traria toda a peça de cor. O aluno fez uma expressão muito comprometida e confessou 
que não tinha conseguido estudar durante a semana. Pedi-lhe para tocar. Ele afinou a sua guitarra sozinho e 
começou a tocar. A peça estava muito pior do que na aula passada. Levanto duas potenciais explicações. Por 
um lado, ler pela minha partitura em branco em vez de utilizar a dele, que tem múltiplas notações, certamente 
dificulta a tarefa. Por outro lado, o nervosismo de ter falhado o compromisso poderá ter condicionado a sua 
performance. Múltiplos outros fatores podem ter tido influência, mas a verdade é que a peça tinha regredido 
para o nível da leitura. Disse-lhe que, assim, com tal falta de dedicação, certamente não ia conseguir levá-la à 
próxima audição, mas ele prometeu que na semana seguinte ia estudar muito. Perguntei-lhe se não era melhor 
concentrarmo-nos no Estudo nº1 para a audição, ideia a que ele se opôs veementemente. Aceitei a sua 
decisão e dediquei a aula a recordar o que o aluno esquecera da peça e a ajudá-lo na leitura da única secção 
que ainda estava por ler, entre os compassos 36 e 53. Aproveitei ainda para incorporar novas dimensões na 
sua interpretação. Assim, comecei por lhe perguntar que camada da textura dos compassos 13 e 14 
considerava mais importante. Ele pensou durante algum tempo e respondeu que eram os baixos. Concordei e 
pedi-lhe que experimentasse destacar os baixos em relação aos acordes em termos de dinâmica. No tema, fiz-
lhe a mesma pergunta e ele respondeu que, desta vez, já era a melodia a camada que devia ser destacada. 
Concordei novamente e pedi-lhe que a destacasse em relação ao baixo e ao acompanhamento. Notando que 
ele não estava a executar o destaque de forma eficaz, exemplifiquei na guitarra uma diferença de dinâmica 
muito pronunciada. Ele tentou várias vezes, sem nunca conseguir o destaque pretendido. Tocava a melodia 
muito piano, abafada sob o acompanhamento e o baixo, que estavam extremamente forte. Expliquei-lhe a 
situação e ele afirmou convictamente que estava a tocar todas as camadas da textura com a mesma dinâmica, 
o que não era verdade de todo. Alertei-o para os perigos da sua consciência distorcida da dinâmica, pois o 
público não ouviria a música dessa forma. Expliquei que, através da dinâmica, podemos conduzir o ouvido 
da audiência para a camada que escolhermos colocar em evidência. Pedi-lhe que, como experiência, tentasse 
tocar a melodia o mais forte possível e as outras camadas pianíssimo, quase inaudíveis. Curiosamente, o 
esforço de cumprir o meu pedido levou-o a uma dinâmica muito equilibrada, com um ligeiro destaque da 
melodia. Elogiei muito o resultado e pedi-lhe para manter aquele equilíbrio. Sempre que a textura se alterava, 
pedia-lhe para alterar também a configuração da dinâmica, aconselhando a procura do exagero para obter o 
equilíbrio. No compasso 26, visto que o acompanhamento é mais agudo do que a melodia, o aluno tornou a 
esconder a melodia. Chamei-lhe a atenção para esse desafio que ele, com tempo e esforço, conseguiu superar. 
No mesmo compasso, o baixo e a melodia são articulados simultaneamente, sendo que o aluno estava a 
articular o polegar com muita intensidade, produzindo um som consideravelmente mais piano com o 
indicador. Sugeri o apoio do indicador, para facilitar a diferença de dinâmica entre ambos os dedos. A 
recomendação funcionou. No entanto, assim, as notas que eram tocadas simultaneamente com o polegar 
soavam forte e com um timbre cheio, enquanto que as outras notas da melodia soavam mais piano e 
metálicas. O aluno estava a tocar a peça com a mão direita demasiado sul ponticello. Perguntei-lhe se essa 
escolha de timbre era intencional e ele respondeu que não, chegando a mão mais para a boca da guitarra. 
Alertei-o para a sua tendência de tocar constantemente demasiado metálico. Pedi-lhe ainda para procurar a 
uniformidade tímbrica da melodia, tocando-a toda com um som cheio e forte, o que ocorreu após várias 
tentativas. Na secção dos arpejos, entre os compassos 32 e 34, o aluno pisava mal os trastes com frequência. 
Pedi-lhe que observasse a minha mão e, na minha guitarra, exemplifiquei uma digitação que possibilitava o 
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arraste de dedos comuns entre as posições, perguntando-lhe a sua opinião. Ele afirmou que não era preciso 
mudar de digitação e tornou a errar várias vezes. Expliquei que as mudanças de posição se tornam mais 
seguras quando mantemos pelo menos um dedo em contacto com a corda. Anotei a nova digitação na 
partitura e ele experimentou-a lentamente, enquanto eu esclarecia as suas dúvidas. Após várias repetições, e 
acelerando progressivamente, ele acabou por reconhecer que a execução da passagem melhorou 
consideravelmente com a nova digitação. Isto pode ter contribuído para a assimilação e valorização do 
princípio técnico que consiste no contacto durante as mudanças de posição, possibilitando a sua futura 
transferência para outros contextos. 
 Chegámos por fim à secção que não tinha sido ainda lida, a partir do compasso 36. O aluno continua 
a revelar grandes dificuldades na leitura, sendo que estas aumentam à medida que se sobre no braço da 
guitarra. O processo de leitura foi muito demorado, sendo que eu lhe corrigia a digitação e os erros de notas 
ou ritmo, mas dava-lhe o máximo de tempo possível para que desenvolvesse a sua própria autonomia de 
leitura. Deste modo, conseguimos ler toda a peça, cumprindo finalmente o objetivo de, pelo menos, passar 
todo o repertório do aluno em aula. Detivemo-nos de forma particularmente demorada na escala dos 
compassos 42 e 43. O aluno tinha muitas dúvidas nesse registo do braço da guitarra, pelo que recordei a 
relação homónima entre as cordas soltas e as notas no XII traste, o que acelerou um pouco o processo. Após a 
leitura dessa escala, e visto que a transição entre colcheias e sextinas era especialmente problemática, liguei o 
metrónomo. Sincronizados com o metrónomo, repetimos muitas vezes a escala num jogo de imitações, ora 
eu, ora o aluno, fraccionando-a de inúmeras formas. Dividimos a escala em diferentes conjuntos de notas, 
experimentámos várias permutações de cada divisão e tocámos só as notas de apoio até, por fim, a tocarmos 
integralmente. Aconselhei-o a experimentar esse método de subdivisão das escalas em todas as escalas 
problemáticas que encontrasse. Por fim, estudámos, com recurso ao metrónomo, o encadeamento das 
semicolcheias com as sextinas. O aluno sentiu muitas dificuldades mas, eventualmente, acabou por 
compreender a relação entre ambas as figuras rítmicas, tocando a escala com as notas e o ritmo certos. Tendo 
lido toda a peça, constatei que, não havendo dúvidas, só faltava mesmo estudar em casa. O aluno concordou. 
O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº9 
02 de Dezembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta foi a quarta aula a que assisti do aluno Daniel. O aluno avisou que, não só lhe doía o anelar da 
mão esquerda, como tinha partido as unhas da mão direita, graças à aula de Educação Física, onde jogaram 
voleibol. O Professor admitiu que o voleibol é péssimo para as unhas. O Professor afinou a guitarra do aluno, 
confirmando a afinação com uma sequência de acordes, enquanto o aluno observava. Perguntou ao aluno que 
peças tocaria na audição. Ele disse que ia tocar o Capricho Árabe de Francisco Tárrega. O Professor 
perguntou-lhe porque havia de tocar só essa peça. O aluno disse que era a peça que ele queria tocar em 
audição e que não se sentia confortável em levar estudos para o palco. O Professor, face a esse argumento, 
concedeu a vontade ao aluno. 
 Na semana seguinte será o teste e a audição final do período. Assim, o foco desta aula incide sobre a 
preparação para o teste e revisão das peças para a audição. O teste consistirá numa série de exercícios 
técnicos estudados. Os exercícios técnicos são entregues e explicados exatamente uma semana antes do teste, 
tempo que os alunos terão para estudá-los. É neste contexto que se insere a ação do Professor Tiago durante 
esta aula, que apresentará a série de exercícios técnicos, dissipando quaisquer dúvidas do aluno, e reverá as 
peças para a audição. 
 O Professor começou por pedir ao aluno para tocar o Capricho Árabe. Ele executou a peça, 
descuidando um pouco a regularidade rítmica da introdução, esquecendo-se por vezes de destacar as camadas 
da melodia ou do baixo e, ao chegar à secção a partir do compasso 36, parou e disse que não conseguia tocá-
la com o dedo magoado. Independentemente da veracidade dessa afirmação, continuou a ler a partitura, 
recheando a sua performance de erros que denunciavam a pura falta de estudo. Passados largos minutos de 
leitura intercalada por hesitações, paragens e recomeços, acrescentou a justificação de que, no dia anterior, 
não tinha tido tempo para estudar. No entanto, note-se que os arpejos e as escalas que tínhamos trabalhado na 
aula anterior estavam seguros, o que me deixou muito satisfeito. Ainda assim, notava-se claramente que não 
tinha havido estudo praticamente nenhum desde a última aula. No fim da performance, o Professor pediu-lhe 
para repetir em loop as passagens mais inseguras. Depois, explicou que, se o próprio Professor tivesse que 
tocar aquela peça na semana seguinte e esta estivesse no estado atual de insegurança, precisaria de estudá-la, 
no mínimo, doze horas. O aluno justificou-se, dizendo que não tinha aquecido antes, que tinha sofrido 
brancas e que lhe doía o dedo, jurando que em casa lhe tinha corrido muito melhor. O Professor disse que 
compreendia tudo isso, mas que, ainda assim, aquela era uma peça que o próprio Professor tinha estudado no 
ensino superior e que o aluno, de livre vontade, decidiu tocar no sexto grau. Por isso, era necessário suportá-
la com muito estudo até à audição. O aluno anunciou que não teria muito tempo para estudar até à audição. O 
Professor afirmou que a única alternativa era não estudar, não tocar na audição e ter nota zero nesse elemento 
de avaliação, dando claramente a entender, desta forma, que não havia outra opção viável a não ser esforçar-
se durante a semana seguinte. O Professor considerou ainda que não seria difícil obter uma boa nota no teste, 
afirmando mesmo que a nota máxima de vinte valores estava ao alcance do aluno. Esclareceu, no entanto, 
que, para isso, teria que se dedicar intensamente ao estudo dos exercícios. 
 O Professor colocou a série de exercícios técnicos na estante, apresentando-os pela primeira vez ao 
aluno. O primeiro exercício técnico, Cross String Thrills, focava os trilos. O Professor perguntou ao aluno se 
sabia o que é um trilo. Ele respondeu que era a articulação de uma nota com várias. O Professor considerou 
que a resposta do aluno não estava muito longe, explicando que o trilo é um ornamento. Seguiu-se uma 
exposição sobre ornamentação. O Professor explicou que, tal como na decoração de interiores os ornamentos 
enfeitam os objetos e os espaços, na música os ornamentos enfeitam as notas. De seguida, tocou uma nota si 
que deixou soar e justapôs um ornamento sobre a mesma nota si, evidenciando o efeito da ornamentação. 
Explicou, demonstrando, que existem vários tipos de trilos: ascendentes, descendentes, duplos e triplos, entre 
outros. Antecipando que, no futuro, o aluno poderia vir a encontrar este tipo de ornamentação quando 
abordasse peças do período barroco, explicou que este exercício em particular foca os trilos em duas cordas. 
Exemplificou na guitarra um trilo numa única corda (através de ligados mistos) e justapôs um trilo com as 
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mesmas notas mas em duas cordas. Alternou ambas as versões várias vezes, até o aluno compreender bem a 
diferença técnica e sonora. De seguida, sugeriu duas digitações possíveis para a mão direita durante os trilos 
de duas cordas, nomeadamente, "amip" e "apmi". Tocaram juntos, executando trilos de ambas as formas 
sobre cordas soltas, enquanto o Professor vocalizava a fórmula. A certa altura, o aluno perguntou porque é 
que não podia usar as fórmulas "mpip" ou "mimi". É uma dúvida pertinente, pois são duas fórmulas que o 
aluno conhece bem (figueta e alternância de indicador e médio), não se justificando para ele o uso de uma 
nova fórmula mais complexa. Mas o Professor explicou que, visto que o trilo exige uma grande velocidade, é 
necessária uma digitação que permita atingi-la. Por isso, é desaconselhada a repetição de dedos. O Professor 
analisou como, nas sugestões do aluno, há uma repetição de dedos de dois em dois ataques, ou seja, "mpip" 
repete o "p" e "mimi" até repete ambos. Esta repetição não ocorre nas soluções "amip" e "apmi", que dedicam 
quatro dedos a quatro notas. O Professor sugeriu especialmente a digitação "amip", dada a sucessão contínua 
de dedos da direita para a esquerda da mão. Leram o exercício, aplicando essa digitação, sendo que o aluno 
dominou rapidamente o mecanismo. 
 Para além do exercício de ornamentação, o teste consistiria também em duas escalas: Sol Maior em 
três oitavas e Dó menor harmónica em duas oitavas. O Professor tocou cada uma das escalas, explicando que, 
no teste, o objetivo seria que o aluno, para além das notas, respeitasse exatamente as posições e a digitação 
indicada. Avisou ainda que, na semana seguinte, o aluno poderia aquecer durante meia hora, realizando o 
teste só no fim da aula. Afirmou, no entanto que, ainda assim, era necessário estudar muito até à próxima 
semana, na qual seria definida metade da nota do aluno. O aluno assumiu uma expressão insatisfeita. O 
Professor perguntou-lhe se tinha muitos testes e, após a confirmação do aluno, explicou-lhe que, no ensino 
articulado, era natural que os testes de instrumento e da escola coincidissem sempre, não havendo outra 
solução para esse inconveniente a não ser estudar mais. 
 A aula terminou com uma conversa sobre a audição. O Professor revelou que, apesar da audição ser 
um momento de avaliação, era, essencialmente, um momento artístico. Por isso, se o aluno, no dia da 
audição, não estivesse apto para tocar a peça, o Professor preferia que ele não tocasse. Para além disso, visto 
que a audição não é um teste numa sala fechado com júri, por vezes é preferível um ligeiro excesso de 
agógicas de conveniência, para que o público, dentro do possível, não se aperceba das inseguranças. Sugeriu 
o estudo da peça por partes, para assegurar a memorização, estudando, por exemplo, uma secção por dia e, na 
véspera, a peça inteira. O aluno perguntou se não era melhor tocar com partitura. O Professor notou como, 
numa peça como o Capricho Árabe, que muda constantemente de posição e abrange todo o braço da guitarra, 
é desaconselhável tocar com partitura. Acresce-se ainda o número de páginas, para o qual uma estante não 
basta. O aluno disse que, ainda assim, ter partitura dá mais segurança porque, caso não seja preciso, pode 
sempre não olhar e, se for preciso, tem-na à disposição. O Professor discordou mas aceitou o argumento do 
aluno, dizendo-lhe que podia escolher levar ou não levar partitura para o palco, desde que tocasse bem. O 
aluno falou ainda da sua banda, onde toca guitarra elétrica, informando que esta estava a exigir muito do seu 
tempo. O Professor disse que achava muito enriquecedor a experiência de tocar guitarra elétrica numa banda 
e que era possível conciliar tudo, havendo esforço. Utilizando uma imagem metafórica ligada à natação, que 
o aluno pratica em alta competição, disse que todo este período foi uma grande prova de 1500 metros de 
costas, graças à escolha de reportório muito exigente por parte do aluno. Esta semana que faltava era o sprint 
final, em que o aluno tinha de dar tudo o que tinha. O aluno entrou no jogo, dizendo que o problema é que o 
adversário já tinha 100 metros de avanço. O Professor riu-se e aconselhou-o a dedicar-se seriamente. O aluno 
disse que só ia poder estudar a sério no domingo. O Professor sugeriu-lhe que dormisse menos, o que o aluno 
recusou, alegando que, se dormisse menos, estaria menos atento nas aulas. O Professor disse-lhe então, com 
sarcasmo, que deveria dormir 10 horas e não estudar para a audição, porque era a escolha mais acertada. O 
tempo chegou ao fim e a aula terminou. Penso que este diálogo final pode ter sido muito útil para a 
motivação do aluno, que será um fator determinante durante esta semana decisiva. 
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Relatório/Reflexão de aula nº10 
09 de Dezembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
Teste 
 
 Esta foi a quinta aula a que assisti do aluno Daniel. Trata-se, no entanto, de uma aula diferente, visto 
que é dia de teste. O teste consiste numa série de exercícios técnicos estudados. Os exercícios técnicos foram 
entregues e explicados exatamente uma semana antes do teste, tempo que o aluno teve para estudá-los. O 
aluno, mal chegou, perguntou se não havia a possibilidade de fazer o teste noutra altura mais tarde. O 
Professor confirmou essa possibilidade, dizendo que não precisava de fazer já o teste, podendo adiá-lo das 
17:00 para as 17:35. A expressão do aluno oscilou entre a esperança e a desilusão ao longo da frase do 
Professor. O Professor afinou a guitarra do aluno, confirmando a afinação com uma sequência de acordes, 
enquanto o aluno olhava para a partitura onde se encontravam os exercícios. Assim, tal como nas aulas dos 
alunos anteriores, o Professor deixou-o estudar individualmente, realizando o teste apenas no fim da aula. 
 Assistimos ambos, em silêncio, ao estudo do aluno sobre as escalas e os exercícios durante cerca de 
meia hora. A certa altura, o aluno perguntou ao Professor como se tocava um determinado ritmo: uma tercina 
de colcheias seguida de quatro semicolcheias, no último compasso do exercício Cross String Thrills. Visto 
que o Professor não tinha esclarecido essa dúvida na aula anterior, aceitou trabalhá-la durante esta aula. 
Assim, expôs a teoria oralmente, explicando que, no mesmo espaço de tempo, podem existir três notas da 
mesma duração ou quatro notas da mesma duração, tendo as três notas uma duração diferente das quatro 
notas. De seguida, exemplificou a passagem na guitarra, contando "um, dois, três; um, dois, três, quatro". O 
aluno repetiu corretamente e o Professor tornou a afastar-se, deixando que o aluno continuasse a estudar 
sozinho. 
 O aluno estudou com eficácia e eficiência, insistindo principalmente sobre as passagens mais 
problemáticas. Demonstrou maturidade ao nível da metacognição. 
 Aproximando-se o fim do tempo da aula, o Professor pediu ao aluno para parar de estudar, pois 
começaria o teste. Eu e o Professor Tiago sentámo-nos em frente ao aluno, mas com alguma distância. O 
aluno perguntou se era preciso fazer sempre a digitação escrita. O Professor notou que era suposto. O aluno 
fez uma expressão desanimada e anunciou que começaria pelas escalas. Tocou a escala de Sol Maior em três 
oitavas com correção e segurança, apesar de ter acelerado um pouco e hesitado ligeiramente. O Professor, 
vendo que poderia exigir mais do aluno, pediu-lhe para tocar novamente a mesma escala, desta vez em 
tercinas, ou seja, acentuando a primeira nota de cada grupo de três. O aluno cumpriu o desafio, apesar de 
algumas paragens e repetições. O Professor pediu novamente a mesma escala, desta vez com dois ataques por 
nota. O aluno executou a escala com duplo ataque, mas fê-lo a um andamento tão rápido que já demonstrou 
muitas hesitações, repetições e mesmo erros de notas que eram imediatamente corrigidos. O Professor pediu 
então a escala de Dó menor harmónica em duas oitavas, que o aluno executou sem problemas, após uma 
"falsa partida". Terminadas as escalas, o Professor pediu o exercício de trilos, Cross String Thrills. O aluno 
tocou-o com as notas certas e com alguma segurança, mas cometeu o mesmo erro rítmico ao longo de todo o 
exercício: tocando o exercício a um andamento imensamente lento, sentiu necessidade de transformar as 
tercinas de colcheias em tercinas de semicolcheias. Terminada a execução, o Professor explicou-lhe 
oralmente o erro. O aluno não compreendeu. O Professor, então, exemplificou na guitarra ambas as versões, 
a versão escrita e a versão tocada pelo aluno. O aluno continuou a não compreender o erro, insistindo em 
como tinha tocado bem. Após mais tentativas orais e instrumentais de explicar o erro, o aluno acabou por 
admitir a falha, sem revelar propriamente uma compreensão profunda do problema. No fim dos exercícios 
previstos, o Professor concedeu ao aluno a possibilidade de subir a nota através de uma improvisação em Sol 
Maior. O aluno mostrou-se muito apreensivo com a proposta de improvisação, aceitando-a com receio. O 
Professor iniciou uma sequência de acordes em loop na tonalidade de Sol Maior. Só na quinta repetição da 
harmonia é que o aluno começou a tocar, pianíssimo e com notas que não pertenciam à escala. À medida que 
foi recordando a escala correta, foi aumentando a dinâmica e variando mais os contornos e as células 
rítmicas. A sua improvisação nem sempre coincidia com a progressão harmónica, mas pelo menos as notas 
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pertenciam à escala. O Professor parou e deu-lhe um conselho de improvisação. Explicou que, durante a 
improvisação, quando encontramos algo que soa bem, uma estratégia eficaz é continuar a repetir e a variar 
ligeiramente o mesmo elemento. Recordou um motivo que o aluno tocara e que soara muito bem, 
aconselhando-o a desenvolver mais esse motivo encontrado. Retomaram a improvisação e, desta vez, o aluno 
manteve-se concentrado em desenvolver o motivo indicado, permanecendo no âmbito de uma quinta. A 
improvisação soou muito mais consciente e enquadrada na harmonia. O Professor elogiou esta segunda 
tentativa e explicou que o domínio da improvisação, embora se fundamente em muitas regras e teoria de 
base, exige também muito treino e prática. 
 O teste terminou e o Professor informou o aluno de que, na próxima aula, seria decidido o reportório 
para o período seguinte. O aluno, note-se, tem critérios muito fortes e pessoais na escolha do reportório, 
recusando-se a tocar as sugestões do Professor e preferindo sempre peças demasiado exigentes para o seu 
grau. O Capricho Árabe de Francisco Tárrega foi resultado desta preferência. O Professor explicou que, 
apesar do Capricho Árabe ter corrido melhor na audição do que se esperava, continuava a não estar tão 
dominado e seguro como uma peça adequada ao seu grau poderia vir a estar. O aluno disse que aceitava tocar 
peças do seu nível, desde que não fossem "músicas foleiras" como o Estudo nº1 de Heitor Villa-Lobos. O 
Professor reconheceu que o gosto pessoal é importante e garantiu que não era sua intenção impor músicas de 
que o aluno não gostasse. No entanto, recorrendo a uma imagem, explicou que, quando o aluno fosse tocar 
uma música à "miúda mais gira da escola", devia escolher uma peça que tivesse a certeza de que ia sair bem, 
em vez de levar uma música muito mais difícil e arriscar-se a premir mal as notas. Explicou que, para o 
próprio Professor, seria muito confortável tocar a Lágrima de Francisco Tárrega, por exemplo, pois tem a 
certeza de que todas as notas soariam limpas e seguras. Insistiu que o importante era desenvolver no aluno a 
sensação de qualidade na performance. Aceitou ainda que o aluno, por período, abordasse uma peça muito 
difícil que quisesse muito tocar, desde que se dedicasse simultaneamente a peças mais acessíveis, as quais 
teria a oportunidade de dominar e aperfeiçoar. O aluno explicou que, para ele, o mais importante era gostar 
da música, perguntando onde poderia procurar peças. O Professor aconselhou-o a procurar na internet em 
geral e no youtube em particular, procurando compositores como Leo Brouwer, Jorge Cardoso, Heitor Villa-
Lobos, Fernando Sor, Manuel Ponce ou Máximo Diego Pujol, por exemplo. Escreveu uma lista de nomes 
para o aluno pesquisar. O aluno relembrou que não gostava de Heitor Villa-Lobos e parecia desconfiado dos 
outros nomes, alegando que gostava mesmo era de Francisco Tárrega. O Professor, na brincadeira, 
aconselhou-o a ouvir então Tony Carreira, pois devia ser do seu agrado. O Professor pediu-lhe para trazer 
sugestões de reportório na próxima aula, o tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 11 
Ano Letivo 2015/2016 

16/12/2015 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a um 
afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 

Leitura à 
primeira 

vista 

Ler partituras 
desconhecidas 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças 
escolhidas, com ajuda. 

20 Digitação 
Aplicar 

digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação do 
exemplo do Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Reportório 
Conhecer e 

escolher 
reportório de 

guitarra. 

Escuta e observação da execução do 
Professor, seguindo a partitura. 

Diálogo sobre as peças, as épocas e 
os compositores. Diálogo sobre as 
preferências musicais do aluno e 

escolha do reportório. 

20 
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Relatório/Reflexão de aula nº11 
16 de Dezembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(15 min. leccionada/ 30 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi parcialmente leccionada e parcialmente assistida. Na aula passada, 
tinha ficado acordado que eu traria duas sugestões de entre as quais o aluno escolheria uma para tocar no 
segundo período. Tinha ainda sido pedido ao aluno que trouxesse sugestões com base na lista de 
compositores que o Prof. Tiago elaborou. No entanto, mal o aluno chegou, confessou que não tinha tido 
tempo para trazer sugestões. Eu lamentei o seu desinvestimento e expliquei que, nesse caso, o aluno ia ter 
que aceitar as minhas propostas. 
 Avancei para a escolha do reportório para o segundo período. Recorri ao processo utilizado pelo 
Professor Tiago, com a performance de uma pré-seleção de peças, das quais os alunos escolhem aquelas com 
que sentem maior afinidade. A pré-seleção foi feita por mim a partir das fontes aconselhadas pelo Professor 
Tiago, nomeadamente, os livros das instituições Trinity College London e Associated Board of the Royal 
Schools of Music, mas também com base na minha própria experiência enquanto aluno do sexto grau. Penso 
que envolver os alunos no processo de seleção do reportório, num ambiente seguro através da pré-seleção, 
poderá aumentar o sentimento de responsabilidade pela peça, visto que foi escolhida por eles. A minha pré-
seleção contou com três peças, nomeadamente, o Estudo op. 29 nº17 de Fernando Sor, a Danza 
Caracteristica de Leo Brouwer e a Cançó del Lladre de Miguel Llobet. 
 Perguntei-lhe se conhecia a Danza Caracteristica e ele disse que "supostamente sim". Executei a 
peça. O aluno perguntou quem era o autor. Quando afirmei que a peça tinha sido composta por Leo Brouwer, 
o aluno assumiu uma expressão muito insatisfeita e disse que não gostava de Brouwer porque não era o 
"estilo dele". Expliquei-lhe que seria bom para ele enquanto guitarrista que aprendesse a tocar diferentes 
estilos de reportório e não só o "estilo dele". Por mais que tentasse aliciá-lo a tocar a Danza Caracteristica, 
peça que acredito que seria muito útil para ele em termos técnicos e estéticos, o aluno recusava-se 
firmemente a tocar Leo Brouwer. 
 Segui para a minha proposta seguinte, o Estudo op. 29 nº17 de Fernando Sor. Executei a peça. O 
aluno escutou o estudo interessado e parecia entusiasmado, até perguntar quem era o compositor. Respondi 
que o estudo tinha sido composto por Fernando Sor e, novamente, a expressão dele mudou, revelando 
desagrado. Confessou que não gostava de Sor. Perguntei-lhe se o único problema dele era o nome dos 
compositores, porque parecia gostar das peças até descobrir o compositor. Ele insistiu que não queria tocar 
nem Brouwer nem Sor. 
 Recorri à minha última proposta, a Cançó del Lladre de Miguel Llobet. Executei a peça. O aluno 
pareceu entusiasmado e disse que gostava da música. Celebrei e afirmei que já estava escolhida uma peça 
para o próximo período. O aluno, mesmo assim, não parecia totalmente convencido. Perguntou quem era o 
compositor e eu, apesar de temer outra rejeição, expliquei que se tratava de uma canção da Catalunha 
arranjada por Miguel Llobet. O aluno não rejeitou o compositor mas disse que, pensando melhor, a peça não 
era "nada de especial". Derrotado, com as minhas três propostas rejeitadas, o Professor Tiago assumiu o resto 
da aula. 
 O Professor Tiago ligou o computador e, recorrendo ao youtube, foi mostrando vídeos de guitarristas 
a tocar diversas possibilidades de reportório para o aluno, ora sugeridas pelo Professor, ora sugeridas por 
mim. Assim, mostrámos-lhe outras canções de Miguel Llobet, tais como El noi de la mare e El testament 
d'Amelia, as quais foram imediatamente rejeitadas. De seguida, mostrámos os arranjos de música celta para 
guitarra pelo David Russell, dos quais ele também não gostou. O Prof. Tiago, a certa altura, disse ao aluno 
que assim era difícil, pois ele não aceitava tocar nada e nem sequer tinha trazido sugestões. O aluno disse que 
o reportório que conhecia melhor era Francisco Tárrega, queixando-se por não o deixarem tocar mais peças 
do compositor. Note-se que o aluno prefere sempre tocar Tárrega, não se dedicando às outras peças, o que 
poderá criar limitações na sua versatilidade enquanto guitarrista. O Professor colocou os livros supracitados, 
das instituições Trinity College London e Associated Board of the Royal Schools of Music, à sua frente, 
pedindo-lhe que os folheasse, procurando peças do 6º grau que lhe chamassem a atenção. Ele disse que 
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começaria a ver pelo fim, alegando que normalmente as melhores peças estão no fim. Isto prova novamente o 
seu fascínio pela dificuldade, visto que, por vezes, as peças estão ordenadas por grau de dificuldade. 
Enquanto o aluno folheava os livros, ia ouvindo outras peças no computador, como a Sonatina Meridional de 
Manuel Maria Ponce e várias excertos de peças de Emilio Pujol, das quais o aluno gostou, revelando uma 
inclinação para a sonoridade espanhola. O Professor, aproveitando essa preferência musical, disse-lhe que 
poderia tocar a peça Asturias (Leyenda) de Isaac Albéniz, se quisesse. O aluno disse que não queria tocá-la 
para já. O Professor sugeriu então o Candombe en Mi de Máximo Diego Pujol. O aluno escutou, desconfiado. 
O Professor, esforçando-se para aliciar o aluno, confessou que já tinha dado aquela peça a alunos mais velhos 
e de graus mais elevados. Explicou ainda que, apesar de parecer difícil, a peça era tecnicamente fácil porque 
a escrita do compositor é muito guitarrística, aproveitando cordas soltas e ligados. O aluno, após esses 
argumentos, aceitou, dizendo que "pode ser". Cheguei à conclusão de que, trouxesse eu a peça que trouxesse, 
o aluno não a aceitaria sem uma argumentação desta natureza. 
 Mesmo após o Candombe en Mi de Máximo Diego Pujol ficar decidido, o Professor ainda continuou 
a sua demanda, em busca de peças aliciantes para o aluno. Perguntou-lhe se gostaria de tocar música do 
período barroco. Face à ausência de resposta, o Professor mostrou-lhe, no youtube, o Prelúdio BWV 998, 
afirmando que se tratava das páginas de música mais belas jamais escritas. Apesar do Professor confessar a 
sua intensa fruição musical, o aluno revelou-se muito aborrecido com a peça. Abandonando a estética 
barroca, o Professor sugeriu, por fim, a Danza del Altiplano de Leo Brouwer, mostrando uma gravação e 
anunciando que era impossível não gostar da peça. No fim, indagado sobre a sua opinião, o aluno respondeu 
"mais ou menos". Penso que ter lido no youtube que a peça era de Leo Brouwer pode ter influenciado 
negativamente a sua escuta. O Professor brincou, dizendo que, se aquela música era classificada só como 
"mais ou menos", aconselhava-o vivamente a mudar de instrumento para a tuba, por exemplo, visto que não 
tinha interesse no reportório da guitarra. Criticou ainda a sua indecisão, recorrendo a uma imagem, 
perguntando-lhe se, quando vai a um restaurante, demora três horas a escolher o prato na ementa. O aluno 
explicou que costumava refletir bem em casa e, quando ia ao restaurante, já sabia o que ia comer. O Professor 
desistiu e pediu ao aluno que, durante as férias, pensasse noutras sugestões, para além de ler e estudar o 
Candombe en Mi de Máximo Diego Pujol. 
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Relatório/Reflexão de aula nº12 
06 de Janeiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi integralmente assistida. Na última aula do primeiro período, o 
Professor Tiago e eu dedicámo-nos ao árduo desafio de encontrar uma peça que o aluno aprovasse. Após 
inúmeras propostas e rejeições, o aluno concordou com o Candombe en Mi de Máximo Diego Pujol, 
comprometendo-se a estudar a peça durante as férias e a trazer outras sugestões de reportório. O aluno 
colocou a partitura do Candombe en Mi sobre a estante e o Professor pediu-lhe para mostrar os resultados do 
seu estudo durante as férias. O aluno, antes de começar a tocar, e com uma expressão comprometida, revelou 
que perdera a partitura durante as férias e que, por isso, não pôde estudar. O Professor perguntou-lhe se a 
partitura só tinha aparecido no dia da aula e ele confirmou. O Professor perguntou-lhe se estava a brincar. O 
aluno disse que, pelo menos, tinha conseguido estudar o início da peça, antes dela ter desaparecido. O 
Professor, pouco convencido, perguntou-lhe se tinha trazido sugestões de reportório. O aluno riu-se. O 
Professor, antecipando o motivo do riso, suspirou: "não, mais Tárrega não...". O aluno revelou que gostaria 
de tocar a peça "Marieta" de Francisco Tárrega. O Professor tornou a explicar que preferia que o aluno 
experimentasse uma maior variedade estilística no reportório e que escolhesse peças mais adequadas ao seu 
grau, mas aceitou a sua escolha. O aluno reformulou a sua proposta, perguntando se poderia tocar a peça 
"Rosita" de Francisco Tárrega, em vez da peça "Marieta". O Professor aceitou novamente, apesar da peça 
"Rosita" já ter sido tocada num ano anterior. No entanto, a peça fora tocada com muita insegurança no 
passado, pelo que esta seria uma oportunidade para aperfeiçoá-la e tocá-la bem em audição. O Professor 
considerou ainda que a peça "Rosita" seria mais adequada para o sexto grau e mais indicada para uma 
execução segura do que a peça "Marieta". 
 Decididas as peças que o aluno estudará durante o segundo período, iniciou a aula sobre o 
Candombe en Mi, cuja partitura aparentemente estivera perdida durante as férias. O aluno começou a tocar a 
uma velocidade muito lenta, executando demasiadas notas no motivo inicial, por erro ou ausência de 
contagem. O Professor iniciou um jogo de imitações, ora o Professor ora o aluno, sempre sobre o motivo 
inicial. O aluno revelou muitas dificuldades em executar corretamente o motivo. Tocava notas "mi" ora a 
mais, ora a menos, executava o ligado desfasado e mudava para ré sustenido ora antes, ora depois do 
momento correto. Só após muitas repetições é que o aluno executou, de facto, o que estava escrito na 
partitura. Na segunda frase, no segundo compasso, surgiram problemas semelhantes e o Professor recorreu à 
mesma estratégia de imitação. Obviamente, o aluno não tinha estudado nem sequer os dois primeiros 
compassos da peça, que estavam ao nível da pré-leitura. O Professor chamou logo a atenção para os acentos 
do segundo compasso, os quais enfatizou, exemplificando na guitarra, mas que o aluno, preocupado com a 
leitura das notas, nem tentou reproduzir. O Professor perguntou ao aluno se, apesar dos erros de leitura, 
conseguia encontrar na peça o potencial para que esta fosse tocada realmente bem, por estar adaptada ao grau 
e ao domínio técnico do aluno. O aluno confirmou e confessou que era raro isso acontecer. O Professor 
afirmou que esse potencial era óptimo e explicou que só não se verificava mais vezes devido à resistência do 
aluno em relação às propostas do Professor. Verificando que o aluno também apresentava a insegurança da 
leitura à primeira vista no quarto compasso, o Professor afirmou que a peça não tinha sido lida durante as 
férias. O aluno negou, alegando que já se tinha esquecido do que estudou. No quarto compasso, que contém 
barras, o aluno perguntou o que significava a indicação 5/3, que o Professor classificou como um erro da 
partitura. No mesmo compasso, o aluno estava a recolocar a barra em cordas diferentes durante cada 
transição entre acordes. O Professor exemplificou na guitarra duas versões diferentes, a manutenção da 
mesma barra de cinco cordas, limitando-se a arrastá-la ao longo do braço, e a imitação do aluno, que a 
recolocava em cordas diferentes. Perguntou ao aluno qual seria a versão mais lógica. O aluno, 
compreendendo o intuito da pergunta, acenou afirmativamente e manteve sempre o mesmo tamanho na barra, 
ganhando imediatamente uma maior segurança e limpeza na execução. Continuaram a ler até ao compasso 
31, recorrendo sempre a jogos de imitação, enquanto o Professor corrigia os erros de leitura de notas, ritmos 
e digitação. Recomeçaram do início e o aluno tornou a cometer erros semelhantes no motivo inicial, levando, 
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no entanto, menos tempo a corrigi-los desta vez. O aluno estava a ler rápido demais, errando frequentemente, 
pelo que o Professor lhe ia pedindo para abrandar o andamento. Por vezes, o aluno não compreendia a 
digitação, negligenciando alguns ligados e cordas soltas. O Professor recordou que a escrita do Maximo 
Diego Pujol era muito guitarrística e que, por isso, as passagens que soavam difíceis eram, na verdade, muito 
acessíveis graças às cordas soltas e aos ligados. O Professor pediu-lhe para repetir muitas vezes a escala dos 
compassos 15 a 17, mas em "câmara lenta", o que o aluno fez, melhorando progressivamente. A partir do 
compasso 32, o aluno revelou ainda mais dificuldades na leitura, recorrendo o Professor novamente a jogos 
de imitação e ajudando ainda ao solfejar os nomes das notas. O aluno queixou-se da dificuldade dos 
compassos 37 e 40. O Professor pediu-lhe para executá-los ainda mais devagar, exemplificando ao mesmo 
tempo e afirmando que não eram passagens difíceis. O aluno argumentou que as passagens eram difíceis 
porque "os dedos atrapalham". O Professor riu-se e brincou, dizendo que, quanto a isso, não havia nada a 
fazer, porque, para qualquer guitarrista, tanto os dedos como as cordas hão de "atrapalhar" sempre. Notando 
que o aluno tocava todas as notas non legato e forte, o Professor imitou-o, dizendo que não estavam a tocar 
música pop. Chamou a atenção para a ligação entre as notas e para o destaque dinâmico da melodia sobre o 
acompanhamento, exemplificando na guitarra. O aluno tentou imitar o Professor mas, sobrecarregado com a 
leitura das notas, rapidamente desistiu. Pararam a leitura antes da secção lenta. Ao longo da aula, leram 47 
compassos, corrigindo essencialmente notas, ritmos e digitação. O Professor explicou-lhe que a peça estava 
num nível muito adequado para o aluno pois, numa só aula, já a tinham montado quase toda. Abordando a 
forma, e ajudando à metacognição e à motivação, O Professor explicou que toda a secção a partir do 
compasso 65 era igual ao que já tinham lido, restando ler, essencialmente, a secção lenta a partir do 
compasso 48, que ficaria como trabalho de casa. Pediu ao aluno para confirmar se o fim era igual ou não. O 
aluno comparou ambas secções compasso a compasso, encontrando o ponto, no compasso 94, em que ambas 
diferem. O Professor anotou esse ponto na partitura, explicando que, numa página inteira de música, só teria 
que estudar quatro compassos. O Professor notou ainda como, com peças como o Capricho Árabe, seria 
impossível estarem tão perto de terminar a leitura, especialmente devido à quase ausência de estudo do aluno 
durante as férias. O Professor incentivou-o a aproveitar esta adequação do reportório para tocá-lo realmente 
bem, recordando que o aluno não tinha mais de 15 valores há alguns anos. Reforçou que a experiência de 
tocar com segurança é enriquecedora para um intérprete. Brincou ainda, dizendo que, o melhor, é quando se 
toca em audição e "os dedos não atrapalham". Por fim, o Professor considerou que era preferível que o aluno 
estudasse apenas esta peça, não se debruçando ainda sobre "Rositas, Marietas, Teresitas ou Julitas", pedindo-
lhe para trazer o Candombe en Mi muito bem tocado e de memória já na aula seguinte, porque estava 
perfeitamente ao seu alcance. O tempo acabou e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 13 
Ano Letivo 2015/2016 

13/01/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
Imagens para a 
contextualização 

da Candombe 
 

Vídeo de 
performance de 

Candombe 
 

Hardware e 
software para 
reprodução de 

imagens e vídeo 

5 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao 
longo da aula. 

Candombe 

Conhecer o 
género musical, 

as suas 
especificidades e 

o seu contexto 
geográfico e 

cultural. 

Escuta de contextualização da 
Candombe. Visualização de 
imagens relacionadas com a 
Candombe. Visualização de 
vídeo com performance de 

Candombe. 

10 

Textura / 
Candombe 

Associar as 
camadas da 

textura a 
instrumentos 

tradicionais da 
Candombe. 

Análise da partitura. 
Identificação das várias 

camadas da textura. 
Associação de cada camada 
a um instrumento tradicional 

da Candombe, dado o registo 
e o material rítmico. 

5 

Ritmo 3/3/2 

Identificar o ritmo 
3/3/2 no vídeo da 
Candombe e na 

partitura. 

Análise auditiva do vídeo com 
performance de Candombe. 
Identificação do ritmo 3/3/2. 
Reconhecimento do mesmo 
ritmo na partitura, todas as 

vezes que surge. 

10 

Dinâmica Executar um eco 
com eficácia. 

Estudo isolado dos primeiros 
compassos da Candombe. 
Associação da dinâmica ao 

fenómeno físico de eco. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº13 
13 de Janeiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a primeira aula do segundo período que leccionei ao aluno Daniel. Mal chegou, o aluno 
revelou que se tinha esquecido da partitura em casa. Disse-lhe que não faria mal se não houvesse muitas 
anotações na partitura e se ele já soubesse a música de cor, como fora pedido na aula anterior. Ele adotou 
uma expressão comprometida, justificando-se com testes durante a semana. Pedi-lhe que tivesse mais atenção 
e responsabilidade, pois anda a esquecer-se e a perder partituras com frequência. Como trago sempre uma 
cópia das partituras dos alunos, precisamente para situações desta natureza, coloquei a minha partitura do 
Candombe en Mi em cima da estante. Como planificado, comecei por uma breve introdução ao Candombe. 
Expliquei que era um estilo musical tradicional do Uruguai e da Argentina. Mostrei que, enquadrado na 
linguagem do Candombe, estava o ritmo que surgia ao longo de toda a peça, composto pelas durações 
(3/3/2). Pedi-lhe que procurasse esse ritmo, analisando a partitura. O aluno acabou por encontrar, ajudado 
pelos acentos que tendem a marcá-lo. Eu ia tocando as passagens que ele identificava, contando oralmente as 
durações. Ele só não identificou o ritmo entre os compassos 48 e 61 (visto que as figuras têm o dobro da 
duração) e no compasso 95 (visto que está distribuído entre duas vozes e três timbres). Identifiquei e toquei o 
ritmo dessas secções, contando os tempos. Ele observou entusiasmado, mas visivelmente desapontado por 
não os ter encontrado sozinho, apesar das pistas que fui dando. Pedi-lhe que, ao longo de toda a peça, 
tentasse prestar atenção a esse ritmo, destacando-o sempre. Trouxe ainda uma gravação de um candombe, 
que lhe mostrei, para que entrasse no carácter e compreendesse o ambiente. Expliquei ainda que existem 
diferentes tipos de candombe, dependendo da zona geográfica e do grupo musical em si, entre outros fatores. 
Ainda assim, mostrei-lhe, com o recurso a imagens, três tipos de tambores de candombe, com funções que 
me pareceram encaixar perfeitamente com o baixo, com as notas repetidas e com os solos da peça. Acredito 
que ouvir um candombe e conhecer algumas noções básicas do género é essencial para uma interpretação 
informada de uma peça que utiliza elementos desse universo. 
 Após esta introdução ao género musical, pedi-lhe para tocar a peça até onde tinha estudado. O aluno 
avisou logo, antes de tocar, que só tinha estudado até ao compasso 47, isto é, não tinha lido nada novo em 
casa, aperfeiçoando apenas o que fora lido na aula anterior. O excerto executado estava tecnicamente correto, 
respeitando as notas e a digitação. No entanto, todas as notas estavam ao mesmo nível de dinâmica, exceto, 
talvez devido à atividade anterior, os acentos do ritmo mencionado. Havia ainda muitas paragens, hesitações 
e bruscas agógicas de conveniência. Comecei por adereçar as dinâmicas. Pedi-lhe para recomeçar a peça, 
desta vez com atenção às dinâmicas. O aluno tocou os dois primeiros compassos exatamente com a mesma 
dinâmica. Eu mostrei como a primeira frase tinha uma indicação de mezzoforte, enquanto que a segunda 
frase tinha uma indicação de piano, sendo a segunda um eco da primeira. O aluno repetiu, executando logo 
uma dinâmica eficaz. Na secção entre os compassos 4 e 7, o aluno tornou a tocar ambas as frases com a 
mesma dinâmica, pelo que eu tornei a avisá-lo do eco escrito e ele tornou a corrigir o erro com facilidade. No 
entanto, o eco acontecia tarde de mais, ou seja, a anacruse para o compasso 6, que é a primeira nota da frase 
mezzopiano, ainda era executada forte, como se o aluno só se lembrasse a meio da execução de que deveria 
existir uma mudança de dinâmica. Pedi-lhe para executar a mudança imediatamente no local onde está a 
indicação, o que ele cumpriu com correção. No compasso 4, as notas "mi" na primeira corda solta soavam 
abafadas ou sujas. Expliquei que, ao tocar cada nota "mi", o aluno tinha que se certificar de que a barra não 
estava em contacto com a corda. Exemplifiquei na guitarra e repetimos várias vezes a secção, até esse 
problema técnico estar resolvido. Na secção entre os compassos 32 e 34, o aluno estava a destacar demasiado 
o acorde, deixando o motivo do baixo em segundo plano. Pedi-lhe para inverter essa tendência, reduzindo a 
dinâmica do acorde. Ele não conseguiu de todo, perguntando-me como era possível tocar mais forte o baixo e 
mais piano o acorde. Face ao desconhecimento técnico do aluno, afastei por momentos a partitura, recorrendo 
a um exercício de destacamento de vozes. Pedi-lhe para tocar quatro cordas soltas com os quatro dedos. Fui-
lhe pedindo, exemplificando também na guitarra, que destacasse, à vez, cada uma das cordas em relação às 
outras. O aluno revelou imensa dificuldade, o que é normal, visto que, confessou, nunca tinha trabalhado 
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nada semelhante. Pedi-lhe que continuasse a praticar esse exercício em casa, até que a passagem em questão 
soasse com uma diferença considerável de volume entre as vozes. Note-se que, na mesma passagem, entre os 
compassos 32 e 34, existe um crescendo de piano para forte, seguido imediatamente de um mezzopiano. No 
entanto, o aluno só crescia de piano para mezzopiano, não havendo qualquer diferença de dinâmica entre os 
compassos 34 e 35. O problema é que, quanto mais crescesse, mais agressivo soava o acorde. Pedi-lhe que 
encontrasse um equilíbrio entre a dinâmica e a qualidade do som e que, à medida que fosse aprendendo a 
controlar a dinâmica do acorde em relação ao baixo, fosse tentando crescer para uma dinâmica cada vez mais 
forte. Após o mezzopiano do compasso 35, há um forte no compasso 37 que o aluno tornou a ignorar, 
executando-o só após o meu alerta. Comentei que não devia ser preciso que eu o avisasse de todas as 
dinâmicas que surgem, pedindo-lhe que, durante o resto da aula e em casa, tomasse tanta atenção às 
indicações de dinâmica como a que toma em relação às notas. Com o foco nas dinâmicas, o aluno foi-se 
esquecendo dos acentos. Recordei a gravação do candombe escutada no início da aula, pedindo-lhe para 
destacar o ritmo abordado sempre que este surge. O tempo apresentava instabilidade. Os compassos 37 e 40 
soavam sempre muito mais lentos do que o resto, para além do arpejo soar demasiado forte em relação à 
melodia. Alertei-o para ambos os problemas e isolámos as duas passagens, dominando-as lentamente e 
acelerando-as pouco a pouco. Para além desses dois compassos, outras passagens, como o compasso 43 ou as 
duas escalas (uma entre os compassos 15 e 17 e a outra entre os compassos 45 e 47), criavam rallentandos de 
conveniência no aluno. Assim, apliquei-lhes o mesmo processo, ou seja, corrigi-lhes os problemas de 
digitação, treinámos lentamente e acelerámos pouco a pouco. No fim, o aluno tocou novamente do início até 
ao compasso 47, já com dinâmicas eficazes, sem paragens e com menos atrasos e hesitações. Pedi-lhe que, 
desta vez, lesse em casa a secção lenta, a partir do compasso 48, para não se perder tempo com a leitura 
durante a aula. Pedi-lhe para trazer a peça completa e de cor, como ficara já marcado na semana passada pelo 
Professor Tiago. Ele comprometeu-se a fazê-lo, embora a sua expressão não transparecesse grande 
convicção. O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 14 
Ano Letivo 2015/2016 

20/01/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. 
Afinação da guitarra com 

recurso a um afinador 
electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
1 

metrónomo 

5 

Performance Experienciar situação 
de performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Regularidade 
rítmica 

Manter a regularidade 
rítmica na figuração 
de semicolcheias. 

Estudo com metrónomo à 
semicolcheia, especialmente 
nas escalas, ligados e nos 

compassos 37 e 40. 

10 

Ligados 
ascendentes 

Executar ligados 
ascendentes 

regulares ao nível do 
ritmo e da dinâmica. 

Execução dos ligados com 
metrónomo à semicolcheia e 
escutando as indicações do 

Professor. 

5 

Percussão 

Compreender a 
notação de percussão 
nos compassos 94 e 

95 e a liberdade 
inerente a essa 

técnica. Refletir sobre 
a forma de execução. 
Executar a percussão 

com correção. 

Tradução das indicações de 
inglês para português. Reflexão 

sobre a interpretação das 
indicações. Escuta e 

observação de algumas 
sugestões de execução do 
Professor. Experimentação 

técnica e sonora. 

10 

Acentos Enfatizar os acentos 
escritos. 

Exagero da acentuação, 
contrariando a negligência. 

5 
Ritmo 3/3/2 

Reconhecer o ritmo 
3/3/2 na partitura e 

destacá-lo. 

Reconhecimento do ritmo 3/3/2 
na partitura, todas as vezes que 

surge, nomeadamente na 
percussão dos compassos 94 e 

95, onde sofre alterações de 
timbre. 
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Relatório/Reflexão de aula nº14 
20 de Janeiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a segunda aula do segundo período que leccionei ao aluno Daniel. O aluno entrou na sala a 
queixar-se das suas unhas, que tinham sido destruídas em Educação Física. O aluno tocou uma corda solta 
com cada dedo da mão direita, provando que, realmente, as unhas não estavam em condições de proporcionar 
qualquer controlo da qualidade de som, para além de prenderem nas cordas. Emprestei-lhe um conjunto de 
lixas e pedi-lhe para polir as unhas, dando-lhe sugestões ao nível da forma da unha, do grão mais adequado 
para cada fase e do modo de utilização das lixas. 
 Atingindo um nível aceitável de polimento das unhas, passámos para o Candombe en Mi. O aluno 
anunciou que as secções lidas em aula já tinham sido decoradas, apesar de não ter lido as secções que 
faltavam. O aluno tocou de cor mas, infelizmente, decorou mal, apresentando erros de notas e de ritmo e 
esquecendo todas as dinâmicas. O mais preocupante foi que, quando terminou, disse: "apesar do som 
horrível, acho que está bom". Afirmei que estava longe de estar bom. Perguntei-lhe se não se tinha 
apercebido dos erros de memória e perguntei ainda o que tinha acontecido às dinâmicas que vimos na aula 
passada. O aluno pareceu surpreendido com a minha reação. Expliquei que, quando se memoriza uma peça, 
deve-se confirmar constantemente se estamos a memorizar exatamente o que está escrito na partitura, ou 
corremos o risco de decorar os erros. Anotei na partitura todos os erros de memorização, trabalhando cada 
um individualmente com o aluno. Vimos novamente os compassos 37 e 40, que continuavam muito mais 
lentos do que o resto da peça, acelerando-os com metrónomo. Nesses mesmos compassos, pedi ao aluno para 
acentuar mais as melodias descendentes, sugerindo o recurso ao apoio só na melodia. O aluno não gostou da 
sugestão técnica e eu aceitei, pedindo ainda assim que a melodia soasse destacada em relação ao arpejo. 
Estudámos também as transições para esses dois compassos, até que não houvesse paragens. Esclareci que o 
trabalho efetuado em aula não dispensava estudo continuado em casa, ou as passagens tornariam a regredir 
para o mesmo estado de insegurança. Tornei a relembrar todas as dinâmicas que o aluno esquecera, insistindo 
na sua importância estrutural, ou seja, explicando que não são um mero adorno da música mas parte 
integrante do discurso. Foquei também os ligados ao longo da peça que, ou não soavam por falta de força nos 
ligados ascendentes ou, à semelhança do Estudo nº1 de Heitor Villa-Lobos, soavam precipitados e 
irregulares. Utilizei o metrónomo à semicolcheia para resolver a irregularidade dos ligados, o que funcionou. 
Como os acentos estavam pouco claros, pedi-lhe que os exagerasse a todos, o que resultou, não num exagero, 
mas em acentos claros e eficazes. O aluno estava a aplicar rallentandos muito pronunciados às duas escalas 
(uma entre os compassos 15 e 17 e a outra entre os compassos 45 e 47). Perguntei-lhe se era uma decisão 
musical ou técnica. Ele disse que era uma decisão musical, mas que também "dava jeito". Eu pedi-lhe para 
tocar a tempo primeiro, decidindo só depois se queria manter o rallentando. Para isso, recorremos ao 
metrónomo, visto que o rallentando já era inconsciente no aluno. 
 Como o aluno não tinha avançado na leitura da peça, li com ele a secção lenta a partir do compasso 
48. Pedi-lhe logo que mantivesse as notas a soar o máximo tempo possível, procurando o legato, visto que ele 
estava a tocá-las staccato. O aluno revelou grandes dificuldades de leitura no braço acima do quinto traste. A 
certa altura, apercebi-me de que estava a dar-lhe demasiadas indicações, antecipando logo em que corda e 
traste seria tocada cada nota. Recuei, deixando-o descobrir sozinho a digitação, ajudando apenas em 
passagens que suscitassem muitas dúvidas. 
 Na passagem entre os compassos 62 e 64, o aluno estava a contar mal as notas repetidas, tocando ora 
notas a mais, ora notas a menos, encaixando a linha do baixo de forma igualmente irregular. Relacionei o 
material desta secção com o motivo inicial, onde o aluno também costumava apresentar inconsistências na 
contagem das notas. Pedi-lhe que, em vez de tentar contar o número de notas, contasse tempos. A contagem 
ficou imediatamente certa após essa sugestão. No entanto, havia ainda hesitações entre as notas do baixo. 
Expliquei-lhe que, enquanto tocava as notas "mi" alternadas entre a primeira e segunda cordas, tinha muito 
tempo para antecipar a mão esquerda para o próximo baixo. Ele constatou que não podia pisar logo o baixo. 



 

 246 

Eu expliquei que a antecipação pode ocorrer pisando a corda ou, simplesmente, aproximando o dedo do traste 
necessário, ou seja, apontando o dedo. Ele fê-lo, sendo resolvidas as dificuldades técnicas da passagem. 
 Na reexposição, a partir do compasso 65, expliquei que, embora não estivessem escritas quaisquer 
dinâmicas, subentendia-se que se mantinham as mesmas dinâmicas da exposição, a não ser que o aluno 
quisesse deliberadamente fazer algo de diferente. Nos compassos 94 e 95, foquei as indicações de percussão, 
traduzindo-as de inglês para português e perguntando-lhe como as executaria. O aluno descobriu sozinho 
possibilidades viáveis para as percussões, sendo que eu facultei sugestões sobre exatamente como e onde 
percutir, deixando claro que eram apenas sugestões, baseadas no meu gosto pessoal. Incitei-o a explorar 
outras formas de percussão, encontrando o efeito sonoro que mais lhe agradasse para aquele momento, desde 
que respeitasse as indicações do compositor e o resultado fosse tecnicamente exequível à velocidade de 
concerto. Na mesma passagem, insisti ainda na importância do ritmo (3/3/2) que surge constantemente ao 
longo da peça, e que se apresenta agora em pontilhismo tímbrico. Dadas as irregularidades rítmicas do aluno, 
fi-lo percutir várias vezes o ritmo nas costas da guitarra. Quando voltou à partitura, a passagem soou muito 
mais rítmica. Pedi-lhe ainda que mantivesse a nota aguda a soar por cima do ritmo, deixando o dedo premido 
durante a execução das percussões. 
 No fim da aula, o aluno confessou que o Candombe en Mi não lhe dava tanta "pica" como a peça 
Rosita de Francisco Tárrega. Anunciou ainda que, no próximo período, planeava tocar a peça Marieta do 
mesmo compositor. Eu brinquei, comentando que só se sente verdadeiramente "pica" quando "os dedos não 
atrapalham", recuperando a piada recorrente das aulas anteriores. Expliquei que, para isso, era necessário 
estudo para adquirir segurança e velocidade. Pedi-lhe para trazer também a peça Rosita para a próxima aula, 
desde que não descuidasse o estudo do Candombe en Mi. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº15 
27 de Janeiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi integralmente assistida, sem qualquer participação ativa da minha 
parte. O aluno entrou na sala de repente, assustando-nos. O Professor perguntou-lhe se já não se batia à porta. 
O aluno bateu à porta, já dentro da sala. O Professor riu-se e perguntou-lhe se tinha estudado muito durante a 
semana. Ele disse que tinha estudado "bastante", ao que se seguiu uma celebração do Professor. O aluno 
colocou a partitura da peça Rosita de Francisco Tárrega na estante, na qual estava apontado um contacto 
telefónico. O Professor perguntou-lhe, brincando, se era de alguma rapariga, mas o aluno confessou que era 
de um professor. Como já se tornou costume, o aluno queixou-se das unhas, devido à aula de Educação 
Física. O Professor constatou o estado lastimável em que se encontravam as unhas do aluno, emprestando-lhe 
uma lixa, dando conselhos ao nível da forma das unhas e tornando a sugerir o uso de verniz. O aluno oferece 
sempre alguma resistência quanto ao verniz, mas o Professor tentou persuadi-lo novamente, explicando que o 
seu uso poderia evitar que as unhas do aluno se quebrem todas as semanas em Educação Física. O Professor 
pediu-lhe para tocar o Candombe en Mi de Máximo Diego Pujol. O aluno tornara-se a esquecer da partitura 
dessa peça, trazendo, no entanto, a da peça Rosita. Como eu trago sempre uma cópia de todas as peças que os 
alunos estão a tocar, emprestei a minha partitura para a aula. O aluno começou a tocar o Candombe en Mi 
com a sexta corda em ré, parando e afinando a corda para mi. O Professor comentou que o aluno estivera a 
tocar a Rosita, deduzindo pela afinação. No entanto, durante a afinação, o aluno estava a tocar primeiro a 
sexta corda (que estava desafinada) e só depois uma corda de referência. O Professor notou que, por sistema, 
é mais lógico tocar primeiro a corda de referência e só depois a corda a afinar, pois a ideia é saber se a corda 
desafinada está mais alta ou mais baixa do que a referência, e não o contrário. O Professor então recapitulou 
e exemplificou todo o processo de afinação, defendendo que é mais seguro afinar toda a guitarra a partir de 
uma só corda de referência, explicando que, caso contrário, os erros de afinação vão-se acumulando de corda 
para corda. Por fim, aconselhou a confirmar a afinação com acordes não só arpejados mas, principalmente, 
simultâneos, pois transparecem imediatamente a sensação de afinação ou de desafinação. O aluno disse que a 
confirmação da afinação não era um problema para ele, visto que era muito sensível à desafinação, não 
conseguindo tocar com uma guitarra desafinada. O Professor confirmou que, desde pequeno, o aluno sempre 
mostrara essa sensibilidade. 
 O aluno tocou então o Candombe en Mi de Máximo Diego Pujol. A peça estava, sem dúvida, muito 
mais sólida, encontrando-se toda de memória. Acresce-se que o aluno já mantinha aproximadamente o 
mesmo andamento do início ao fim, adotando um andamento mais lento para a secção central, entre os 
compassos 48 e 61, como indicado na partitura. Na secção entre os compassos 62 e 64, o aluno esqueceu-se 
de uma das notas do baixo. O Professor interrompeu-o, corrigindo logo o erro e pedindo-lhe para continuar, 
recomeçando da mesma secção. Notou-se que o aluno foi tocando progressivamente melhor ao longo da 
execução, pois foi aquecendo ao longo da peça. O aluno pediu um alicate para cortar um troço de corda que 
produzia ruído em contacto com o tampo, que o Professor emprestou. O Professor aconselhou o aluno a 
estudar com metrónomo pois, apesar de já manter um tempo mais uniforme do que antes, continuam a haver 
algumas oscilações, especialmente nos compassos 37 e 40, que já tinham sido trabalhados antes. Explicou 
ainda que o andamento do aluno era mais lento do que o andamento sugerido na partitura. O aluno negou, 
dizendo que estava a tocar ao tempo indicado. O Professor insistiu na sua convicção e provou-a, ligando um 
metrónomo a 108. O aluno começou a tentar tocar a essa velocidade, repetindo várias vezes o início sem 
sucesso. O Professor reduziu o tempo para 100 unidades metronómicas, andamento a que o aluno já 
conseguiu tocar a música do início ao fim, mas claramente no seu limite técnico. Relativamente à passagem 
entre os compassos 62 e 64, o aluno considerou que era "na boa" tocar a 100 batimentos por minuto. No 
entanto, quando tocou, estava a atrasar muito. É muito interessante constatar as discrepâncias entre as crenças 
do aluno e a sua capacidade real. Naturalmente, isto poderá ter efeitos adversos no estudo pois, ao considerar 
que a peça já está dominada, o aluno empenhar-se-á com menos afinco em melhorá-la mais. O Professor 
anotou as passagens mais problemáticas para o aluno, pedindo-lhe para as estudar em casa lentamente, 
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acelerando-as pouco a pouco até atingir o andamento sugerido na partitura. O Professor reforçou que o 
andamento deveria ser 108 e não 100, afirmando que se notava a diferença em palco e explicando que um 
andamento superior conferia maior virtuosismo, o qual está, de certa forma, implícito no caráter da obra. 
Quanto à secção lenta entre os compassos 48 e 61, o Professor pediu ao aluno para não arpejar todos os 
primeiros tempos, o que resulta no desfasamento entre a melodia e o baixo, escolhendo apenas alguns 
momentos concretos para arpejar. Recorreu a uma imagem para ilustrar o exagero no uso de um recurso 
musical, neste caso o arpejo. Assim, explicou que seria excessivo dizer a uma namorada, de 10 em 10 
minutos: "Eu amo-te muito". Aconselhou-o a dizer apenas de tempos a tempos, ou seja, propôs que o 
desfasamento entre baixo e melodia ocorresse, no máximo, de três em três compassos. Sugeriu alguns 
compassos em concreto que, por se encontrarem no auge das frases, merecem o arpejo. Pediu ainda um 
timbre mais doce, mas o aluno disse que não conseguia porque a sua guitarra era mais pequena que uma 
guitarra padrão, levando-o a manter a mão num registo sul ponticello. O Professor sugeriu-lhe que arranjasse 
outra guitarra e vendesse aquela, pois o tamanho da guitarra prejudicava o aluno, e não só ao nível do timbre, 
pois facilitava a produção involuntária de ruídos (as cordas estão mais próximas do braço), dificultava o 
controlo da mão direita (as cordas estão mais próximas umas das outras) e opunha-se à adoção de uma 
postura corporal correta. O aluno apontou para uma marca que a guitarra sofrera com o uso, alegando que 
não a conseguiria vender assim. O Professor considerou que se venderia, mas por um preço mais baixo. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 16 
Ano Letivo 2015/2016 

03/02/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a 
um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 
Performance / 
Memorização 

Experienciar 
situação de 

performance sem 
partitura. 

Simulação de situação de 
performance sem partitura. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Textura / 
Dinâmica / 
Ritmo 3/3/2 

Compreender a 
textura dos 

compassos 48 a 
61. Relacionar a 
melodia com o 

ritmo 3/3/2. 
Destacar a melodia 

através da 
dinâmica. 

Análise da partitura, identificando e 
circunscrevendo as notas da 

melodia. Reconhecimento do ritmo 
3/3/2 na melodia, visual e 

auditivamente. Destaque da 
melodia pela dinâmica, escutando 

os comentários do Professor e 
observando as suas 

exemplificações. 

15 

Forma / 
Caráter 

Subdividir a peça 
em partes. 

Evidenciar a forma 
através do caráter. 

Distinção entre os compassos 48 a 
61 e os restantes. Aplicação de um 

caráter mais dolce e legato, com 
vibrato e sul tasto aos compassos 

48 a 61 e de um caráter mais 
rítmico e marcado aos restantes 

compassos. 

10 

Dinâmica 

Executar um 
crescendo eficaz 

entre os 
compassos 62 e 

64. 

Repetição dos compassos 62 a 64, 
escutando os comentários do 

Professor. 
5 
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Relatório/Reflexão de aula nº16 
03 de Fevereiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi integralmente leccionada por mim. Note-se que esta é a última aula 
antes das férias de carnaval, ou seja, o aluno não terá aula na próxima semana. O aluno chegou, colocou as 
partituras na estante, sentou-se com a guitarra e afinou-a. Eu tirei as suas partituras da estante e o aluno 
perguntou, alarmado: "de cor?". Eu acenei afirmativamente com a cabeça. O aluno tocou o primeiro 
compasso do Candombe en Mi de Máximo Diego Pujol mas parou logo, apercebendo-se do estado 
descuidado das unhas. As unhas não só dificultavam o controlo do timbre como prendiam nas cordas, 
dificultando o controlo técnico. O aluno pediu-me uma lixa e eu emprestei, repetindo o discurso de duas 
aulas atrás ao explicar-lhe que deveria lixar as unhas antes da aula para não se perder tempo. A justificação 
tornou a ser a prática de vollei em Educação Física. No fim de polir as unhas, o aluno agradeceu, dizendo que 
se sentia "revitalizado". O aluno executou a peça de cor. Eu elogiei muito a sua performance e o seu trabalho 
de memorização. O aluno salientou que já estava "mais ou menos" a executar as dinâmicas. Eu concordei, 
enfatizando a expressão "mais ou menos" e explicando que as dinâmicas podiam ser mais claras. Constatei 
ainda que o andamento dos compassos 37 e 40, que antes estava lento, estava agora rápido demais. O aluno 
retorquiu, alegando que os dois compassos estavam no tempo indicado. Eu aceitei, mas expliquei que, como 
o aluno tinha perdido tempo ao longo da peça, tornando o andamento progressivamente mais lento, mesmo 
que o andamento dos dois compassos coincidisse rigorosamente com o tempo indicado, continuava a estar 
mais rápido do que o contexto. Ou seja, ao invés de abrandar ambos os compassos, o desafio seria acelerar 
toda a peça. Ainda em relação aos mesmos dois compassos, tornei a sugerir o ataque com apoio na melodia, 
ideia que o aluno já recusara no passado. No entanto, como ele não estava a conseguir destacar 
suficientemente a melodia em relação ao arpejo, voltei a propor essa diferença técnica que poderá ajudá-lo a 
tornar a textura mais clara. Perguntei-lhe porque é que se opunha à minha sugestão e ele confessou que se 
opunha apenas porque não costumava tocar com apoio. Aconselhei-o vivamente a ser mais aberto a outras 
possibilidades técnicas para além daquelas que costuma utilizar. 
 Na secção lenta entre os compassos 48 e 61, existindo agora o domínio técnico necessário para 
abordar outras questões musicais, afirmei que existiam diferentes camadas da textura. Perguntei ao aluno 
quantas vozes encontrava na secção. Ele mencionou apenas duas, o baixo e o arpejo. Eu notei que havia 
outra, a melodia, identificada pelas hastes voltadas para cima. Recordei que a melodia tinha o ritmo que 
identificámos numa aula anterior (3/3/2), mas com o dobro da duração. Notei como, na sua execução, as 
vozes se misturavam, não se compreendendo o que é melodia e o que é acompanhamento. Expliquei que essa 
falta de clareza na textura era reflexo da indistinção entre vozes na mente do aluno. Analisámos toda a secção 
lenta entre os compassos 48 e 61, circunscrevendo a lápis as notas que pertenciam à melodia. Quando a 
textura já era clara para o aluno, pedi-lhe para tocar a melodia mais forte e o arpejo mais piano. O aluno 
demonstrou facilidade em fazê-lo no início mas, à medida que a melodia se ia tornando mais enredada no 
arpejo, foi precisando cada vez mais da minha intervenção. No motivo dos compassos 60 e 61, o mais 
complexo, tive que exemplificar na guitarra para que o aluno compreendesse que as duas vozes agudas, 
apesar de estarem muito próximas, continuavam a ser duas entidades distintas. O aluno compreendeu e, com 
dificuldade, conseguiu distingui-las na sua execução. Dado o seu timbre excessivamente metálico, perguntei-
lhe se era opção sua tocar sul ponticello. Ele negou, confessando que só tocava tão próximo do cavalete 
porque a guitarra dele é mais pequena do que a guitarra padrão. Para contrastar com o caráter mais rítmico e 
marcado do resto da peça, pedi-lhe para criar um ambiente mais dolce e legato nesta secção lenta, recorrendo 
ao sul tasto e ao vibrato. Ele experimentou e gostou, afirmando que ficava muito melhor. 
 Na secção seguinte, entre os compassos 62 e 64, visto que ele estava a tocar tudo forte, apontei para 
a indicação de pianíssimo. O aluno repetiu a passagem com a dinâmica escrita, mas executou um crescendo 
irregular e pouco eficaz. Pedi-lhe para repetir a secção várias vezes, comentando cada repetição, 
aconselhando-o ora a começar ainda mais piano, ora a crescer para ainda mais forte, ora a ser mais 
económico ao longo dos três compassos, para que restasse margem de dinâmica até ao fim do crescendo. 
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 Pedi-lhe então para apresentar a peça Rosita de Francisco Tárrega, sendo que ele não conteve um 
enorme sorriso de alegria. Note-se que o aluno adora Tárrega e é só obrigado que aceita tocar peças de outros 
compositores como, neste caso, Máximo Diego Pujol. Recordemos ainda que o aluno já tocou a peça Rosita 
no passado mas, como não lhe dedicou o estudo necessário, tocou-a com muita insegurança, justificando-se 
uma nova insistência este ano. Ele só tocou até ao compasso 17, mas adotou um andamento rápido e revelou-
se tecnicamente bem preparado, transmitindo uma grande segurança e sofrendo poucas hesitações. Elogiei 
muito o seu trabalho dedicado, brincando ao afirmar que, quando toca Tárrega, o aluno transforma-se. Ainda 
assim, expliquei que havia pontos importantes a aperfeiçoar. Pedi-lhe para executar crescendo nas escalas 
ascendentes, visto que o aluno perdia força ao longo da subida. O aluno justificou-se com as cordas, 
garantindo que as trocaria em breve. Sempre que havia acordes, o aluno tocava-os ainda mais forte do que a 
melodia, como se fossem acentuados. Pedi-lhe para os tocar muito mais piano do que a melodia, para que 
ficassem em segundo plano. No entanto, foi muito difícil modificar este hábito, assimilado pelo aluno desde 
que tocou a peça pela primeira vez, em anos anteriores. Ele justificou-se ainda com as unhas da mão direita 
que, possuindo comprimentos diferentes, prejudicavam o controlo da dinâmica das vozes. Pedi-lhe para 
equilibrar os seus comprimentos, limando-as com frequência ou, pelo menos, antes das aulas. Sugeri ainda o 
recurso ao apoiando na melodia, pelo menos nos pontos culminantes. 
 No fim, pedi ao aluno para recapitular os pontos que deveria aperfeiçoar para a próxima aula, o que 
ele fez sem quaisquer esquecimentos. Pedi-lhe para se esforçar durante as férias de Carnaval e o aluno disse 
que ia tentar esforçar-se "pelo menos a 70%, porque a 100% é impossível". Fiz-lhe ver que é sempre possível 
darmos mais. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 17 
Ano Letivo 2015/2016 

17/02/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a 
um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
1 

metrónomo 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação 
do exemplo do Professor. Estudo 

lento da digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Regularidade 
rítmica / 

Andamento 

Manter a 
regularidade 

rítmica no 
andamento 
sugerido na 

partitura. 

Estudo da peça Candombe en Mi, 
com metrónomo e em conjunto com 
o Professor, desde o andamento da 

performance do aluno até ao 
andamento sugerido na partitura, 

com um aumento gradual da 
velocidade. 

10 

Timbre / 
Caráter / 

Interpretação 

Escolher um 
timbre para a 
melodia dos 

compassos 48 a 
61 da peça 

Candombe en Mi. 

Escutar a execução do Professor, 
justapondo um timbre metálico e um 

timbre dolce na melodia dos 
compassos 48 a 61 da peça 

Candombe en Mi. Refletir e optar 
por um dos timbres. 

5 

Fraseado 

Aplicar fraseados 
claros e 

coerentes a toda 
a peça Rosita. 

Vocalização das melodias. Escuta 
de sugestões do Professor para 

outras possibilidades de fraseado. 
Transposição do fraseado cantado 

ou sugerido para a execução na 
guitarra. 

10 Enfatizar a 
tensão e 
resolução 

inerentes aos 
motivos dos 

compassos 11, 
12 e 13 da peça 

Rosita. 

Acentuação e apoio da última nota 
antes dos acordes. Execução dos 

acordes muito piano e em 
decrescendo. Escuta e observação 

da execução do Professor, que 
evidencia a tensão e resolução 
através do movimento corporal. 

Repetição do motivo, escutando as 
indicações do Professor. 
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Dinâmica 
Executar um 
crescendo 
afirmativo. 

Repetição das escalas ascendentes, 
tornando o crescendo cada vez 
mais afirmativo e escutando as 

indicações do Professor. 

5 

 



 

 254 

Relatório/Reflexão de aula nº17 
17 de Fevereiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi integralmente leccionada por mim. Note-se que esta foi a primeira aula 
depois das férias de carnaval, ou seja, o aluno não teve aula na semana passada, o que resultou em duas 
semanas inteiras sem acompanhamento. Mal chegou, o aluno anunciou que, tal como na aula anterior, tinha 
as unhas em péssimo estado, tornando a justificar-se com um jogo de vollei na disciplina de Educação Física. 
Dados os problemas recorrentes que o aluno tem com as unhas, aconselhei-o novamente a utilizar 
endurecedor, o que prevenirá, até certo ponto, os acidentes que o aluno sofre semanalmente. Tornei a 
emprestar-lhe as minhas lixas, as quais utilizou por largos minutos, até que as unhas permitissem algum 
controlo técnico e qualidade de som. A verdade é que o estado das unhas era catastrófico, levando-o a lixá-las 
quase até deixarem de existir. Enquanto isso, conversámos sobre a sua paixão por Francisco Tárrega, sendo 
que o aluno revelou o seu sonho de tocar um recital integral de Tárrega. Elogiei a sua ambição e encorajei-o a 
fazê-lo um dia, aconselhando-o, no entanto, a não deixar de conhecer outros compositores e de tocar música 
de outras épocas e de outras estéticas. Após tratar das unhas, o aluno afinou a sua guitarra sozinho. Pedi-lhe 
para tocar o Candombe en Mi, notando imediatamente algum desconforto da parte do aluno. Após ouvi-lo 
tocar, apercebi-me de que o aluno não se tinha dedicado à peça. Ainda assim, dediquei a primeira parte da 
aula ao Candombe en Mi. 
 Notei que, na passagem entre os compassos 45 e 47, o aluno estava a começar o rallentando muito 
antes da indicação de agógica, para além de abrandar em demasia, transmitindo a sensação de que a agógica 
era efetuada apenas por conveniência. 
 Na secção lenta entre os compassos 48 e 61, tivemos que rever novamente a melodia que, a partir do 
compasso 56, se confundia com o arpejo. Foi preciso insistência para que o aluno se consciencializasse dos 
seus erros. Por vezes, acentuava notas do arpejo que alteravam o contorno da melodia, mas o mais 
problemático é que o aluno já estava a sentir a melodia dessa forma, apesar de não coincidir com a notação. 
Após nova análise detalhada da partitura e várias repetições, o aluno compreendeu a divisão da textura. O 
timbre estava novamente metálico, pelo que tornei a questionar-me se seria uma opção musical do aluno. 
Como planificado, exemplifiquei a secção com um timbre metálico o mais convincente que pude, tentando 
manter o caráter da secção e sem sabotar a opção do aluno. De seguida, exemplifiquei a mesma secção com 
um timbre doce e cheio, de acordo com a opção musical que eu tomaria. Insisti que ambas as opções são 
válidas. O aluno confessou que só se tinha esquecido de cuidar do timbre, afirmando que preferia o timbre 
doce. 
 Na passagem entre os compassos 62 e 64, o aluno estava a começar a crescer antes da indicação e a 
criar um acelerando progressivo desde o tempo "Lento" até ao "Tempo I" ao longo dos três compassos, 
apesar da indicação "Tempo I" logo no compasso 62. Apontei ambas as divergências entre a sua performance 
e a partitura, mas ele decidiu que queria fazer o acelerando porque ficava "mais bonito". Aceitei e disse que, 
se era uma escolha consciente dele, não me iria opor. No entanto, pedi-lhe para fazer exatamente como está 
escrito, apenas como experiência, para que possa tomar a sua opção de forma consciente. O aluno 
experimentou e soou-lhe muito bem. Quando repetiu a sua versão, já não lhe soava tão convincente. Pedi ao 
aluno para dar sempre uma oportunidade à música como está escrita, antes de decidir se vale a pena alterar. 
Trabalhámos muito o contorno do crescendo, cuja gestão é essencial para que sobre sempre margem 
dinâmica durante os dois compassos. O aluno tendia a esgotar a margem muito antes do fim do crescendo 
e/ou a crescer abruptamente de um compasso para o seguinte. 
 A irregularidade dos ligados mantinha-se, embora menos acentuada. Sempre que um ligado soava 
irregular, alertava-o imediatamente. Realizámos um exercício de ligados, procurando a igualdade na 
dinâmica e a regularidade rítmica, o que se refletiu logo na qualidade dos ligados ao longo da peça. 
 Pedi-lhe para acelerar a peça até às 108 unidades metronómicas, como sugerido na partitura. Assim, 
liguei o metrónomo no tempo da performance do aluno e repetimos a peça várias vezes, acelerando o tempo 
pouco a pouco com cada repetição. 
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 Passámos então para a peça Rosita de Francisco Tárrega, que estava muito mais segura, 
evidenciando estudo e dedicação do aluno. No entanto, as questões de dinâmica abordadas estavam 
esquecidas. Assim, recordei os crescendos nas escalas e arpejos ascendentes em semicolcheias e a dinâmica 
piano nos acordes a contratempo. Pedi-lhe ainda para se concentrar em todas as repetições do motivo que 
conjuga a tensão da melodia com uma resolução em acordes, como nos compassos 11, 12 e 13. Pedi-lhe para 
acentuar e apoiar a última nota antes dos acordes, tocando-os piano e em decrescendo. Exemplifiquei o 
motivo na guitarra e, por movimento corporal, tentei levá-lo a sentir a tensão e a resolução. O aluno tentou 
reproduzir o efeito e, após várias repetições enquanto eu o corrigia, atingiu uma execução eficaz ao nível da 
tensão e resolução. 
 Desta vez, ao contrário da aula anterior, o aluno já tinha lido a partir do compasso 18. Assim, pedi-
lhe para acentuar muito os baixos do início dessa secção. Focámos ainda questões de fraseado, como o 
crescendo ao longo de notas repetidas até atingir o motivo supracitado, no compasso 21. Quando lhe pedi 
para apoiar o anelar, foi chocante descobrir que o aluno nunca tinha apoiado o anelar antes. Comecei um 
exercício de apoio do anelar em várias cordas. O aluno revelou dificuldade na execução do apoio, 
melhorando progressivamente. Quando senti alguma segurança no apoiando do aluno, pedi-lhe para aplicar o 
apoio à peça. Trabalhámos detalhadamente o fraseado de toda a peça, cantando primeiro e tocando depois. 
Pedi ao aluno para cantar as suas sugestões de fraseado e, posteriormente, sugeri-lhe outras alternativas, para 
que o aluno pudesse escolher. De seguida, passámos novamente a peça, aplicando à guitarra os fraseados que 
tínhamos cantado. Pedi-lhe para aplicar esse trabalho sobre o fraseado a partir do canto, em casa, a esta e a 
outras peças. Na secção final, entre os compassos 30 e 33, o aluno demonstrou imensa dificuldade, sendo 
definitivamente a passagem mais insegura. Assim, sugeri o estudo por acordes, promovendo um pensamento 
mais rápido e a antecipação e automatização das posições da mão esquerda. Detivemo-nos durante muito 
tempo nesta secção, trabalhando cada uma das transições entre acordes, estudando o movimento de cada 
dedo individualmente. De forma muito meticulosa, assegurámos o movimento de cada dedo e das diferentes 
combinações de dois, três e quatro dedos. De seguida, pedi-lhe para tornar a arpejar, mas efetuando já a 
preparação dos acordes por tempo. No entanto, o aluno dividia o movimento e, em cada tempo, preparava o 
acorde apenas parcialmente. Adotando um andamento mais lento e após alguma insistência, o aluno 
conseguiu aplicar o mecanismo técnico corretamente. No fim, apesar de ainda necessitar de estudo em casa, a 
passagem ficou muito mais segura. 
 No compasso 4, sugeri ainda o abafamento da sexta corda durante o harmónico, como está escrito na 
partitura. O aluno passou a abafar o baixo, mas ligeiramente antes de tocar o harmónico. Aproveitei a 
oportunidade para focar o legato, explicando que, para simular um legato, que não existe verdadeiramente na 
guitarra, é necessário deixar, por instantes, a nota anterior a soar em simultâneo com a nota seguinte. 
Exemplifiquei com notas improvisadas e pedi-lhe para experimentar. Ele foi tentando ligar notas aleatórias 
enquanto eu o corrigia. Voltando ao harmónico do compasso 4 após compreender esse mecanismo, o aluno já 
tocou a passagem muito mais legato. Elogiei a compreensão. 
 O tempo chegou ao fim e eu pedi ao aluno para se esforçar muito durante a semana, pois a audição 
estava próxima. Tentei mostrar-lhe que ainda havia um universo de progresso à sua frente, explicando que as 
dinâmicas podem ser sempre mais uniformes, partir de mais piano e terminar mais forte, o legato pode ser 
sempre mais eficaz, o fraseado mais evidente, a preparação mais segura e automatizada e o timbre mais 
cuidado. Pedi-lhe para não se contentar com o nível em que as peças estão, procurando aperfeiçoá-las sempre 
mais. O aluno manteve-se pensativo e acenou afirmativamente. 
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Relatório/Reflexão de aula nº18 
24 de Fevereiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi integralmente assistida, sem qualquer participação ativa da minha 
parte. Trata-se da última aula antes da audição e do exame. Assim, o foco desta aula incide sobre a 
preparação para o teste e revisão das peças para a audição. O teste consiste numa série de exercícios técnicos 
estudados e numa leitura à primeira vista. A leitura à primeira vista, como é evidente, só é conhecida pelo 
aluno no momento do exame, mas os exercícios técnicos são entregues e explicados exatamente uma semana 
antes, tempo que o aluno terá para estudá-los. É neste contexto que se insere a ação do Professor Tiago 
durante esta aula, que apresentará a série de exercícios técnicos, dissipando quaisquer dúvidas do aluno, e 
reverá rapidamente as peças para a audição. Quando o aluno chegou, o Professor, brincando, deu-lhe os 
parabéns pelos seus vinte anos, visto que o aluno tinha definido essa idade falsa no Facebook. O aluno riu-se 
e explicou que só se podia marcar a idade a partir dos dezoito anos. Mudando de assunto, avisou que se tinha 
esquecido das partituras, o que é frequente no aluno. Como eu tenho sempre comigo um conjunto de cópias 
de todas as peças que os alunos estão a tocar, emprestei-as ao aluno para a aula. O aluno queixou-se ainda 
dos dedos, explicando que os tinha magoado a jogar voleibol em Educação Física. Quando se sentou, e após 
afinar a guitarra, o aluno começou logo a tocar a peça Rosita de Francisco Tárrega. 
 No entanto, o Professor interrompeu-o, decidindo abordar primeiro os exercícios técnicos para o 
teste. O aluno perguntou, brincando, se não podia escolher um exercício técnico de Tárrega. O Professor riu-
se. 
 Começaram por abordar o exercício Crystal Clear, que consiste na simultaneidade de harmónicos 
artificiais e notas naturais. O Professor ia explicar a técnica, mas o aluno afirmou que não era preciso, pois já 
a tinha aprendido quando tocou o Prelúdio Tristón de Máximo Diego Pujol, e começou a ler o exercício 
sozinho com correção. O Professor considerou que, nesse caso, não seria necessário quaisquer explicações e 
que o aluno seria capaz de estudar os dois exercícios sozinho, a saber, Crystal Clear, já mencionado, e 
Mellow, que foca barras e síncopas. 
 Relativamente às escalas e arpejos, o Professor adiantou que seriam avaliadas as escalas de Dó 
menor harmónica em duas oitavas e Sol menor harmónica em três oitavas e os arpejos de Dó menor em duas 
oitavas e de Sol menor em três oitavas. O Professor perguntou porque é que não existem arpejos harmónicos, 
melódicos e naturais. O aluno respondeu precipitadamente, afirmando que essas classificações iriam interferir 
com os intervalos, deixando o arpejo de ser menor. O Professor deu-lhe uma segunda chance. O aluno, após 
pensar em silêncio, compreendeu que, no arpejo, não surgiam o sexto e o sétimo graus, que definem se a 
escala é natural, harmónica ou melódica. O Professor elogiou a resposta e, considerando que o aluno também 
não precisava de ajuda para ler as escalas, terminou a apresentação dos exercícios técnicos. 
 O Professor avançou para a revisão das peças para a audição. O aluno tornou a lembrar que lhe doía 
o polegar e o anelar devido ao jogo de voleibol. O Professor sugeriu prudência nas aulas de Educação Física, 
visto que têm sido particularmente problemáticas para o aluno. O Professor, analisando as unhas do aluno, 
elogiou-as, pois tinham uma forma e polimento muito positivos. Aproveitou o estado das unhas para 
trabalhar a qualidade de som, pedindo ao aluno para tocar cordas soltas repetidamente com cada dedo, ora 
apoiado, ora sem apoio. Enquanto o aluno atacava as cordas, o Professor ia pedindo um som mais cheio e 
corrigindo a posição e a técnica da mão direita. 
 Após esse estudo da qualidade de som, o aluno recomeçou logo a tocar a peça Rosita. Tocou-a do 
início ao fim com grande qualidade e segurança. O Professor elogiou muito a sua execução. Focou então a 
anacruse inicial com apojetura, pedindo-lhe para tocá-la a tempo da primeira vez, suspendendo-a com vibrato 
na repetição. O Professor exemplificou na guitarra e o aluno repetiu. O Professor sugeriu uma execução mais 
afirmativa da escala ascendente do compasso 10, exemplificando com um crescendo muito marcado. Pediu-
lhe também para manter o tempo na secção final, entre os compassos 30 e 33, percutindo o tempo durante a 
performance do aluno. Pediu ainda que os baixos dos compassos 18 a 21 e 26 a 29 fossem tocados muito 
mais forte, sugerindo um caráter giocoso. No compasso 33, o Professor considerou que a última nota da peça 
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deveria durar menos tempo, sendo abafada mais cedo. O Professor clarificou ainda o esquema de repetições 
da peça. Por fim, pediu-lhe para recapitular todas as sugestões, o que o aluno fez sem esquecimentos. 
 O Professor tornou a elogiar o trabalho sobre a peça Rosita e avançaram para a peça Candombe en 
Mi de Máximo Diego Pujol. O aluno avisou que não tinha estudado o Candombe en Mi durante a semana, 
pois tinha-se concentrado na peça Rosita. Isto é muito frequente no aluno, que tende a deixar para segundo 
plano as peças que não são de Tárrega. O aluno tocou a peça, começando muito lentamente e apresentando 
muitas paragens, mas ganhando progressivamente ritmo e segurança e terminando a peça a tempo e sem 
paragens. Claramente, não tinha tocado a peça durante a semana, recordando-a apenas durante a execução. 
Na secção das percussões, nos compassos 94 e 95, o aluno soltou uma interjeição de dor, pois percutiu a 
guitarra agressivamente com um dos dedos que magoara no voleibol. O Professor e o aluno riram-se. O 
Professor afirmou que a peça precisava de muito estudo até à audição, devido ao desleixo durante a semana. 
O Professor ligou um metrónomo a 94 batimentos por minuto, pedindo ao aluno para tocar desde o início até 
ao compasso 47. Subindo o metrónomo para 98 unidades metronómicas, pediu ao aluno para repetir a mesma 
secção. Apercebendo-se de que já surgiam problemas a esse andamento, em vez de continuar a acelerar, 
focou-se na correção dos erros do aluno. Pediu-lhe para regularizar o ritmo dos ligados, dando mais tempo à 
primeira nota de cada ligado. Procurou ainda o respeito às dinâmicas, expondo-as oralmente durante a 
execução do aluno. Focou também os compassos 37 e 40, nos quais o aluno tornara a abrandar o tempo. O 
Professor concluiu que o abrandamento se devia apenas à falta de estudo do arpejo com metrónomo. 
Chegando à secção lenta, entre os compassos 48 e 61, o Professor pediu qualidade de som e um timbre mais 
cheio, avaliando cada nota articulada, dizendo "bem" ou "mal". O Professor sugeriu ainda que as frases 
terminassem com um ligeiro decrescendo. Por fim, focaram a precisão da secção percutida, nos compassos 
94 e 95. O Professor perguntou ao aluno se não sentia gozo quando tocava a peça. O aluno confessou que, no 
fim, com o dedo magoado, em vez de gozo, sentia dor. O Professor afirmou que, conhecendo-o bem, sabia 
que o aluno estava em condições de fazer uma audição brilhante, caso se empenhasse durante a semana. 
Pediu-lhe para se preparar bem para a audição e para não se esquecer do teste de técnica. O Professor 
perguntou-lhe em que ordem preferia tocar as peças na audição. O aluno escolheu tocar primeiro o 
Candombe en Mi e só depois a Rosita. 
 O tempo chegou ao fim e o aluno falou muito entusiasmado sobre as peças Stairway to Heaven dos 
Led Zeppelin e "Quem és tu miúda" dos Azeitonas que tocaria na guitarra elétrica com a sua banda. O 
Professor e o aluno saíram da sala, enquanto conversavam sobre guitarras elétricas e amplificadores. 
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Relatório/Reflexão de aula nº19 
02 de Março de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
Teste 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi integralmente assistida, sem qualquer participação ativa da minha 
parte. Trata-se, no entanto, de uma aula diferente, visto que é dia de teste. O teste consiste numa série de 
exercícios técnicos estudados e numa leitura à primeira vista. A leitura à primeira vista, como é evidente, só é 
conhecida pelo aluno no momento do exame, mas os exercícios técnicos foram entregues e explicados 
exatamente uma semana antes, tempo que o aluno teve para estudá-los. O aluno, mal entrou, anunciou que 
não tinha tido tempo para estudar para o teste de guitarra, devido aos testes da escola. O Professor pediu-lhe 
para especificar exatamente o que não tinha conseguido estudar e o aluno confessou que não tinha estudado 
nenhum dos elementos para o teste. O Professor inspirou e expirou profundamente, pois era o terceiro aluno 
consecutivo que não tinha estudado para o teste. Assim, pediu ao aluno para aproveitar a aula para estudar, 
permitindo a realização do teste próximo do fim da aula. Sugeriu ainda um corte nos elementos para o teste, o 
que significa que o vinte deixa automaticamente de estar ao alcance do aluno, tendo zero nos elementos 
cortados, mas permite que o estudo seja mais concentrado, podendo resultar numa nota total superior. O 
aluno concordou. 
 O estudo do aluno começou por incidir demoradamente sobre o exercício Crystal Clear que, 
claramente, não tinha sido de todo estudado em casa. A leitura foi lenta, enquanto o aluno ia repetindo várias 
vezes cada harmónico até atingir alguma limpeza. O exercício foi melhorando progressivamente com cada 
repetição. De seguida, estudou as escalas, revelando grande facilidade. O segundo exercício, Mellow, foi o 
mais problemático, devido ao ritmo. O aluno continuava a insistir nos mesmos erros rítmicos durante o 
estudo. O Professor, apercebendo-se do problema, aconselhou-o a pensar bem no ritmo. O aluno, apesar do 
conselho, manteve os mesmos erros, trocando frequentemente os tempos com os contratempos. O Professor 
indicou rapidamente as notas que coincidiam com o tempo, presumindo-se que as restantes notas estavam a 
contratempo. Estas indicações foram muito valiosas, visto que parte dos problemas rítmicos se dissiparam. O 
aluno passou então para os arpejos, revelando maior dificuldade do que nas escalas, mas ganhando mais 
segurança com cada repetição. Lidos todos os elementos, foi rodando rapidamente entre eles até à hora do 
teste. 
 Aproximando-se o fim do tempo da aula, o Professor pediu ao aluno para parar de estudar, pois 
começaria o teste. Eu e o Professor Tiago sentámo-nos em frente ao aluno, mas com alguma distância. O 
Professor perguntou-lhe se preferia começar pela peça, pelos exercícios ou pela leitura à primeira vista. O 
aluno escolheu o exercício de harmónicos Crystal Clear. Durante o teste, os harmónicos do exercício soaram 
mais sujos do que durante o estudo, para além de apresentar muitas repetições, paragens e erros. O exercício 
seguinte, Mellow, foi executado com o ritmo correto, graças às indicações prévias do Professor. Seguiram-se 
as escalas, que foram executadas, em geral, com grande segurança, salvo raras hesitações. Os arpejos, por sua 
vez, já contaram com erros e paragens, apesar do tempo que o aluno levou até começar a tocar cada um, 
concentrando-se. Por fim, houve a leitura à primeira vista. O Professor anunciou que havia uma leitura 
"muito gira" à espera do aluno. O aluno, brincando, comentou entusiasmado que, se era "muito gira", só 
podia ser Tárrega. O Professor, entrando no jogo, ripostou, explicando que, sendo "muito gira", nunca 
poderia ser Tárrega. O aluno concordou, afirmando que Tárrega era muito superior ao adjetivo "giro". Riram-
se ambos. O Professor colocou na estante a leitura escolhida para o 6º Grau, delimitando o excerto 
pretendido. Reservou alguns minutos para o aluno estudar o excerto sem guitarra e em silêncio. Após essa 
leitura mental, o aluno pegou na guitarra e tocou o excerto com segurança, apresentando apenas ligeiras 
hesitações. 
 Terminado o teste, o Professor pediu ao aluno para sair da sala. Antes de sair, o aluno recordou que 
tinha tido 16 valores a Análise e Técnicas de Composição e a Formação Musical. Eu e o Professor 
conferenciámos sobre qual a classificação mais justa. Após ponderar cada elemento avaliado, chegámos a um 
consenso. O Professor pediu ao aluno para tornar a entrar na sala, anunciando que seria classificado com 
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quinze valores neste segundo período. O aluno mostrou-se insatisfeito, pois a nota era mais baixa do que as 
notas das disciplinas teóricas. O Professor notou que, no entanto, tinha sido um progresso em relação ao 14 
do primeiro período. O aluno constatou ainda que alguns dos seus colegas de outros instrumentos tinham tido 
17. O Professor explicou que até o 20 estava ao seu alcance, desde que se empenhasse. Deu exemplos de 
melhorias ao alcance do aluno, como estudar durante a semana antes do teste, em vez de estudar só durante a 
própria aula do teste ou empenhar-se em todas as peças do semestre, trabalhando estilos diferentes, tentando 
resolver todos os problemas identificados e praticando os exercícios sugeridos durante as aulas. 
 O Professor aproveitou o resto do tempo da aula para escolher o repertório do aluno para o terceiro 
período. O Professor sugeriu estudos de Leo Brouwer ou de Heitor Villa-Lobos, para desenvolver a técnica, 
mas o aluno disse, literalmente, que "detestava" ambos os compositores, insistindo na sua predileção por 
Francisco Tárrega. Anunciou ainda que não tinha gostado muito de tocar a peça Rosita por ser tão curta, 
preferindo uma peça mais longa como o Capricho Árabe. O Professor sugeriu peças de Antonio Lauro, mas o 
aluno rejeitou-as imediatamente, pois não tinha gostado da Valsa Venezuelana nº2 do mesmo compositor, a 
qual tocara anteriormente. O Professor sugeriu ainda compositores barrocos, como Domenico Scarlatti ou 
Johann Sebastian Bach. De Bach, mostrou o Prelúdio BWV 998 e a Bourrée BWV 996. O aluno disse que 
não gostava das peças. 
 O Professor, ficando sem opções, propôs um acordo ao aluno. Deixá-lo-ia tocar a peça Marieta de 
Francisco Tárrega se ele tocasse também a Bourrée BWV 996. O aluno não gostou do acordo e avisou que, 
provavelmente, iria deixar a Bourrée em segundo plano, não a tocando em audição, tal como aconteceu com 
o Estudo nº1 de Heitor Villa-Lobos. O Professor garantiu-lhe que, dando uma oportunidade à peça, iria 
aprender a gostar. O aluno aceitou o acordo, desconfiado. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 20 
Ano Letivo 2015/2016 

09/03/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso 
a um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

20 

Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Digitação da 
mão direita / 
Repetições 

Evitar a repetição 
de dedos da mão 

direita. 

Execução extremamente lenta da 
peça, sem qualquer repetição de 

dedos, escutando as correções do 
Professor. 

Digitação da 
mão direita / 
Cruzamento 

Conhecer e 
compreender o 

conceito de 
cruzamento / 

Evitar o 
cruzamento de 
dedos da mão 

direita. 

Escuta de explicação e 
observação de exemplificação 
sobre o cruzamento. Execução 

com e sem cruzamento. Reflexão 
sobre a diferença entre ambas as 
execuções, ao nível do conforto 

técnico. 

Digitação da 
mão direita / 
Autonomia 

Digitar a mão 
direita com 
autonomia, 

evitando 
repetições e 
cruzamento. 

Experimentação da guitarra. 
Reflexão sobre a digitação. 

Anotação na partitura. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Ornamentação / 
Regularidade 

rítmica / 
Dinâmica 

Executar os 
ornamentos até ao 

compasso 8 da 
peça Marieta, com 

segurança, 
regularidade 

rítmica e 
crescendo ao 
longo de cada 

ornamento. 

Estudo isolado dos ornamentos 
justapostos. Imitação das 

execuções do Professor, que 
consistem na subdivisão dos 

ornamentos, tornando-se 
progressivamente mais 

complexas até formarem a 
totalidade do ornamento. Procura 

da regularidade rítmica e do 
crescendo ao longo dos 

10 
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ornamentos. 

Dinâmica 
Executar 

dinâmicas claras 
ao longo da peça. 

Estudo isolado dos crescendos, 
diminuendos e acentos. Procura 

da maior clareza possível. 
5 

Agógica Executar um 
ritenuto eficaz. 

Ensaio e repetição do ritenuto. 
Escuta da execução do Professor. 5 
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Relatório/Reflexão de aula nº20 
09 de Março de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. leccionada) 
(Segunda aula assistida pelo Professor Pedro Rodrigues) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi integralmente leccionada e foi a segunda que contou com a presença 
do Professor Pedro Rodrigues. O aluno chegou, sentou-se com a guitarra e afinou-a sozinho. Perguntou-me 
porque é que as cordas soltas não estavam perfeitamente afinadas à oitava com as mesmas cordas premidas 
no XII traste. Expliquei-lhe que esse problema se poderia dever a vários fatores, como a má qualidade das 
cordas, o desgaste das mesmas, a má calibração dos trastes e/ou um empenamento do braço da guitarra. 
Sugeri-lhe que começasse por experimentar trocar as cordas, recomendando alguns modelos. Caso o 
problema persistisse, dever-se-ia provavelmente à guitarra em si. Quando tirou as partituras, riu-se e queixou-
se de um mosquito esmagado entre as folhas. Brinquei, pedindo-lhe para não o confundir com um ponto de 
aumentação. De entre as duas peças novas que recebera na semana anterior, perguntei-lhe qual preferia 
abordar primeiro. O aluno afirmou que lhe era indiferente, mas escolheu começar pela peça Marieta de 
Francisco Tárrega. Ri-me e comentei sarcasticamente que não estava à espera dessa escolha. O aluno também 
se riu. Foi então que confessou que não tinha visto quase nada de ambas as peças. Pedi-lhe para definir o seu 
conceito de "quase nada". O aluno explicou que se tinha limitado a ler os primeiros quatro compassos da 
peça Marieta e os primeiros oito compassos da Bourrée BWV 996. Notei, surpreendido, que ele tinha lido 
mais compassos de Bach do que de Tárrega, o que não é comum no aluno. O aluno brincou, afirmando que 
estava a guardar o melhor para o fim. Ri-me e pedi-lhe para tocar a peça Marieta. Ele tocou apenas os quatro 
compassos que lera e, apesar de adotar um tempo lento, apresentou muitas paragens e alguns erros. Corrigi-
lhe os erros de digitação e de notas, apontando-os na partitura. De seguida, pedi-lhe para tocar 
simultaneamente comigo, adotando um tempo ainda mais lento e obrigando-o a manter o mesmo andamento 
do início ao fim dos quatro compassos. Decidi ajudá-lo a ler até ao harmónico do compasso 8, que marca o 
fim da primeira exposição do tema. Quando surgiam ornamentos, sem quaisquer palavras, começávamos um 
jogo de imitações, no qual eu decompunha o ornamento em várias secções mais simples. Sempre que o aluno 
dominava essas subdivisões do ornamento, começava a agrupá-las em conjuntos mais complexos, até, por 
fim, atingir a totalidade do ornamento. Foi interessante como, sem quaisquer indicações orais, lhe mostrei 
uma forma de estudar os ornamentos. Ainda assim, foram necessários alguns comentários. Nos ornamentos 
dos compassos 2 e 5, mostrei-lhe como os seus dedos 2 e 3 estavam a agir sem controlo, causando 
irregularidades rítmicas. Pedi-lhe também para procurar um crescendo ao longo dos ornamentos dos 
compassos 2, 5 e 7, reconhecendo a dificuldade. O aluno, perante o insucesso na execução de crescendo, 
justificou-se com as unhas compridas da mão esquerda. Emprestei-lhe um corta-unhas, anulando essa 
justificação. Naturalmente, o problema persistiu, pelo que o aluno foi forçado a descartar a justificação das 
unhas e a reconhecer a necessidade de estudo. Note-se que, como planificado, isolei e justapus os vários 
ornamentos existentes até ao compasso 8. Expliquei que havia, pelo menos, duas possibilidades para os 
ornamentos, quer articulando apenas a primeira nota, quer articulando a primeira e a última notas. 
Exemplifiquei ambas as formas, explicitando as suas vantagens e desvantagens e pedi ao aluno para 
experimentar ambas durante o estudo e optar por uma. O aluno estava a tocar involuntariamente a primeira 
corda solta quando executava ligados descendentes na segunda corda, pelo que o aconselhei a deixar o anelar 
da mão direita em contacto com a primeira corda, abafando-a. Trabalhámos também, entre os compassos 3 e 
4, o glissando para uma nota que não é logo articulada, que o aluno estava a executar de forma ineficaz. 
Foquei então as dinâmicas, pedindo-lhe para executar as poucas dinâmicas escritas. O aluno comentou que, 
mesmo assim, havia mais dinâmicas escritas na peça Marieta do que na Bourrée. Concordei, explicando que 
existia uma clara evolução desde a música em que não há quaisquer dinâmicas escritas até à música 
contemporânea que pode chegar a ter dinâmicas muito precisas para cada nota. Notando a dificuldade que o 
aluno demonstrava em implementar já as dinâmicas, dada a insegurança das notas, pedi-lhe para aplicá-las 
em casa, junto com a agógica, como trabalho de casa para a semana seguinte. 
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 Seguimos então para a Bourrée BWV 996. O aluno tocou os primeiros oito compassos muito 
lentamente, parando ocasionalmente para colocar dúvidas de digitação. No entanto, as dúvidas nem eram 
pertinentes, devendo-se geralmente a erros de leitura das notas, nem pareciam genuínas, servindo 
aparentemente como desculpas para parar nas passagens que careciam de estudo. Após a execução, constatei 
o óbvio, afirmando que havia muito trabalho pela frente. Apontei na partitura algumas sugestões de digitação. 
Entre os compassos 7 e 8, por exemplo, sugeri uma digitação, explicando que esta permitia a ligação da 
cadência, evitando o corte e os ruídos que o aluno estava a executar entre os acordes de dominante e tónica. 
Pedi-lhe para tocar novamente do início, aplicando já a nova digitação. Após compreender e executar as 
digitações sugeridas, pedi-lhe para preparar a mão esquerda em cada mínima, quando esta corresponde a 
motivos de três ataques, visto que a digitação o permitia e acreditando que essa preparação o ajudaria a 
reduzir as paragens e a ganhar segurança e fluência. Após trabalhar a mão esquerda, concentrei-me na mão 
direita, notando que o aluno estava a repetir dedos. Ao alertá-lo para esse problema, o aluno justificou-se com 
as unhas da mão direita, arruinadas pelo voleibol. O aluno explicou que, por ter a unha do indicador muito 
curta, tocava a maior parte das notas com o médio. Confessou ainda que aplicou princípios semelhantes ao 
Capricho Árabe de Francisco Tárrega, chegando a tocar, segundo ele, 70% das notas com o médio. Notei 
que, embora possa ser útil, no caso de um acidente numa unha em pleno concerto, saber evitá-la e utilizar 
mais os outros dedos, não faz sentido fazê-lo por sistema. Isto é, o aluno estava sistematicamente a prejudicar 
a técnica, repetindo dedos, para evitar unhas negligenciadas. Recriminando esta escolha, emprestei-lhe as 
minhas lixas e pedi-lhe para reduzir as outras unhas até ao mesmo tamanho do indicador e para as polir a 
todas. Enquanto isso, fui recordando e comentando a forma de tratar das unhas. Isto prolongou-se por largos 
minutos, enquanto o aluno brincava, comentando que deveria comprar uma lixa elétrica, para acelerar o 
processo, e deixar de jogar voleibol. Após lixar as unhas, expliquei que, por princípio, não deveria haver 
repetição de dedos. Pedi-lhe para recomeçar a peça do início, adotando um andamento extremamente lento, 
pensando em todos os dedos da mão direita e evitando quaisquer repetições. O aluno fê-lo com correção, mas 
executava demasiados cruzamentos. Perguntei-lhe se estava familiarizado com o conceito de cruzamento e 
ele confessou que não conhecia o conceito. Exemplifiquei na guitarra, ora indicador na segunda corda e 
médio na primeira corda, ora médio na segunda corda e indicador na primeira corda, explicando que esta 
segunda alternativa se tratava de um cruzamento. Pedi-lhe para experimentar ambas, refletindo sobre qual das 
alternativas se revelava mais confortável. O aluno admitiu que sentia mais conforto com a primeira 
alternativa, isto é, sem cruzamento. Assim, expliquei que, embora muitas vezes seja necessário executar 
cruzamentos, é mais confortável evitá-los. Escrevi no verso da partitura um esquema para que o aluno, em 
casa, pudesse recordar o conceito de cruzamento. Assim, como trabalho de casa, pedi-lhe para escrever na 
partitura a digitação da mão direita para todas as notas, evitando a repetição de dedos e o cruzamento. Notei 
como, visto que os compassos 5 e 6 são iguais aos compassos 1 e 2, só teria que digitar 6 compassos. 
Expliquei que, sem escrever, o aluno tenderia a incorrer em demasiados cruzamentos e a repetir os dedos 
constantemente. Expliquei ainda que, apesar de eu poder simplesmente escrever-lhe uma digitação, considero 
que, para o aluno, será muito mais útil passar pela experiência de digitar com as suas próprias mãos. 
Perguntei-lhe se iria esforçar-se na digitação durante a semana e ele confirmou. 
 No fim, liguei um metrónomo com o andamento sugerido na partitura e toquei a peça inteira a 
tempo, para lhe dar uma imagem de um possível resultado final. Aconselhei-o, no entanto, a manter um 
andamento muito lento por enquanto, afirmando que teria tempo para acelerar depois. O tempo chegou ao 
fim e a aula terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº21 
16 de Março de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi leccionada pelo Professor Tiago e assistida por mim e foi a última aula 
do segundo período. Quando o aluno chegou, lastimou-se por ter finalmente encontrado um concurso de 
Francisco Tárrega, mas tarde demais, pois já não se podia inscrever. Recordou ainda um concurso ao qual 
concorreu há vários anos, comentando o contraste da roupa formal dos outros concorrentes com os seus 
calções verdes. O aluno perguntou, por fim, se havia cordas para a guitarra elétrica que facilitassem a 
execução da técnica bend. Isto suscitou uma complexa discussão de acústica sobre a influência do 
comprimento e da tensão da corda sobre a altura do som. Após concluírem que as cordas mais apropriadas 
para a técnica bend deveriam ter uma determinada espessura e tensão, o aluno sentou-se com a guitarra e 
afinou-a sozinho. 
 O Professor pediu-lhe para tocar a Bourrée BWV 996. O aluno estava a repetir constantemente os 
dedos da mão direita. Note-se que, na aula passada, eu tinha pedido ao aluno para escrever na partitura uma 
sugestão de digitação para a mão direita. O Professor olhou para a partitura, apercebendo-se de que o aluno 
não tinha escrito nenhuma digitação. Assim, o Professor pediu-lhe para parar de tocar, para virar a guitarra ao 
contrário sobre o colo e, utilizando as costas da guitarra como mesa, pediu-lhe para pensar e escrever uma 
digitação durante a aula. Ilustrando a pertinência do exercício com a sua própria experiência, o Professor 
explicou que tinha digitado sempre a mão direita em toda a música barroca que tocou enquanto estudante. O 
Professor deu-lhe um quarto de hora para o exercício, aconselhando-o a procurar padrões regulares na 
digitação, sempre que possível. O aluno, claramente aborrecido, afirmou que, nesse caso, preferia trabalhar a 
peça Marieta de Francisco Tárrega durante a aula, digitando a Bourrée em casa. O Professor não aceitou essa 
alternativa e pediu-lhe para ir intercalando a escrita da digitação com a experiência prática na guitarra, 
alertando-o ainda para a imprescindibilidade da borracha. O aluno digitou os primeiros quatro compassos 
durante os quinze minutos acordados. Enquanto isso, eu e o Professor Tiago assistimos em silêncio, 
alertando-o ocasionalmente para repetições, cruzamentos e alternâncias entre anelar e médio que fossem 
surgindo na proposta do aluno. O aluno confessou que se sentia numa aula de Análise e Técnicas de 
Composição, durante a resolução de um exercício de contraponto. No fim, o aluno experimentou a sua 
própria digitação e o Professor perguntou-lhe o que achava do resultado. O aluno considerou que a digitação 
estava "meio podre". O Professor afirmou que, agora que o aluno já tinha refletido um pouco sobre a 
digitação, já podiam começar a aperfeiçoá-la. Assim, o Professor explicou que a inclusão do anelar na 
digitação tornava-a mais complexa, sendo preferível, sempre que possível, o uso do indicador ou do médio. 
Explicou ainda que, apesar da repetição de dedos ser, à partida, um erro de digitação, poderá, ainda assim, ser 
um recurso positivo de acordo com o contexto. Isto é, enquanto que, à distância de colcheia, a repetição de 
dedos dificulta a execução, à distância de semínima torna-se uma opção válida. O aluno experimentou a 
sugestão e gostou do resultado. O Professor perguntou-me que digitação eu sugeria. Eu sugeri a repetição da 
célula "ami" em cada motivo, exceto no motivo que começa no segundo tempo do segundo compasso e no 
motivo que começa no quarto tempo do terceiro compasso, exceções para as quais sugeria a alternância de 
médio e indicador. O aluno experimentou a minha sugestão e também gostou do resultado. O Professor 
sugeriu ainda a repetição da célula "mim" em cada motivo. O aluno opôs-se, constatando que essa solução 
resultava em cruzamento. Eu recordei que os cruzamentos, embora não sejam aconselhados, são 
perfeitamente exequíveis. O Professor concordou, afirmando que tinha estudado tantos exercícios de 
cruzamentos que estes já não constituíam de todo um problema. O aluno experimentou a sugestão do 
Professor, mostrando dificuldades de coordenação, pois tendia a repetir a célula "mi" em vez da célula 
"mim". Eventualmente, adaptou-se e afirmou que também gostava dessa opção. O Professor constatou que, 
para além da proposta escrita pelo aluno e das propostas sugeridas por mim e pelo Professor Tiago, existe um 
mundo de possibilidades. Para prová-lo, ligou o computador e pesquisou várias performances da mesma peça 
no youtube, para analisarmos visualmente as digitações da mão direita. Algumas digitações eram ilógicas, 
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contendo repetições de dedos à distância de colcheia. Outras apresentavam diferentes possibilidades válidas. 
No fim, assistimos a uma aula em vídeo sobre a Bourrée, leccionada por Jason Vieaux. 
 No fim, o Professor, sintetizando a lição veiculada na aula, explicou que a digitação da mão direita 
varia de intérprete para intérprete, sendo que deverá ser resultado de uma reflexão individual, fundamentada 
em princípios técnicos e na experiência. O Professor revelou que, durante muitos anos, respeitara 
obedientemente o princípio de que o tempo forte deve ser tocado com médio. No entanto, a certa altura, 
descobriu que conseguia executar escalas com mais velocidade e descontração se tocasse o tempo forte com 
indicador. Assim, aconselhou o aluno a aprender os princípios técnicos, não deixando de questioná-los com a 
experiência. O Professor terminou a aula, dizendo: "tens as ferramentas, agora procura." 
 O aluno saiu da aula com uma expressão de quem se sente perdido, mas acredito que foi importante 
mostrar-lhe que não existe uma só resposta certa. O que existe é uma eterna procura da resposta mais certa 
para cada intérprete. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 22 
Ano Letivo 2015/2016 

06/04/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso 
a um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 
Performance Experienciar situação 

de performance. 
Simulação de situação de 

performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Posição 
normal, 

estendida e 
contraída 

Conhecer e 
compreender os 

conceitos de posição 
normal, estendida e 

contraída. 
Experienciar cada 

uma das três 
posições. 

Escuta da explicação do 
Professor. Observação da 

execução do Professor. 
Improvisação de outros 

exemplos diferentes dos três 
tipos de posição. 

15 

Extensões da 
mão esquerda 

Conhecer e 
compreender o 

conceito de 
extensão. 

Experienciar uma 
extensão. 

Escuta da explicação do 
Professor. Observação da 

execução do Professor. 
Improvisação de outros 
exemplos diferentes de 

extensões da mão esquerda. 

Extensões 
ascendentes e 
descendentes 

Conhecer e 
compreender os 

conceitos de 
extensão ascendente 

e descendente. 
Experienciar cada 
tipo de extensão. 

Escuta da explicação do 
Professor. Observação da 

execução do Professor. 
Improvisação de outros 
exemplos diferentes de 

extensões ascendentes e 
descendentes. 

Extensão 
ascendente 

Executar uma 
extensão ascendente 
com a movimentação 

correta do polegar. 

Escuta da explicação do 
Professor. Observação da 
execução do Professor, de 

costas para o aluno, para tornar 
o polegar visível. Improvisação 
de outros exemplos diferentes 

de extensões ascendentes, 
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efetuando a movimentação 
correta do polegar. 

Extensão 
descendente 

Executar uma 
extensão 

descendente com a 
movimentação 

correta do polegar. 

Escuta da explicação do 
Professor. Observação da 
execução do Professor, de 

costas para o aluno, para tornar 
o polegar visível. Improvisação 
de outros exemplos diferentes 
de extensões descendentes, 
efetuando a movimentação 

correta do polegar. Aplicação da 
mesma movimentação ao quarto 
tempo do compasso 13 da peça 

Marieta. 

Textura / 
Dinâmica 

Destacar a melodia 
em relação ao 

acompanhamento, 
através da dinâmica. 

Execução da melodia isolada e 
forte, com acompanhamento 

piano executado pelo Professor. 
Execução do acompanhamento 

isolado e piano, com melodia 
forte executada pelo Professor. 

Escuta da execução do 
Professor, justapondo uma 

versão com destaque da melodia 
a uma versão sem destaque da 
melodia. Estudo do destaque da 

melodia. 
10 

Executar 
simultaneamente 

dinâmicas diferentes. 

Anotação na partitura, 
circunscrevendo todos os 

momentos em que melodia e 
acompanhamento coincidem. 

Escuta da explicação e 
observação da exemplificação 

do Professor. Exercício de 
destaque de uma corda em 
relação às outras durante 

acordes, com quatro dedos 
sobre quatro cordas. Estudo de 

cada momento anotado, 
destacando a nota da melodia. 

Qualidade de 
som / Timbre 

Distinguir timbres 
diferentes. Valorizar 
a qualidade de som. 

Escuta da execução do 
Professor, justapondo um timbre 

metálico e trastejado a um 
timbre doce, cheio e limpo. 

Diálogo sobre a importância da 
qualidade de som. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº22 
06 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi integralmente leccionada por mim e foi a primeira aula do 3º Período. 
Quando o aluno chegou, anunciou que as suas unhas se tinham partido na aula de Educação Física. Brinquei, 
dizendo que não estava à espera. A verdade é que esta situação já se tinha tornado rotina. Perguntei-lhe o que 
preferia ver primeiro e, como seria de esperar, o aluno colocou a partitura da peça Marieta de Francisco 
Tárrega sobre a estante. Após afinar a guitarra, começou a tocar, sendo claro, logo desde os primeiros 
compassos, que a peça tinha sido pouco estudada durante as férias. De facto, estava apenas ao nível da 
leitura. O aluno confessou que não tocava a peça há alguns dias. Quando alcançou o quarto tempo do 
compasso 13, perguntou-me como deveria tocar essa passagem. A pergunta foi muito oportuna, porque eu 
tinha planificado um trabalho sobre a extensão como recurso técnico, decisão suscitada precisamente por essa 
passagem. Expliquei, primeiro, que existem três tipos de posições da mão esquerda: normal, estendida e 
contraída. Exemplifiquei na guitarra, improvisando exemplos dos três tipos de posições e pedi ao aluno para 
improvisar outros exemplos diferentes. Se o aluno se limitasse a executar o mesmo exemplo, poderia estar 
apenas a imitar, sem compreender, por isso peço exemplos diferentes, para me certificar de que o aluno 
compreendeu o conceito. De seguida, expliquei que a extensão é o movimento que leva a mão de uma 
posição normal ou contraída para uma posição estendida ou, caso parta logo de uma posição estendida, a 
extensão levará a mão para uma posição ainda mais estendida. Exemplifiquei extensões na guitarra, 
improvisando exemplos das várias combinações mencionadas. Pedi ao aluno para improvisar outros 
exemplos diferentes. Então, acrescentei a distinção entre extensões ascendentes e descendentes, sendo que as 
primeiras estendem a posição para a direita, enquanto que as segundas estendem a posição para a esquerda. 
Exemplifiquei ambas na guitarra, improvisando vários exemplos. Pedi ao aluno para improvisar outros 
exemplos diferentes. Assim, certifiquei-me de que o aluno possuía o conhecimento prévio necessário para 
assimilar a informação técnica que lhe queria ensinar. Finalmente, expliquei que, por norma, nas extensões 
ascendentes, o polegar desliza para a direita, enquanto que, nas extensões descendentes, o polegar não se 
movimenta. Tornei a exemplificar ambos os tipos de extensão, desta vez de costas para o aluno, para que ele 
pudesse observar o meu polegar. De seguida, pedi-lhe para improvisar outros exemplos diferentes, aplicando 
já a movimentação do polegar sugerida, para me certificar de que o aluno compreendia que a regra se 
aplicava a todas as extensões, e não só às que eu exemplifiquei. Enquanto o aluno improvisava, eu ia 
corrigindo a posição e a movimentação do polegar. Acredito que, com esta sucessão de atividades, promovi a 
compreensão do aluno e a transferência de conhecimentos. Quando lhe pedi para tornar a tocar a mesma 
passagem, o aluno já manteve autonomamente o polegar imóvel, sem grande dificuldade. O aluno tocou até 
ao harmónico do compasso 16, confessando que toda a secção Più mosso ainda não tinha sido lida. Disse-lhe 
abertamente que a peça não tinha avançado muito durante as férias, notando-se a quase ausência de estudo. O 
aluno concordou. Comecei por recordar as questões de digitação e de técnica que já tinham sido abordadas no 
período passado, detendo-me muito tempo no estudo da ornamentação por imitação. Insisti muito na 
passagem dos compassos 14 e 15, focando a preparação da mão esquerda e recorrendo ao estudo por acordes. 
 Recordada a peça, segui com a planificação, focando a distinção das camadas da textura através da 
dinâmica. Pedi-lhe para tocar apenas a melodia, enquanto eu tocava o acompanhamento. O aluno revelou 
alguma dificuldade em ler apenas a melodia mas, adotando um andamento mais lento, cumpriu com o desafio 
após alguma insistência. Este exercício foi útil para que o aluno compreendesse bem que notas pertencem à 
melodia em cada momento. Afinal, destacar a melodia é impossível se não houver uma ideia clara de quais as 
notas que devem ser destacadas. Em determinadas passagens mais ambíguas, tivemos de analisar a partitura 
cuidadosamente para delinear a melodia. De seguida, invertemos os papéis. Após extrair a melodia e escutar 
simultaneamente o meu acompanhamento, pensei que extrair o acompanhamento seria um processo lógico 
para o aluno. Mas ele revelou grandes dificuldades e até confessou que não sabia se conseguia. Eu garanti-lhe 
que conseguiria com certeza e toquei uma vez o acompanhamento isolado, enquanto ele escutava e seguia a 
partitura. De seguida, ajudei-o a ler lentamente o acompanhamento, esclarecendo as ambiguidades quanto à 
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distinção entre melodia e acompanhamento. Nesse momento, o aluno já estava pronto para cumprir o desafio, 
tocando o acompanhamento enquanto eu tocava a melodia. Como curiosidade, mostrei-lhe que, apesar da 
mudança de oitava na melodia entre o primeiro e o nono compassos com anacruse, o acompanhamento 
começa exatamente da mesma forma. Terminado o exercício, perguntei ao aluno se sabia porque é que 
tínhamos dedicado o nosso tempo a esta tarefa. O aluno afirmou que o exercício tinha sido útil para perceber 
o que era melodia e o que era acompanhamento, admitindo que antes não sabia bem que notas pertenciam a 
cada camada.  
 Acreditando que conhecer as suas fraquezas seria positivo para o aluno, enquanto ponto de partida 
para o autoaperfeiçoamento, apontei dois pontos-chave a evoluir. Primeiro, salientei a importância de 
clarificar a textura, mostrando ao ouvinte que elementos deve escutar em primeiro plano. Justapus uma 
interpretação dos primeiros compassos da peça Marieta com destaque da melodia e outra interpretação dos 
mesmos compassos sem qualquer diferença de dinâmica entre as camadas. Segundo, critiquei a sua qualidade 
de som ao longo do ano, afirmando que o controlo do timbre é imprescindível para um guitarrista. O aluno 
afirmou que não era culpa dele, justificando-se com a guitarra. Eu pedi-lhe a guitarra emprestada e 
exemplifiquei um timbre dolce, limpo e cheio, justapondo-o à imitação do timbre do aluno, que é metálico, 
trastejado e fino. O aluno confessou que só imediatamente antes dos concertos é que trabalha o som, 
preferindo dedicar-se o resto do tempo às notas. Expliquei que o controlo da qualidade de som é um trabalho 
que exige tempo e dedicação. O aluno discordou, alegando que bastava deslocar a mão direita para a 
esquerda. Eu expliquei que a qualidade de som não era sinónimo do timbre sul tasto, sendo reflexo da forma 
de limar as unhas, do ângulo de ataque, do gesto da articulação e da altura do pulso, entre outros fatores que 
se moldam com o tempo. O aluno confessou que tanto o destaque da melodia como o controlo da qualidade 
de som, abordados diversas vezes este ano, eram novidade para ele. Pedi-lhe para aproveitar já este terceiro 
período para evoluir nessas dimensões. Notei ainda como, tanto nesta peça quanto no Capricho Árabe e na 
Rosita, que consistem essencialmente em melodia acompanhada, as minhas sugestões foram idênticas, ou 
seja, pedi destaque na melodia, contenção no acompanhamento e qualidade de som. Expliquei ainda que, 
quando o aluno, no futuro, realizasse o seu ambicionado recital de Francisco Tárrega, a reflexão sobre estas 
questões seria essencial para a qualidade da performance. Para ilustrar essa ideia, toquei a peça Marieta 
completa, enfatizando o controlo do timbre e o destaque da melodia. Ao escutar a minha performance, o 
aluno notou que a secção entre os compassos 17 e 24 era igual à secção entre os compassos 25 e 32. Eu 
confirmei, afirmando que ele não tinha lido apenas metade, tendo lido já dois terços da peça. O aluno 
acrescentou que, apesar de já ter lido dois terços da peça, a sua performance ainda só tinha um oitavo de 
perfeição. Eu notei que a fracção depende muito do que se considera como o todo e expliquei que há sempre 
aspetos a melhorar na performance. O aluno concordou. 
 Por fim, pedi-lhe para tocar novamente a peça, distinguindo a melodia e controlando a qualidade de 
som. Aconselhei-o a adotar um tempo extremamente lento. Enquanto o aluno tocava, eu ia alertando-o para 
todos os acordes do acompanhamento que soavam excessivamente forte, para todas as notas da melodia que 
soavam excessivamente piano e para todas as notas trastejadas. Como é natural, o aluno revelava extrema 
dificuldade nos momentos em que a melodia e os acordes coincidiam, ou seja, quando era necessário tocar 
simultaneamente algumas notas mais piano e outras mais forte. Esta dificuldade era esperada, visto que já 
tinha sido identificada na peça Candombe en Mi de Máximo Diego Pujol, entre os compassos 32 e 34. O 
aluno perguntou se podia tocar as notas com a mesma intensidade só durante esses momentos. Eu expliquei 
que fazê-lo seria ilógico e implicaria a perda de alguma clareza e nitidez da textura. Assim, como planificado, 
circunscrevi na partitura todos os momentos em que ocorre essa simultaneidade. Pedi-lhe então para executar 
o exercício que já tinha sido utilizado para o estudo do Candombe en Mi. Este exercício consiste na repetição 
do ataque simultâneo de quatro cordas soltas com "pima", destacando apenas uma das notas de cada vez, 
sendo assim necessário que um dedo toque uma nota forte enquanto os outros três tocam notas piano. 
Expliquei os movimentos necessários para realizar o exercício com eficácia e exemplifiquei na guitarra. 
Enquanto o aluno praticava, eu ia corrigindo a sua execução. O mesmo trabalho foi realizado com cada um 
dos momentos circunscritos. O aluno estava a destacar as notas pretendidas, mas destacava-as pouco. Pedi-
lhe para exagerar imenso o destaque durante o estudo, porque assim conheceria os seus próprios limites e, 
afinal, ao conseguir destacar muito, depois tornar-se-ia mais fácil destacar menos, se necessário. Pedi-lhe 
para continuar a estudar dessa forma em casa e para ler a secção Più mosso para a próxima aula. Pedi-lhe 
ainda para não se esquecer de continuar a estudar a Bourrée BWV 996. O aluno comentou que não estava a 
gostar muito de tocar a Bourrée e afirmou que gostava muito mais de Francisco Tárrega. Expliquei-lhe que 
iria aprender a gostar de Johann Sebastian Bach quando já tivesse a peça bem lida e anunciei ainda que, ao 
dedicar-se, teria a oportunidade de aprender ornamentação barroca, o que seria uma experiência diferente e 
enriquecedora. O aluno acenou afirmativamente com a cabeça e comprometeu-se a estudar ambas as peças. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº23 
13 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi leccionada pelo Professor Tiago e assistida por mim. O aluno chegou 
cerca de 15 minutos atrasado à aula, alegando que se tinha distraído com as horas. O Professor aconselhou-o 
a comprar um relógio. O aluno, de seguida, anunciou que tinha partido as unhas. O Professor comentou que 
as unhas partidas já não eram novidade, pois tornaram-se frequentes no aluno. No entanto, o acidente com as 
unhas, desta vez, não foi provocado pelas aulas de Educação Física, devendo-se ao estudo da guitarra. O 
Professor elogiou a sua energia no estudo, elevada o suficiente para que as unhas se partissem. No entanto, 
tornou a aconselhar o uso de endurecedor, o qual ainda não fora usado pelo aluno, apesar dos vários avisos ao 
longo do ano. É evidente que o uso de endurecedor seria benéfico no caso do aluno. O Professor explicou 
ainda que, caso o endurecedor não solucionasse o problema, havia sempre a possibilidade de fazer unhas de 
gel, o que não aconselhava por enquanto. Assim, o aluno ocupou parte da aula a lixar as unhas, visto que 
estavam num estado impróprio para tocar guitarra. Enquanto o aluno cuidava das unhas, o Professor Tiago 
recordava as questões referentes à forma da unha e ao seu impacto na qualidade de som. Afinal, o controlo do 
timbre é um dos pontos mais frágeis do aluno, pelo que todo o investimento na qualidade das unhas é 
essencial. Após lixar as unhas, o Professor pediu ao aluno para tocar cada corda solta repetidamente com 
cada um dos dedos, com e sem apoio, procurando um som forte, limpo e cheio. O Professor ia 
exemplificando e corrigindo o movimento do aluno. No fim do exercício, o som do aluno estava muito mais 
controlado. 
 O Professor pediu ao aluno para escolher, de entre as duas peças do terceiro período, a peça que 
preferia tocar primeiro. Como se poderia antecipar, o aluno escolheu a peça Marieta de Francisco Tárrega. 
No entanto, tocou-a com menos qualidade do que no fim da aula passada, apresentando muitas paragens e 
esquecendo alguns detalhes que já tinham sido trabalhados. Acresce-se que a secção Più mosso continuava 
por ser lida. O aluno confessou que não tinha conseguido estudar muito, sem especificar nenhum motivo. O 
Professor afirmou que não valia a pena repetir o trabalho da aula passada e pediu-lhe para estudar a peça para 
a próxima aula, não se esquecendo de ler a secção Più mosso. 
 Assim, a aula avançou diretamente para a Bourrée BWV 996. No entanto, o aluno confessou que 
não tinha estudado a Bourrée porque não se identificava com a peça. O Professor Tiago tocou a Bourrée do 
início ao fim. No fim da performance, o aluno confirmou que não gostava mesmo nada da música. O 
Professor perguntou-lhe se a Bourrée lhe soava mal. O aluno confessou que não soava mal, mas afirmou que 
a achava meio "foleira" e que não gostava de músicas que "parecem sempre a mesma coisa". No entanto, o 
aluno disse que não desgostava da época e explicou que preferia outra música barroca. O Professor aceitou o 
pedido e procurou rapidamente algumas sugestões de peças barrocas. O Professor tocou novamente o 
Prelúdio BWV 998. O aluno disse que não gostava. O Professor considerou que, se o aluno não gostava 
daquela peça, então provavelmente não gostava de música barroca. O Professor tocou ainda o Prelúdio da 
Suite nº1 para violoncelo BWV 1007. O aluno disse que também não gostava. O Professor afirmou que 
aquelas peças eram duas pérolas da história da música e perguntou ao aluno se não sentia nada de especial 
quando as ouvia. O aluno encolheu os ombros e disse: "mais ou menos", explicando que não desgostava 
totalmente das peças mas que também não as achava aliciantes. O Professor concluiu, brincando, que a 
solução era fazer um arranjo para guitarra de temas do Quim Barreiros. O aluno riu-se. O Professor explicou 
que ambos os Prelúdios sugeridos dariam muito mais trabalho ao aluno do que a Bourrée, que é mais curta e 
mais fácil. O aluno, perante este argumento, decidiu que afinal preferia a Bourrée. O Professor aceitou a 
escolha e pediu-lhe para estudar muito até à próxima aula. O aluno perguntou que digitação da mão direita 
deveria utilizar, de entre as que abordámos na última aula do segundo período. O Professor confessou que 
utilizaria a célula "mim" se fosse ele a estudar a peça, mas frisou que não impunha essa digitação, incitando o 
aluno a decidir em casa por si próprio. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº24 
20 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi leccionada pelo Professor Tiago e assistida por mim. O aluno tornou a 
chegar atrasado. O Professor pediu-lhe para ter mais atenção à pontualidade. O Professor perguntou ao aluno 
como tinha corrido o concerto da sua banda. O aluno confessou que tinha corrido mal, justificando-se com a 
iluminação, que o estava a cegar. O Professor brincou, dizendo que essa era uma desculpa típica. O aluno 
anunciou então que se tinha esquecido das partituras. Felizmente, eu trago sempre comigo um conjunto de 
cópias de todas as peças que os alunos estão a tocar, pelo que não houve obstáculos para o bom 
funcionamento da aula. O Professor afinou a guitarra do aluno, confirmando a afinação com uma sequência 
de acordes. 
 O Professor decidiu concentrar toda a aula sobre a Bourrée BWV 996, que estava claramente mais 
atrasada do que a peça Marieta de Francisco Tárrega, devido, principalmente, às preferências musicais do 
aluno. O aluno confessou que só tinha lido até ao compasso 16. O Professor comentou que a parte que faltava 
era precisamente a mais difícil. O aluno relembrou que, na aula passada, já não se lembrava de nada da 
Bourrée, alegando que tinha progredido muito numa só semana. O Professor não comentou e explicou que 
gostava de falar-lhe já sobre ornamentação, embora não o faça enquanto a peça não estiver toda preparada. 
 O aluno tocou a peça até onde a tinha lido. Notou-se um evidente decréscimo de segurança a partir 
do compasso 9, sendo que a performance foi piorando gradualmente até ao compasso 16. O Professor notou 
que havia muitos problemas de digitação a partir do compasso 9, evitando escrevê-los na partitura, visto que 
a cópia era minha e não do aluno. Naturalmente, dei-lhes total liberdade para anotarem as digitações na 
minha cópia, visto que o conjunto de partituras que trago sempre comigo serve mesmo para este tipo de 
situação. O Professor explicou que, em muitos momentos, o aluno está a repetir os mesmos dedos da mão 
esquerda em acordes adjacentes e posições diferentes, obrigando os mesmos dedos a saltar rapidamente entre 
trastes e cordas. Estes saltos aumentam a probabilidade de ocorrerem falhas durante a performance. Isto pode 
ser evitado com a utilização de uma digitação que aproveite mais eficientemente todos os dedos, em vez de 
sobrecarregar alguns, como estava a acontecer com o dedo 2. Após explicar esse princípio, o Professor 
começou a alterar apenas os pontos da digitação que não o respeitavam, escrevendo na partitura e 
experimentando na guitarra. No entanto, cedo concluiu que era melhor fazer uma digitação completamente 
nova de raiz desde o compasso 9, não concordando com a digitação impressa. Assim, o Professor digitou 
toda a peça, deixando o aluno sem quaisquer desculpas para negligenciar o seu estudo. O aluno considerou 
que não valia a pena digitar uma determinada passagem, por achá-la muito fácil. O Professor afirmou que, 
em Bach, se deve digitar tudo, digitando de seguida a passagem referida pelo aluno. Enquanto digitava a 
peça, o Professor ia explicando os princípios por trás das suas decisões de digitação. Defendeu, por exemplo, 
o aproveitamento das cordas soltas para saltar entre posições, opondo-se, no entanto, às mudanças excessivas 
entre cordas e à justaposição de mais do que duas mudanças de posição, o que aumentaria a probabilidade de 
falhar. Em alguns passagens, o Professor anotou duas ou três digitações alternativas, para que o aluno optasse 
por uma delas em casa. Houve ainda situações em que o Professor pediu a participação do aluno, levando-o a 
descobrir parte da digitação através de perguntas. Na secção que não fora lida, a partir do compasso 16, o 
aluno justificou-se com o argumento de que não sabia se havia de tocar mais perto da primeira posição ou por 
volta do sétimo traste. Numa determinada passagem, o Professor apresentou a possibilidade de efetuar barra 
inteira, barra parcial ou não efetuar barra de todo, mostrando os pontos positivos e negativos de cada 
hipótese. O Professor alertou o aluno para a dificuldade do último sistema, que descreveu como um 
"caranguejo", dadas as constantes movimentações e a posição contraída. Como o aluno tinha cordas novas, 
foi necessário afinar constantemente a sua guitarra, que ia desafinando com rapidez. No fim de digitar toda a 
peça, o Professor tocou-a devagar, utilizando já a nova digitação escrita. De seguida, pediu ao aluno para ler 
a digitação lentamente, esclarecendo quaisquer dúvidas. O aluno estava a executar um grande rallentando 
entre os compassos 7 e 8, mas o Professor explicou que não seria necessário aplicar rallentando, visto que, 
posteriormente, haveria um ornamento a marcar o fim da primeira parte. O aluno, que decidira adotar o 
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padrão que consiste na repetição da célula "mim" para a digitação da mão direita, perguntou ao Professor se 
podia mudar a digitação a partir do compasso 9, utilizando o anelar em determinadas passagens. O Professor 
explicou que, caso se justifique, não há qualquer impedimento à inclusão de exceções ao padrão. O aluno 
revelou grandes dificuldades com a descodificação da digitação, apesar da ajuda do Professor, que ia 
corrigindo todas as imprecisões na leitura. 
 No fim, o Professor avisou que havia muito trabalho pela frente, alertando para a proximidade do 
exame. Explicou ainda que Johann Sebastian Bach não tinha escrito a peça com a guitarra em mente, ao 
contrário de Francisco Tárrega, Heitor Villa-Lobos ou Máximo Diego Pujol, por exemplo. Assim, a música 
não era tão guitarrística, isto é, não era tão idiomática para o instrumento, adquirindo um tipo diferente de 
dificuldade. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 25 
Ano Letivo 2015/2016 

27/04/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 25 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso 
a um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

 
1 

metrónomo 

5 
Performance / 

Autonomia 

Experienciar 
situação de 

performance. 
Identificar os erros 

na própria 
performance. 

Simulação de situação de 
performance. Reflexão sobre os 
erros na própria performance. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

5 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Ligados 
descendentes 

Executar os 
ligados 

descendentes 
com correção. 

Escuta da explicação e 
observação da execução do 

Professor. Estudo dos ligados 
descendentes na secção Più 

mosso da peça Marieta. 

5 

Dinâmica 

Executar as 
dinâmicas 
escritas, 

conciliando-as 
com o destaque 

da melodia. 

Escuta da explicação do 
Professor, observação da 

execução do Professor. Execução 
e escuta das correções do 

Professor. 

5 

Forma / 
Caráter / 

Interpretação 

Enfatizar a forma 
através do caráter. 

Refletir sobre a 
interpretação de 

secções 
diferentes. 

Diálogo e reflexão sobre as 
diferenças entre as secções Lento 

e Più mosso e sobre as 
possibilidades ao nível da 
interpretação. Aplicar as 

ferramentas de interpretação 
definidas em conjunto. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº25 
27 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(25 min. leccionada/ 20 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi leccionada parcialmente por mim e parcialmente pelo Professor Tiago, 
sendo que eu comecei por trabalhar a peça Marieta de Francisco Tárrega com o aluno, enquanto que o 
Professor se dedicou posteriormente à Bourrée BWV 996. O aluno chegou novamente atrasado, pelo que o 
Professor tornou a pedir-lhe para ter mais atenção à pontualidade. O aluno revelou que não tinha podido 
estudar guitarra, visto que iria formar um duo com um violino num casamento, cujas peças exigiam muito do 
seu tempo. Revelou ainda que se tinha esquecido da partitura da peça Marieta. Brinquei, afirmando que o 
esquecimento da partitura da Bourrée seria compreensível, mas que esquecer-se de uma partitura de 
Francisco Tárrega era surpreendente. O aluno riu-se. Como carrego sempre comigo um conjunto de cópias 
das peças que os alunos estão a tocar, não houve quaisquer impedimentos para o bom funcionamento da aula. 
 O aluno tocou a peça Marieta, executando-a pela primeira vez de cor. Elogiei o seu trabalho ao nível 
da memorização, mas alertei-o para as perdas que ocorreram a todos os outros níveis. Os ornamentos estavam 
muito inseguros, a diferenciação das camadas da textura através da dinâmica tinha regredido e tinham 
surgido alguns erros de notas. Note-se que a secção Più mosso ainda não tinha sido lida, apesar de todos os 
avisos nas aulas anteriores. Em vez de apontar logo os defeitos, pedi ao aluno para identificar os problemas 
na sua performance. O aluno identificou a insegurança nos ornamentos, mas não mencionou a falta de 
diferenciação entre melodia e acompanhamento nem identificou os erros de notas. Apontei na partitura as 
notas erradas e avancei novamente para o estudo do destaque da melodia. O aluno disse que não estava a 
destacar a melodia propositadamente, porque tinha as unhas mal cuidadas. Tornei a enfatizar a importância 
de cuidar das unhas, para que possa haver controlo da qualidade de som. Pedi-lhe para ser especialmente 
meticuloso com o estado das unhas, pelo menos, antes das aulas e das audições. Emprestei-lhe as minhas 
lixas e pedi-lhe para cuidar rapidamente das unhas, para podermos recuperar o destaque da melodia e a 
qualidade de som. O aluno levou largos minutos a moldar e a polir as unhas, que estavam tão lascadas que 
prendiam nas cordas. Após o polimento, pedi-lhe para tornar a tocar a peça, desta vez com atenção à 
distinção entre melodia e acompanhamento. O aluno mostrou algum cuidado, ao contrário da primeira 
performance da aula, mas, ainda assim, continuava frequentemente a acentuar demasiado os acordes do 
acompanhamento ou a esconder a melodia. Sempre que isso sucedia, pedia-lhe para repetir o acorde ou a 
passagem em questão, exagerando a diferença de dinâmica. A certa altura, o aluno estava a deixar mesmo de 
tocar o acompanhamento, quando este coincidia com a melodia. Expliquei-lhe que isso era batota, e que o 
objetivo era tocar todas as notas, mas aplicando-lhes a dinâmica referente a cada camada da textura. 
Perguntei ao aluno se notava quando tocava a melodia demasiado piano ou o acompanhamento demasiado 
forte. Ele disse que sim. Pedi-lhe então para corrigir logo os erros de dinâmica sempre que os detetasse 
durante o estudo em casa, em vez de ignorá-los e seguir em frente. Pedi-lhe para tocar novamente, mas desta 
vez seria o próprio aluno a identificar os seus erros de dinâmica. O aluno detetou a maioria, não se 
apercebendo de um ou outro caso que eu indiquei imediatamente. Ao certificar-me de que o aluno conseguia 
detetar o erro, garanti que tinha as ferramentas necessárias para estudar sozinho em casa. Apontando para o 
compasso 15, perguntei-lhe se sabia porque é que umas notas tinham a cabeça branca e outras tinham a 
cabeça preta. O aluno observou a partitura em silêncio, até compreender que estava a tocar apenas semínimas 
no acorde, quando havia notas com a duração de mínima que deveriam continuar a soar durante o ornamento. 
Expliquei-lhe que, para além das dinâmicas entre camadas, havia algumas dinâmicas escritas, que estavam a 
ser completamente negligenciadas. Expliquei que seria necessário pensar simultaneamente nesses dois planos 
de dinâmica, conciliando-os. Após exemplificar na guitarra, pedi-lhe para aplicar as dinâmicas escritas. O 
aluno disse que só ia começar a estudar as dinâmicas quando as notas já estivessem completamente seguras. 
Eu recriminei essa forma de organizar o estudo, explicando que, assim, teria pouco tempo para aperfeiçoar a 
dinâmica, que pode perfeitamente ser trabalhada simultaneamente com as notas logo desde a primeira leitura. 
Pedi-lhe para incorporar já as dinâmicas, enquanto eu o corrigia, sugerindo, por vezes nota a nota, uma 
dinâmica ora mais forte, ora mais piano. Pedi-lhe ainda para passar os primeiros 16 compassos com 
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metrónomo, pois, apesar da Marieta ser uma peça que, dado o seu caráter, permite um tempo relativamente 
flexível, as agógicas eram excessivas e claramente determinadas pela dificuldade técnica, o que não será o 
critério musical mais válido. 
 Seguimos para a leitura da secção Più mosso, visto que o aluno nunca a lia em casa. Foi, de facto, 
uma leitura à primeira vista. Eu ia corrigindo os seus erros de notas, ritmo e digitação, enquanto o aluno ia 
lendo lentamente. Recordei a técnica do ligado descendente, explicando e exemplificando. Comparei o arpejo 
do compasso 23 da Marieta com o arpejo do compasso 33 do Capricho Árabe, mostrando como ambos 
utilizavam o mesmo mecanismo técnico. O aluno comentou que achava essa semelhança muito interessante. 
Lida a peça até ao fim, o que levou muito tempo, perguntei-lhe que diferença de caráter existia entre a secção 
Lento e a secção Più mosso. O aluno disse que a primeira parte era mais triste e a segunda mais alegre. 
Concordei e perguntei-lhe o que podíamos fazer, enquanto intérpretes, para realçar esse contraste. O aluno 
disse que podia tocar a segunda parte mais rápido. Eu concordei, notando que essa mudança de andamento 
até estava escrita. Perguntei-lhe o que mais podíamos fazer. Dado o seu silêncio, perguntei se podíamos fazer 
algo com o timbre. O aluno disse que podia tocar a primeira parte mais doce do que a segunda. Tornei a 
concordar, comentando que até poderíamos tocar a primeira parte com um timbre doce e a segunda parte com 
um timbre metálico. O aluno pareceu entusiasmado com a sugestão. Pedi-lhe para tocar a transição da 
primeira parte para a segunda, alterando o andamento e o timbre. No fim, pedi-lhe para recapitular todos os 
pontos que tínhamos abordado, o que ele fez sem esquecimentos. 
 O Professor Tiago assumiu a segunda metade da aula, trabalhando a Bourrée BWV 996. O aluno 
confessou que não tinha lido a peça toda. O Professor constatou que já tinham lido e digitado toda a peça na 
aula passada e pediu-lhe para tocar diretamente do compasso 9. O aluno mostrou total ausência de estudo, 
estando a peça ainda pior do que na aula passada. O aluno sentiu necessidade de se justificar, tornando a 
mencionar o casamento em que tocara. O Professor tocou o Prelúdio nº1 em Dó Maior BWV 846, sobre o 
qual entoou a célebre melodia de Charles Gounod, perguntando-lhe se tinha tocado essa música. O aluno 
negou, riu-se e confessou que tinha tocado músicas pop da Adele. O Professor comentou, com sarcasmo, que, 
de facto, eram músicas muito exigentes que levavam muito tempo a estudar. O aluno permaneceu em 
silêncio, com uma expressão comprometida. O Professor tornou a reler lentamente toda a peça com o aluno, 
corrigindo os inúmeros erros de digitação que iam surgindo. Em certos trechos, alteraram a digitação para 
alternativas mais fáceis para o aluno. Nas passagens em que, na aula passada, ficara por decidir uma de várias 
possibilidades, ficou desde já definida uma das opções, para acelerar o estudo até à prova. Trabalharam 
também a barra, que era usada frequentemente na digitação escolhida. Para isso, o Professor Tiago recorreu a 
um exercício que consiste na recolocação da barra em cada traste, arpejando todas as cordas. 
 Por fim, conversaram sobre a prova. O Professor anunciou que a prova aconteceria dentro de 15 dias 
e que consistiria em 15 minutos de reportório. O Professor definiu, como peça obrigatória, a Bourrée, que 
tinha sido negligenciada até então, concedendo-lhe liberdade para escolher o resto do reportório. O aluno 
escolheu imediatamente a Marieta e o Capricho Árabe. O Professor perguntou-lhe se não preferia substituir 
uma das peças de Francisco Tárrega pela Candombe en Mi, para aumentar a diversidade. O aluno não 
pareceu convencido. O Professor alertou-o para a proximidade da prova e recordou que Johann Sebastian 
Bach não é um compositor guitarrístico, exigindo esforço redobrado. O aluno disse que ia ter muitos testes, 
mas o Professor notou que este seria apenas mais um dos testes que o aluno teria. O Professor pediu-lhe para 
avançar com a Bourrée, para poderem trabalhar a ornamentação. Explicou que havia ornamentos na Marieta, 
mas que esses estavam escritos, enquanto que, na Bourrée, seriam improvisados. Explicou também que 
existiam diferentes tipos de ornamentação, como a barroca, a clássica ou a romântica, avisando que, naquela 
peça, trabalhariam a ornamentação barroca. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº26 
04 de Maio de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi leccionada pelo Professor Tiago e assistida por mim. Esta aula será 
dedicada exclusivamente à revisão das peças para a prova da semana seguinte. O Professor começou por 
entregar um questionário ao aluno, pedindo-lhe para o preencher rapidamente. Enquadrava-se num estudo 
para averiguar as condições de estudo dos alunos de guitarra, em termos de tempo, local e qualidade. O 
questionário levou cerca de 5 minutos a ser preenchido em silêncio, enquanto eu e o Prof. Tiago 
aguardávamos. 
 No fim, o Professor recordou que faltava apenas uma semana para a prova. O aluno disse que ainda 
não tinha a certeza de que peças levaria para a prova, confessando a sua indecisão entre a Gran Vals de 
Francisco Tárrega e a Candombe en Mi de Máximo Diego Pujol. O Professor pediu ao aluno para decidir 
rapidamente e o aluno escolheu a Gran Vals, o que seria de se esperar. O Professor pediu ao aluno para 
simular a prova, tocando as peças de seguida, sem interrupções. Perguntou-lhe por que ordem gostaria de 
tocá-las. Refletindo e observando as partituras, o aluno disse que preferia começar pela Marieta, avançar para 
a Gran Vals, seguir com a Bourrée BWV 996 e terminar com o Capricho Árabe. O Professor não se opôs à 
sua decisão. O aluno deu início à sua performance, enquanto eu e o Prof. Tiago assistíamos em silêncio. 
 O Professor começou por comentar a Marieta, elogiando o destaque da melodia, que estava mais 
claro, e alertando para as dinâmicas escritas, que tinham sido negligenciadas pelo aluno. Tocaram juntos, 
enquanto o Professor enfatizava as dinâmicas. O Professor focou então a passagem problemática no 
compasso 14, através de um jogo de imitações. O Professor perguntou ao aluno que agógicas estavam 
escritas na partitura. O aluno identificou os vários ritardandos escritos. Assim, o Professor mostrou que o 
aluno estava a fazer muito mais agógicas do que aquelas escritas, sendo que muitas delas serviam apenas para 
disfarçar a falta de estudo. O aluno concordou. O Professor pediu-lhe para tocar a peça toda a tempo 
primeiro, aplicando só depois as agógicas, onde estas se justificarem musicalmente. A secção Più mosso 
estava muito melhor mas, ainda assim, as tercinas de colcheia eram executadas num andamento subitamente 
muito mais lento. O aluno confessou que não se tinha apercebido do erro rítmico. O Professor ligou o 
metrónomo e exemplificou toda a secção Più mosso, mantendo-se num único andamento. O aluno 
compreendeu o seu erro e tentou manter o tempo nas tercinas de colcheia, notando-se a necessidade de mais 
estudo individual em casa. 
 Seguiram diretamente para a Bourrée. O aluno confessou que não tinha estudado muito a peça. O 
Professor recordou que a prova era já para a semana e frisou que era necessário dedicar-se seriamente à 
Bourrée, visto que as peças de Johann Sebastian Bach não são guitarrísticas, exigindo mais empenho. O 
aluno tornou a mencionar os vários testes que teria na semana seguinte. O Professor não comentou e dedicou-
se novamente à correção dos erros de digitação do aluno e ao esclarecimento das suas dúvidas. 
 Avançaram para a Gran Vals. O Professor pediu-lhe apenas para tocar o acompanhamento muito 
mais piano, visto que o aluno estava a acentuar os acordes da valsa, tocando-os mais forte do que a melodia. 
Após o aviso, o aluno alterou facilmente o equilíbrio de dinâmica. 
 Por fim, trabalharam o Capricho Árabe. O Professor alertou o aluno para os compassos 21 e 22 ou 
60 e 61, nos quais estava a abrandar, apesar de estar indicado um accelerando na partitura. Trabalharam 
demoradamente a escala cromática dos compassos 34 e 35, visto que o aluno estava a abrandar na quintina, 
descaracterizando o ritmo. Estudaram também, na escala dos compassos 42 e 43, a transição entre 
semicolcheias e sextinas, recorrendo ao metrónomo. 
 Terminada a revisão das peças, o Professor concluiu que a Bourrée era a peça que exigiria mais 
esforço do aluno durante a semana. O aluno explicou que, quando é necessário, consegue esforçar-se para as 
peças de Francisco Tárrega, dando o exemplo do Capricho Árabe e da Rosita. No entanto, confessou que não 
conseguia reunir força para estudar uma peça da qual não gosta. O Professor garantiu-lhe novamente que, 
quando começasse a estudar a Bourrée, iria aprender a gostar da peça. O aluno não pareceu muito 
convencido. O tempo chegou ao fim e a aula terminou. O Professor desejou força e bom estudo ao aluno. 
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Relatório/Reflexão de aula nº27 
18 de Maio de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi leccionada pelo Professor Tiago e assistida por mim. Esta aula será 
dedicada exclusivamente à revisão das peças para a audição da semana seguinte. Enquanto o aluno procurava 
as partituras, o Professor Tiago elogiou o seu exame, que consistiu num recital constituído exclusivamente 
por peças de Francisco Tárrega. O aluno queixou-se da sua classificação de 16 valores. O Professor explicou 
que a nota era justa e que o reportório não tinha ajudado. Afinal, por um lado, o aluno tinha tocado apenas 
peças de Francisco Tárrega, o que representava uma amostra muito reduzida do reportório guitarrístico, 
revelando apenas uma pequena parcela das técnicas e estéticas existentes. Afinal, são geralmente ensinados 
apenas quatro séculos de reportório, pelo que restringi-los ainda mais empobrece a aprendizagem. O 
Professor explicou que, apesar de Francisco Tárrega ser um compositor central da guitarra, este representa, 
no máximo, 5% do universo guitarrístico que se espera que o aluno conheça e domine. Assim, essa 
percentagem corresponde a uma peça de dois em dois anos, aproximadamente. Por outro lado, o Capricho 
Árabe era uma peça demasiado complexa para o 6º grau, exigindo uma maturidade musical elevada e 
levantando uma série de dificuldades técnicas que prejudicaram a nota do aluno. Eu expus todas as peças que 
o aluno tocara durante o ano sobre a estante e o Professor analisou a diversidade do reportório com o aluno. 
Note-se que o aluno tocou sempre uma peça de Francisco Tárrega em cada período, acompanhada de uma 
segunda peça que foi sempre negligenciada. No primeiro período, o Estudo nº1 de Heitor Villa-Lobos foi lido 
mas nunca chegou a ser bem tocado. No segundo período, o Candombe en Mi de Máximo Diego Pujol foi a 
única peça tocada em audição que não foi composta por Tárrega. No terceiro período, a Bourrée BWV 996 
não chegou sequer a ser bem lida pelo aluno até ao fim. Assim, metade do reportório foi composto por 
Tárrega e a outra metade foi negligenciada. O Professor notou como o aluno se tinha fixado num compositor 
específico, especializando-se, em vez de explorar e conhecer a diversidade do reportório guitarrístico. 
Comparou essa especialização à frequência exclusiva de aulas de matemática na escola, sem frequentar 
nenhuma outra disciplina, explicando que o aluno aprenderia a fazer todo o tipo de contas com muita 
qualidade mas não saberia escrever bem. Assim, não teria o conhecimento geral básico que qualquer cidadão 
ou, neste caso, guitarrista, deve ter. Explicou ainda que isso se refletiria em dificuldades de acesso ao ensino 
superior de guitarra, caso o aluno tomasse essa opção. Aconselhou também o aluno a escolher reportório 
adequado ao seu grau. O aluno disse que não queria tocar peças fáceis. O Professor perguntou-lhe se a 
Bourrée era fácil. O aluno afirmou que a peça era fácil mas trabalhosa, porque, apesar de não ser difícil de se 
executar, exige muito treino para aperfeiçoar. O Professor notou que, se exige muito treino, é porque é difícil 
e explicou que peças como o Capricho Árabe são difíceis de se executar e exigem muito treino para 
aperfeiçoar, acumulando duas dificuldades. O Professor explicou ainda que estudar, por exemplo, peças de 
Leo Brouwer, compositor que o aluno costuma rejeitar imediatamente, lhe daria bagagem técnica para tocar 
melhor as peças de Francisco Tárrega. Assim, o Professor pediu-lhe para repensar os seus critérios antes de 
definirem as peças para o ano seguinte. 
 O Professor pediu ao aluno para decidir o que preferia tocar na audição. O aluno escolheu tocar 
novamente o Capricho Árabe e estrear a Marieta em audição. 
 Começaram pela peça Marieta. O aluno afinou sozinho a guitarra e tocou a peça de cor, mas revelou 
falhas de memória que não ocorreram na prova. O Professor indicou-as e pediu ao aluno para repetir várias 
vezes essas passagens, subdividindo-as. No compasso 17, o Professor pediu ao aluno para conferir um caráter 
mais agressivo aos baixos com apojetura em glissando. Exemplificou na guitarra, enfatizando a intensidade e 
velocidade do arraste. O aluno repetiu várias vezes, até atingir o caráter pretendido. Focando a metacognição, 
o Professor dividiu a peça em várias pequenas secções, separando-as a lápis na partitura. Pediu ao aluno para 
se focar apenas nas secções mais problemáticas, sem perder tempo com as secções que já estão muito 
seguras. Explicou ainda que estudar por secções confere mais segurança à memorização da peça. 
 Seguiram para o Capricho Árabe, que o aluno tocou, enquanto o Professor ia interrompendo a sua 
execução, chamando a atenção para detalhes de fraseado e problemas de dinâmica entre as camadas da 
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textura. Havia acordes do acompanhamento que soavam muito mais forte do que a melodia, para os quais o 
Professor alertou imediatamente. Pediu também mais rigor nas agógicas escritas, sendo que o aluno não 
estava a recuperar logo o andamento nas indicações "a tempo", após os ritardandos. O Professor explicou que 
todos os motivos melódicos deveriam cumprir uma intenção musical, pois, caso contrário, soariam apenas a 
notas sem musicalidade. Assim, partiu de um motivo que o aluno estava apenas a tocar, sem interpretar, e 
mostrou vários fraseados possíveis. Ao longo de toda a peça, tornou a repetir o mesmo exercício com 
diversos motivos, discutindo com o aluno a escolha de fraseado para cada caso. O Professor pediu ao aluno 
para cantar a melodia primeiro, tocando os motivos depois, tentando imitar o fraseado cantado. Na escala 
cromática ascendente dos compassos 34 e 35, o Professor pediu um crescendo mais afirmativo e apoio na 
última nota, o que o aluno levou muitas tentativas a concretizar de forma eficaz. O aluno queixou-se do 
estado das suas unhas e o Professor comentou que o mau estado das unhas do aluno era frequente. 
 O aluno pediu para tocar no início da audição, pois teria treino de atletismo às 19:00. O Professor 
aceitou e apontou a preferência do aluno. No entanto, a meio do discurso, o aluno mudou de opinião, 
concluindo que a audição terminaria antes das 19:00 e pedindo para tocar no fim. O Professor brincou, 
dizendo que o aluno era muito indeciso. O aluno riu-se. 
 O Professor elogiou os ornamentos na Marieta, comentando, em tom de brincadeira, que, com 
estudo, há uma tendência para tudo soar melhor. O aluno riu-se e confirmou que essa tendência se 
comprovava. O aluno disse ainda que era muito mais divertido tocar em audição ou em prova quando se 
estudava muito apenas na semana anterior, em vez de se preparar com tempo, o que tirava a tensão 
necessária. O Professor confessou que não concordava, explicando que é muito mais confortável e prazeroso 
tocar numa audição com controlo e segurança, o que só se atinge com muito estudo prévio, sendo que uma 
semana geralmente não é suficiente. Explicou ainda que a maior parte dos alunos sente-se mais 
desconfortável em audição do que na prova. O aluno disse que a ansiedade em palco não era um problema 
para ele. O Professor concordou e notou que essa era uma grande qualidade para um músico. No fim, o 
Professor terminou a aula, afirmando que, apesar de todos os problemas apontados, tinha gostado muito da 
prova, confessando que esperava uma audição ainda melhor. O aluno agradeceu e saiu sorridente da sala. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 28 
Ano Letivo 2015/2016 

25/05/2016 
 

Disciplina: Duração: Aluno: Grau: 

Guitarra 45 min. Daniel 6º 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Afinação Afinar a guitarra. Afinação da guitarra com recurso a 
um afinador electrónico. 

2 guitarras 
 

2 pedais 
 

2 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 afinador 
electrónico 

5 
Performance 

Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

Leitura à 
primeira 

vista 

Ler partituras 
desconhecidas 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças 
escolhidas, com ajuda. 

15 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação 
do exemplo do Professor. Estudo 

lento da digitação nas peças 
escolhidas. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Reportório 
Conhecer e 

escolher reportório 
de guitarra. 

Escuta e observação da execução 
do Professor, seguindo a partitura. 
Diálogo sobre as peças, as épocas 
e os compositores. Diálogo sobre 

as preferências musicais do aluno e 
escolha do reportório. 

20 

Unhas / 
Guitarra 

Reconhecer a 
importância e 

necessidade de 
cuidar das unhas e 
trocar de guitarra. 

Diálogo e reflexão sobre a 
importância das unhas e da guitarra 

para a evolução do aluno. 
Sensibilização para a necessidade 

de cuidar das unhas e trocar de 
guitarra. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº28 
25 de Maio de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

17:00/17:45 
Daniel 
6º grau 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula do aluno Daniel foi leccionada por mim. Note-se que já ocorreram as provas e audições 
deste 3º Período, pelo que a minha ação se focará já na preparação do próximo ano letivo. O aluno chegou e 
afinou a guitarra sozinho. Perguntei-lhe o que tinha achado da sua audição do dia anterior que, na verdade, 
não tinha corrido muito bem. O aluno confessou que não tinha aquecido antes da audição e que se tinha 
sentido um lixo. Notei que "lixo" era uma ofensa desadequada, porque, apesar dos problemas, tinha tocado 
peças difíceis para o seu grau e tinha criado momentos de grande musicalidade. Aconselhei-o a tentar 
aquecer antes das audições, sempre que possível. 
 Com a ajuda do Prof. Tiago, escolhi três peças para o próximo ano do aluno. Expliquei-lhe que, da 
minha pré-seleção de três peças, deveria escolher duas. Note-se que a escolha de peças para este aluno é 
particularmente difícil, visto que ele tende a rejeitar tudo o que não foi composto por Francisco Tárrega. No 
entanto, a conversa que o Prof. Tiago teve com o aluno na aula passada poderá alterar a sua atitude em 
relação ao reportório. Comecei por lhe mostrar a peça Niel Gow's Lament for the Death of His Second Wife, 
um dos arranjos de música celta para guitarra de David Russell. Notei como o título era dramático e expliquei 
que utilizava uma scordatura pouco frequente, com a quinta corda afinada em sol e a sexta corda afinada em 
dó. O Prof. Tiago comentou que nenhum dos seus alunos tinha tocado aquela peça. O aluno comentou que, só 
por isso, a peça já lhe agradava. Note-se que o aluno tem em grande consideração a geração anterior de 
alunos do Prof. Tiago, tomando-a claramente como modelo. Perguntei ao aluno a sua opinião sobre a peça e 
ele confessou que soava bem e que a sexta corda em dó era interessante. Mostrei-lhe então a Danza del 
Altiplano de Leo Brouwer. O aluno considerou que não conseguiria tocar muitas das passagens da peça. Eu 
expliquei que as passagens que pareciam difíceis eram, na verdade, perfeitamente acessíveis ao aluno. Pedi-
lhe para identificar uma dessas passagens. O aluno apontou para a escala pentatónica entre os compassos 32 e 
35, que eu exemplifiquei, pedindo-lhe para ler devagar. O aluno compreendeu que, de facto, a passagem não 
era muito difícil, embora exigisse estudo. O aluno apontou então para os compassos 36 e 37, os quais li com 
ele, mostrando-lhe que também eram muito acessíveis, guitarrísticos e intuitivos. Expliquei que os 
compassos 40 e 41, que combinam ligados agudos com um baixo staccato, talvez fossem, tecnicamente, os 
mais problemáticos, embora estivessem também perfeitamente ao seu alcance. Perguntei-lhe a sua opinião 
sobre a peça e o aluno confessou que preferia Francisco Tárrega, mas, talvez influenciado pela conversa da 
semana anterior, aceitou e disse que gostava da peça. Celebrei a sua aceitação. Por fim, mostrei-lhe a minha 
terceira escolha, o estudo nº5 de Heitor Villa-Lobos. Expliquei-lhe que tinha escolhido o estudo precisamente 
para continuar a trabalhar a distinção de vozes e a qualidade de som, dois pontos fracos do aluno. Notei ainda 
que era natural que o aluno não gostasse tanto auditivamente do estudo como das outras duas peças, pelo 
menos numa primeira audição, mas garanti-lhe que seria prazeroso tocá-lo bem e que constituiria um desafio. 
O aluno estava completamente desgostoso, mostrando o seu desagrado com a expressão facial. Afirmou que 
não conseguiria tocar bem a peça com as unhas em mau estado. Eu confirmei e perguntei-lhe se já tinha 
começado a utilizar endurecedor. O aluno assumiu uma postura comprometida, confessando que não. Notei 
que andávamos a aconselhar o uso de endurecedor desde o início do ano. Brinquei, aconselhando-o a pedir 
um endurecedor no natal, visto que não era caro. O aluno riu-se. Constatei ainda que, tendo uma unha muito 
curta, como era o caso do indicador do aluno, não fazia sentido ter as outras tão compridas. Expliquei que as 
unhas o tinham prejudicado na audição e afirmei que o cuidado com as unhas é essencial antes de qualquer 
apresentação pública. Frisei ainda que, para além das unhas, a sua guitarra também era um obstáculo ao seu 
desenvolvimento musical e técnico. Afinal, é pequena demais para o aluno, obrigando-o a tocar muito sul 
ponticello, e trasteja facilmente, não permitindo um grande leque de dinâmica. Insisti que o aluno deveria 
mudar de guitarra e de atitude em relação ao estado das unhas logo no primeiro período do próximo ano. 
 Perguntei-lhe então que par de peças escolhia das três apresentadas. O aluno escolheu a peça Niel 
Gow's Lament for the Death of His Second Wife e a Danza del Altiplano, deixando o Estudo nº5 de Villa-
Lobos de fora. Apesar de aceitar a exclusão do estudo, pedi-lhe para continuar a praticar o exercício de 
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destaque das notas articuladas por um dedo em relação às notas articuladas pelos outros, sobre quatro cordas 
soltas. Revimos rapidamente esse exercício, destacando alternadamente as notas articuladas por cada um dos 
quatro dedos da mão direita. 
 Aproveitámos para começar logo a ler ambas as peças escolhidas pelo aluno. Começámos pela 
Danza del Altiplano. O aluno foi lendo lentamente, enquanto eu o ajudava. Exemplifiquei os glissandos do 
motivo inicial, pedindo maior velocidade e eficácia e relacionando-os com o glissando do compasso 17 da 
peça Marieta, que é muito afirmativo. Expliquei que, após cada glissando, a mão esquerda mantem-se na 
mesma posição. Pedi mais pizzicato no compasso 7 e mais sul ponticello no compasso 8, visto que o aluno 
estava a fazer uma diferença tímbrica muito superficial. Assim, corrigi ambas as técnicas, incitando-o a 
explorar as possibilidades sonoras. O aluno nunca tinha feito tâmbora antes, perguntando-me como se fazia. 
Exemplifiquei várias vezes, ora com o polegar, ora com indicador, médio ou anelar. O aluno estava a abafar 
as cordas, pelo que lhe pedi para percutir as cordas com um golpe seco, afastando os dedos das cordas logo 
após a percussão. Notei que a tâmbora do aluno estava a produzir um ruído percussivo que não era suposto. 
Peguei na sua guitarra, experimentando-a com tâmboras. O ruído persistia. Eu e o Prof. Tiago concluímos 
que poderia dever-se a barras soltas no interior da guitarra. A convicção de que o aluno deveria trocar 
urgentemente de guitarra reforçava-se. Expliquei que era impossível tocar aquela peça com aquela guitarra, 
pois era necessário executar tâmbora. Assim, ficou decidido que o aluno trocaria de guitarra antes da audição 
do primeiro período. Apesar dos problemas organológicos, trabalhámos o ritmo da tâmbora e expliquei que, 
naquele caso em concreto, a tâmbora só deveria abranger quatro cordas, sem excitar a primeira e segunda 
cordas. O aluno tentou tocar apenas quatro cordas, mas sem sucesso, ora tocando cordas a mais, ora tocando 
cordas a menos. Sugeri o abafamento da segunda corda, encostando-lhe um dedo da mão esquerda. Expliquei 
que, desse modo, a segunda corda nunca seria excitada involuntariamente e que, por outro lado, poderia 
articular bem a terceira corda sem receio. Lemos até à suspensão do compasso 18. 
 Por fim, lemos a peça Niel Gow's Lament for the Death of His Second Wife. Comecei por explicar a 
notação da scordatura e, de seguida, afinámos ambas as guitarras na scordatura indicada. Expliquei ao aluno 
que, estando a quinta corda em sol, há, pelo menos, duas formas diferentes de ler. A primeira é pensar na 
quinta corda como se fosse uma terceira corda uma oitava abaixo. O aluno gostou muito dessa opção e 
começou logo a tocar oitavas entre ambas as cordas. A segunda forma é ler normalmente a quinta corda em 
lá, adicionando dois trastes. Isto é, para tocar dó, é preciso tocar-se ré, que está dois trastes acima. Quanto à 
sexta corda em dó, pedi-lhe para pensar verdadeiramente em dó, contando as outras notas a partir da corda 
solta. Praticámos a leitura com um jogo de identificação de notas, antes de começar a ler a peça. Durante a 
leitura da peça, o aluno, por vezes, recorria à tentativa e erro, experimentando as possibilidades dentro de 
uma zona aproximada até soar bem. Pedi-lhe para evitar essa estratégia, lendo realmente cada nota e 
associando-a a um traste em concreto, visto que, através da pura experimentação auditiva, poderia cometer 
erros de leitura. O aluno expôs algumas dúvidas relativamente à digitação escrita, mas foram rapidamente 
esclarecidas, pois deviam-se a erros de leitura. Ao longo da leitura, fui tentando incutir logo alguma 
preocupação com o legato. No compasso 4, pedi-lhe para manter o dedo 2 premido, o que resulta na 
sobreposição de notas que continuam a soar e de notas que são necessariamente abafadas, semelhante ao que 
ocorre no compasso 15 da peça Marieta. Quando o tempo chegou ao fim e a aula terminou, já tínhamos lido a 
peça até ao compasso 12. Despedi-me do aluno, elogiando a sua leitura e pedindo-lhe para continuar a ler a 
peça em casa. 
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3.4. Trio de Iniciação 
 

Relatório/Reflexão de aula nº1 
07 de Outubro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada aos pares de 15 min.) 
 
 Esta é uma situação nova para o Professor, para os três alunos, para as mães dos alunos e para a 
escola. Os alunos de iniciação passaram a ter aulas em pares ou em trios. Neste caso concreto, visto que só há 
45 minutos de aula e que imediatamente a seguir à aula os três alunos têm outra aula, a diferença para as 2 
horas e 15 minutos que os três alunos tinham anteriormente é colossal. Acresce-se a essa mudança o facto de 
eu ser estagiário na aula das três crianças. Confrontado com essa situação, o Professor Tiago sugeriu que eu 
supervisionasse exercícios técnicos numa sala, recebendo todas as permutações possíveis de dois alunos, 
enquanto o Professor Tiago lecciona aulas individuais de 15 minutos a cada aluno na outra sala. 
 Confrontado inesperadamente com esta situação, leccionei uma aula de 45 minutos, cada 15 minutos 
divididos entre os pares: Francisca e Tomás, Vera e Tomás e Vera e Francisca. Note-se que "Vera", "Tomás" 
e "Francisca" não são os nomes reais dos alunos, tratando-se de nomes fictícios utilizados para proteger as 
suas identidades. 
 Decidi, no momento, trabalhar a escala de Dó Maior. Perguntei-lhes se sabiam tocar a escala e todos 
disseram que sabiam, uns mais confiantes que outros. Cada um tocou a escala individualmente, apresentando 
diferentes níveis de segurança, erros e hesitações. Pedi-lhes então, ainda inspirado pela estratégia que o 
Professor Tiago utilizou na aula da Sara e do António, para vocalizarem o nome das notas enquanto tocavam 
a escala. A melhoria foi imediata. Sempre que diziam o nome das notas, tocavam bem a escala, quando 
paravam de dizer, surgiam erros e hesitações. 
 Após a escala de Dó Maior estar relativamente estável, perguntei-lhes se sabiam em que consiste o 
cânone. Todos disseram que não. Expliquei-lhes que é quando uma pessoa toca uma música e outra começa a 
seguir a tocar a mesma música, ficando ambas desfasadas. Pedi-lhes que tocassem a escala de Dó Maior 
juntos e eu toquei a mesma escala duas notas desfasada. Ficaram todos muito entusiasmados. 
 De seguida, pedi a cada um deles que tocasse a escala desfasada do grupo, como eu fizera antes. 
 A seguir, fizemos um cânone a três vozes, com a escala de Dó Maior desfasada duas e quatro notas 
simultaneamente. Foram muitos os enganos e os desfasamentos, mas conseguimos executar o cânone limpo 
várias vezes. 
 Por fim, tentámos fazer o mesmo cânone em loop, com a escala ascendente e descendente 
justapostas. 
 Durante todos estes exercícios, trocámos constantemente a ordem de entrada, isto é, definíamos 
quem era o primeiro, segundo ou terceiro elemento do cânone. Eles mostraram-se sempre muito 
entusiasmados para escolher o seu número em cada tentativa. 
 Toda a aula serviu para lhes ensinar o que é a forma cânone, através de uma breve exposição oral e 
de vários exemplos práticos, e para desenvolver o sentido de pulsação e a coordenação em grupo. Tudo isto 
enquanto praticavam a técnica e o domínio instrumental, o multi-tasking (tocar, dizer o nome das notas, 
cantar a escala e ouvir os outros, pelo menos a pulsação do grupo) e o conhecimento do braço da guitarra. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 2 
Ano Letivo 2015/2016 

14/10/2015 
 

Disciplina: Duração: Alunos: Grau: 

Guitarra 45 min. 
Francisca 

Vera 
Tomás 

Iniciação 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. Execução de uma peça 

à escolha por cada aluno, enquanto os 
outros assistem. 

4 
guitarras 

 
4 pedais 

 
4 

cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 
borracha 

 

10 

Reportório 

Conhecer e 
escolher 

reportório de 
guitarra (duos). 

Escuta e observação da execução do 
Professor, seguindo a partitura. 

Diálogo sobre os duos, as épocas e os 
compositores. Diálogo sobre as 

preferências musicais do aluno e 
escolha do reportório. 

5 

Leitura à 
primeira vista 

Ler partituras 
desconhecidas 
corretamente. 

Leitura muito lenta dos duos 
escolhidos, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação 
do exemplo do Professor. Estudo lento 

da digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Leitura / 
Autonomia 

Ler partituras 
com autonomia. 

Leitura individual do duo, sem 
acompanhamento do Professor. 20 
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Relatório/Reflexão de aula nº2 
14 de Outubro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada, 15 min. de aula conjunta, aulas individuais de 10 min.) 
 
 Na aula anterior, o Professor Tiago, confrontado com a nova situação das aulas de iniciação, sugeriu 
que eu supervisionasse exercícios técnicos numa sala, recebendo à vez todas as permutações possíveis de 
dois alunos, enquanto o Professor leccionava aulas individuais de 15 minutos a cada aluno na outra sala. 
 Desta vez, sendo apenas eu a leccionar os três alunos, decidi dividir os 45 minutos em 15 minutos 
coletivos e 10 minutos individuais. 
 Como planeado, para os submeter à ansiedade da performance, durante os 15 minutos coletivos, 
ouvimos em grupo uma peça de cada um. A Vera mostrou uma peça composta por ela, com acordes e uma 
melodia cantada com letra. Elogiei a sua composição. A Francisca tocou uma peça que tinha decorado, King 
of the Jungle de Lee Sollory. Identifiquei três erros de memória e anotei-os na partitura. Elogiei a sua 
performance e sugeri que estudasse a peça em casa com a partitura, para se certificar de que tinha decorado 
tudo tal como estava escrito. Ela respondeu, um pouco chateada, que tinha decorado tudo bem. Pedi-lhe que, 
mesmo assim, confirmasse. O Tomás mostrou um duo que tinha decorado, tocando a voz superior enquanto 
eu tocava o acompanhamento. Elogiei a sua performance e trabalhámos algumas questões de ritmo. 
 Após esta espécie de pequena masterclass, escolhemos em conjunto um duo para cada um, de entre 
uma grande seleção de duos que eu tinha trazido. Cada um escolheu um duo, ficando a Vera com o Dream 
Catcher de Nick Powlesland, a Francisca com o Inverno de Vivaldi e o Tomás com o What then is Love? de 
Philip Rosseter. 
 Pedi a cada um que lesse o seu duo autonomamente enquanto eu lhes dava aulas individuais à vez. 
Isto levantou inúmeros problemas de logística. Por um lado, a sala era pequena para quatro pessoas com 
guitarra lerem três partituras diferentes, sendo perdido muito tempo com o posicionamento espacial. Por 
outro lado, o som dos dois alunos que estavam a estudar perturbava a aula do terceiro aluno. Por fim, os 
alunos que estavam a estudar sozinhos desmotivavam facilmente, parando de estudar ou mostrando 
indisciplina. 
 Quanto às aulas individuais, o tempo era demasiado curto para realizar um trabalho sólido, pelo que 
apenas lemos uma ou duas frases de música, ficando o resto do duo como trabalho de casa. Ainda assim, o 
treino de leitura com ajuda foi produtivo, notando-se um ligeiro aumento na velocidade e redução na 
aleatoriedade de resposta ao longo dos 10 minutos de aula. 
 Escolhi duos para este treino de leitura, pois pretendia aumentar a motivação através do 
acompanhamento, sendo que, nesta primeira aula, houve poucos momentos em que efetivamente tocámos em 
duo. 
 Os três alunos saíram apressadamente para a aula que têm imediatamente a seguir. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 3 
Ano Letivo 2015/2016 

21/10/2015 
 

Disciplina: Duração: Alunos: Grau: 

Guitarra 45 min. 
Francisca 

Vera 
Tomás 

Iniciação 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Conhecimento 
do braço da 

guitarra / 
Regularidade 

rítmica 

Identificar no braço 
da guitarra os 

trastes que 
pertencem à escala 

de Lá menor 
harmónica. 

Executar a escala 
com regularidade 

rítmica. 

Escuta da execução do 
Professor. Execução conjunta da 
escala de Lá menor harmónica 
numa oitava, com vocalização 
simultânea do nome das notas, 
primeiro com oito ataques por 
nota e depois com apenas um 

ataque por nota. 

 

15 

Cânone / 
Sincronização 

em grupo / 
Regularidade 

rítmica 

Conhecer a forma 
cânone. Executar 

um cânone em 
grupo, mantendo a 

regularidade 
rítmica. 

Diálogo sobre a forma cânone. 
Execução de cânone sobre a 

escala de Lá menor harmónica, a 
2 e 3 vozes. 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta dos duos 
escolhidos, com ajuda. 

10 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Leitura / 
Autonomia 

Ler partituras com 
autonomia. 

Leitura individual do duo, sem 
acompanhamento do Professor. 20 
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Relatório/Reflexão de aula nº3 
21 de Outubro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada, aula conjunta de 30 min., aulas individuais de 5 min.) 
 
 Na aula passada, eu tinha leccionado os três alunos, dividindo os 45 minutos em 15 minutos 
coletivos de masterclass e 10 minutos individuais. 
 Desta vez, decidi dividir os 45 minutos da aula em 15 minutos coletivos de técnica e 10 minutos de 
aulas individuais. 
 No entanto, devido a uma falha no controlo do tempo da minha parte, e bastante indisciplina da 
parte dos alunos, a aula coletiva alargou-se para os 30 minutos e as aulas individuais foram reduzidas a 
menos de 5 minutos por aluno. Isto, naturalmente, foi uma gestão ineficiente do tempo e uma lição para o 
futuro. 
 Na meia hora inicial (que eu planificara como 15 minutos), fizemos o mesmo exercício da primeira 
aula, mas com os três alunos ao mesmo tempo e utilizando a escala de Lá menor harmónica, numa só oitava, 
entre a quinta e a terceira cordas. 
 Perguntei-lhes se sabiam tocar a escala e todos disseram que não sabiam. Assim, exemplifiquei uma 
vez a escala ascendente e descendente. Pedi-lhes então que tocassem comigo a escala, com oito ataques por 
nota, começando na quinta corda solta e, ainda inspirado pela estratégia que o Professor Tiago utilizou na 
primeira aula da Sara e do António, pedi-lhes para dizerem o nome das notas enquanto tocavam a escala. 
Todos conseguiram acompanhar a escala, e foi com grande surpresa e excitação que todos aprenderam a 
tocar o sol sustenido, ao invés de sol natural. 
 Continuámos a estudar a escala em conjunto, desta vez com um só ataque por nota, muito 
lentamente. 
 Após a escala de Lá menor harmónica estar relativamente estável, perguntei-lhes se alguém se 
lembrava do que é um cânone. Todos disseram que sim e explicaram-me que é quando uma pessoa toca uma 
música e outra começa depois a tocar a mesma música. Tive nesse momento a confirmação de que ocorrera 
aprendizagem durante a atividade realizada na primeira aula do ano. 
 Pedi-lhes que tocassem a escala de Lá menor harmónica juntos e eu toquei a mesma escala duas 
notas desfasada. Ficaram todos muito entusiasmados. 
 De seguida, pedi a cada um deles que tocasse a escala desfasada do grupo, como eu fizera antes. 
 A seguir, fizemos um cânone a três vozes, com a escala de Lá menor harmónica desfasada duas e 
quatro notas simultaneamente. Houve muito menos enganos e desfasamentos do que na primeira aula do ano 
e várias vezes conseguimos executar o cânone com segurança. 
 Por fim, tentámos fazer o mesmo cânone em loop, com a escala ascendente e descendente 
justapostas. 
 Durante todos estes exercícios, definíamos sempre diferentes combinações de alunos para executar o 
primeiro, segundo e terceiro elementos do cânone. Eles mostraram-se sempre muito entusiasmados para 
escolher o seu número em cada tentativa. 
 Toda esta atividade serviu para consolidar o que é a forma cânone, recorrendo a vários exemplos 
práticos, e para desenvolver o sentido de pulsação e a coordenação em grupo. Tudo isto enquanto praticavam 
a técnica e o domínio instrumental, o multi-tasking (tocar, dizer o nome das notas, cantar a escala e ouvir os 
outros, pelo menos a pulsação do grupo) e o conhecimento do braço da guitarra. 
 Como referi anteriormente, esta atividade estendeu-se por muito mais tempo do que eu planificara. 
Assim, tive apenas 5 minutos para cada aula individual. Um dos problemas logísticos da aula passada foi 
suavizado, pois a mãe de uma das alunas disponibilizou-se a supervisionar os outros dois alunos, que não 
estão a ter aula individual, estudando os seus duos numa sala à parte. 
 Durante as aulas individuais, pretendia trabalhar os duos que lhes entreguei na aula anterior. No 
entanto, 5 minutos foram insuficientes para fazer qualquer tipo de trabalho sólido. Assim, com a Vera, 
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relemos praticamente o mesmo que tínhamos lido na aula anterior. Com a Francisca, ouvi novamente a peça 
que ela tinha decorado, King of the Jungle de Lee Sollory, na qual persistiam exatamente os mesmos erros de 
memória da semana passada. Apontei para as minhas anotações na sua partitura, identificando os três erros e 
pedindo-lhe para rever aqueles três pontos em casa, para corrigir a sua memória da peça. Por fim, com o 
Tomás, foi efetuado um trabalho pertinente ao nível do ritmo e da pulsação, que parecem ser problemas 
recorrentes no aluno. Ele perguntou-me porque é que eu tinha unhas grandes e uma manga só no braço 
direito. Expliquei-lhe e demonstrei sucintamente os vários timbres que as unhas e o deslocamento do braço 
na guitarra permitem. Então, o tempo da aula terminou e os três alunos foram literalmente a correr para a sua 
aula de Formação Musical. 
 Entretanto, as três mães reuniam-se no exterior da aula e comunicaram-me o seu desagrado pelo 
novo funcionamento das aulas. Esta situação deixou-me a refletir sobre qual o problema: a falta de tempo 
disponível ou a minha forma de intervenção? Apercebi-me de que não me posso desresponsabilizar e da 
necessidade de encontrar novos caminhos para as aulas futuras. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 4 
Ano Letivo 2015/2016 

28/10/2015 
 

Disciplina: Duração: Alunos: Grau: 

Guitarra 45 min. 
Francisca 

Vera 
Tomás 

Iniciação 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

 

5 

Conhecimento 
do braço da 

guitarra / 
Regularidade 

rítmica 

Identificar no 
braço da guitarra 

os trastes que 
pertencem às 
escalas de Dó 

Maior, Lá menor 
harmónica e Sol 
Maior. Executar 
as escalas com 

regularidade 
rítmica. 

Escuta da execução do Professor. 
Execução conjunta das escalas de 
Dó Maior, Lá menor harmónica e 

Sol Maior numa oitava, com 
vocalização simultânea do nome 

das notas, primeiro com oito 
ataques por nota, depois com 

quatro, dois e apenas um ataque 
por nota. 20 

Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação nas escalas abordadas. 

Cânone / 
Sincronização 

em grupo / 
Regularidade 

rítmica 

Recordar a forma 
cânone. Executar 

um cânone em 
grupo, mantendo 

a regularidade 
rítmica. 

Diálogo sobre a forma cânone. 
Execução de cânone sobre as 
escalas de Dó Maior, Lá menor 
harmónica e Sol Maior, a 2 e 3 

vozes. 

Ligados 
ascendentes / 
Regularidade 

rítmica / 
Expressão 

programática / 
Dinâmica / 

Textura 

Executar ligados 
ascendentes com 

correção e 
regularidade 

rítmica. 

Escuta e observação da execução 
do Professor. Execução de 

ligados ascendentes e escuta das 
indicações do Professor. Jogo 

programático, com associação de 
um animal marinho diferente aos 

ligados ascendentes em 
diferentes registos. Execução de 
dinâmicas e alterações da textura 

de acordo com uma narrativa. 

20 
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Relatório/Reflexão de aula nº4 
28 de Outubro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Como já referido, este ano as aulas de iniciação são dirigidas a três alunos em simultâneo. Para 
contornar as dificuldades logísticas que esta situação apresenta, o Professor Tiago decidiu leccionar três aulas 
individuais de quinze minutos enquanto eu lecciono aulas de técnica aos restantes alunos aos pares. Esta 
solução tem resultado, constituindo um bom aproveitamento dos recursos humanos e uma mais valia para os 
alunos. Como não assisti às aulas que o Professor Tiago leccionou (pois estava noutra sala), não poderei 
relatá-las. Relatarei, no entanto, a aula de técnica que leccionei. 
 A aula começou com o par Vera e Francisca. Dada a ausência do Tomás, o trabalho avançou muito 
rapidamente e de forma extremamente produtiva. Começámos por rever sucintamente a escala de Dó Maior e 
de Lá menor harmónica. Ambas se recordavam das escalas, necessitando, no entanto, de tocar duas ou três 
vezes até ganharem fluidez e segurança. Nessa altura, tornámos a tocar as escalas em cânone. Anunciei que 
aprenderíamos uma escala nova, notícia a que reagiram com grande entusiasmo. Perguntei se alguém sabia 
executar a escala de Sol Maior. Ninguém sabia. Toquei uma vez a escala sozinho, enquanto observavam. De 
seguida, pedi-lhes para tocarem comigo, corrigindo simultaneamente quaisquer erros. Era visível o fascínio 
pelo fá sustenido, o qual trocavam regularmente por fá natural. Seguimos várias fórmulas rítmicas, com oito, 
quatro, dois e apenas um ataque por nota. No fim, a escala de Sol Maior já era tocada com fluência. 
Avançámos para o cânone em Sol Maior, primeiro com duas vozes em uníssono e executando, por fim, um 
cânone a três vozes. Elogiei muito a atenção e concentração que mostraram. 
 Como planificado, introduzi, para além das escalas em cânone, os ligados ascendentes de mão 
esquerda. Perguntei-lhes se sabiam o que são ligados de mão esquerda. A Vera sabia, mas a Francisca não. 
Pedi à Vera que nos ensinasse o que são e como se fazem, numa abordagem social-cognitivista. Esta 
abordagem torna-se especialmente pertinente nestas aulas de iniciação, nas quais estão presentes, pelo menos, 
dois alunos em simultâneo. A Vera exemplificou os ligados na guitarra e explicou que consistem em tocar 
uma nota sem usar a mão direita. A Francisca estava particularmente atenta à explicação da Vera. Ter pedido 
à Vera para explicar também descentralizou a aula de mim por uns instantes, dando-lhe mais variedade e 
pedindo um maior envolvimento dos alunos, tornando a aula mais dinâmica. Expliquei a técnica em maior 
detalhe, exemplificando-a ao longo do braço da guitarra. Pedi-lhes que executassem ligados enquanto eu 
sugeria correções técnicas. Por fim, iniciei um jogo programático, fazendo de conta que nos encontrávamos 
em alto mar e que todos nós éramos animais marinhos. Toquei o célebre tema do "Tubarão" de John 
Williams, usando o ligado ascendente de mão esquerda na sexta corda. Perguntei quem queria ser um 
tubarão. A Vera disse prontamente que queria ser um tubarão e começou logo a representar a personagem, 
enquanto fazia ligados ascendentes no registo grave. De seguida, usando o mesmo tema, mas na primeira 
corda, perguntei quem queria ser um "peixinho". A Francisca quis ser o "peixinho" e logo começou a 
executar ligados ascendentes no registo agudo. Eu comecei a fazer ligados ascendentes no registo médio e 
perguntei-lhes que animal é que eu parecia. A Francisca disse que eu podia ser um polvo e riram-se muito. 
Concordei e continuámos a fazer ligados ascendentes, sempre com correção técnica e corrigindo qualquer 
imprecisão, passando por todas as permutações de vozes e acrescentando dinâmicas de acordo com uma 
narrativa improvisada, até chegar o Tomás. 
 O segundo terço da aula foi muito mais atribulado, por um lado, porque o Tomás tende a 
desestabilizar as aulas e, por outro, porque, dada a natureza logística das aulas, a Francisca é forçada a passar 
pelo mesmo processo duas vezes. Assim, recapitulei novamente as escalas de Dó Maior e de Lá menor 
harmónica. Decidi aproveitar a repetição a que estava a sujeitar a Francisca para pôr novamente em prática o 
social-cognitivismo. Assim, pedi à Francisca que ajudasse o Tomás a tocar as duas escalas. Ela mostrou-se 
muito entusiasmada e empenhou-se a ensinar o Tomás. No entanto, o Tomás mostrou-se revoltado por estar a 
ser ensinado pela colega. Fui forçado a mudar de estratégia e passei a dedicar quase a totalidade da minha 
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atenção ao Tomás. Ele, eventualmente, acabou por relembrar as duas escalas, mas sempre contrariado. 
Entretanto, também a Francisca já estava aborrecida por eu só dedicar a minha atenção ao Tomás. Estas 
dinâmicas de grupo tornam-se muito complicadas de contornar. A aula foi tão prejudicada que, quando 
regressou a Vera, ainda não tínhamos chegado ao cânone da escala de Sol Maior. 
 Com o duo Tomás e Vera, a situação melhorou, pois a Vera tomou como sua responsabilidade 
acalmar o Tomás, enquanto que a Francisca compactua com os desacatos do Tomás. Assim, conseguimos 
realizar o cânone de Sol Maior a três vozes e trabalhar os ligados ascendentes de mão esquerda. O Tomás 
mostrou-se mais entusiasmado com a encenação marítima e quis ser o tubarão. Este mote programático 
revelou-se uma forma aliciante de trabalhar os ligados ascendentes, que, de outra forma, tendem a tornar-se 
um trabalho aborrecido. O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 5 
Ano Letivo 2015/2016 

04/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Alunos: Grau: 

Guitarra 45 min. 
Francisca 

Vera 
Tomás 

Iniciação 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. Execução de peças 

por cada aluno, enquanto os outros 
assistem. 

4 guitarras 
 

2 pedais 
 

4 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 
metrónomo 

5 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

5 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Regularidade 
rítmica 

Manter a 
regularidade 

rítmica. 

(Francisca) Execução da peça 
Malagueña em conjunto com o 

Professor. Procura da regularidade 
rítmica. 

5 

(Vera) Estudo com metrónomo da 
peça Idylie. 5 

Limpeza 
Reduzir o ruído 

na execução das 
notas. 

(Francisca) Estudo da limpeza da 
primeira corda solta ao longo da 

peça Malagueña. 
5 

Preparação da 
mão esquerda 

Antecipar os 
dedos sobre os 

trastes 
necessários. 

(Francisca) Preparação da mão 
esquerda para o acorde de Dó 

Maior antes da leitura do arpejo. 
5 

(Vera) Estudo por acordes, com 
tempo lento, execução staccato e 

preparação rápida, nas peças 
Mango Walk e Idylie. 

 

5 
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(Tomás) Preparação da mão 
esquerda em cada mudança de 

corda. 
5 

Dinâmica 
Executar 

dinâmicas 
eficazes. 

(Tomás) Escuta e observação da 
execução do Professor. Execução 

com escuta das indicações do 
Professor. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº5 
04 de Novembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
(Primeira aula assistida pelo Prof. Pedro Rodrigues) 
 
 Como já referido, este ano as aulas de iniciação são dirigidas a três alunos em simultâneo. Até agora, 
tenho dado aulas de técnica, sem abordar as peças dos alunos, que têm sido trabalhadas exclusivamente com 
o Professor Tiago numa sala separada. Devido à visita do Professor Pedro Rodrigues, e visto que seria 
enriquecedor para mim, enquanto estagiário, leccionar também reportório de iniciação, alterámos o plano. 
Assim, leccionei durante períodos de quinze minutos, pela primeira vez, as peças de cada um dos três alunos, 
à vez. Enquanto isso, o Prof. Tiago trabalhava as mesmas peças com os alunos, noutra sala. 
 O Prof. Tiago começou por levar a Vera com ele, enquanto eu iniciava a aula com a Francisca. 
Perguntei à Francisca se a semana tinha corrido bem e elogiei o disfarce de dia das bruxas que trazia vestido. 
Ela sorriu e agradeceu o elogio. Perguntei-lhe que peça tinha estudado para esta aula. Ela disse que tinha 
recebido uma peça nova e colocou a partitura da Malagueña (arr. F. Noad) na estante. Tocou a primeira frase 
com alguma desenvoltura, mas com a maior parte dos contratempos abafados pela mão esquerda. Elogiei a 
performance. Notando os problemas de posição, pedi-lhe para subir um pouco o pedal. Entretanto, perguntei-
lhe de que estava mascarada, e ela disse que era uma vampira. Disse-lhe que isso era assustador e ela riu-se. 
Nesse momento, chegou o Tomás. Cumprimentei-o e, face à sua perplexidade, barulho e perguntas, expliquei 
o motivo da visita do Professor Pedro Rodrigues, brincando com a coexistência de dois Pedros na sala. 
Expliquei que o Professor Tiago estava a trabalhar com a Vera noutra sala e que, após a aula da Francisca, 
lhe daria aula a ele. Reclamou por ser o último a ter aulas. Eu mostrei que a ordem de chegada tinha obrigado 
a que assim fosse. Sentou-se a assistir ao resto da aula da Francisca. Expliquei à aluna que havia um 
problema na peça, que eram as notas mi na primeira corda solta. Exemplifiquei na guitarra, mostrando como, 
quando a mão esquerda encosta na corda, o som soa sujo. Pedi-lhe para levantar mais os dedos para que isso 
não acontecesse, corrigindo novamente a sua posição, ao endireitar a guitarra e recolocar o seu polegar mais 
abaixo no braço da guitarra. O disfarce de vampira dificultava a boa posição da guitarra. Pedi-lhe para repetir 
a peça com atenção aos contratempos. Soou melhor, sendo que, durante o acorde fixo, os contratempos 
saíram limpos mas, durante a escala, a movimentação dos dedos da mão esquerda aumentava a probabilidade 
de estes abafarem a primeira corda. Isolei apenas a secção da escala e fi-la repetir várias vezes, alertando para 
cada nota que soava abafada. Pedi-lhe para tentar tocar de forma a que nenhuma nota fosse abafada pela mão 
esquerda. Ocasionalmente, o Tomás interrompia a aula com comentários inoportunos e monologados. Decidi 
ignorar essas intervenções, para que os brevíssimos quinze minutos da Francisca fossem aproveitados ao 
máximo. Eventualmente, as notas acabaram por soar todas limpas. Elogiei a evolução e avançámos para a 
secção intermédia da peça, com alguma relutância da aluna. Comecei por pedir-lhe para ler a melodia. Ela 
leu-a com alguma segurança. Corrigi apenas erros de digitação, sendo que as notas estavam certas. Após a 
leitura, pedi-lhe para tocar a voz superior enquanto eu tocava a voz inferior. Num tempo lento e com algumas 
hesitações, conseguiu executar a melodia. Realizámos o mesmo trabalho em relação à voz inferior, que foi 
lida com muito mais facilidade e que executou com segurança enquanto eu tocava a voz superior. De 
seguida, toquei as duas vozes em simultâneo e pedi-lhe para fazer o mesmo, devagar. Com alguma 
dificuldade, e após a correção dos pontos de simultaneidade das duas vozes e de erros de digitação, a aluna 
executou a passagem sozinha. Avançámos para a passagem arpejada seguinte. Mostrei-lhe, na guitarra, o 
acorde de Dó Maior. Ela repetiu facilmente, dado o domínio das disposições de acordes utilizadas 
frequentemente na música pop/rock. Foi com base nesse conhecimento prévio que parti da posição da mão 
esquerda que ela já dominava para facilitar a leitura do arpejo. Ainda assim, ela revelou grandes dificuldades 
com o arpejo da mão direita, aparentemente devido à tentativa de apoiar todas as notas. Perguntei-lhe se sabia 
a diferença entre o ataque apoiado e o ataque sem apoio. Ela disse que sim e executou ambos na guitarra. 
Expliquei-lhe que não era necessário apoiar todas as notas e que o ataque sem apoio ia facilitar o arpejo. O 
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arpejo soou muito mais limpo após esta observação. Para a motivar, apontei para a secção final, que é igual 
ao início, e perguntei-lhe se conhecia aquela passagem. Ela acenou negativamente. Eu afirmei que ela já 
conhecia e pedi-lhe para ler. Ela revelou uma incrível dificuldade de leitura, evidenciando que apenas sabe a 
secção inicial de cor. Após bastante esforço de leitura lenta, apercebeu-se repentinamente de que a música era 
igual ao início e acelerou a música para o tempo que decorara, sorrindo. Expliquei que aquela secção era 
igual ao início e que, por isso, ao estudar a primeira secção estudava também a última. Mostrei, assim, que só 
faltava ler uma quantidade muito reduzida de música. Repetimos várias vezes a secção nova que foi lida, para 
a consolidar. Ocasionalmente, corrigi erros de digitação, de simultaneidade das vozes, das cordas arpejadas 
pela mão direita sobre o acorde de Dó Maior e toquei com ela para que mantivesse o tempo. Quando senti 
que já dominava a passagem, avançámos com a leitura. Entretanto, o Tomás passara dos comentários 
inoportunos para percussões diversas que estavam verdadeiramente a incomodar a aula. Dei-lhe um breve 
sermão, explicando que estava a prejudicar a aula da colega e perguntando-lhe se gostava se os colegas 
perturbassem as suas aulas também. Ele não respondeu nada e eu segui com a aula. Na secção seguinte, a 
leitura de notas permanecia correta, apesar de muito lenta, mas a digitação era sempre desconsiderada pela 
aluna. Fui-lhe corrigindo os erros de digitação, alertando-a para a importância de ter em atenção os números 
e letras indicados na partitura. Numa passagem que exigia a ação dos dedos 3 e 4 da mão esquerda, a aluna 
queixou-se de dor. Pedi-lhe para parar imediatamente de tocar. Após uns momentos de descontração da mão, 
tornei a corrigir-lhe a posição, apesar dos obstáculos levantados pelo vestido de vampira, e pedi-lhe para 
colocar com muita calma os dedos 3 e 4 nos respetivos trastes, sem fazer força. Ela assim o fez. Perguntei-lhe 
se ainda doía e ela disse que não. De seguida, tocou a passagem sem qualquer dor. Frisei a importância da 
boa postura e os perigos da má postura, que pode ser responsável por dores nas mãos. Pedi-lhe que, em casa, 
tentasse manter sempre a melhor postura possível. 
 O Professor Tiago chegou à sala, levando com ele a Francisca e o Tomás e deixando comigo a Vera. 
A Vera tinha duas peças, Idylie de Johann Kaspar Mertz e Mango Walk (trad. Jamaica, arr. Rebbeca Baulch). 
Tinha acabado de trabalhar ambas com o Professor Tiago. Perguntei-lhe qual preferia rever comigo primeiro, 
e ela escolheu a peça Mango Walk. Pedi-lhe para tocar. Ela executou a peça lentamente, com muitas 
hesitações e paragens, mas com poucos erros. Quando alcançou a secção central, suspirou, pois não se sentia 
à vontade. Encorajei-a, dizendo-lhe que era capaz. Ela seguiu com a leitura, enquanto eu a ajudava por meio 
de perguntas, levando-a a chegar sozinha às conclusões. Na prática, limitei-me a apontar para os erros na 
partitura, ao nível do ritmo e da digitação, deixando que fosse ela a corrigi-los com autonomia. Ela revelou 
uma capacidade muito desenvolvida de resolução de problemas, embora tenha dificuldade em identificá-los. 
Após a leitura da primeira frase da secção central, mudámos o foco novamente para a secção inicial. 
Identifiquei também os erros que ela cometera na primeira execução. Ela repetiu e, lentamente, corrigiu-os, 
mantendo, no entanto, as imensas hesitações e paragens. Para reduzir os pontos de hesitação, pedi-lhe para 
tocar a primeira secção por acordes. Isto concentra as principais mudanças da mão esquerda entre acordes, 
facilitando o seu arpejo posterior, visto que as notas já estarão preparadas. Após algumas tentativas, ela 
compreendeu o processo e preparou todos os dedos necessários. Elogiei muito o sucesso. Perguntei-lhe se 
queria ler ainda mais a peça, o que ela prontamente rejeitou. Perguntei então se preferia trabalhar a peça 
Idylie, sugestão com que ela concordou entusiasticamente. Pedi-lhe para tocar a peça. Ela começou a tocar, 
mas enganou-se e parou. Pedi-lhe que se acalmasse e disse-lhe que estava tudo bem, pedindo-lhe para 
recomeçar com calma, quando estivesse pronta. Ela recomeçou e executou a peça do início ao fim com 
segurança e mantendo um tempo lento mas relativamente estável, com a exceção dos acordes finais. Apontei 
para esses acordes na partitura, elogiando muito a sua performance e explicando que tínhamos que limar 
aqueles acordes, que já tinham um sinal de perigo anotado na partitura pelo Prof. Tiago. Pedi-lhe para tocar 
só essa passagem. Ela tornou a demonstrar grandes dificuldades. Pedi-lhe para tocar os acordes muito 
lentamente e staccato, mas executando as mudanças de posição mais rápidas que conseguisse. Exemplifiquei 
na guitarra. Ela repetiu, mas tentou tocar os acordes num tempo rápido. Expliquei que só a mudança de 
posição é que deve ser rápida e não o andamento da execução. Após várias tentativas e esclarecimentos, ela 
compreendeu o conceito e esforçou-se por acelerar as mudanças de posição. Eventualmente, os acordes 
tornaram-se fluidos, e eu brinquei, dizendo que já podíamos apagar o sinal de perigo da partitura. Ela riu-se 
muito. Aproveitando o sucesso da estratégia, pedi-lhe para aplicar esse método a toda a peça, para aumentar a 
consciência das mudanças de posição da mão esquerda e para interiorizar naturalmente a sua preparação. 
Exemplifiquei os primeiros acordes na guitarra. Ela repetiu e foi aplicando o mesmo processo a toda a peça, 
lentamente e sem ajuda. Riu-se e disse que era divertido tocar assim. Pedi-lhe que, em casa, tentasse tocar 
assim a peça de vez em quando. Estando os acordes finais mais seguros e as mudanças de posição e 
antecipações mais conscientes, passei para a estabilização do tempo. Para isso, liguei o metrónomo com o 
tempo a 50 batimentos por minuto. Ela executou toda a peça novamente, sendo que eu desliguei o 
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metrónomo nos dois pontos com agógicas. Ela, com o auxílio do metrónomo, manteve um tempo 
irrepreensivelmente estável. 
 O Professor Tiago regressou, deixando o Tomás comigo e levando a Vera novamente com ele, para 
onde já estava a Francisca. Perguntei ao Tomás o que tinha estado a ver com o Professor Tiago. Ele disse que 
tinha visto o duo What then is Love? de Philip Rosseter e pôs a partitura na estante. Note-se que este é um 
dos duos que eu escolhi para cada aluno na segunda aula que leccionei. Recordei que, antes, as notas já 
estavam corretas mas havia problemas rítmicos. Ele afirmou que já sabia o ritmo. Pedi-lhe para mostrar, após 
o ajudar a regular o pedal. Tocámos juntos, cada um a sua parte, e o ritmo estava muito melhor do que na 
última aula. Elogiei muito o progresso. Ainda assim, apontei para alguns pequenos erros. Vimos cada um 
individualmente, com e sem acompanhamento. Enquanto corrigíamos essas questões rítmicas, aproveitei para 
incutir alguns aspetos de preparação da mão esquerda. Quando lhe pedi que pusesse logo dois dedos na 
mesma corda, ele pensou por um tempo e exclamou, muito entusiasmado, que assim só contava a nota pisada 
pelo dedo mais à direita. Confirmei a sua descoberta e expliquei que, por isso, podia logo preparar o outro 
dedo à esquerda. Ele experimentou, mas esqueceu-se de tirar o dedo da direita. Após nova indicação minha, 
executou corretamente a passagem com preparação. Notando as incorreções posturais, reposicionei-lhe a 
guitarra e desci-lhe o polegar no braço da guitarra. Expliquei-lhe que o polegar da mão esquerda deve estar, 
por princípio, sensivelmente a meio do braço da guitarra. Mostrei-lhe as costas do braço da minha guitarra e a 
colocação do meu polegar. A minha guitarra tem uma barra no meio do braço e a do aluno não, pelo que ele 
reclamou, cheio de frustração, alegando que a barra da minha guitarra fazia com que fosse mais fácil. 
Expliquei-lhe que não precisava de nenhuma barra para manter o polegar a meio do braço e explorámos as 
zonas das costas do braço na guitarra do aluno. Tocámos novamente do início ao fim, para consolidar as 
correções rítmicas e posturais. Expliquei-lhe que as notas e o ritmo já estavam bem encaminhados, mas que 
havia outros pormenores importantes na peça. Perante a sua expressão de ansiedade, perguntei-lhe se sabia o 
que são dinâmicas. Respondeu que não sabia. Perguntei-lhe se sabia o que significam os conceitos forte, 
piano, crescendo ou decrescendo. Esses conceitos ele já conhecia. Expliquei-lhe que a essa dimensão da 
música se chama dinâmica. Visto que já havia indicações de dinâmica na partitura, pedi-lhe que 
experimentasse segui-las. Apercebendo-me de que havia dúvidas quanto aos significados dos símbolos, 
expliquei cada uma das indicações de dinâmica, exemplificando simultaneamente na guitarra. O aluno 
revelou uma enorme dificuldade em controlar a dinâmica emitida, tocando quase sempre fortíssimo. Tentei 
explorar o seu registo piano, mas ele reclamava, argumentando que se tocar tão piano as pessoas não ouvem. 
Expliquei que, ao se alternar pianos e fortes, como está indicado nas partituras, as pessoas vão ouvir e 
compreender melhor do que ao tocar tudo fortíssimo. Ele tentou aplicar as dinâmicas à peça e, embora 
necessitasse constantemente que eu o alertasse para todas as dinâmicas e apesar das suas variações de 
dinâmica serem muito reduzidas, houve um esforço louvável que elogiei. Pedi-lhe que, em casa, tentasse 
aplicar as dinâmica o melhor que conseguisse. Perguntei-lhe se tinha mais alguma peça para trabalharmos e 
ele foi buscar a partitura do duo Old MacDonald. Executou a peça sem acompanhamento, com as notas 
certas mas com bastantes erros rítmicos. Alertei-o para os problemas rítmicos e pedi-lhe que repetisse a peça, 
desta vez com o meu acompanhamento. Após os avisos e com a ajuda do acompanhamento, a maior parte dos 
erros rítmicos dissipou-se. Os que perduraram também se resolveram rapidamente, com novos avisos e 
repetições. O tempo chegou ao fim e a aula terminou. 
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Relatório/Reflexão de aula nº6 
11 de Novembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta foi a primeira aula dos três alunos de iniciação exclusivamente assistida por mim, sem qualquer 
participação ativa. Trata-se de uma oportunidade privilegiada de aprender e refletir sobre as formas de lidar 
com crianças no nível da iniciação, especialmente neste contexto específico de três alunos de guitarra 
aglomerados na mesma aula de 45 minutos. Recordo que os três alunos têm uma aula imediatamente a seguir, 
pelo que a aula não pode ser prolongada e, ainda, que o Tomás é particularmente indisciplinado, perturbando 
o funcionamento das aulas. Os três alunos chegaram desfasados, pelo que o Professor Tiago Matias começou 
desde logo a trabalhar com a aluna que chegou primeiro, a Francisca. 
 A Francisca chegou muito entusiasmada, anunciando que queria mostrar a música que tinha 
inventado. O Professor consentiu. A música consistia em acordes como Dó Maior, Sol Maior, Lá menor e Mi 
menor, entre outros cujas posições de mão esquerda estão amplamente divulgadas pela prática pop/rock da 
guitarra. Sobre estas posições, a aluna fazia rasgueados da mão direita, irregulares aos níveis técnico e 
rítmico, e cantava simultaneamente uma melodia monocórdica com uma letra que inventara sobre o S. 
Martinho. A qualidade musical da peça era contestável, visto que os acordes não seguiam qualquer lógica 
tonal ou modal, a melodia não parecia conjugar-se de nenhuma forma consciente com a harmonia e o ritmo 
métrico da letra não era respeitado pela música. No entanto, o aspeto formal estava bem desenvolvido, 
havendo um longo refrão que era intercalado por episódios. A música era mesmo muito longa e, incapazes de 
interromper a partilha musical e exposição pessoal da aluna, ouvimo-la integralmente. No fim, o Professor 
elogiou muito a vontade de compor e de fazer música e a letra que escrevera sobre o S. Martinho. Explicou, 
no entanto, que ela poderia experimentar outras progressões harmónicas e tentar conjugá-las com a melodia. 
Aproveitou para procurar a limpeza dos acordes, pedindo-lhe para tocar cada nota dos acordes, para ver quais 
estavam a ser abafadas. Sempre que surgia uma nota abafada, pedia-lhe para tentar corrigi-la. Este tipo de 
estudo será particularmente útil na peça Malagueña (arr. F. Noad) que a aluna está a trabalhar. Desta forma, o 
Professor aproveitou a motivação da aluna como um mote para trabalhar, em vez de desvalorizar o seu 
esforço. Seguiram diretamente para a peça Malagueña. A aluna tocou o tema inicial, mas novamente com as 
notas mi abafadas, apesar de já termos corrigido esse problema na aula anterior. O início da secção central, 
que tínhamos lido na aula anterior, soou com alguma segurança, mas a aluna não tentou sequer ler a secção 
que faltava. O Professor Tiago identificou um erro rítmico da aluna (a repetição de uma nota) e disse-lhe que 
devia tentar não abafar as notas mi iniciais. Pediu-lhe para tocar novamente, sendo que as notas mi já soaram 
mais controladas. O erro rítmico persistiu e o Prof. pediu-lhe para tocar diretamente da passagem incorreta. A 
aluna, após algumas repetições e alertas do Prof., corrigiu o problema. Visto que já passava largamente dos 
15 minutos que o Prof. tem para cada aluno, graças à música que a aluna compusera e partilhara, o Professor 
pediu à Francisca para ler o resto da peça durante a semana e para continuar a estudar a peça King of the 
Jungle de Lee Sollory. 
 A Vera sentou-se na cadeira central e o Professor pediu-lhe para tocar a peça Idylie de Johann 
Kaspar Mertz. A aluna tocou a peça, mantendo ainda a preparação da mão esquerda que adquirira na aula 
passada e mostrando uma maior segurança nos acordes finais. O Professor focou-se principalmente nas 
dinâmicas. Para isso, pediu à aluna para tocar com ele e, juntos, tocaram várias vezes a peça. Durante a 
execução, o Professor enfatizava as dinâmicas escritas e a aluna, influenciada pelo que ouvia, seguia as 
mesmas dinâmicas. Nos casos em que a aluna não se mostrava sensível às intenções do Professor, este dizia-
lhe para "dar mais" ou "dar menos", referindo-se à dinâmica. No último acorde da peça, o Professor tocou-o 
com uma mão, usando a outra para pôr o dedo à frente do nariz, como quem pede silêncio, indicando que 
deveria ser muito piano. Assim, a aluna experienciou as dinâmicas de uma forma intuitiva. Para além das 
dinâmicas, o Professor abordou levemente a articulação, pedindo-lhe para deixar soar uma nota que ela 
articulava sempre staccato. Avançaram rapidamente para a peça Mango Walk (trad. Jamaica, arr. Rebbeca 
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Baulch) e, visto que o tempo era extremamente curto, apenas foi possível ouvir uma vez e apontar um erro 
rítmico, sendo que a aluna tocava duas notas, quando deveria tocar apenas uma, repetindo o lá do terceiro 
tempo do segundo compasso. 
 Por fim, chegou a vez do último aluno, o Tomás. O Professor pediu-lhe para tocar o duo What then 
is Love? de Philip Rosseter, mas o aluno reclamava, dizendo que queria tocar a "música dos hambúrgueres". 
Perplexos, eu e o Professor acabámos eventualmente por compreender que o aluno se referia ao duo Old 
MacDonald, devido à marca homónima de fast food. O Professor fez-lhe a vontade e tocaram juntos o duo. 
Havia novos erros rítmicos que não existiam na aula anterior. O Professor adereçou-os um a um, 
exemplificando primeiro e pedindo ao aluno para imitar a seguir. Tocaram novamente do início ao fim, para 
verificar a correção rítmica. De seguida, tocaram juntos o duo What then is Love?. Da mesma forma, tinham 
surgido erros rítmicos que não existiam na aula anterior. O Professor repetiu rigorosamente o mesmo 
processo para esta peça, corrigindo cada erro, exemplificando primeiro o Professor e imitando depois o 
aluno. No fim, tocaram novamente toda a peça para confirmar as correções. O tempo, que é verdadeiramente 
escasso, chegou ao fim e a aula terminou. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 7 
Ano Letivo 2015/2016 

18/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Alunos: Grau: 

Guitarra 25 min. 
Francisca 

Vera 
Tomás 

Iniciação 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

4 
guitarras 

 
4 pedais 

 
4 

cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 
borracha 

 

5 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

5 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação 
do exemplo do Professor. Estudo 

lento da digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Interpretação / 
Forma / Timbre 

/ Dinâmica 

Valorizar a 
interpretação. 

Enfatizar a forma 
através do timbre 

e da dinâmica. 

(Vera) Sensibilização para a 
importância do fim da peça, 
merecendo algo especial. 

Experimentação com o timbre sul 
tasto no XII traste. Aplicação do 

timbre e da dinâmica pianíssimo ao 
último acorde da peça Idylie. 

5 

Dinâmicas 
Executar 

dinâmicas 
eficazes. 

(Vera) Observar a execução do 
Professor, enquanto escuta a 

descrição simultânea das dinâmicas. 
Execução conjunta com o Professor. 5 

Textura / 
Dinâmica 

Destacar a 
melodia através 

da dinâmica. 

(Vera) Estudo da diferença de 
dinâmica entre as camadas da 

textura. Escuta e observação da 
execução e indicações do Professor. 

Textura Compreender a 
textura da peça. 

(Francisca) Execução da voz de 
cima enquanto o Professor executa 
a voz de baixo. Execução da voz de 
baixo enquanto o Professor executa 
a voz de cima. Execução de ambas 

as vozes em simultâneo. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº7 
18 de Novembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(20 min. assistida/25 min. leccionada) 
 
 Esta aula foi parcialmente leccionada e parcialmente assistida. A pedido do Prof. Tiago, íamos 
alternando as posições de professor e de espectador, o que se revelou uma experiência muito dinâmica. 
 A Vera foi a primeira a chegar à aula e comecei logo a trabalhar a peça Idylie de Johann Kaspar 
Mertz com ela. Tocou a peça do início ao fim, mantendo o tempo regular e executando os últimos acordes 
com uma segurança ainda maior. Elogiei muito o seu estudo e a sua performance. No entanto, avisei que 
ainda havia alguns pormenores a melhorar. Primeiro, o acorde final, que o Prof. Tiago lhe pedira para tocar 
muito piano, foi tocado mezzoforte. Exemplifiquei na guitarra o acorde pianissimo e acrescentei a minha 
sugestão de um timbre dolcissimo, recorrendo ao sul tasto no XII traste. Ela observou com muita atenção e 
imitou. Eu elogiei e expliquei que aquele era o sítio da guitarra onde aquele acorde soava mais doce. Frisei 
também que, para acabar a peça, era bom terminar com algo especial, sendo que o pianissimo e o dolcissimo 
tornavam aquele acorde muito especial. De seguida, disse-lhe que, em determinada passagem, tinha feito um 
crescendo muito eficaz mas que se tinha esquecido do diminuendo seguinte. Pedi-lhe para tocar diretamente 
essa passagem, tentando fazer o diminuendo o melhor possível. Ela repetiu mas realizou o crescendo e o 
diminuendo desfasados das indicações na partitura. Exemplifiquei na guitarra essa passagem, identificando 
oralmente quando começava a crescer ou a diminuir e enfatizando o ponto onde inverte o sentido da 
dinâmica. Ela imitou, enquanto eu lhe dava as mesmas indicações orais. Repetimos algumas vezes, ora 
guiando oralmente ora tocando com a aluna, até as dinâmicas atingirem a eficácia desejada. De seguida, 
foquei-me no equilíbrio dinâmico entre camadas da textura. Assim, pedi-lhe para, na secção inicial e na outra 
secção semelhante, destacar a melodia e tocar o acompanhamento mais piano. No início, a aluna sentiu 
dificuldades técnicas na execução de dinâmicas diferentes por camada da textura, ora tocando tudo forte, ora 
tocando tudo piano. No entanto, após algumas repetições, ouvindo as minhas indicações e as minhas 
demonstrações na guitarra, eventualmente acabou por compreender e dominar o mecanismo. Elogiei muito o 
seu sucesso. 
 Após o meu trabalho com a peça Idylie, o Professor Tiago assumiu a aula com a peça Mango Walk 
(trad. Jamaica, arr. Rebbeca Baulch). Ela tocou a peça com bastantes erros rítmicos, algumas hesitações e 
notas erradas. O Professor perguntou-lhe se estava com fome. Ela respondeu entusiasticamente que sim. O 
Professor disse que bem lhe parecia, visto que ela estava a comer muitos tempos e notas lá na quinta corda. 
Mostrou-lhe cada tempo e cada nota lá que estava a ser omitida, pedindo-lhe para tocar novamente, 
corrigindo os erros. Explicou-lhe, como curiosidade útil, que os baixos com a nota lá coincidiam sempre com 
a nota lá da melodia, salvo uma única excepção. O Professor corrigiu também a digitação da mão direita, 
identificando as notas que deveriam ser tocadas com o polegar, e da mão esquerda, chamando a atenção para 
as indicações na partitura. Notando que os baixos da aluna estavam muito staccato, o Professor pediu-lhe 
para os deixar durar um pouco mais. De seguida, o Professor dedicou-se à precisão rítmica, através de um 
jogo de imitações, tocando ora o Professor, ora a aluna. Por imitação, a aluna foi progressivamente 
aperfeiçoando os ritmos sincopados da peça. Por fim, o Professor indicou na partitura as secções que se 
repetiam, ajudando na metacognição ao reduzir a extensão notacional a que a aluna se deve dedicar. O Tomás 
e a Francisca tinham chegado entretanto, fazendo algum barulho que o Professor Tiago optou por ignorar 
enquanto se ocupava da aula da Vera. 
 Chegou a hora de trocar de aluno, começando a aula do Tomás. Iniciaram com o duo What then is 
Love? de Philip Rosseter. O Tomás tocou a primeira nota de repente, mas o Professor pediu-lhe para parar e 
esperar pela entrada. Tocaram a peça do início ao fim. O Tomás manteve, em geral, a mesma qualidade da 
aula passada, com as notas e ritmos certos mas o timbre sujo e as dinâmicas pouco cuidadas. No começo da 
segunda secção, o aluno alterou o tempo para o dobro da velocidade, mas o Professor alertou-o 
imediatamente e recomeçaram a tocar a mesma secção a tempo. De seguida, o Professor explicou-lhe que, 
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com cada início de frase, deve haver um crescendo e, com cada fim de frase, um diminuendo. O aluno 
apontou curioso para a indicação de mezzopiano, que o Professor esclareceu que se tratava de uma dinâmica 
um pouquinho mais forte do que o piano. O Professor pediu-lhe para tentar aplicar essas dinâmicas em casa e 
seguiram para a peça seguinte. O aluno pensou que iria tocar o duo Old MacDonald e comemorou 
felicíssimo, pois adorava a semelhança do nome com a célebre franchise de fast food, chamando-lhe a 
"música dos hambúrgueres". No entanto, essa música já tinha sido trabalhada e seria redundante estudá-la 
novamente durante esta aula. Assim, o Professor colocou na estante o Estudo nº1 de Claude Gagnon, que o 
aluno já trabalhara anteriormente em aula, para avançar na sua leitura. O aluno tocou o início da peça num 
andamento muito lento, com total ausência de cuidado tímbrico e com imensas paragens e hesitações. Ainda 
assim, não apresentou erros de notas. O Professor começou então a ajudar o aluno a ler mais uns compassos, 
facilitando a leitura com indicações orais (ao nível dos nomes das notas ou da digitação, por exemplo) e 
demonstrações na guitarra. O aluno tornou a revelar facilidade na leitura, apesar de algumas dúvidas pontuais 
(questionando-se, por exemplo, se a nota lá grave é na quarta ou na quinta corda solta), que lhe condicionam 
a autonomia em casa. No fim da leitura dessa nova secção, o Professor pediu-lhe para realizar um exercício 
para a mão direita, pretendendo, deste modo, conferir-lhe estabilidade e controlo de som. O exercício 
consistia na ação alternada do polegar isolado e dos outros dedos em conjunto. Foi pedido ao aluno que se 
concentrasse em dois objetivos, nomeadamente, afastar o polegar para a esquerda, não o mantendo dentro da 
mão (o que interferiria com a ação dos outros dedos) e não movimentar a mão mas apenas os dedos (porque o 
aluno tocava as notas através do movimento de toda a mão, em vez de articular os dedos). O aluno repetiu 
várias vezes o exercício, enquanto o Professor o corrigia oralmente, recolocava o posicionamento do seu 
cotovelo direito na guitarra e, com as mãos, impedia que a mão direita do aluno se movimentasse. 
Eventualmente, o aluno conseguiu cumprir com os dois objetivos exigidos. Então, o Professor pediu ao aluno 
para tocar novamente a peça, aplicando os mesmos princípios técnicos do exercício realizado. O aluno 
reclamou, aborrecido, perguntando se teria que tocar a peça toda outra vez. O Professor disse que não era 
preciso tocar tudo outra vez, explicando que bastava tocar bem o início. Antes de começar a tocar, o 
Professor subiu o braço da guitarra do aluno, deixando-a mais inclinada, em vez de horizontal. O aluno 
tornou a baixar o braço da guitarra, retornando-a à posição horizontal. Explicou que umas meninas da turma 
dele tocavam guitarra com o braço subido, sendo que ele não queria tocar como as meninas. Face a este 
argumento tão pessoal, o Professor foi forçado a recuar. O aluno tocou os primeiros compassos com a técnica 
de mão direita muito mais estável e o som muito menos agressivo, o que provou a utilidade e eficácia do 
exercício anterior. Note-se que, ao longo de toda a aula, o aluno revelou-se constantemente indisciplinado, 
trocando o termo "piano" por "piolho", desconsiderando as sugestões do Professor, ignorando-o diversas 
vezes, enquanto conversava com as outras duas alunas e respondendo ao Professor: "está bem, chefinho". O 
Professor deu a aula dele como terminada, pedindo-lhe para trocar de lugar com a Francisca. 
 A aula da Francisca começou com a peça King of the Jungle de Lee Sollory, que seria tocada na 
próxima audição. Antes que a aluna começasse a tocar, o Professor ajeitou a postura dela, inclinando-lhe a 
guitarra, subindo o pedal e pedindo-lhe para se endireitar. A aluna tende a adotar sempre uma má postura, 
necessitando sempre que alguém a corrija. Isto torna-se particularmente perigoso no estudo individual em 
casa, onde não há ninguém para a corrigir. Já com a postura corrigida pelo Professor, a aluna executou toda a 
peça muito bem, apesar de algumas hesitações e do timbre excessivamente sul ponticello. No fim, o 
Professor elogiou a sua performance, pedindo-lhe para afastar a mão um pouco do cavalete. Exemplificou na 
guitarra um timbre excessivamente sul ponticello, para que a aluna se apercebesse do timbre que produziu. 
Pediu à aluna que repetisse toda a música, desta vez juntamente com o Professor. Assim fizeram, sendo que, 
ao ouvir o Professor simultaneamente, a aluna deixou de apresentar hesitações. 
 Após a revisão da peça King of the Jungle, o Professor Tiago pediu-me que assumisse o resto da 
aula com a peça Malagueña (arr. F. Noad). Pedi à aluna para tocar. Ela começou a uma velocidade tão rápida 
que a interrompi. Expliquei, exemplificando na guitarra, que, ao começar a peça àquela velocidade, a secção 
intermédia teria que manter o mesmo andamento. Perguntei-lhe se já conseguia tocar a secção central tão 
rápido. Ela acenou a cabeça negativamente e recomeçou a um andamento mais lento. Mesmo naquele 
andamento lento, a parte central estava ainda pior do que na aula passada, devido à total ausência de estudo. 
Expliquei-lhe que, sem estudo em casa, aquela parte da música nunca ia ficar bem. Pedi-lhe para tocar só os 
baixos enquanto eu tocava a melodia. Ela errou várias vezes nessa tarefa, tanto no ritmo como nas notas. 
Expliquei-lhe, quanto ao ritmo, que, para cada baixo, havia três notas da melodia. Quanto às notas, perguntei-
lhe quantas vezes se repetia a mesma nota do baixo. As várias respostas erradas evidenciaram uma 
aproximação de tentativa e erro e uma dificuldade compreensível na leitura de linhas suplementares 
inferiores. Insisti no solfejo dos baixos, até que ela conseguisse identificar rapidamente todas as notas 
envolvidas. Repetimos novamente a mesma divisão de camadas da textura, sendo que ela já tocou toda a 
linha do baixo com as notas certas e com correção rítmica. Sendo capaz de tocar os baixos ritmicamente 
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encaixados na minha melodia, pedi-lhe para tocar todas as camadas sozinha, após tornar a ajeitar a sua 
postura e a aconselhar um andamento muito lento. Desta vez, já executou corretamente toda a passagem que 
tínhamos lido em aulas anteriores, até ao arpejo do acorde de Dó maior. Continuámos a leitura da peça, 
enquanto eu lhe dava espaço suficiente para refletir e chegar às conclusões com autonomia e, 
simultaneamente, elogiava, ajudava e facilitava o processo para que a aluna não desmotivasse. Infelizmente, 
o tempo é demasiado curto e não conseguimos terminar a leitura da peça. Pedi-lhe que, para além de 
consolidar o que lemos, tentasse ler o resto em casa, para apresentar na aula seguinte. Como já passava da 
hora, a aula terminou e os três alunos saíram literalmente a correr da sala. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 8 
Ano Letivo 2015/2016 

25/11/2015 
 

Disciplina: Duração: Alunos: Grau: 

Guitarra 45 min. 
Francisca 

Vera 
Tomás 

Iniciação 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Performance 

Experienciar situação 
de performance. 

Conhecer protocolos 
enquanto intérpretes 
e enquanto público. 

Simulação de situação de 
performance, com entradas e 

saídas do palco, público formado 
pelos colegas e palmas no fim da 

atuação. 

4 
guitarras 

 
4 pedais 

 
4 

cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 
borracha 

 

15 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

5 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Fraseado / 
Legato 

Executar melodias 
com mais legato e 
aplicando algum 

fraseado. 

(Tomás) Vocalizo da melodia 
durante a execução. Vocalizo 
mental da melodia durante a 

execução. 

10 

Forma / 
Gestão do 

estudo 

Identificar as 
passagens que se 

repetem. 

(Vera) Análise visual e auditiva da 
peça. Identificação das 

passagens iguais e diferentes na 
peça Mango Walk. Anotação na 

partitura. 

5 

Legato Executar legato na 
melodia. 

(Vera) Execução da peça e, em 
simultâneo, escuta da execução 
do Professor da melodia, forte e 

em legato. 

5 

Forma / 
Agógica 

Enfatizar a forma 
através da agógica. 

(Francisca) Estudo do tempo de 
suspensão, procurando que seja 
maior no acorde do fim da peça 
do que no acorde do meio da 

peça. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº8 
25 de Novembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta foi a segunda aula que eu leccionei integralmente aos três alunos de iniciação sem que o 
Professor Tiago estivesse numa segunda sala. Naturalmente, isto significa que os três alunos estão 
simultaneamente dentro da sala. Os exercícios técnicos que fizera no passado criaram um grande desconforto 
entre as mães dos alunos, que ouvem as aulas do lado de fora da sala. Assim, criou-se a rotina de, em vez de 
aproveitar 45 minutos coletivos, leccionar 15 minutos a cada aluno, enquanto os outros assistem e, 
geralmente, perturbam as aulas dos colegas. Foi este modelo que mantive na minha aula, tentando ensinar o 
melhor possível dentro dos constrangimentos externos. 
 O Tomás foi o primeiro a chegar, sendo por isso o primeiro a ter aula. Ele celebrou felicíssimo por, 
pela primeira vez, ter chegado antes das colegas. Ao chegarem todos, afinei-lhes as guitarras enquanto me 
observavam. No fim, confirmei a afinação com sequências de acordes. O Tomás falou-me muito 
entusiasmado do corta mato da escola em que participou, vangloriando-se do seu segundo lugar. Felicitei-o 
pela sua conquista e pedi-lhe para tirar as partituras da mala. Entretanto chegaram as duas alunas, que 
repararam na manga que uso no braço, dizendo que também queriam uma e perguntando-me para que servia. 
Expliquei que, quando queremos produzir timbres diferentes, um dos métodos consiste na movimentação da 
mão direita para junto dos trastes ou para junto do cavalete. Continuei a exposição, mostrando-lhes que, 
quando se arrasta a mão, o braço desliza pela madeira. Expliquei, por fim, que a pele prende na madeira, 
dificultando o deslize, enquanto que o tecido da roupa ou, visto que eu estava de T-shirt, da minha manga, 
deslizava perfeitamente. Ouviram toda a explicação muito interessados, olhando curiosos para a minha 
manga e arrastando os seus braços nas guitarras. Entretanto, o Tomás já tinha colocado as partituras dos duos 
What then is Love? de Philip Rosseter e Old MacDonald sobre a estante. Considerei prioritário preparar as 
peças para a audição em vez de me concentrar no Estudo nº1 de Claude Gagnon de que o aluno não gostava e 
que, devido ao estado muito inicial, não seria completada durante este período. Pedi ao aluno para tocar a sua 
parte do duo What then is Love? junto com o meu acompanhamento e que, como fora planificado, cantasse 
ao mesmo tempo. Ele tocou e cantou com muito empenho, pensando que estava a ser indisciplinado. Isto 
porque estava a improvisar uma letra com palavras e fonemas em inglês, tentando ser cómico para as colegas. 
Não me importei de todo com a letra indesejada, pois estava muito afinado, a tocar bem e, o mais importante, 
tinha inflexões dinâmicas coerentes ao longo das frases. Fiquei verdadeiramente surpreendido com o 
resultado. Ele nunca exibira um fraseado eficaz antes, apesar dos meus esforços expositivos ou das 
demonstrações que fiz na guitarra e, como que por magia, cantou intuitivamente frases que crescem no início 
e diminuem no fim, respeitando até as tensões e resoluções harmónicas. Elogiei imenso a sua interpretação, 
mas cedo me apercebi de que isso foi um erro. Ele estava motivado e a cooperar porque achava que estava a 
perturbar a aula de alguma forma. Assim que percebeu que eu aprovava o que ele estava a fazer, passou a 
gritar em vez de cantar, errando ainda as notas todas na guitarra. Expliquei-lhe que, sempre que perde tempo 
daquela forma, fica com menos um bocadinho de aula para ele, porque o resto da aula será dedicado às 
colegas. Pedi-lhe que, desta vez, cantasse para dentro, tentando imitar o que cantava com a guitarra. Todo 
este recurso ao canto, na verdade, foi uma estratégia inspirada nas aulas do Professor Tiago a que assisti. No 
entanto, quando executou a peça sem cantar, perdeu muito do fraseado que executara quando cantou. Assim, 
pedi-lhe que, em casa, experimentasse cantar enquanto tocava, na esperança de que, quando tocasse sem a 
ajuda do canto, mantivesse as mesmas inflexões. Sem problemas rítmicos ou de notas para resolver, 
seguimos para o duo Old MacDonald, peça que ele adora e apelidou de "música dos hambúrgueres", visto 
que o título é idêntico a uma franchise de fast food. Como planificado, pedi-lhe para cantar também esta 
música enquanto a tocava. Este método tornou a provar a sua utilidade, gerando um fraseado natural, tanto na 
voz como na guitarra do aluno. Dei-lhe novamente os parabéns pelo estudo das suas peças, que estavam 
irrepreensíveis. Tendo as notas e os ritmos todos corretos, sem erros, e um fraseado lógico, graças ao canto, 
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os objetivos tinham sido atingidos. Naturalmente, poderia ser exigida mais ligação entre as notas, ao nível da 
articulação, ou mais controlo do som, ao nível do timbre, mas pareceu-me mais pertinente trabalhar a gestão 
da ansiedade na performance. Assim, encenámos uma audição na sala de aula. Pedi às alunas para se 
sentarem à nossa frente, fazendo o papel de público. Levantámo-nos os dois e saímos da sala, tornando a 
entrar num espaço que agora se transfigurava um palco de audição e, sob os aplausos das duas alunas, 
sentámo-nos novamente nas cadeiras. Tocámos primeiro o duo Old MacDonald, que correu muito bem, 
levantámo-nos e fizemos vénias enquanto as alunas batiam palmas. No entanto, no segundo duo, What then is 
Love?, o Tomás distraiu-se a deitar a língua de fora às colegas. Parei a música a meio e afirmei que tinha 
acabado a audição e a aula dele e que se podia sentar. Ele suplicou para que eu o deixasse tocar o segundo 
duo outra vez. Eu concedi e ele aproveitou a oportunidade, tocando-a muito bem e agradecendo os aplausos 
das colegas. 
 Terminada a encenação de audição do Tomás, chegara a vez da aula da Vera. Ela tocou a peça Idylie 
de Johann Kaspar Mertz do início ao fim. Apesar da qualidade da performance se manter semelhante, os 
acordes finais tornaram a sair sujos e inseguros, o último acorde não foi piano o suficiente e a melodia não 
estava bem destacada, havendo alturas em que o acompanhamento soava muito mais forte. Ainda assim, 
elogiei a sua performance, nomeadamente os crescendos e decrescendos, que foram muito eficazes. Pedi 
novamente que o acorde final fosse muito mais piano, mostrando que bastava uma "festinha" nas cordas 
"com carinho", sem força nenhuma. Esta imagem foi útil, pois ela executou o acorde mais dolce e piano que 
executara até então. De seguida, tornei a pedir-lhe para destacar a melodia e, desta vez, acrescentei ainda a 
dimensão da articulação, procurando que a melodia soasse legato em vez de soar staccato. Para isso, toquei 
só a melodia enquanto ela tocava tudo, pedindo-lhe para ligar e destacar as notas. Quando parei de tocar a 
melodia, ela já estava a destacá-la e a ligá-la muito bem. Repetimos o mesmo processo na secção semelhante 
ao início. Note-se que, durante este trabalho, o Tomás e a Francisca não paravam de conversar, por mais que 
eu os advertisse. Por isso, pedi-lhes que se sentassem em lados opostos da sala e que estivessem com atenção, 
para aprenderem com as aulas uns dos outros. Pedi-lhe também para reduzir a intensidade das notas si 
repetidas na segunda corda solta, para que se tornassem apenas um pano de fundo sobre o qual se desenvolve 
a melodia. Ela fê-lo, mas reduziu também a dinâmica da melodia. Pedi-lhe que não diminuísse o volume da 
melodia e que tocasse mais devagar, para facilitar a coordenação motora. Dessa vez, conseguiu atingir um 
óptimo equilíbrio entre as dinâmicas das várias camadas da textura, o que eu elogiei muito. Pedi-lhe ainda 
para ligar essa melodia, mantendo os dedos premidos e tentando não abafar as cordas quando tocasse as notas 
si repetidas. Ela conseguiu logo à primeira, mas esqueceu-se da dinâmica. Da segunda vez, após novo aviso, 
já tocou a passagem de forma irrepreensível. Por fim, dediquei-me novamente aos acordes finais, recorrendo 
ao método que consistia em tocar os acordes lentos e staccato, com a preparação da mão esquerda o mais 
rápida possível. Repetimos isoladamente cada uma das três transições entre os quatro acordes, sugerindo uma 
nova mecânica de digitação, ao não levantar o dedo 3 da corda. A aluna revelou grandes dificuldades em 
manter o dedo 3 na corda, pois todo o seu estudo regular criara uma memória digital que se traduzia em 
inércia à mudança. Com insistência, e adotando um andamento muito lento, a aluna dominou o mecanismo e 
eu pedi-lhe para continuar a estudar as transições entre os acordes recorrendo ao mesmo método em casa. 
Pedi à aluna para recapitular tudo o que eu lhe tinha pedido, o que ela fez com precisão, e seguimos para a 
peça Mango Walk (trad. Jamaica, arr. Rebbeca Baulch). Ela avisou logo que só sabia a peça até ao compasso 
12. Pedi-lhe para tocar. Ela executou a peça até ao compasso anunciado, mas a secção seguinte era igual ao 
compasso 9, justaposto com os compassos 6, 7 e 8. Expliquei que, sendo a secção seguinte uma mera 
justaposição de outros compassos que a aluna já domina, a leitura ia ser muito fácil. No entanto, a capacidade 
de leitura da aluna é a mais reduzida dos três alunos, contrastando com a sua desenvoltura técnica, postural e 
musical. A aluna demora demasiado tempo para decifrar cada nota e, quando decifra a segunda, já se 
esqueceu da primeira. Perante este impasse, toquei a passagem, sendo que ela, reconhecendo auditivamente o 
que já tocara, limitou-se a reproduzir a memória digital associada à memória auditiva. Pedi-lhe que tocasse 
novamente do princípio, para solidificar na sua memória a junção da parte que já sabe com a nova secção. No 
entanto, ocorreu uma falha de memória muito interessante. As duas primeiras frases são idênticas, excepto o 
fim, o que a fez, ao tocar sempre o primeiro fim de frase, circular eternamente em loop. Alertei-a para esse 
problema, clarificando as semelhanças e as diferenças entre ambas as frases. Insisti numa pequeno pormenor 
da digitação que ajudaria a prevenir este engano, visto que o primeiro lá do compasso 4 é premido com o 
dedo 2, enquanto que o primeiro lá do compasso 8 é premido com o dedo 3. A aluna reiniciou a música, 
libertando-se do loop anterior, e executou a secção nova, entre os compassos 13 e 16, com correção. Mostrei-
lhe que os dois últimos sistemas, os únicos que faltava ler, são exatamente iguais aos dois primeiros sistemas. 
Assim, pedi-lhe para tocar a música completa pela primeira vez, o que ela fez sem ajuda, revelando uma 
óptima memória. Por fim, realizámos uma encenação de audição semelhante à do Tomás, mas para as duas 
peças da Vera. Ela tocou com a mesma qualidade da aula e, após os aplausos, cedeu o lugar à Francisca. 
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 A Francisca, mal se sentou, começou logo a tocar de cor a peça King of the Jungle de Lee Sollory. A 
peça estava muito bem preparada para a audição, sendo tocada com grande segurança e correção. Elogiei 
muito o seu trabalho, alertando-a no entanto para uma passagem onde acelerou muito, na secção central, 
entre os compassos 9 e 16. Perguntei-lhe se tinha essa consciência e ela confessou que não. Pedi-lhe para 
tocar novamente, procurando manter sempre o tempo. Ela assim fez, sem acelerar novamente. Satisfeito com 
o estado da peça King of the Jungle, elogiei novamente o bom trabalho e passei imediatamente para a peça 
Malagueña (arr. F. Noad). Ela tocou a peça, apresentando exatamente os mesmos problemas das aulas 
anteriores, isto é, as notas mi do início continuavam a ser abafadas e a parte central estava muito mais lenta e 
repleta de paragens. Perguntei-lhe se sabia o que estava menos bem na secção inicial. Ela afirmou que estava 
a abafar as notas mi. Perguntei-lhe então se sabia o motivo. Ela confessou que não sabia. Então, ajeitei-lhe 
novamente a postura, subindo o braço da guitarra, retirando-lhe um pé do pedal (ela tinha ambos em cima do 
pedal) e baixando-lhe o polegar da mão esquerda no braço da guitarra. Ela executou o início novamente, 
desta vez com as notas mi limpas. Expliquei-lhe que a postura era mesmo muito importante e que, para além 
das implicações para a saúde, neste caso tinha feito a diferença entre tocar bem ou mal. Naturalmente, a 
postura não tinha melhorado a falta de trabalho em casa na secção central, pelo que nos debruçámos sobre o 
seu estudo. Recordei várias questões de digitação, visto que ela tocava, em geral, as notas certas, mas com 
dedos aleatórios. Expliquei-lhe que era muito importante ler sempre os números e letras sobre as notas, não 
sendo suficiente ler apenas as notas. A certa altura, a aluna tocou "dó, ré, mi" uma oitava a baixo do que 
estava escrito. Chamei-lhe a atenção para o erro, mas não foi fácil explicar-lhe que, apesar de também estar a 
tocar um "dó, ré, mi", estava a tocar as notas erradas. Uma técnica que se revelou útil para identificar 
oralmente os baixos, quando estes têm o mesmo nome de notas que a melodia, como é o caso, é dizer o nome 
das notas no plural. Assim, pude corrigir facilmente a passagem "fás sol fá fás". Antes de dizer isto, a aluna 
tocava "fás sol fás fás", isto é, tocava um baixo a mais. Esta técnica foi inspirada na ação do Prof. Tiago 
Matias. Durante a aula da Francisca, o Tomás continuava a importunar a aula, chegando ao ponto culminante 
de se levantar e empurrar a Francisca enquanto tocava. Parei a aula e disse ao Tomás que era inaceitável estar 
a perturbar a aula da colega desta forma quando ninguém tinha interferido na sua aula. Ordenei-lhe 
rigidamente que se sentasse e que permanecesse em silêncio até ao fim da aula, o que aconteceu. Voltei a 
concentrar-me na aula da Francisca e relemos toda a secção central. No fim, expliquei que, no acorde final, a 
aluna deveria esperar mais tempo do que no acorde que termina a primeira secção, pois é o fim da música. 
Para terminar a aula, tornámos a encenar uma audição, desta vez a da Francisca. A peça King of the Jungle 
foi muito bem tocada e a peça Malagueña, embora tenha tido paragens, foi tocada do início ao fim. Assim, 
por entre aplausos, a aula terminou e os alunos foram para a aula seguinte. 
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 Esta foi a segunda aula a que assisti integralmente dos três alunos de iniciação, sem qualquer 
participação ativa. A aula será dedicada à revisão das peças para a audição. Mal entrou na sala, a Francisca 
perguntou se podia tocar só uma música na audição, temendo claramente a secção intermédia da peça 
Malagueña (arr. F. Noad), a qual se tem recusado a estudar. O Professor disse que decidiriam isso mais tarde. 
Primeiro, afinou as três guitarras dos três alunos, confirmando sempre a afinação com sequências de acordes. 
Enquanto isso, os alunos conversavam alegremente uns com os outros sobre a aula que teriam imediatamente 
a seguir à aula de guitarra. 
 A aula começou pela revisão das peças da Vera. O Professor perguntou-lhe se preferia tocar só a 
peça Idylie de Johann Kaspar Mertz, ou se já se sentia preparada para tocar também a peça Mango Walk 
(trad. Jamaica, arr. Rebbeca Baulch). Face ao seu silêncio, o Professor pediu-lhe para tocar ambas as peças. 
Ela tocou primeiro a peça Idylie, aplicando a maior parte dos detalhes trabalhados em aula, mas cometeu 
vários erros que não costumava cometer. O Professor, como possíveis explicações para esses enganos, 
mencionou a desconcentração e a falta de aquecimento. O Professor focou a limpeza de alguns arpejos, 
aconselhando a colocação dos dedos bem "de cabecinha", visto que a mão da aluna estava ligeiramente 
deitada, abafando as cordas mais agudas. O Professor exemplificou na guitarra ambas as posturas da mão, 
realçando as cordas abafadas durante a imitação da aluna. Elogiou muito as dinâmicas que a aluna estava a 
executar com grande clareza e nitidez. De seguida, pediu-lhe para tocar a peça Mango Walk, para decidirem 
se esta estava pronta para a audição ou não. Ela tocou bem, errando apenas em dois baixos, e o Professor 
confirmou imediatamente que ambas as peças seriam apresentadas na próxima audição. Corrigiu, ainda 
assim, um baixo omitido pela aluna no compasso 10 e outro baixo, no compasso 16, que deveria ser tocado 
na quinta corda solta, embora a aluna tenha beliscado a sexta corda solta, tocando a nota mi em vez da nota 
lá. O Professor tocou ambas as passagens corretamente, primeiro isoladas e depois em contexto, e pediu à 
aluna para imitar. Resolvidos todos os problemas mais urgentes, o Professor sugeriu a execução dos dois 
crescendos escritos, exemplificando-os na guitarra e explicitando o caráter opcional da sugestão, dada a 
proximidade da audição. 
 A aula seguiu para a aluna Francisca e o Professor pediu-lhe para tocar a peça King of the Jungle de 
Lee Sollory. A aluna executou a peça com alguma insegurança e várias hesitações, apesar de já a ter 
apresentado com muita qualidade na aula passada. O Professor atribuiu as hesitações a meras "dúvidas de 
memória", sugerindo a repetição da peça em pequenas secções durante o estudo. Explicou também que é 
preciso manter os baixos a soar até ao fim de cada compasso, sendo que a aluna estava a abafá-los antes, ora 
com as mãos, ora com as suas mangas de lã muito compridas que o Professor arregaçou. Aconselhando-a 
ainda a tocar muito mais forte, dada a dinâmica tímida adotada anteriormente, pediu-lhe para tocar toda a 
peça novamente. A aluna assim o fez, enquanto o Professor a acompanhava, ora tocando simultaneamente, 
enfatizando a dinâmica e a duração dos baixos, ora estalando os dedos para que a aluna mantivesse o tempo. 
De seguida, pediu à aluna para tocar a peça Malagueña (arr. F. Noad), para confirmar se esta podia, ou não, 
ser apresentada em audição. A aluna tocou a primeira secção, uma vez mais, com as notas mi na primeira 
corda solta abafadas, graças à falta de cuidado e à postura incorreta e, como seria de esperar, parou no início 
da segunda secção. O Professor disse-lhe que, em vez de uma música inteira, iria tocar apenas meia música 
na audição, isto é, apenas a primeira secção. Exemplificou a peça, tocando apenas a primeira secção e 
simulando um agradecimento no fim, sem tocar a segunda parte. De seguida, corrigiu-lhe a postura e alertou-
a novamente para as notas mi abafadas, justapondo uma execução de limpeza muito cuidada à imitação 
exagerada da aluna. A aluna, após o aviso, já tocou as notas mi sem ruídos, provando que o erro se devia 
essencialmente à desconcentração. O Professor concluiu que a aluna tocaria uma música e meia, ou seja, a 
peça King of the Jungle na íntegra e apenas meia Malagueña. 
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 Note-se que, durante as aulas das duas colegas, o Tomás manteve-se sempre irrequieto e a fazer 
barulho, nomeadamente, assobios, troça dos erros das colegas, risos, arrotos e percussões. O Professor Tiago 
escolheu ignorar as suas intervenções, por uma questão de aproveitamento do tempo, que já é tão escasso. 
 Seguiu-se a aula do Tomás. O aluno demorou imenso tempo a encontrar as suas partituras, 
anunciando, finalmente: "Magia! Encontrei!". Antes que o Professor lhe desse entrada para tocarem juntos o 
duo What then is Love? de Philip Rosseter, o aluno tentou dar entrada ao Professor, literalmente gritando 
"um, dois, três". O Professor, pacientemente, encarou-o sem comentar a indisciplina, dando-lhe a entrada de 
seguida, como se nada tivesse acontecido. O Tomás começou a tocar com tanta violência que todas as notas 
eram efetivamente pizzicatos bartók. O Professor interrompeu a música e pediu-lhe para procurar um som 
mais bonito, explicando que, embora seja bom tocar com muito som e com projeção, não se deve partir o 
som, porque fica feio. Recomeçaram e, desta vez, o aluno tocou mais piano, ganhando qualidade de som, mas 
enganou-se muito nas notas e nos ritmos, talvez por estar concentrado na contenção da dinâmica. A terceira 
repetição já correu muito bem até ao compasso 7, onde o aluno simplesmente parou. As duas colegas 
começaram-se a rir do aluno, pelo que o Professor as repreendeu. Recomeçaram diretamente do compasso 7 e 
terminaram a música sem mais percalços. O Professor decidiu que, na audição, seria tocado o duo What then 
is Love?, mas o aluno afirmou que também queria tocar o Estudo nº1 de Claude Gagnon. O Professor pediu-
lhe para o tocar, explicando que, consoante o estado do estudo, emitiria o seu veredicto. O aluno tocou só os 
primeiros compassos, novamente com o som fortíssimo e estalado, num andamento demasiado lento e 
irregular e apresentando inúmeros erros de notas e de digitação. Antes que o Professor pudesse comentar, o 
aluno disse logo que afinal já não queria tocar aquele estudo, mas que queria tocar a "música dos 
hambúrgueres", alcunha com que apelidou o duo Old MacDonald. O Professor consentiu e pediu-lhe para 
tocar o duo. A Vera, reconhecendo a bizarria da situação, disse ao Tomás que o Professor lhe fazia as 
vontades todas. Recomeçaram seis vezes o duo, sendo que o Tomás se enganou sempre no primeiro 
compasso, de formas diferentes. Não consegui compreender o que aconteceu, visto que o aluno, na aula 
anterior, tinha tocado muito bem. O Professor, face à situação, disse ao aluno que era melhor tocar só o duo 
What then is love?. O aluno, contrariado, acabou por aceitar. 
 Por fim, o Professor apresentou os exercícios técnicos para o teste da aula seguinte. Começou por 
alterar a disposição da sala de aula, colocando os três alunos, cada um com a sua guitarra, sentados lado a 
lado. O Professor, também com a sua guitarra, sentou-se em frente a eles. O Professor explicou que, no teste, 
seriam avaliadas as escalas. Curiosamente, a Vera perguntou se iam fazer canone, recordando os exercícios 
que realizei com os alunos no início do período. O Professor disse que não e explicou que o exercício seria 
muito simples, consistindo apenas em escalas no âmbito de uma quinta. Exemplificou três escalas na guitarra, 
nomeadamente, Dó Maior, Sol Maior e Lá menor. De seguida, pediu à Vera para tocar a escala de Dó Maior. 
Visto que as escalas se desenvolviam num intervalo de quinta a partir do dó na segunda corda, embora, nos 
exercícios que realizei com eles, tenhamos utilizado a escala a partir do dó na quinta corda, ela revelou 
alguma dificuldade em encontrar as notas, recorrendo a algumas repetições e à tentativa e erro. 
Eventualmente, a aluna acabou por tocar a escala corretamente. O Professor explicou que, dada a facilidade 
da execução de escalas no âmbito de uma quinta, poderiam tornar o teste mais interessante, transformando-o 
numa sessão de improvisação. Assim, o Professor começou a tocar uma sequência de acordes em Dó Maior 
em loop, pedindo à Vera para improvisar por cima do seu acompanhamento, recorrendo apenas às notas da 
escala no âmbito definido. A aluna improvisou, recorrendo apenas a notas muito longas, deixando-as soar 
sobre vários acordes. Assim, o Professor, parando de tocar, constatou que ela poderia improvisar melodias 
mais interessantes e mais bonitas, exemplificando na guitarra uma melodia com várias figuras rítmicas 
diferentes e uma variedade de contornos. Pediu-lhe que pensasse nisso até ao teste e seguiu para a Francisca, 
repetindo todo o mesmo processo, mas em Sol Maior. Ela começou por tocar a escala, revelando uma 
facilidade muito superior à Vera, acertando logo à primeira. O Professor tocou uma nova sequência de 
acordes em loop para Sol Maior, sobre os quais a aluna improvisou. No entanto, a Francisca limitou-se a 
tocar a escala ascendente e descendente em loop, sem explorar nenhum outro contorno e sem qualquer 
variedade rítmica. O Professor pediu-lhe para improvisar contornos e ritmos mais interessantes em casa, 
como preparação para o teste da semana seguinte. Por fim, pediu ao Tomás para tocar a escala de Lá menor. 
O aluno recusou-se, gritando "não!". O Professor anunciou que teria cinco segundos para mudar de ideias ou 
não tocaria mesmo, iniciando uma contagem decrescente. Antes de chegar ao zero, o aluno começou a tocar a 
escala, executando-a com correção após algumas tentativas, revelando mais facilidade que a Vera, mas 
menos que a Francisca. O Professor iniciou a última sequência de acordes em loop, desta vez em Lá menor. 
O aluno, influenciado pela Francisca, realizou também a escala sempre em loop, sem explorar outros 
contornos. No entanto, utilizou apenas a escala ascendente e de uma forma que condizia harmonicamente 
com os acordes do Professor. Recordando a possibilidade de utilizar outros contornos e ritmos, o Professor 
elogiou ainda assim a performance do Tomás, dizendo que soava muito bem. O aluno ficou muito satisfeito, 
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sorrindo abertamente e afirmando para as colegas que era "o maior". O Professor ignorou o comentário e 
explicou que ele estava a fazer um ostinato. O Tomás perguntou o que era isso. O Professor explicou que o 
ostinato consistia na repetição constante do mesmo material musical, sendo, neste caso, a escala ascendente 
de Lá menor no âmbito de um intervalo de quinta perfeita. O Professor pediu aos três alunos para estudarem 
as peças que seriam apresentadas em audição e para praticarem a improvisação, que seria avaliada no teste. O 
tempo chegou ao fim e a aula terminou, sendo que, enquanto arrumavam as guitarras, o Tomás gritava e batia 
com a guitarra no chão e nas paredes, até que saíram da sala, correndo para a aula que têm imediatamente a 
seguir. 
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Relatório/Reflexão de aula nº10 
09 de Dezembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. assistida) 
Teste 
 
 Esta foi a terceira aula dos três alunos de iniciação a que assisti integralmente, sem qualquer 
participação ativa. Trata-se, no entanto, de uma aula diferente, visto que é dia de teste. O teste costuma 
consistir na execução de uma série de exercícios técnicos. No entanto, dada a facilidade de execução das 
escalas de Dó Maior, Sol Maior e Lá menor no âmbito de um intervalo de quinta perfeita, o Professor decidiu 
tornar o teste mais interessante. Assim, o teste consistirá na improvisação sobre uma sequência de acordes 
tocados pelo Professor, utilizando livremente uma das três escalas dentro do âmbito definido. Primeiro, o 
Professor afinou as três guitarras dos três alunos, confirmando sempre a afinação com sequências de acordes. 
Enquanto isso, os alunos discutiam furiosamente uns com os outros, procurando recordar se era suposto 
terem estudado Dó Maior, Sol Maior, Lá menor, todas as três escalas ou outras escalas ainda. 
 Antes de começar o teste, o Professor explicou que, visto que os alunos são avaliados um de cada 
vez, enquanto um está a ser avaliado, os outros dois têm que estar em silêncio. Ameaçou ainda expulsar da 
sala, sem direito à realização do teste, qualquer aluno que perturbasse o teste dos colegas. De seguida, 
recordou-os de que, na aula passada, tinha-lhes pedido para estudarem Dó Maior, Sol Maior e Lá menor, para 
improvisarem sobre uma sequência de acordes. O Tomás resmungou, alegando que era suposto terem 
estudado outras escalas também, na sequência da discussão mencionada. O Professor negou o seu 
comentário, repetindo que tinha pedido Dó Maior, Sol Maior e Lá menor. O Professor pediu aos alunos para 
tocarem a escala de Dó Maior, um de cada vez. Tocaram todos com grande correção e o Professor elogiou 
muito o estudo. Seguiu-se a escala de Sol Maior. A Vera, com muito erros e hesitações, tentou tocar uma 
oitava inteira, sendo corrigida pelo Professor, pois só era necessário tocar a escala dentro do âmbito de um 
intervalo de quinta perfeita. A Vera repetiu, hesitando muito, e o Tomás também revelou algumas hesitações, 
mas a Francisca tocou a escala com grande segurança. O Professor elogiou a execução da Francisca. Por fim, 
o Professor pediu a escala de Lá menor. A Francisca tornou a tocar com correção, merecendo um grande 
elogio do Professor, por demonstrar esforço e estudo em casa. A Vera tocou com muitas hesitações e, em vez 
do intervalo de quinta, manteve-se apenas no âmbito de uma quarta perfeita. O Professor pediu à Francisca 
para tocar novamente, para que a Vera, pela observação da colega, detetasse o seu erro. A Vera escutou a 
execução da Francisca e tornou a tocar a escala, esquecendo-se novamente da nota mi. No entanto, por ter 
acabado de escutar o exemplo da Francisca, apercebeu-se sozinha do erro e tornou a tocar, desta vez no 
âmbito de uma quinta perfeita. O Professor, dada a insegurança que a Vera tinha vindo a revelar ao longo do 
teste, perguntou-lhe se tinha estudado as escalas, sendo que a aluna confessou a ausência de estudo. Por fim, 
o Tomás executou a escala com correção e segurança, pelo que o Professor elogiou o seu trabalho. O Tomás 
perguntou se podia tocar as outras escalas que também tinha estudado. Dada a escassez de tempo, o Professor 
explicou-lhe que poderia tocá-las em teste, mas só no teste do período seguinte. O aluno ficou claramente 
desapontado. 
 O Professor avançou para a improvisação, pedindo à Francisca para improvisar em Sol Maior. O 
Professor começou a tocar uma sequência de acordes em loop, sobre a qual a Francisca improvisou, 
utilizando novamente apenas a escala ascendente e descendente, sem qualquer outro contorno melódico, mas 
variando o ritmo, o que não acontecia na aula anterior. 
 De seguida, pediu ao Tomás para improvisar sobre Lá menor. O Tomás começou a improvisar 
simultaneamente com o primeiro acorde do Professor, pelo que, parando de tocar, o Professor aconselhou-o a 
ouvir, pelo menos uma vez, toda a sequência de acordes antes de começar a improvisar. Explicou que, sem se 
escutar os acordes primeiro, a improvisação tende a tornar-se mais aleatória. Assim, pediu-lhe para tentar 
combinar a sua melodia com os acordes do Professor, para fazerem uma música bonita. O aluno, desta vez, 
ouviu primeiro a sequência harmónica do Professor, mas, quando entrou, repetiu sempre a escala ascendente 
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e descendente, tal como a Francisca, mas sem alterar o ritmo sequer. Na verdade, nem as notas, nem o 
andamento da melodia e da harmonia coincidiam. Isto porque o aluno executava a escala num tempo 
completamente desfasado do ritmo harmónico. O Professor, enfatizando a métrica com movimentos 
corporais, pediu ao aluno para sentir o peso da música, sem grandes resultados. 
 Por fim, pediu à Vera para improvisar em Dó Maior. O Professor começou a tocar a sequência de 
acordes em loop e, na sexta repetição, a Vera começou a improvisar. Foi a única dos três alunos que tentou 
realmente improvisar, recorrendo a vários contornos melódicos e rítmicos e utilizando diferentes 
combinações das cinco notas permitidas. Notou-se um esforço da aluna para enquadrar a melodia na 
harmonia e métrica propostas. No fim, o Professor elogiou a sua improvisação. 
 O Professor anunciou que avançariam para a próxima parte do teste. Enquanto o Professor explicava 
a tarefa seguinte, o Tomás tossiu com força e demoradamente, sem tapar a boca e, aparentemente, de forma 
propositadamente exagerada. O Professor, encarando o aluno, apenas disse: "Tomás". O aluno ficou quieto, 
mas assumiu uma expressão sorridente que denunciou a sua culpa. Ignorando o incidente, o Professor 
explicou então que tocaria uma nova sequência harmónica em loop, sendo que cada aluno, à vez, 
improvisaria a solo. Para isso, explicou, todos teriam de contar o número de vezes que a harmonia se repete. 
Exemplificou na guitarra, contando "um, dois, três, quatro" sempre que a sequência de acordes se repetia. Ao 
fim de quatro repetições da sequência harmónica, o aluno seguinte começaria a improvisar. Esta é uma 
capacidade útil e necessária para a improvisação, pelo que é interessante que o Professor aproveite este teste 
para a desenvolver. Os alunos não estavam a compreender o que era pedido mas, quando o Tomás 
compreendeu, explicou com as suas próprias palavras às colegas e todos compreenderam imediatamente. 
Este episódio provou a eficiência da aprendizagem interpares. O Professor tocou primeiro uma harmonia em 
Sol Maior e, ao fim de quatro repetições, pediu ao Tomás para improvisar sobre as quatro repetições 
seguintes. O aluno entrou na altura certa, ajudado também pela movimentação corporal do Professor, mas 
tocou a nota mi, que não pertence à primeira quinta de Sol Maior. O Professor chamou a atenção para o erro 
e recomeçaram. Desta segunda vez, o Tomás tocou só as notas permitidas mas, contando mal, improvisou 
durante duas repetições apenas e ficou em silêncio durante as outras duas. A Vera entrou no momento 
correto, apesar do silêncio anterior do Tomás. Seguiu-se a Francisca, que também entrou a tempo, ajudada 
pelo aviso oral do Professor. O ciclo repetiu-se, sendo que o Tomás recusou-se a tocar, ficando em silêncio 
durante as suas quatro repetições. O Professor foi dando, propositadamente, indicações cada vez menos 
explícitas e, mesmo assim, a Vera e a Francisca continuaram a iniciar e a interromper as suas improvisações 
com correção e segurança. 
 O Professor avançou para a parte seguinte do teste, que consistia na execução da escala de Dó Maior 
o mais rápido possível, mas sem perder a correção técnica. Exemplificou na guitarra várias escalas 
executadas com demasiada velocidade, propositadamente ruidosas e pouco claras, explicando que não era 
isso que se pretendia. A Vera tentou, por iniciativa própria, tocar a escala muito rápido, enganando-se e 
parando logo. O Professor utilizou a tentativa da aluna como exemplo do que não se pretende, explicando 
que a velocidade só tem valor se não houver enganos nem paragens. Para aumentar a concentração, limitou o 
número de tentativas de cada aluno, que só poderia tentar três vezes. O Professor foi apontando 
aleatoriamente para cada aluno, gesto que lhes indicava o início de uma tentativa. Ao apontar ao acaso, os 
alunos estavam muito atentos, mesmo durante a execução dos colegas. Apontou primeiro para a Francisca, 
que tocou com tanta velocidade que se enganou logo. Ela ia tentar repetir, mas o Professor explicou que já 
tinha sido gasta uma tentativa e recordou que este era um jogo de concentração. As tentativas seguintes foram 
corretas mas, em geral, lentas. O Professor, na última tentativa, pediu-lhes para acelerarem mais o 
andamento. A Francisca tocou muito rápido e com correção, a Vera adotou um andamento um pouco mais 
lento e o Tomás começou a uma velocidade demasiado rápida, errando e parando. O Professor deixou-o 
repetir várias vezes até conseguir tocar a escala com correção. 
 Por fim, o Professor anunciou a última parte do teste, que consistia num exercício de 
reconhecimento auditivo, pedindo-lhes para discernirem entre as cinco primeiras notas da escala de Dó 
Maior. Mal terminou de explicar o exercício, os três alunos reagiram de formas diferentes ao mesmo tempo. 
O Tomás resmungou: "Fogo!", a Vera suspirou e a Francisca comentou: "Isso é bué fácil!". Assim, o 
Professor tocou uma vez a escala e, de seguida, tocou a nota dó e apontou para a Francisca, que a reconheceu, 
tocou a nota mi e apontou para a Vera, que também a reconheceu e, por fim, tocou a nota sol, apontando para 
o Tomás. O aluno perguntou se estavam a utilizar a escala de lá menor. O Professor explicou que, por 
enquanto, estavam a utilizar Dó Maior, tornando a tocar a escala e tornando a tocar a nota sol. O Tomás 
errou, respondendo: "ré". O Professor repetiu a mesma nota e perguntou à Vera, que também errou, 
respondendo: "fá". Por fim, perguntou à Francisca, que identificou corretamente a nota sol. O Professor 
elogiou a resposta. O exercício repetiu-se com a escala de Lá menor. Desta vez, o Professor pediu-lhes para 
cantarem a escala primeiro. Notando que eles tinham dificuldade em solfejar a escala descendente, trocando 
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os nomes das notas, pediu-lhes para utilizarem a sílaba "nô". O exercício seguiu com a nota lá para o Tomás, 
ré para a Vera e dó para a Francisca. Todos acertaram. Por fim, passaram para a escala de Sol Maior. Após 
cantarem a escala com a mesma sílaba, o Professor tocou a nota dó. O Tomás errou, respondendo: "sol", a 
Francisca também errou, respondendo: "ré" e a Vera nem respondeu, encolhendo os ombros. Antes que o 
Professor desse a resposta, a Francisca, muito convicta, tornou a responder, identificando a nota 
corretamente. O Professor tornou a elogiar a Francisca, que mantivera um empenho irrepreensível durante 
todo o teste. A Francisca, ainda assim, confessou e lamentou a sua falta de dedicação ao estudo para o teste 
durante a semana, justificando-se com um teste de Português. 
 Na última parte da aula, foi entregue o reportório para o período seguinte. Quando o Professor 
anunciou a entrega, os alunos celebraram felicíssimos. O Professor começou por decidir o reportório do 
Tomás. Mantinha-se o Estudo nº1 de Claude Gagnon, que o aluno já tinha começado a ler durante este 
período. A este, acrescentava-se o Andantino op. 59 de Matteo Carcassi, que era apresentado pela primeira 
vez ao aluno, pelo que o Professor o tocou do início ao fim. O aluno disse que gostava mais da peça 
Greensleeves, mas o Professor, considerando essa peça menos adequada para o aluno, manteve a sua 
sugestão anterior. De seguida, o Professor apresentou uma peça nova para a Francisca, o Allegro op. 50 nº1 
de Mauro Giuliani, pedindo-lhe ainda para continuar a estudar a secção central da Malagueña (arr. F. Noad). 
Por fim, o Professor tocou a peça Freestyling de Nick Powlesland para a Vera. No entanto, a meio da 
performance, o Tomás continuou a fazer barulho, apesar de vários avisos do Professor. Assim, o Professor 
pediu especificamente ao Tomás para arrumar e sair. Já sem o Tomás na sala, o Professor tocou a peça inteira 
desde o início, enquanto a Vera escutava e observava com muita atenção. No fim da performance, o 
Professor perguntou à Vera se achava a música bonita e ela respondeu afirmativamente. O tempo chegou ao 
fim e a aula terminou. Enquanto arrumavam as guitarras e saíam da sala, a Vera comentou que o teste tinha 
sido mais fácil do que ela esperava. 
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Relatório/Reflexão de aula nº11 
16 de Dezembro de 2015 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(25 min. assistida) 
Projeto Educativo - Gravações 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi assistida, sem qualquer participação ativa da minha parte. 
No entanto, a aula apenas começou nos últimos 25 minutos, visto que, nos primeiros 20 minutos, efetuei as 
gravações referentes à recolha de dados para o meu Projeto Educativo. A descrição desse processo encontra-
se noutra secção deste documento. 
 O Professor Tiago perguntou aos alunos se já tinham começado a estudar as peças para o segundo 
período, sendo que a sua maioria tinha sido entregue apenas na aula passada. Disseram todos em uníssono 
que não, justificando-se com testes de Português, Matemática, Estudo do Meio, Inglês, TIC e Música. Face a 
esta situação, o Professor decidiu ler rapidamente um pouco das peças com cada aluno, facultando já algumas 
linhas orientadoras para o estudo durante as férias. 
 O Professor começou por trabalhar com o Tomás. O aluno colocou a peça Greensleeves na estante 
pois, embora não tivesse sido definida para o segundo período, decidiu trabalhar a peça com a mãe à revelia 
do Prof. Tiago. O Professor corrigiu na partitura duas notas da linha do baixo, dadas as divergências entre as 
suas opções musicais e o arranjo. O Professor tocou a peça completa uma vez, adornando-a com 
ornamentação. Começaram então a leitura da melodia. Enquanto o aluno estava a ler, as colegas estavam a 
conversar, sussurrando. O aluno reclamou, gritando e ordenando-lhes para pararem de brincar. O Professor 
concordou, reforçando que se deve estar com atenção durante as aulas dos colegas, pois são oportunidades 
para aprender. O aluno revelou algumas dificuldades de leitura. O Professor iniciou um jogo de imitações, 
ora o Professor, ora o aluno, até terminarem de ler toda a primeira frase. De seguida, pediu ao aluno para 
tocar a melodia sozinho, enquanto o Professor tocava os acordes. Houve vários erros rítmicos na execução do 
aluno que o Professor tentou corrigir, insistindo no jogo de repetições e isolando as células rítmicas 
problemáticas. O Professor ia experimentando diferentes níveis de presença no seu acompanhamento, desde 
o silêncio até acordes fortes e arpejados, passando pela linha do baixo isolada ou optando por arpejos subtis 
quase inaudíveis. Estes diferentes graus de presença no acompanhamento influenciavam a dinâmica e a 
pulsação do aluno, sendo que, quando muito piano, o aluno, mais exposto, sentia-se mais inseguro e, quando 
muito forte, o aluno, abafado, desconcentrava-se. O mesmo processo, que inicia com um jogo de imitações e 
termina com uma execução acompanhada, foi aplicado a toda primeira parte da peça. Lida a melodia da 
primeira parte, o Professor tocou uma vez a linha dos baixos, cantando e dizendo o nome das notas. De 
seguida, pediu ao aluno para ler os baixos, pedindo-lhe para utilizar sempre o polegar. O aluno revelou uma 
facilidade muito superior na leitura dos baixos, o que é natural dada a quantidade reduzida de notas. Então, o 
aluno tocou os baixos enquanto o Professor tocava a melodia. O aluno cumpriu rapidamente com o exercício, 
pelo que o Professor o elogiou muito. O aluno explicou que tinha sido fácil porque a mãe tinha escrito o 
nome das notas na partitura. Resolvida a linha do baixo, o Professor tornou a inverter os papéis, pedindo ao 
aluno para repetir várias vezes a melodia, que era mais problemática. Quando o aluno atingiu um nível de 
relativa segurança na melodia, o Professor deu a sua aula por terminada. 
 Seguiu-se a aula da Francisca, que incidiu sobre a peça nova, o Allegro op. 50 nº1 de Mauro 
Giuliani. O Professor explicou que a peça tinha um arpejo novo na mão direita: "pimiaimi". Para simplificar, 
o Professor dividiu o arpejo em duas partes: "pimi" e "aimi". Começou por pedir à aluna para executar "pimi" 
repetidamente sobre as cordas abafadas pela mão esquerda. Quando a aluna atingiu alguma segurança 
motora, foi aplicado o mesmo processo à fórmula "aimi". Então, o Professor pediu-lhe para executar o arpejo 
completo, ainda sobre as cordas abafadas. Este exercício foi repetido insistentemente, com constantes 
correções do Professor, ora pedindo-lhe para tocar mais lento, ora indicando os erros de dedilhação. Notando 
as dificuldades da aluna, o Professor corrigiu-lhe a posição da mão direita e a postura em geral, aconselhando 
costas direitas e ombros relaxados. Pediu-lhe ainda para manter a mão mais perto das cordas, evitando que 
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esta salte durante cada ataque. Após muitas repetições e um consequente aumento da segurança técnica, o 
Professor explicou que, na peça, para além do arpejo abordado, havia ainda outra dedilhação, muito mais 
fácil, que consistia sempre na fórmula "pi". O Professor tocou a música toda muito lentamente, pedindo à 
aluna para observar atentamente a sua mão direita e indicando oralmente as mudanças na dedilhação. 
Terminada a demonstração, o Professor pediu-lhe para praticar o arpejo em casa e para tentar ler os acordes 
sozinha. 
 Por fim, chegou a vez da aula da Vera, sendo abordada a peça Freestyling de Nick Powlesland. 
Antes de começar a ler a partitura, o Professor pediu-lhe para beliscar alternadamente a quarta e terceira 
cordas soltas com indicador e médio, o que a aluna fez com facilidade. Dominada essa camada isolada, o 
Professor avançou para a linha do baixo. A aluna revelou imensas dificuldades na leitura de linhas 
suplementares inferiores. O Professor pediu-lhe para fazer contas descendentes a partir da nota dó na 
primeira linha suplementar inferior. Após um largo silêncio, a aluna não conseguiu descodificar a primeira 
nota da peça. Esta incapacidade manteve-se na descodificação das restantes notas do baixo, denunciando uma 
grave falta de autonomia na leitura. Para aproveitar o tempo, que é escasso, o Professor acabou por cantar a 
linha do baixo, dizendo os nomes das notas e demonstrando na guitarra a seguir. A aluna imitou. Dominadas 
isoladamente as duas camadas dos primeiros quatro compassos da peça, o Professor pediu-lhe para tocá-las 
juntas. A aluna tocou as notas corretas, mas acrescentava uma pausa entre cada tempo. O Professor 
exemplificou na guitarra, explicando que não se devia parar entre tempos. A aluna tocou os primeiros quatro 
compassos corretamente e o Professor explicou que, a partir do quinto compasso, mantendo-se a mesma base, 
surge uma melodia que se sobrepõe às outras camadas. O Professor exemplificou a peça na guitarra até ao 
compasso 18 e, dada a relativa simplicidade da melodia, marcou a sua leitura como trabalho de casa. 
 O tempo chegou ao fim e o Professor terminou a aula, avisando que se pretendia que os três alunos, 
na primeira aula do segundo período, apresentassem as peças novas o mais estudadas possível. Os três alunos 
reclamaram, dizendo que só iam conseguir ver um ou dois compassos. O Professor pediu-lhes para lerem o 
máximo que conseguissem. Os alunos arrumaram as guitarras e saíram a correr para a aula seguinte. 
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Relatório/Reflexão de aula nº12 
06 de Janeiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação, a primeira do segundo período, foi integralmente assistida, 
sem qualquer participação ativa da minha parte. A Vera foi a primeira a chegar e o Professor, brincando, 
chamou-lhe Margarida. A aluna, notando o erro, perguntou ao Professor se estava a brincar. O Professor 
negou e tornou a chamar-lhe Margarida. A aluna riu-se e reclamou, na brincadeira. Eu aproveitei e, entrando 
no jogo, disse: "Bom ano, Margarida!". Ela ainda se riu mais. Perguntei-lhe o que tinha recebido no Natal e 
ela, muito feliz, anunciou que tinha recebido uma consola Nintendo Wii. Dei-lhe os parabéns e celebrámos 
juntos. Acredito que estas pequenas brincadeiras e conversas informais criam um clima lúdico que possibilita 
um trabalho mais saudável com os alunos. Tendo entretanto chegado todos os alunos, o Tomás pediu para se 
fazer um sorteio para decidir quem tinha aula primeiro. O Professor aceitou e escreveu "1", "2" e "3" em três 
pedaços de papel. Após o sorteio, ficou decidida a ordem das aulas. 
 A aula começou com a Vera, que não só chegou primeiro à sala como também tirou o papel nº1. A 
aluna perguntou se o Professor preferia ver a peça Idylie de Johann Kaspar Mertz, a peça Mango Walk (trad. 
Jamaica, arr. Rebbeca Baulch) ou a peça Freestyling de Nick Powlesland. O Professor, continuando a tratá-la 
por Margarida, pediu-lhe para tocar a peça Freestyling. A aluna, antes de começar a tocar, indicou com o 
dedo na partitura o ponto até onde tinha estudado (compasso 14), provavelmente por uma questão de gestão 
de expectativas. Tocou os primeiros catorze compassos com alguma segurança, apesar das hesitações. O 
Professor elogiou muito o seu trabalho. Depois, corrigiu alguns erros de digitação, destacando-os a lápis. 
Pediu também à aluna para "dar mais importância" às notas que "ficam no ar". Referia-se às notas da melodia 
no fim dos compassos 6 e 8. A aluna tocava-as muito piano e encurtava a sua duração. O Professor 
exemplificou na guitarra ambas as versões justapostas, ora imitando a aluna, ora contrariando a sua 
tendência, tocando ambas as notas mais forte e tornando-as mais longas. Começaram um jogo de imitações, 
repetindo em loop os compassos 5 e 6 várias vezes, ora o Professor, ora a aluna, até as hesitações serem 
atenuadas. O Professor ia pedindo que as notas mencionadas fossem um pouco mais curtas ou um pouco 
mais longas e sugeriu ainda o uso do vibrato, caso fosse possível. A aluna tentou, executando um vibrato 
muito subtil que o Professor elogiou. O Professor pediu à aluna para manter alguns baixos a soar, visto que 
estava a abafá-los antes do tempo. A aluna fê-lo com facilidade. Após trabalharem os catorze compassos 
estudados pela aluna, e visto que a secção entre os compassos 14 e 18 era de leitura relativamente difícil, o 
Professor decidiu que passariam diretamente para o compasso 18, anunciando no entanto que a secção 
negligenciada seria marcada como trabalho de casa para a próxima aula. O Professor tocou uma vez a secção 
entre os compassos 19 e 22 e a aluna, sorrindo, relacionou-a com uma valsa que tocara, dada a disposição 
rítmica. O Professor elogiou a pertinência do comentário. Seguiram para a leitura, enquanto o Professor a 
auxiliava, corrigindo os erros de notas, ritmo e digitação e solfejando os nomes das notas. Devido às 
dificuldades de leitura da aluna, a música era lida muito devagar, nota a nota. Assim, escutando as harmonias 
descontextualizadas, a aluna reclamou, afirmando que a música soava muito "esquisita". O Professor tocou 
toda a passagem novamente, para que a aluna compreendesse o enquadramento harmónico dos sons que 
estava a ler. Chegando ao compasso 23, o Professor anunciou que tinha uma boa notícia. A aluna, já 
acostumada ao Professor, interrompeu-o, dizendo: "sim, já sei, é igual a antes". De facto, o Professor, 
abordando a forma e promovendo a metacognição, ia explicar à aluna que a secção entre os compassos 23 e 
28 é igual à secção entre os compassos 5 e 10, não necessitando de nova leitura nem de mais estudo. O 
Professor anotou na partitura essa repetição de material e avançou diretamente para a leitura do fim da peça, 
a partir do compasso 29. Recorrendo a jogos de imitação e ajudando a aluna a identificar os nomes das notas, 
terminaram de ler toda a partitura (exceto a secção entre os compassos 14 e 18, cuja leitura foi marcada como 
trabalho de casa). No compasso 30, na nota si da primeira corda, nota mais aguda da peça, o Professor 
enfatizou a importância do vibrato, exemplificando-o várias vezes para que a aluna imitasse. A aluna efetuou 
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um vibrato um pouco mais evidente do que na aula passada, mantendo, no entanto, alguma timidez na 
amplitude e na velocidade. Ainda assim, dada a evolução, o Professor elogiou o vibrato da aluna. 
Relativamente ao arpejo dos últimos dois compassos da peça, o Professor, simplificando a leitura e 
promovendo a antecipação da mão esquerda, pediu-lhe para tocar primeiro o acorde de Sol Maior e, só 
depois, para executar o arpejo escrito na partitura. Visto que a aluna não estava a ler a partitura, mas a ouvir 
indicações, errou várias vezes o arpejo da mão direita, pelo que o Professor exemplificou na guitarra e disse o 
nome de cada corda arpejada. No fim, a aluna tocou demasiado forte o último acorde. O Professor apontou 
para a indicação "pp" na partitura, explicando que significava "pianíssimo" e exemplificando. A aluna imitou 
com precisão e, passando já do tempo, a sua aula terminou. 
 Seguiu-se a aula do Tomás, que tirara o papel com o número 2 no sorteio. Apesar da não ter sido 
definida pelo Professor como reportório para o segundo período, o Tomás insistiu em continuar a trabalhar a 
peça Greensleeves, que começara a estudar em casa com a mãe. O Professor pediu-lhe para tocar a peça. O 
aluno leu apenas a melodia da primeira parte, sem acompanhamento, muito lentamente, com notas erradas e 
efetuando paragens entre cada nota. O Professor pediu-lhe para tocar novamente, mas desta vez com ajuda do 
Professor, que cantou a melodia com nomes das notas. Quando o Professor cantava "sol sustenido", dizendo 
mesmo ambas as palavras durante uma só nota, o aluno achava muita graça e desconcentrava-se ainda mais. 
Notando o estado de total insegurança, o Professor perguntou ao Tomás se tinha estudado. O aluno, adotando 
uma postura defensiva, alegou que tinha trabalhado em casa a melodia e o acompanhamento juntos e que se 
atrapalhava quando tentava tocar só a melodia isolada. Note-se que o aluno tocou a melodia isolada por 
iniciativa própria. O Professor pediu-lhe então para tocar simultaneamente a melodia e o acompanhamento, 
tal como tinha estudado em casa. O aluno errou logo o primeiro baixo e parou, provando que, na verdade, 
não tinha mesmo estudado. O Professor explicou que só depois de dominar bem a melodia é que 
acrescentariam os baixos. O aluno reclamou, dizendo que queria aprender já os baixos. O Professor aceitou a 
exigência e, pacientemente, tentou juntar uma melodia insegura a um acompanhamento ainda por ler. A 
leitura avançou muito lentamente, enquanto o Professor e o aluno, num jogo de imitações, executavam 
pequenos fragmentos da peça alternadamente e o Professor solfejava as notas simultaneamente. O Tomás, 
como é costume, começou a tocar demasiado forte, deixando o som trastejar. Isto ocorre porque o aluno puxa 
as cordas perpendicularmente à guitarra em todos os ataques, executando, na prática, pizzicatos bartók. O 
Professor pediu-lhe para tocar com mais cuidado, explicando que a peça Greensleeves era uma música do 
tempo dos reis e que, por isso, não devia ser tocada demasiado forte. Surgiram inúmeros problemas de 
digitação em ambas as mãos, os quais foram corrigidos várias vezes pelo Professor, visto que o aluno se 
esquecia constantemente das correções. Estes erros de digitação eram particularmente problemáticos visto 
que, frequentemente, um dedo errado num traste dificultava ou impossibilitava o acesso ao traste seguinte. 
Quanto à dedilhação da mão direita, o Professor insistiu na regra de que, em conjunto com o polegar, o aluno 
deveria utilizar sempre o dedo médio. Com esta regra, impedia que o aluno repetisse sempre o dedo indicador 
em todas as notas da melodia, como tendia a acontecer. No entanto, o aluno notou como, por vezes, nas 
outras peças que estudara, era utilizado indicador e anelar em conjunto com o polegar, em vez do dedo 
médio. O Professor concordou, pedindo-lhe ainda assim para recordar essa regra nesta peça em concreto. O 
Professor focou então a duração dos baixos, explicando que, no caso das cordas pisadas, é necessário que os 
dedos se mantenham premidos sobre os trastes. O aluno insistia em retirar os dedos dos trastes antes do 
tempo. O problema foi resolvido quando o Professor segurou no dedo do aluno, impedindo-o de se afastar do 
braço. A certa altura, o aluno começou a fingir que chorava, queixando-se da dificuldade da peça. O 
Professor perguntou-lhe se queria mesmo continuar a trabalhar assim, lendo apenas dois compassos por aula. 
O aluno respondeu negativamente e comprometeu-se a estudar em casa. O Professor anotou na partitura a 
meta de estudo, isto é, o ponto até onde o aluno deveria trazer a peça estudada. A aula do Tomás terminou, 
enquanto o aluno dizia que estava "quase a morrer", fingia que ia desmaiar e defendia que os seus dedos "não 
gostam da peça". 
 Seguiu-se a aula da Francisca, que tirara o papel número 3 no sorteio. A aluna, que tinha uma peça 
nova, o Allegro op. 50 nº1 de Mauro Giuliani, cujo arpejo de mão direita tinha sido trabalhado na última aula 
do primeiro período, deveria ter lido os acordes durante as férias. No entanto, a aluna afirmou que não 
percebeu nada da partitura, não lendo nem a primeira nota. Note-se que esta partitura tinha uma 
peculiaridade, pois, para além da pauta, havia uma tablatura agregada. Ainda assim, existindo a pauta, a aluna 
podia ter simplesmente ignorado a tablatura, não tendo desculpa para a total ausência de estudo. Ela 
justificou-se, dizendo que não conhecia a primeira nota, a nota lá na quinta corda solta. O Professor 
exemplificou a nota na guitarra, afirmando que a aluna já tinha tocado aquela nota várias vezes no passado. 
Aproveitando a dificuldade de leitura dos graves (devido às linhas suplementares inferiores) e a existência da 
tablatura, o Professor decidiu ensinar a aluna a ler tablaturas. Desta forma, a aluna não teria mais desculpas 
para se esquivar à leitura da peça. O Professor começou por explicar que existem várias formas de escrever 
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música, entre as quais se encontram a pauta e a tablatura. Avisou que a aluna se depararia raras vezes com 
tablaturas nestas aulas de guitarra, mas que, neste caso, poderia ser útil consultar a tablatura agregada para 
tirar dúvidas de leitura das notas graves. Explicou que cada uma das seis linhas corresponde a uma corda da 
guitarra e que os números indicam os trastes onde se pisam as cordas. O Professor começou a ler lentamente 
a tablatura, explicando os passos mentais que estava a seguir. De seguida, pediu à aluna para continuar a ler, 
ajudando-a oralmente e, por fim, a aluna continuou a ler sem ajuda, provando a sua compreensão sobre o 
sistema de notação. Compreendida a tablatura, regressaram à partitura. O Professor pediu-lhe para premir os 
trastes necessários aos dois primeiros tempos da peça, dando o exemplo primeiro e dizendo os nomes das 
notas. Com a mão esquerda colocada, pediu-lhe então para executar o arpejo da mão direita, o qual já tinham 
estudado na última aula do primeiro período. O arpejo estava totalmente esquecido, sendo óbvio que também 
não tinha sido estudado durante as férias. O Professor perguntou à aluna se estava a seguir o arpejo na 
partitura. A aluna negou, provando que só estava a seguir indicações auditivas e visuais do Professor. Assim, 
para contrariar esta tendência, o Professor evidenciou a relação entre a música e a notação musical. Para isso, 
cantou a música com nomes de notas enquanto apontava, com o dedo, para cada nota que ia lendo. O 
Professor perguntou à aluna se tinha compreendido e ela disse que não. No entanto, devido à falta de tempo, 
o Professor adiou a demanda pela compreensão da partitura e tornou a dar indicações, para que a aluna 
conseguisse ler a segunda metade do primeiro compasso. Para isso, exemplificou a passagem na guitarra, 
cantou a linha do baixo com o nome das notas e pediu o uso de polegar e indicador na mão direita. Lido todo 
o primeiro compasso, o Professor pediu à aluna para repeti-lo em loop. A aluna revelou grandes dificuldades, 
hesitando e parando constantemente, mas foi melhorando progressivamente com cada repetição. Quando a 
aluna atingiu alguma segurança, o Professor retomou a demanda adiada e explicou-lhe que era essencial 
compreender a partitura. Explicou que, sem essa compreensão, a aluna só conseguiria tocar o que o Professor 
lhe ensina em cada aula, sendo incapaz de avançar com a leitura em casa. Afirmou que a aluna tinha 
capacidades mais do que suficientes para ler bem a pauta. Então, aplicando o domínio do primeiro compasso, 
pediu-lhe para ler as notas do compasso seguinte, que utiliza o mesmo arpejo sobre um acorde diferente. 
Seguiu-se um longo silêncio. O Professor esperou, com esperança de que a aluna reagisse com autonomia 
mas, face à inação, tornou a intervir. Começou por tentar que a aluna identificasse as notas, mas acabou por 
exemplificar o acorde na guitarra, pedindo-lhe para o memorizar. Seguiu-se a repetição em loop do segundo 
compasso. O tempo chegou ao fim e o Professor explicou que é importante estudar a peça logo a seguir à 
aula, porque, de outra forma, é natural que a aluna se esqueça das indicações do Professor. Deu o exemplo da 
última aula do primeiro período, afirmando que a aluna não pegou na peça nem no dia a seguir, nem dois dias 
depois e que, quando tornou a pegar na peça, parecia-lhe japonês. O Professor marcou na partitura a meta de 
estudo, que consistia nos quatro primeiros compassos, explicando que se mantinha sempre o mesmo arpejo e 
lembrando que, em caso de dúvida, podia recorrer à tablatura para confirmar as notas, especialmente as mais 
graves. A aluna, sorridente, disse que já não ia olhar para a partitura, porque era mais fácil ler a tablatura. O 
Professor aceitou e a aula terminou. 
 Enquanto os colegas arrumavam as guitarras, a Vera, muito entusiasmada, mostrou uma música que 
tinha inventado, que consistia numa melodia repleta de cromatismos. O Professor elogiou, afirmando que os 
cromatismos eram muito interessantes. 
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Relatório/Reflexão de aula nº13 
13 de Janeiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
Projeto Educativo - Sessão 1 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi integralmente leccionada por mim. No entanto, não se 
tratou de uma aula convencional, integrando-se no meu Projeto Educativo. Para mais informações 
relativamente ao Projeto Educativo, consultar o ponto "II. Projeto Educativo". 
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Relatório/Reflexão de aula nº14 
20 de Janeiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
Projeto Educativo - Sessão 2 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi integralmente leccionada por mim. No entanto, não se 
tratou de uma aula convencional, integrando-se no meu Projeto Educativo. Para mais informações 
relativamente ao Projeto Educativo, consultar o ponto "II. Projeto Educativo". 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 15 
Ano Letivo 2015/2016 

27/01/2016 
 

Disciplina: Duração: Alunos: Grau: 

Guitarra 45 min. 
Francisca 

Vera 
Tomás 

Iniciação 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Performance Experienciar situação 
de performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

4 
guitarras 

 
4 pedais 

 
4 

cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 
borracha 

 

5 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

5 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Leitura 
Iniciar a leitura a partir 

de vários pontos da 
partitura. 

(Vera) Leitura e execução a partir 
dos pontos na partitura 

apontados pelo Professor. 
5 

Preparação 
da mão 

esquerda 

Antecipar os dedos 
sobre os trastes 

necessários. 

(Vera) Preparação da mão 
esquerda para o acorde de Sol 
Maior antes da leitura do arpejo 

dos últimos dois compassos. 

5 

(Francisca) Estudo por acordes 
da peça Allegro op. 50, nº 1 de 

Giuliani. 
10 

Qualidade de 
som 

Articular as cordas 
com qualidade de 

som. 

(Tomás) Estudo isolado do 
movimento dos dedos da mão 

direita, evitando o trastejamento e 
o pizzicato bartók. Escuta das 

indicações do Professor. 

5 

Textura / 
Dinâmica 

Destacar a melodia e 
esconder o 

acompanhamento 
através da dinâmica. 

(Tomás) Execução muito lenta. 
Procura do destaque da melodia 

pela dinâmica. Escuta dos 
comentários do Professor para 

cada ataque. 

10 
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Relatório/Reflexão de aula nº15 
27 de Janeiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás (esteve com o Prof. Tiago) 
Francisca (faltou) 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi diferente das restantes. Isto porque a Francisca faltou, o 
que possibilitou uma logística completamente nova. Assim, com dois Professores e dois alunos, eu leccionei 
a aula inteira à Vera enquanto o Professor Tiago, noutra sala separada, leccionou a aula inteira ao Tomás. 
Esta experiência de 45 minutos com um só aluno de iniciação foi muito enriquecedora, correspondendo, 
afinal, à concepção que eu tinha de uma aula de iniciação. No entanto, com o panorama económico atual, este 
novo paradigma de turma de iniciação, mais lucrativo, pode vir a generalizar-se cada vez mais. 
 A aluna, quando chegou à aula, revelou que detestava o inverno por ser frio, comentando que, ainda 
assim, gostava da neve na Serra da Estrela. Após uma breve conversa sobre ski e sobre as suas viagens à 
Serra da Estrela, avançámos para a peça Freestyling de Nick Powlesland. A aluna, muito satisfeita, anunciou 
logo que já sabia a música toda de cor. Começou a tocar, sendo interrompida a meio da execução pela 
chegada ruidosa do Tomás. Pedi-lhe para se manter em silêncio e para escutar a peça da colega. A Vera 
recomeçou, mas foi novamente interrompida, visto que a mãe do aluno também entrou na sala, consumindo 
largos minutos, enquanto a Vera aguardava pacientemente. Após estes incidentes, pedi à aluna para desculpar 
as interrupções e para tornar a recomeçar. A aluna tocou a peça com segurança, apesar de alguns erros, 
paragens e hesitações em passagens mais problemáticas. Elogiei a sua performance e marquei na partitura as 
secções mais frágeis. Na secção entre os compassos 19 e 22, pedi-lhe para destacar muito mais a melodia e 
para tocar os acordes muito mais piano. Pedi-lhe ainda para procurar o legato na melodia. Não foi fácil 
explicar as minhas sugestões à aluna, mas, após expô-las oralmente de formas diferentes, ilustrando-as com 
demonstrações na guitarra, a aluna compreendeu e começou a tentar. Em poucas tentativas, a aluna conseguiu 
destacar e ligar bem a melodia e tocar os acordes muito mais piano. Elogiei muito a sua conquista. Notando 
que a aluna estava a partir o som de algumas notas, pedi-lhe para ter atenção às notas fortes, para que não 
soassem com ruído, sugerindo ainda o deslocamento da mão direita para uma zona um pouco mais sul 
ponticello. De seguida, foquei as dinâmicas a partir do compasso 29, que não estavam a ser executadas de 
todo. Trabalhámos os crescendos e diminuendos, ora pedindo-lhe para ler a partitura, ora pedindo-lhe para 
imitar as minhas demonstrações. Fui muito exigente quanto ao momento exato em que começa ou termina 
cada dinâmica, corrigindo-a constantemente. Isto porque, ao ler um crescendo, a aluna tocava logo forte e, ao 
ler um diminuendo, tocava logo piano. Ao fim de algum tempo, a aluna compreendeu o erro, aprendendo a 
construir dinâmicas graduais e eficazes. Aproveitei ainda para corrigir alguns staccatos que, a meu ver, eram 
ilógicos e que, conversando com a aluna, percebi que não eram intencionais. Indiquei também alguns baixos 
que eram cortados antes do fim da sua duração, sendo que, após a indicação, a aluna corrigiu facilmente o 
erro, deixando-os durar. A aluna cumpria rigorosamente a digitação escrita para a mão esquerda, mas o 
mesmo não se verificava quanto à digitação escrita para a mão direita. Sempre que eu detetava um erro, 
alertava-a imediatamente. A aluna tem vindo a revelar enormes dificuldades de leitura, recorrendo apenas à 
sua memória auditiva, visual e/ou digital. Assim, quando lhe pedia para começar a tocar diretamente de um 
determinado ponto na partitura, apontando o dedo para o compasso, a aluna bloqueava. Só quando eu tocava 
a passagem é que a aluna se situava, seja pelo som que escutava e/ou pela observação da minha mão na 
guitarra. Considero esta situação muito problemática, pois limita seriamente a autonomia da aluna. Assim, 
como planificado, pedi-lhe para recomeçar de vários pontos para os quais ia apontando, obrigando-a a ler de 
facto a partitura. Nessas situações, a aluna mostrava-se nitidamente ansiosa, demorava muito tempo a reagir e 
precisava de alguma ajuda, mas acabava por recomeçar dos pontos indicados com sucesso, tendo como 
únicas referências a partitura e algumas indicações orais. Penso que este exercício será muito útil para a 
aluna, devendo ter cuidado para não a desmotivar com o seu uso excessivo. Note-se que todo este trabalho foi 
realizado sobre as secções em que a aluna já se sentia confortável. Notando algumas oscilações de tempo que 
não coincidiam com as agógicas escritas, liguei o metrónomo, programei-o para a velocidade sugerida na 



 

 

 

321  

partitura e tocámos toda a peça, saltando as secções mais difíceis para a aluna, que estavam assinaladas a 
lápis. Ela conseguiu manter a velocidade e conjugá-la com a maior parte das indicações anteriores. Chamei a 
atenção para alguns esquecimentos, trabalhando-os novamente isolados. Como a guitarra da aluna estava a 
deslizar-lhe pelas pernas, o que causava desconforto e dificultava o controlo técnico, emprestei-lhe dois 
pedaços de tecido antiderrapante, pedindo-lhe para colocar um sobre cada perna. Ela mostrou-se muito 
entusiasmada, confessando que era uma experiência nova. A guitarra já se manteve fixa durante o resto da 
aula. Expliquei que, dos três decrescendos da peça, havia apenas um decrescendo que não era acompanhado 
de ritardando, no compasso 17. No entanto, a aluna estava a abrandar muito também durante esse 
decrescendo. Pedi-lhe para trabalhar essa passagem em casa com metrónomo, para contrariar a tendência 
para abrandar que desenvolvera durante o estudo. No arpejo dos últimos dois compassos da peça, recordei a 
preparação do acorde de Sol Maior, pedindo-lhe para manter os dedos da mão esquerda premidos durante o 
arpejo. Com esta sugestão, pretendia conferir mais segurança e legato ao arpejo. No entanto, talvez devido à 
pequenez da mão da aluna, ela não conseguia produzir um som limpo e, mesmo após alterações de postura ao 
nível do cotovelo e do pulso, a mão continuava a abafar as cordas. Pedi-lhe para não se preocupar muito com 
a minha sugestão. Por fim, concentrámo-nos nas secções mais difíceis para a aluna, as que tínhamos 
destacado a lápis. Tocámos cada uma muito devagar, enquanto eu sugeria mecanismos técnicos para 
aumentar a segurança. Repetimos várias vezes cada secção, acelerando-as pouco a pouco, tentando aproximá-
las da velocidade do resto da peça. 
 No fim da aula, o Professor Tiago regressou à nossa sala e a aluna tocou a peça inteira para o 
Professor. A execução incorporou a maior parte dos aspetos que acabáramos de trabalhar, com poucos 
esquecimentos. Elogiámos muito a sua performance. A aluna sorriu, arrumou rapidamente a guitarra e saiu da 
sala, correndo para a aula seguinte. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 16 
Ano Letivo 2015/2016 

03/02/2016 
 

Disciplina: Duração: Alunos: Grau: 

Guitarra 45 min. 
Francisca 

Vera 
Tomás 

Iniciação 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Performance Experienciar situação 
de performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

4 guitarras 
 

4 pedais 
 

4 cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 borracha 
 

1 
metrónomo 

 

5 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

5 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo 
da aula. 

Preparação 
da mão 

esquerda 

Antecipar os dedos 
sobre os trastes 

necessários. 

(Francisca) Estudo por 
acordes da peça Allegro op. 

50, nº 1 de Giuliani. 
10 

Qualidade de 
som 

Articular as cordas com 
qualidade de som. 

(Tomás) Estudo isolado do 
movimento dos dedos da mão 

direita, evitando o 
trastejamento e o pizzicato 

bartók. Escuta das indicações 
do Professor. 

5 

Textura / 
Dinâmica 

Destacar a melodia e 
esconder o 

acompanhamento 
através da dinâmica. 

(Tomás) Execução muito lenta. 
Procura do destaque da 

melodia pela dinâmica. Escuta 
dos comentários do Professor 

para cada ataque. 

10 

Dinâmica 

(Tomás) Executar um 
crescendo eficaz. 

(Tomás e Vera) Escuta e 
observação da execução do 

Professor. Execução conjunta 
com o Professor. Execução 

individual. 

5 
(Vera) Executar 
crescendos e 

diminuendos eficazes. 
Aplicá-los exatamente 

aos tempos certos. 
Aumentar a amplitude. 

Regularidade 
rítmica 

Manter a regularidade 
rítmica na execução da 

(Vera) Estudo com 
metrónomo. Execução sem 5 
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peça. metrónomo, mantendo o 
tempo. 

Agógica Executar um ritardando 
eficaz. 

(Vera) Escuta da explicação e 
execução do Professor. 

Execução da passagem e 
escuta das correções do 

Professor. 
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Relatório/Reflexão de aula nº16 
03 de Fevereiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi integralmente leccionada por mim, sem que o Professor 
Tiago estivesse simultaneamente a trabalhar noutra sala. Isto significa que todos os três alunos estiveram na 
sala durante os 45 minutos. Adotando o método do Professor Tiago, dividi a aula em três blocos de 15 
minutos dedicados a cada aluno, enquanto os outros dois colegas assistiam, tornando a aula numa espécie de 
brevíssima masterclass. Os três alunos chegaram à sala em grande agitação, gritando e percutindo a porta 
(principalmente o Tomás). Pedi-lhes para se acalmarem, para podermos começar a trabalhar. Note-se que 
esta é a última aula antes das férias de carnaval, ou seja, os alunos não terão aula na próxima semana, 
passando duas semanas inteiras sem acompanhamento. Por isso mesmo, não haverá sessão do Projeto 
Educativo esta semana. Os alunos, quando lhes disse que não haveria aula de técnica estendida, reclamaram e 
disseram que queriam muito que houvesse. Expliquei que, nesse momento, era mais importante dar-lhes 
indicações para o estudo durante as férias. A Francisca anunciou logo que não poderia estudar durante as 
férias de carnaval, exceto aos fins-de-semana. Assim, pedi-lhe para aproveitar bem os fins-de-semana, 
estudando com afinco, para compensar os dias de semana. Eles imploraram pela realização do sorteio com 
papéis, para decidir a ordem pela qual teriam aulas. Eu consenti, aceitando o sorteio como um ritual lúdico 
que antecede o ambiente formal da aula. Enquanto tentavam antecipar, muito entusiasmados, quem iria ter 
aula em primeiro lugar ou em último, o sorteio realizou-se. O Tomás ganhou o primeiro lugar, a Vera o 
segundo lugar e a Francisca o último lugar. 
 O Tomás sentou-se na cadeira central. Afinei-lhe a guitarra enquanto ele procurava as partituras. O 
aluno tocou o Andantino op. 59 de Matteo Carcassi, revelando um grande progresso na primeira parte da 
peça. A segunda parte, no entanto, ainda estava numa fase de leitura. Elogiei muito o trabalho do aluno na 
primeira parte da peça, explicando que se tornava agora prioritário o trabalho sobre a segunda parte. Lemos 
lentamente a secção central, enquanto eu ia corrigindo os problemas de digitação e os erros de notas. Quando 
o aluno repetiu toda a secção sozinho, os problemas apontados já estavam corrigidos. Pedi-lhe para se 
concentrar na memorização da secção central, visto que a exposição e a reexposição já estavam 
memorizadas. Pedi-lhe ainda para tomar atenção ao timbre. O som do aluno é sempre estalado, pois utiliza a 
mão direita para puxar as cordas, soltando-as como um pizzicato bartók. Pedi-lhe para tocar com menos força 
e, manualmente, corrigi-lhe a posição do braço direito e da mão direita, recuando-lhe o cotovelo e baixando-
lhe o pulso. O som melhorou substancialmente. Pedi-lhe ainda para tocar os contratempos muito mais piano 
do que a melodia. Foi necessário um trabalho muito lento, comentando cada ataque, até que o aluno 
compreendesse o processo e conseguisse, em certa medida, controlar a dinâmica dos contratempos. Pedi-lhe 
ainda para executar o crescendo até forte. Como planificado, trabalhei o crescendo em três fases. Primeiro, 
exemplifiquei, depois toquei junto com o aluno e, por fim, o aluno tocou sozinho. Esta sucessão mostrou-se 
eficaz, resultando num crescendo muito claro. No fim dos seus quinze minutos, pedi-lhe para recapitular os 
pontos abordados na aula, sendo que o aluno mencionou a memorização da secção central, o timbre, a 
dinâmica dos contratempos e o crescendo para forte. Elogiei muito o seu empenho e dei a aula por terminada. 
 Seguiu-se a aula da Vera. Ela sentou-se na cadeira central e eu afinei-lhe a guitarra. A Vera tocou a 
peça Freestyling de Nick Powlesland, executando-a já com um nível de perfeição digno de audição. Elogiei 
muito o seu estudo e foquei-me apenas em pequenas correções ao nível da dinâmica. Na aula passada, 
apercebi-me de que alguns crescendos e diminuendos começavam tarde ou terminavam cedo e que, quanto à 
amplitude, as dinâmicas não eram tão evidentes quanto poderiam ser. Fui sugerindo pequenas alterações, 
recorrendo às três fases supracitadas, ou seja, comecei por exemplificar na guitarra, de seguida toquei junto 
com a aluna e, por fim, pedi à aluna para tocar sozinha. Após esse processo, a aluna já executava dinâmicas 
mais definidas, claras e eficazes. Trabalhei ainda a preparação da mão esquerda, conferindo uma maior 
segurança às secções mais inseguras, nas quais a aluna falhava ocasionalmente. Nos compassos 17 e 18, 
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influenciada pelo diminuendo, a aluna continuava a abrandar muito, apesar de não haver qualquer indicação 
de ritardando. Ela continuava a abrandar inconscientemente, mesmo após lhe pedir para tocar a tempo. 
Assim, liguei o metrónomo e repetimos várias vezes essa secção. Quando desliguei o metrónomo, a aluna já 
conseguia manter o tempo sozinha. Focámos ainda o decrescendo e ritardando dos últimos dois compassos, 
tentando aumentar a sua eficácia. Para tal, expliquei que o fim da peça merecia uma atenção especial, 
exemplifiquei uma interpretação possível e comentei as sucessivas execuções da aluna, que ia repetindo a 
secção, aperfeiçoando a dinâmica e a agógica. No fim da sua aula, pedi-lhe para recapitular os pontos 
trabalhados, o que a aluna fez sem quaisquer esquecimentos. 
 Chegou a vez da Francisca. Ela sentou-se na cadeira central e eu afinei-lhe a guitarra. A aluna tocou 
a peça Allegro op. 50 nº1 de Mauro Giuliani. A sua performance contou com paragens muito frequentes, 
visto que, apesar da correta execução dos arpejos, a aluna demorava imenso tempo a colocar cada acorde. 
Para que o estudo incidisse apenas sobre as posições da mão esquerda, acelerando o movimento e reduzindo 
as paragens, pedi-lhe para tocar a peça por acordes. A aluna mostrou-se muito surpreendida com o pedido e 
reclamou, afirmando que tocar por acordes ainda era mais difícil do que tocar a peça. Eu expliquei que, se a 
aluna se esforçasse no estudo deste exercício, a peça tornar-se-ia muito mais fácil para ela. No entanto, a 
aluna recusou-se a realizar o exercício, alegando que só a Vera conseguiria tocar por acordes. Eu opus-me à 
sua afirmação, aconselhando-a a confiar mais nas suas próprias capacidades. A aluna aceitou experimentar e 
eu ajudei-a, corrigindo constantemente os trastes e as cordas. Eventualmente, ela conseguiu continuar a ler os 
acordes sozinha. De seguida, isolámos as transições mais problemáticas, repetindo-as num movimento de 
vaivém. Para além da peça arpejada, pedi-lhe para treinar, nas férias de carnaval, este exercício de transição 
entre acordes. Tornei a explicar que, ao automatizar as posições da mão esquerda nos acordes, seria muito 
mais fácil arpejá-los a tempo. A aluna concordou, acenando afirmativamente. No entanto, note-se que, 
durante a sua aula, a Francisca mostrou-se muito desconcentrada, interrompendo-a várias vezes por diversos 
motivos, como, por exemplo, para mostrar os seus novos sapatos. 
 Note-se ainda que, ao longo das aulas, houve constantes interrupções do Tomás, que andava pela 
sala a produzir ruídos e a interferir nas aulas das colegas. Eu fui constantemente forçado a repreendê-lo, 
enquanto me tentava concentrar na aula de cada aluna. Houve ainda algumas discussões acesas e difíceis de 
conter entre o Tomás e a Francisca, que estavam particularmente indisciplinados. 
 Como já passava da hora, os três alunos arrumaram as guitarras e saíram da sala a correr. 
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PLANIFICAÇÃO AULA Nº 17 
Ano Letivo 2015/2016 

17/02/2016 
 

Disciplina: Duração: Alunos: Grau: 

Guitarra 45 min. 
Francisca 

Vera 
Tomás 

Iniciação 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

4 
guitarras 

 
4 pedais 

 
4 

cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 
borracha 

 

5 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, 
com ajuda. 

5 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. 
Observação do exemplo do 
Professor. Estudo lento da 

digitação. 

Postura Adotar uma postura 
correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Arpejo da mão 
direita / 

regularidade 
rítmica 

Arpejar as cordas 
com regularidade 

rítmica. 

(Francisca) Execução conjunta 
com o Professor, procurando a 
regularidade rítmica. Execução 
individual, procurando manter a 

mesma regularidade. 

5 

Dinâmica 

Executar 
crescendos e 
diminuendos 

eficazes. 

(Francisca) Escuta e observação 
da execução do Professor. 
Execução conjunta com o 

Professor. Execução individual. 

5 

Preparação de 
ambas as 

mãos / 
Regularidade 

rítmica 

Antecipar os dedos 
sobre os 

trastes/cordas 
necessários. 

(Tomás) Escuta da explicação 
sobre como transformar a peça 

em acordes. Estudo por acordes, 
enquanto o Professor corrige 

trastes e cordas. Execução da 
peça, acrescentando o arpejo mas 

mantendo a velocidade de 
preparação dos acordes. Procura 

da regularidade rítmica. 

10 

Textura / 
Dinâmica 

Destacar a melodia 
e esconder o 

acompanhamento 
através da dinâmica. 

(Vera) Execução muito lenta. 
Procura do destaque da melodia 

pela dinâmica. Escuta dos 
comentários do Professor para 

cada ataque. 5 

Dinâmica 

Executar arcos de 
crescendos e 
diminuendos 

eficazes na peça 
Lágrima. 

(Vera) Escuta e observação da 
execução do Professor. Execução 

conjunta com o Professor. 
Execução individual. 

Vibrato Conhecer, executar 
e aplicar a técnica 

(Vera) Estudo de um exercício de 
vibrato sobre notas aleatórias, 5 
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vibrato. com variação de velocidade e 
amplitude do vibrato. Aplicação do 

vibrato à peça Lágrima. 

Articulação 

Distinguir as notas 
legato das notas 

staccato na própria 
execução. Procurar 

o legato. 

(Vera) Execução da peça e escuta 
simultânea dos comentários do 

Professor para cada nota, 
classificando-a como legato ou 

staccato. Correção de cada nota 
executada em staccato, repetindo-

a em legato. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº17 
17 de Fevereiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi integralmente leccionada por mim, sem que o Professor 
Tiago estivesse simultaneamente a trabalhar noutra sala. Isto significa que todos os três alunos estiveram na 
sala durante os 45 minutos. Adotando o método do Professor Tiago, dividi a aula em três blocos de 15 
minutos dedicados a cada aluno, enquanto os outros dois colegas assistiam, tornando a aula numa espécie de 
brevíssima masterclass. Note-se que esta é a primeira aula depois das férias de carnaval, ou seja, os alunos 
não tiveram aula na semana passada, o que resultou em duas semanas inteiras sem acompanhamento. Por isso 
mesmo, não houve sessão do Projeto Educativo esta semana. O Tomás, entusiasmado, perguntou-me se 
podiam aprender uma técnica nova durante a aula. Quando lhes disse que não haveria aula de técnica 
estendida, os alunos tornaram a reclamar, revelando a sua afeição pelas sessões do Projeto. Expliquei que, 
nesse momento, era mais importante recordar e trabalhar as peças após as férias, prometendo-lhes que 
haveria aula de técnica estendida na semana seguinte. Eles pediram-me novamente para sortear a ordem das 
aulas. Tornei a aceitar a realização do sorteio, por se tratar de um ritual tão prezado pelos alunos e visto que 
não dura mais do que um par de minutos. Assim, ficou decidido que primeiro seria a aula da Francisca, 
depois a do Tomás e, por fim, a da Vera. 
 A Francisca pediu para tocar as Canções da Maria, uma peça que o Prof. Tiago lhe dera para se 
entreter durante as férias. Tratava-se de uma sucessão de acordes em cifra e de ritmos escritos para o 
rasgueado. Apesar de não estar planificado, aceitei o pedido e escutei a sua execução, notando erros ao nível 
dos acordes e do ritmo indicado. Comecei por pedir-lhe para tocar apenas a sequência harmónica em loop, 
sem ritmo. Revelando dificuldades, ela foi lendo os acordes lentamente, enquanto eu a corrigia. A aluna foi 
melhorando progressivamente com cada repetição. De seguida, pedi-lhe para abafar as cordas com a mão 
esquerda e para tocar apenas os ritmos do rasgueado, enquanto eu ia corrigindo os erros rítmicos. Finalmente, 
após estudar a harmonia e o ritmo isolados, juntámos ambas as mãos, adotando um andamento muito lento. A 
aluna conseguiu executar a peça com correção rítmica e harmónica e eu elogiei muito o seu sucesso. Vistas 
as Canções da Maria, pedi-lhe para me mostrar os resultados do estudo harmónico sobre a peça Allegro op. 
50 nº1 de Mauro Giuliani. Fui positivamente surpreendido quando a aluna tocou a peça por acordes sem 
quaisquer hesitações, revelando estudo consistente em casa. Elogiei muito o seu trabalho. Preparados os 
acordes da mão esquerda, pedi-lhe para acrescentar o arpejo da mão direita. Ela revelou dificuldades apenas 
na segunda metade dos compassos 1, 2, 3 e, consequentemente, 5 e 6. Trabalhámos essas passagens 
isoladamente, focando o arpejo "pi". De seguida, toquei a peça junto com a aluna, impondo a regularidade no 
arpejo. Por fim, pedi-lhe para tocar novamente toda a peça, mantendo a regularidade sozinha. Ela tocou com 
segurança e conseguiu manter-se relativamente regular, pelo que tornei a elogiar muito o seu trabalho. 
Recordando a proximidade da audição, pedi-lhe para continuar a estudar a peça em casa, tanto por acordes 
como arpejada, não esquecendo as passagens com arpejo "pi" e procurando sempre a regularidade. 
Infelizmente, dado o tempo despendido com as Canções da Maria, não cheguei a abordar as dinâmicas da 
peça. 
 Seguiu-se a aula do Tomás, que tocou a peça Andantino op. 59 de Matteo Carcassi. O aluno 
executou as notas certas, mas a sua performance sofreu com as constantes paragens e hesitações. Elogiei 
muito o progresso no controlo da dinâmica das notas a contratempo, que estavam muito mais piano do que as 
notas a tempo, tal como eu lhe tinha pedido antes das férias. Expliquei-lhe que o objetivo mais urgente era a 
manutenção do tempo sem paragens. Note-se que as paragens ocorriam entre mínimas, mantendo-se o tempo 
dentro de cada mínima. Assim, pedi-lhe para tocar toda a peça por acordes, o que obriga o aluno a pensar 
rapidamente em cada movimentação da mão esquerda e nas cordas arpejadas pela mão direita. A 
transformação dos arpejos em acordes foi difícil para o aluno, mas, após alguma insistência, ele compreendeu 
o processo e leu toda a peça sozinho. Por vezes, o problema não estava na mão esquerda, mas nas cordas 
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beliscadas pela mão direita. Eu ia corrigindo quaisquer erros que surgissem. Quando recorria ao número das 
cordas para corrigi-lo, dizendo, por exemplo, "terceira e primeira cordas", o aluno contava-as lentamente 
desde a primeira corda, em voz alta, uma por uma, até as encontrar. Por isso, iniciei um breve jogo sobre os 
números das seis cordas, pedindo-lhe para tocar as cordas que eu enunciava e para identificar as cordas que 
eu tocava. Este jogo acelerou visivelmente o reconhecimento das cordas por parte do aluno. Após lermos 
toda a peça por acordes, pedi-lhe para acrescentar o arpejo e para pensar logo no acorde seguinte enquanto 
arpejava o atual. O aluno revelou menos hesitação entre os acordes e eu pedi-lhe para continuar esse estudo 
em casa. 
 Por fim, chegou a aula da Vera. Durante as férias, a aluna tinha estado a estudar a peça Lágrima de 
Francisco Tárrega com um Professor particular. A aluna tocou os primeiros cinco compassos da peça, 
revelando um domínio técnico muito superior ao exigido no seu grau. Elogiei muito a sua execução. Comecei 
por corrigir alguns erros de digitação e de notas. Após a assimilação das correções, pedi-lhe para tocar as 
notas a contratempo muito mais piano do que as notas a tempo. A aluna, adotando um andamento mais lento, 
conseguiu controlar perfeitamente a intensidade das camadas após algumas repetições. Sugeri ainda a 
execução de um crescendo ao longo do primeiro compasso e de um decrescendo ao longo do segundo 
compasso, o que se repete nos compassos 3 e 4. Exemplifiquei primeiro na guitarra, depois toquei junto com 
a aluna e, por fim, a aluna tocou sozinha. Dada a falta de clareza nas dinâmicas, pedi-lhe para tocar os pianos 
mais piano e os fortes mais forte. Pedi-lhe ainda para clarificar bem onde começa e acaba cada dinâmica. A 
aluna, após várias repetições e sugestões, atingiu uma grande eficácia nas dinâmicas. Sugeri também o uso de 
vibrato em certos pontos, mas, tal como em aulas anteriores, a aluna tornou a revelar muitas dificuldades no 
vibrato. Assim, abandonando a partitura, pedi-lhe para executar vibrato sobre notas aleatórias. Fui-lhe 
corrigindo a técnica do vibrato, sugerindo maior amplitude e velocidade, até se tornar audível. Por fim, 
aplicámos o vibrato à peça. Abordada a expressão na peça Lágrima, pedi-lhe para tocar a peça Freestyling de 
Nick Powlesland. A aluna executou a peça com uma segurança técnica irrepreensível e uma grande 
maturidade musical, produzindo agógicas e dinâmicas muito eficazes e mantendo uma qualidade de som 
excelente para o seu grau. Elogiei imenso a sua execução, dando-lhe os parabéns pela qualidade da 
performance. Apontei algumas passagens que soavam muito staccato, pedindo-lhe para procurar o legato. 
Corrigi dois pequenos erros de digitação e pedi-lhe para tocar o último acorde ainda mais piano e dolce, 
arpejando-o no traste XII sem força nenhuma. Indiquei ainda alguns baixos que soavam durante mais tempo 
do que deveriam, sujando as harmonias seguintes. A aluna mostrou-se muito atenta e conseguiu aplicar os 
aperfeiçoamentos sugeridos sem grandes dificuldades. 
 Os alunos arrumaram as guitarras rapidamente e correram para a aula que têm imediatamente a 
seguir e para a qual já estavam atrasados. 
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Relatório/Reflexão de aula nº18 
24 de Fevereiro de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
Projeto Educativo - Sessão 3 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi integralmente leccionada por mim. No entanto, não se 
tratou de uma aula convencional, integrando-se no meu Projeto Educativo. Para mais informações 
relativamente ao Projeto Educativo, consultar o ponto "II. Projeto Educativo". 
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Relatório/Reflexão de aula nº19 
02 de Março de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. assistida) 
Teste 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi integralmente assistida por mim, sendo dedicada ao teste 
do segundo período. Ansiosos com o teste, entraram os três com muita agitação, colocando inúmeras 
questões sobre o que seria avaliado. O Professor pediu-lhes para se acalmarem, enquanto dispunha as 
cadeiras de forma a que os três alunos ficassem sentados e voltados para o Professor. Após afinar as guitarras 
dos alunos, pediu-lhes para as guardarem novamente e para se tornarem a sentar, desta vez sem guitarra. 
Enquanto os alunos arrumavam as guitarras, ora no chão, ora encostadas à parede, o Professor ia dando 
indicações para garantir a segurança dos instrumentos. Após estarem os três sentados, o Professor colocou-
lhes uma estante à frente, na qual expôs uma leitura com três sistemas. Pediu-lhes para se manterem em 
silêncio, para lerem as notas interiormente e para se imaginarem a tocá-las na guitarra. A Francisca 
perguntou, muito espantada: "imaginar?". O Professor apontou para um mi grave, pedindo aos alunos para 
identificarem a nota. A Francisca identificou-a corretamente. O Professor explicou que, mesmo sem guitarra, 
conseguia imaginar-se a tocar a nota. Perguntou-lhes como se tocava esse mi grave. A Vera simulou que 
tocava uma corda grave com a mão direita, sem premir nada com a mão esquerda e cantando uma nota grave. 
O Professor elogiou a resposta, imitando a "air guitar" da aluna e explicando que a nota mi grave se toca na 
sexta corda solta. Repetiram esse exercício com as notas fá e sol graves. Note-se que o Tomás estava a 
participar de forma muito positiva. A Francisca não estava a compreender, pelo que o Professor lhe 
perguntou se conseguia imaginar as notas mi, fá e sol na primeira corda. A aluna acenou a cabeça 
afirmativamente. Então, o Professor explicou que, na sexta corda, acontecia o mesmo que na primeira corda, 
mas com duas oitavas de diferença. Perguntou-lhes se, mesmo sem guitarra, estavam todos a conseguir 
imaginar as cordas e os trastes necessários para tocar cada nota. Todos confirmaram. Repetiram o mesmo 
exercício com lá e si na quinta corda. A Francisca perguntou porque é que uma das notas da leitura era só 
uma "bolinha", referindo-se a uma semibreve. A Vera explicou prontamente que a "bolinha" durava quatro 
tempos. De seguida, o Professor perguntou-lhes se sabiam o que significavam os "p"s e "i"s em cima das 
notas. A Vera explicou que as letras representavam, respetivamente, os dedos polegar e indicador. O 
Professor pediu-lhes então para estudarem mentalmente os três sistemas do exercício, avisando que, no fim, 
teriam de tocá-los na guitarra. Seguiu-se um longo período de estudo. Durante esse tempo, os alunos 
sussurravam dúvidas e respostas entre si, corrigindo o solfejo uns dos outros. A certa altura, começaram a 
solfejar em conjunto, por iniciativa própria. Decidiram ainda solfejar uma nota cada um, alternadamente, 
corrigindo os erros dos colegas. Parecia que estavam muito mais concentrados em dizer o nome das notas do 
que na visualização interior das posições necessárias para executá-las. Passado bastante tempo, o Professor 
anunciou que estava na hora da execução. Os alunos reclamaram, pedindo mais tempo. O Professor 
concedeu-lhes mais uns minutos. Por fim, pediu-lhes para pegarem novamente nas guitarras. A Vera 
perguntou se iam todos começar por tocar o primeiro sistema. O Professor explicou que tocariam a música 
em loop, trocando aleatoriamente de aluno para aluno entre cada sistema. Começou por pedir o primeiro 
sistema ao Tomás. O aluno premiu trastes com a mão esquerda, apesar da peça começar com corda solta. O 
Professor pediu-lhe para pensar bem antes de tocar, antecipando o erro. O aluno errou repetidamente, mesmo 
nas notas que foram vistas em grupo antes do estudo mental. O Professor afirmou que o aluno não se tinha 
concentrado durante o período de estudo e pediu à Francisca para tocar o mesmo sistema, o que a aluna fez 
com correção, apesar das paragens. Seguiu-se a Vera com o segundo sistema, que apresentou ainda mais 
paragens e alguns erros de leitura. O Professor pediu então o terceiro sistema ao Tomás, que se recusou a 
tocar, apesar das insistências do Professor. Este ciclo continuou, até que a Vera e a Francisca tivessem tocado 
todos os três sistemas, sendo que o Tomás não tornou a tocar durante a aula. A Francisca leu os sistemas sem 
erros, enquanto que a Vera apresentou muitos problemas de leitura e uma grande ansiedade durante a 
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execução. O Professor alertou a Vera e o Tomás de que, se tivessem estado com atenção à execução da 
Francisca, a seguir tinha sido muito mais fácil executar corretamente o exercício. Avisou ainda o Tomás de 
que não ganhava nada com a sua recusa em participar no teste, visto que a sua avaliação seria prejudicada. 
Terminado o teste, o Professor acalmou-os, dizendo: "já passou". Relacionou ainda o seu comentário com um 
célebre tema musical da Disney. Os alunos riram-se. 
 O Professor, na esperança de melhorar as leituras futuras, expôs a teoria por trás dos tons e dos 
meios tons na guitarra. Explicou que meio tom corresponde a um traste e que um tom corresponde a dois 
trastes. Explicou ainda que os meios tons se encontram após as notas que terminam em "i", tal como as notas 
"mi" e "si". O Professor foi perguntando aos alunos quantos tons existiam entre vários pares de notas. Neste 
exercício, a Francisca tornou a destacar-se pela sua concentração e segurança. 
 Após o teste, o Professor aproveitou o resto da aula para escolher o repertório dos alunos. Para a 
Francisca, o Professor selecionou e tocou a peça Allegretto op. 44 nº2 de Fernando Sor. A Francisca, 
surpreendida, comentou que o título era quase igual ao da peça que tocara, referindo-se à peça Allegro op. 50 
nº1 de Mauro Giuliani. O Professor confirmou. A Francisca perguntou se a peça era mais fácil ou mais difícil 
do que a anterior. O Professor disse apenas que era diferente. Para o Tomás, o Professor selecionou e tocou a 
peça Twelve Bar Blues de Peter Nutall. Por fim, o Professor selecionou e tocou duas músicas para a Vera, a 
peça Cubana de Patrick Benham e a peça Lullaby de Vincent Lindsey-Clark. A Francisca perguntou, num 
tom de voz afetado, porque é que a Vera tinha duas músicas quando ela tinha apenas uma. O Professor 
garantiu que todos teriam duas músicas durante o terceiro período, explicando, simplesmente, que ficava já 
decidida a segunda peça da Vera. Perguntou aos alunos se gostavam das suas novas peças para o terceiro 
período e todos eles responderam que sim. 
 O tempo chegou ao fim e os alunos arrumaram as guitarras. Enquanto arrumavam, o Professor pediu 
ao Tomás para não "amuar" durante as próximas aulas. O aluno não respondeu e saíram os três a correr para 
a aula que têm imediatamente a seguir. 
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Relatório/Reflexão de aula nº20 
09 de Março de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
(Segunda aula assistida pelo Professor Pedro Rodrigues) 
Projeto Educativo - Sessão 4 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi integralmente leccionada e foi a segunda que contou com a 
presença do Professor Pedro Rodrigues. No entanto, não se tratou de uma aula convencional, integrando-se 
no meu Projeto Educativo. Para mais informações relativamente ao Projeto Educativo, consultar o ponto "II. 
Projeto Educativo". 
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Relatório/Reflexão de aula nº21 
16 de Março de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
Projeto Educativo - Sessão 5 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi integralmente leccionada e foi a última aula do segundo 
período. No entanto, não se tratou de uma aula convencional, integrando-se no meu Projeto Educativo. Para 
mais informações relativamente ao Projeto Educativo, consultar o ponto "II. Projeto Educativo". 



 

 

 

335  

PLANIFICAÇÃO AULA Nº 22 
Ano Letivo 2015/2016 

06/04/2016 
 

Disciplina: Duração: Alunos: Grau: 

Guitarra 45 min. 
Francisca 

Vera 
Tomás 

Iniciação 

Conteúdos Objetivos Estratégias/Atividades Recursos Tempo 
(min.) 

Performance 
Experienciar 
situação de 

performance. 

Simulação de situação de 
performance. 

4 
guitarras 

 
4 pedais 

 
4 

cadeiras 
 

1 estante 
 

partituras 
 

1 lápis 
 

1 
borracha 

 

5 

Leitura Ler a partitura 
corretamente. 

Leitura muito lenta das peças, com 
ajuda. 

5 Digitação Aplicar digitações 
adequadas. 

Anotações na partitura. Observação 
do exemplo do Professor. Estudo 

lento da digitação. 

Postura Adotar uma 
postura correta. 

Correções constantes ao longo da 
aula. 

Preparação 
da mão 

esquerda 

Antecipar os 
dedos sobre os 

trastes 
necessários. 

(Vera) Preparação do acorde de Dó 
Maior na peça Cubana. Anotação na 
partitura de todos os compassos que 
beneficiam da preparação do acorde 

de Dó Maior. 

5 

(Francisca) Execução dos dois 
primeiros compassos da peça 
Allegretto op. 44 Nº 2 de Sor, 

mantendo todos os dedos da mão 
esquerda premidos. Análise da 

posição da mão esquerda e 
identificação do acorde de Dó Maior. 

Estudo da preparação da mão 
esquerda antes do arpejo da mão 

direita. 

Forma 

Conhecer e 
compreender a 

notação da 
forma. Ler a 

partitura, 

(Vera) Escuta da explicação do 
significado dos símbolos coda, segno 

e D.S. al coda. Jogo de leitura das 
repetições, percorrendo a partitura 
com o dedo e efetuando os saltos 

5 
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efetuando todas 
as repetições 

indicadas. 

necessários. 

Qualidade de 
som 

Articular as 
cordas com 

qualidade de 
som. 

(Tomás) Escuta da execução do 
Professor, com justaposição da 

imitação do timbre do aluno a um 
timbre cuidado. Estudo isolado do 

movimento dos dedos da mão direita, 
evitando o trastejamento e o pizzicato 

bartók. Escuta das indicações do 
Professor. 

10 

Forma / 
Gestão do 

estudo 

Identificar a 
repetição de 

material musical. 

(Tomás) Escuta da execução do 
Professor dos oito primeiros 

compassos da peça Twelve Bar 
Blues. Diálogo sobre a repetição de 

material musical. 

5 

(Francisca) Execução dos compassos 
1 a 4 e 9 a 12 da peça Allegretto op. 

44 Nº 2 de Sor. Diálogo sobre a 
repetição de material musical. 

Arpejo da 
mão direita / 
regularidade 

rítmica 

Arpejar as cordas 
com regularidade 

rítmica. 

(Francisca) Memorização da fórmula 
"pi pm iam", através da repetição oral 
de fracções da fórmula em conjunto 

com o Professor. Vocalização do 
arpejo com as letras da fórmula pelos 
três alunos em conjunto. Execução do 
arpejo (primeiro sobre cordas soltas e 
depois sobre o acorde de Dó Maior) 
enquanto os colegas continuam a 

vocalização em loop. 

5 

Dinâmica 

Conhecer o 
fenómeno de 

eco. Executar a 
dinâmica de eco 

com eficácia. 

(Francisca) Escuta da explicação 
sobre o fenómeno de eco e sobre a 

sua associação à dinâmica. Escuta e 
observação da execução do 

Professor. Execução conjunta com o 
Professor. Execução individual. 

5 
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Relatório/Reflexão de aula nº22 
06 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi integralmente leccionada e foi a primeira aula do 3º 
Período. Os alunos chegaram com grande agitação, o que é compreensível, visto que era a primeira aula 
depois das férias. Perguntaram-me se iam aprender técnica estendida ou as peças das férias. Eu expliquei que, 
após as férias, a prioridade era ver como estavam as peças novas. Os três, desanimados, pronunciaram 
interjeições de desaprovação. Garanti-lhes que continuaríamos com as aulas de técnica estendida na semana 
seguinte. 
 A Francisca mostrou-me, muito orgulhosa, o seu afinador que comprara durante as férias. Elogiei o 
seu afinador e, enquanto afinava as guitarras dos outros dois alunos, pedi-lhe para afinar a sua guitarra 
sozinha. Ela tentou afinar, mas sem sucesso, rodando cravelhas que não correspondiam às cordas que queria 
afinar. Expliquei-lhe que, para confirmar que cravelha corresponde a cada corda, pode seguir as cordas com o 
olhar até às suas respetivas cravelhas. Pedi-lhe para ir praticando em casa e afinei também a sua guitarra. 
Para decidir a ordem das aulas sem cometer injustiças e sem perder tempo com o sorteio, anunciei que o 
critério seria a ordem de chegada à escola. Os alunos aceitaram e a ordem ficou definida, começando pela 
Vera, passando pelo Tomás e terminando com a Francisca. O Tomás constatou que tinha ficado em segundo, 
tal como no corta-mato da sua escola. Expliquei que a ordem pela qual têm aula é irrelevante, mas eles 
continuaram a valorizar muito o momento em que se decide a ordem, o que não é necessariamente mau, 
enquanto ritual. 
 Começou a aula da Vera. A aluna tocou a peça Cubana de Patrick Benham. A sua performance, 
apesar do andamento muito lento, contou com muitas paragens, imprecisões rítmicas, erros de digitação e 
uma nota uma oitava abaixo. Note-se ainda que a aluna negligenciou a barra de repetição e a indicação "D.S. 
al coda", justapondo os compassos 12, 13 e 14 na sua execução. 
 Terminada a performance, alertei-a para o ritmo incorreto. A aluna estava a tocar o motivo do início 
dos compassos 1, 2, 3, 5, 6 e 7 como uma valsa. Recorrendo à transformação, toquei a peça mesmo como 
uma valsa, assumindo não só o erro rítmico da aluna mas também o caráter e a atitude teatral de uma valsa. 
Logo de seguida, toquei a peça com o ritmo escrito e enfatizei a sua dimensão cubana. Perguntei-lhe se 
notava a diferença entre as minhas duas execuções justapostas, o que ela confirmou. Expliquei que a 
performance da aluna se assemelhava mais à minha primeira execução, enquanto que o compositor pretendia 
algo mais próximo da minha segunda execução. Assim, tocámos a peça juntos, sendo que o choque da 
simultaneidade do ritmo da aluna com o ritmo escrito que eu executava, a ajudava a compreender o seu erro e 
a assimilar a correção. Após algumas repetições, a aluna conseguiu corrigir o erro e, quando lhe pedi para 
tocar sozinha, já executou o ritmo escrito com correção. Alertei-a também para os erros de digitação e para a 
nota incorretamente oitavada, problemas que a aluna corrigiu rapidamente. 
 No arpejo do compasso 13, a aluna levava muito tempo a ler cada nota individual e levantava as 
notas anteriores, abafando-as. Eu pedi-lhe para pensar no acorde de Dó Maior, mas com um sol na sexta 
corda. Pedi-lhe para preparar o acorde, arpejando-o devagar e tendo atenção à última nota, que exige a ação 
da mão esquerda. A aluna, assim, tocou logo o compasso com legato e regularidade rítmica. Repeti o mesmo 
processo para os arpejos dos compassos 2, 4 e 8, que careciam de fluência e legato e que partilham a mesma 
disposição na mão esquerda. Escrevi "Dó Maior" na partitura, sobre cada uma das secções mencionadas, para 
facilitar a leitura e promover a preparação durante o estudo. 
 Apontei para o "D.S. al coda" e perguntei-lhe se sabia o significado daquela indicação. Ela disse que 
o símbolo "segno" lhe parecia a cauda de uma cobra enquanto que o símbolo "coda" lhe lembrava um ovo de 
cobra. Eu ri-me e expliquei que o "segno" e a "coda" eram símbolos que permitiam "saltar" na partitura. 
Assim, expliquei o funcionamento da notação e ela comentou que era uma confusão. Discordei, afirmando 
que era fácil e, como planificado, pedi-lhe para avançar com um dedo sobre a partitura, cumprindo sempre 
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com a notação. Ela fê-lo sem dificuldades, sorrindo e divertindo-se com a atividade. No fim, concordou que, 
afinal, era fácil. Constatou ainda, muito entusiasmada, que a nota sol no fim do compasso 13 tinha a mesma 
função da nota sol no fim da anacruse para o primeiro compasso. Esgotando-se os 15 minutos, pedi-lhe para 
tocar a peça do início ao fim, incorporando já todas as correções, o que a aluna fez com sucesso. 
 Durante a aula da Vera, fomos interrompidos ocasionalmente por percussões do Tomás ou perguntas 
da Francisca, testando se sabíamos "quantas ilhas tem a Madeira" e se "as orcas são baleias ou golfinhos". 
Fui-lhes pedindo para guardarem as percussões para mais tarde e para refletirem sobre essas questões após a 
aula, explicando que poderiam aproveitar aquele tempo para aprender através da observação da aula da Vera. 
 Seguiu-se a aula do Tomás. O aluno disse que não queria ter aula. Eu afirmei que não havia 
problema e pedi à Francisca para avançar. O Tomás, percebendo que ficaria mesmo sem aula, ficou muito 
alarmado, disse logo que afinal já queria ter aula e veio obedientemente para a cadeira no centro da sala. O 
aluno estava a trabalhar a peça Twelve Bar Blues de Peter Nutall e avisou logo que só tinha lido até ao 
compasso 8. O aluno tocou com inconsistências ao nível da leitura das notas, ora omitindo-as, ora repetindo-
as vezes demais, e dos ritmos, tocando algumas colcheias como se fossem semínimas (no compasso 2, por 
exemplo). Mantinha ainda o seu timbre habitual, estalado e fortíssimo, como se utilizasse sempre pizzicato 
bartók. Alertei-o para o problema rítmico, justapondo a imitação da sua execução, em semínimas, com a 
execução do ritmo escrito, em colcheias, e explicando o seu erro. De seguida, toquei junto com o aluno, para 
que ele compreendesse o erro e assimilasse a correção. O aluno conseguiu corrigir o ritmo e eu elogiei-o 
muito. Ele sorriu abertamente e autodenominou-se "o maior". Esta reação ilustra o impacto que o elogio do 
Professor tem sobre o aluno. 
 Passámos para a correção das omissões ou repetições excessivas de certas notas. Pedi-lhe para se 
concentrar durante a leitura em casa, não deixando escapar nenhuma nota e contando bem a quantidade de 
vezes que cada uma se repete. Assinalei na partitura os erros recorrentes, trabalhando-os isoladamente com o 
aluno até que todos fossem corrigidos. 
 Foquei então o timbre, justapondo uma imitação do timbre estalado e fortíssimo do aluno a uma 
execução mais piano e sem ruído. Pedi-lhe para tentar tocar com menos força e para procurar um som mais 
bonito, o que o aluno consegue fazer com sucesso, apesar de negligenciar com frequência o controlo do som, 
necessitando de ser constantemente alertado. 
 Já no fim dos 15 minutos do Tomás, abordei a forma, perguntando ao aluno se notava alguma 
repetição na música. Toquei até ao compasso 8, enfatizando cada par de compassos. Repeti várias vezes, 
enquanto o aluno escutava. Subitamente, o aluno afirmou, muito entusiasmado, que os dois primeiros pares 
de compassos eram iguais. Elogiei muito a sua descoberta. Através de uma série de perguntas, levei-o a 
concluir que o quarto par de compassos também era igual aos dois primeiros pares, enquanto que o terceiro 
par era diferente. Compreendida a forma, pedi-lhe para avançar na leitura em casa e dei a aula por terminada. 
 Por fim, chegou a hora da aula da Francisca. A aluna trouxe a peça Allegretto Op. 44 Nº2 de 
Fernando Sor. Pedi-lhe para tocar, mas a aluna disse que não tinha conseguido estudar a peça, pois não tinha 
percebido nada da partitura. O comentário era, muito provavelmente, uma desculpa para justificar a ausência 
de estudo durante as férias. Afinal, a mesma desculpa já tinha sido utilizada em relação à peça Allegro op. 50 
nº1 de Mauro Giuliani. Ainda assim, pedi-lhe para tocar o que conseguisse. A aluna leu o primeiro compasso 
muito lentamente, levando muito tempo a descodificar cada nota, abafando as notas anteriores e 
negligenciando a digitação indicada para a mão direita. Comecei por lhe pedir para ler novamente o primeiro 
compasso, tentando manter todos os dedos nos trastes, sem tirar nenhum. A aluna, muito lentamente, 
cumpriu o meu pedido. No fim, pedi-lhe para olhar para a sua mão esquerda, perguntando-lhe se reconhecia a 
posição. Ela, muito espantada, exclamou: "Dó Maior!". Eu confirmei a sua resposta e pedi-lhe para preparar 
logo o acorde de Dó Maior na mão esquerda antes de começar a tocar. 
 Foquei então a digitação da mão direita. Quando a corrigia, dizendo "p" ou "i", por exemplo, ela 
mantinha os mesmos erros. Foi então que lhe perguntei se sabia o que significavam as letras "pima". Ela 
disse que não. Assim, era natural que as minhas correções não surtissem efeito. Expliquei que correspondiam 
a quatro dedos da mão direita e improvisei alguns jogos, ora pedindo-lhe para ler diferentes fórmulas 
técnicas, executando-as sobre uma corda solta, ora pedindo-lhe para identificar, através das letras, os dedos 
que eu ia utilizando. Após sentir alguma segurança da aluna em relação às letras "pima", regressámos ao 
arpejo, utilizando apenas cordas soltas. Pedi-lhe, primeiro, para memorizar a sequência de dedos "pi pm iam" 
dizendo-a várias vezes comigo, ora decompondo-a em várias partes, ora acrescentando mais uma letra de 
cada vez. Pus todos os três alunos a cantar o arpejo com as letras da digitação. De seguida, pedi aos colegas 
para continuarem a cantar em loop, enquanto a aluna aplicava simultaneamente os dedos correspondentes, 
primeiro sobre as cordas soltas e, depois, sobre o acorde de Dó Maior. Esta solução resultou e envolveu os 
três alunos na aprendizagem. De seguida, pedi-lhe para ler o segundo par de compassos. Ela começou a ler 
muito lentamente, até perceber que se repetia a música dos primeiros dois compassos, começando logo a 
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tocar com fluência. Perguntou-me que dedos devia usar na mão direita, pois não estava escrito na partitura. 
Expliquei que, quando uma passagem surge pela segunda vez, mas sem a digitação escrita, à partida, usa-se a 
mesma digitação indicada na primeira vez que surge a passagem. Pedi-lhe então para ler os compassos 9 a 
12. Muito feliz, compreendeu sozinha que também eram iguais. Para surpresa da aluna, afirmei que, embora 
os quatro pares de compassos fossem iguais, não eram exatamente iguais. Ela fez uma expressão confusa e 
desconfiada. Apontei então para as indicações de dinâmica e recordei o seu significado. Recorri à imagem do 
eco para explicar a intenção musical e exemplifiquei na guitarra. De seguida, tocámos juntos e, por fim, a 
aluna reproduziu sozinha o contraste dinâmico com facilidade. Notei ainda que os compassos 9 a 12 devem 
soar ligeiramente mais forte do que os primeiros quatro compassos. 
 Dei-lhe os parabéns por já ter lido oito compassos da peça durante a aula e pedi-lhe para continuar a 
praticar o arpejo e para ler os compassos 5 a 8 em casa. 
 A aluna comentou que era muito complicado estar a pensar nas notas, nas cordas e nos dedos ao 
mesmo tempo. Eu confirmei, afirmando que tocar guitarra é complicado. Notei ainda que é precisamente por 
ser complicado que é tão divertido, porque se fosse muito fácil não tinha interesse. 
 O tempo da aula já terminara há 5 minutos e os três alunos saíram literalmente a correr para a aula 
que têm imediatamente a seguir. 
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Relatório/Reflexão de aula nº23 
13 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
Projeto Educativo - Sessão 6 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi leccionada por mim, enquanto o Professor Tiago 
leccionava noutra sala separada. No entanto, não se tratou de uma aula convencional, integrando-se no meu 
Projeto Educativo. Para mais informações relativamente ao Projeto Educativo, consultar o ponto "II. Projeto 
Educativo". 
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Relatório/Reflexão de aula nº24 
20 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
Projeto Educativo - Sessão 7 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi leccionada por mim, enquanto o Professor Tiago 
leccionava noutra sala separada. No entanto, não se tratou de uma aula convencional, integrando-se no meu 
Projeto Educativo. Para mais informações relativamente ao Projeto Educativo, consultar o ponto "II. Projeto 
Educativo". 
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Relatório/Reflexão de aula nº25 
27 de Abril de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
Projeto Educativo - Sessão 8 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi leccionada por mim, enquanto o Professor Tiago 
leccionava noutra sala separada. No entanto, não se tratou de uma aula convencional, integrando-se no meu 
Projeto Educativo. Para mais informações relativamente ao Projeto Educativo, consultar o ponto "II. Projeto 
Educativo". 
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Relatório/Reflexão de aula nº26 
04 de Maio de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. assistida) 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi leccionada pelo Prof. Tiago e assistida por mim. Esta aula 
será dedicada exclusivamente à revisão das peças para a prova da semana seguinte. Quando os alunos 
chegaram, perguntaram se poderiam fazer o sorteio para decidir a ordem pela qual teriam aulas. O Professor 
explicou que não poderiam perder tempo, pois faltava apenas uma semana para a prova, na qual cada um 
tocaria duas peças ou estudos. A Vera disse que já sabia que peças tocaria, tirando as partituras da peça 
Freestyling de Nick Powlesland e da peça Cubana de Patrick Benham. No entanto, o Tomás e a Francisca 
reclamaram, afirmando que só tinham uma peça cada um. O Professor explicou que, para além da peça que 
estavam a tocar no 3º Período, poderiam escolher uma segunda peça ou estudo de entre aquelas que tocaram 
durante o ano. Tanto o Tomás como a Francisca tornaram a reclamar, afirmando que já não se lembravam de 
nenhuma das peças que tinham tocado antes. O Professor acalmou-os, garantindo que as recordariam durante 
a aula, e pediu-lhes para observarem as suas partituras, escolhendo uma segunda peça, enquanto dava aula à 
Vera. 
 A Vera sentou-se na cadeira no meio da sala, enquanto os colegas escolhiam uma segunda peça de 
entre as suas partituras. O Professor pediu-lhe para simular a prova, tocando as suas duas peças sem 
interrupções. A Vera tocou ambas as peças com grande segurança e incorporando todos os detalhes 
trabalhados durante as aulas. Quanto à peça Cubana, o Professor pediu-lhe para tocar o baixo mais forte e as 
notas repetidas mais piano, na secção entre os compassos 9 e 12. Pediu-lhe ainda para ter cuidado com a 
limpeza das notas nos primeiros tempos dos compassos 1, 2, 3, 5, 6 e 7, que soavam sujas por se seguirem a 
passagens em colcheias. Pediu ainda um crescendo mais afirmativo no compasso 13. Quanto à peça 
Freestyling, o Professor notou que a aluna tendia a acelerar. Para contrariar essa tendência, tocou a passagem 
junto com a aluna, impondo um tempo regular. O Professor pediu mais crescendo nos compassos 29 e 30, 
circunscrevendo-os na partitura com o lápis. Pediu ainda um timbre mais dolce e uma dinâmica mais piano 
no acorde final, no compasso 33. Por fim, o Professor pediu à aluna para tocar a peça Freestyling num 
andamento ligeiramente mais lento e a peça Cubana num andamento ligeiramente mais rápido do que tocara 
no início da aula. Para definir o tempo, ligou o metrónomo nos andamentos sugeridos na partitura, passando 
o início de cada peça com a aluna. 
 A Francisca trocou de lugar com a Vera, trazendo consigo a partitura da peça King of the Jungle de 
Lee Sollory, que escolheu para a prova. O Professor aceitou a escolha e ajudou a aluna a reler a peça. A aluna 
tinha a peça muito esquecida, mas acabou por recordá-la, enquanto o Professor facilitava a leitura, cantando a 
melodia com o nome das notas. Relida a peça, o Professor tocou juntamente com a aluna para recordar 
rapidamente questões de dinâmica e timbre. Recordada a peça King of the Jungle, o Professor pediu à aluna 
para tocar a peça Allegretto Op.44 Nº2 de Fernando Sor, cuja performance elogiou, pois revelava muita 
segurança. 
 Por fim, o Professor deu aula ao Tomás, que já tinha escolhido a "peça dos hambúrgueres" para a 
prova, referindo-se ao duo Old MacDonald. Começaram por trabalhar a peça Twelve Bar Blues de Peter 
Nutall. O aluno tocou-a com segurança, mas faltava-lhe ler ainda os compassos 11 a 14. O aluno leu-os muito 
lentamente, enquanto o Professor exemplificava os compassos na guitarra e cantava a melodia com o nome 
das notas para facilitar e acelerar a leitura. No compasso 12, o Professor explicou que os dois pontos na barra 
dupla significavam que a música se repetia. O aluno ficou muito surpreendido, perguntando: "toda a 
música?". O Professor confirmou. Assim, tocaram juntos toda a peça, enquanto o Professor enfatizava as 
dinâmicas e ajudava o aluno a manter um tempo estável. No fim, recordaram o duo Old MacDonald, que 
estava muito esquecido. Através do mesmo método, cantando a melodia com o nome das notas e 
exemplificando-a na guitarra, o Professor conseguiu ajudar o aluno a recuperá-la rapidamente. O Prof. Tiago 
alertou para a necessidade de muita dedicação e estudo até à prova. O aluno disse que já estudava sempre um 
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dia por semana, convencido de que já cumpria com a sua obrigação. O Professor explicou que um dia por 
semana não era muito e que, até à prova, seria muito pouco. 
 O tempo chegou ao fim e a aula terminou com os três alunos a correrem para a aula que teriam 
imediatamente a seguir. 



 

 

 

345  

Relatório/Reflexão de aula nº27 
18 de Maio de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
Projeto Educativo - Sessão 9 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação foi leccionada por mim, enquanto o Professor Tiago 
leccionava noutra sala separada. No entanto, não se tratou de uma aula convencional, integrando-se no meu 
Projeto Educativo. Para mais informações relativamente ao Projeto Educativo, consultar o ponto "II. Projeto 
Educativo". 
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Relatório/Reflexão de aula nº28 
25 de Maio de 2016 

 
Professor titular: Tiago Matias 

Professor coadjuvante: Pedro Baptista 
 

18:00/18:45 
Vera 
Tomás 
Francisca 
Trio de iniciação 
 
(45 min. leccionada) 
Projeto Educativo - Gravações 
 
 Esta aula dos três alunos de iniciação não foi uma aula convencional, sendo ocupada com a 
realização de gravações relativas ao meu Projeto Educativo. Visto que já ocorreram as provas e audições 
deste 3º Período, as gravações não irão prejudicar de forma alguma a avaliação dos alunos. Para mais 
informações relativamente ao Projeto Educativo, consultar o ponto "II. Projeto Educativo". 
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4. Atividades 
 
 Durante o estágio na Escola de Artes da Bairrada, organizei diversas atividades, participando 
ativamente em algumas das atividades organizadas. 
 A concepção das atividades foi esboçada sobre dois principais vectores. Por um lado, procurei 
promover o intercâmbio entre a Universidade de Aveiro e a Escola de Artes da Bairrada, dado o meu papel 
privilegiado enquanto membro de ambas as instituições. Por outro lado, procurei a articulação entre as 
atividades organizadas e o meu Projeto Educativo, criando mais oportunidades para o contacto dos alunos 
com a técnica estendida da guitarra. 
 

4.1. Organizadas 
 

 4.1.1. Masterclass com o Professor Pedro Rodrigues 
 
 No dia 5 de Maio de 2016, quinta-feira, foi realizada uma Masterclass com o Professor Pedro 
Rodrigues na Universidade de Aveiro, na qual participaram exclusivamente os meus alunos da Escola de 
Artes da Bairrada. Durante a atividade, os alunos trabalharam individualmente com o Professor Pedro 
Rodrigues e assistiram às aulas dos alunos da Universidade de Aveiro. 
 Como não havia tempo suficiente para seis aulas individuais, fiz uma seleção de metade dos meus 
alunos, escolhendo aqueles que, comprovadamente, tinham condições para aproveitar esta atividade. Assim, 
selecionei três alunos e excluí outros três, usando, como critérios, a qualidade da preparação do reportório, a 
disposição para aprender, a valorização das críticas e a capacidade para manter um comportamento adequado 
durante toda a atividade. 
 O meu papel enquanto organizador envolveu a concepção da atividade, a elaboração de vários 
documentos (consultar anexo) e a articulação entre todos os elementos envolvidos, nomeadamente o 
Professor Pedro Rodrigues, os três alunos, os respetivos Encarregados de Educação, a Universidade de 
Aveiro e a Escola de Artes da Bairrada. 
 A data, dia 5 de Maio de 2016, foi selecionada por ser uma quinta-feira, dia em que o Professor 
Pedro Rodrigues lecciona na Universidade de Aveiro e por, devido a uma feliz coincidência, ser feriado 
municipal de Oliveira do Bairro, pelo que os alunos não tinham quaisquer constrangimentos externos. 
 Quanto aos dois vetores mencionados, por um lado, esta atividade contribuiu para o intercâmbio 
entre a Universidade de Aveiro e a Escola de Artes da Bairrada. Afinal, os alunos da Escola de Artes da 
Bairrada tiveram a oportunidade de visitar a Universidade de Aveiro, contactando com as instalações, com as 
pessoas e com o trabalho efetuado. 
 Por outro lado, de entre o reportório dos alunos de guitarra da Universidade de Aveiro, o Professor 
Pedro Rodrigues selecionou propositadamente as peças que continham mais técnica estendida da guitarra e 
convidou a aluna Vera a identificar as técnicas presentes em cada peça. Desta forma, houve uma sólida 
articulação entre a atividade organizada e o meu Projeto Educativo. 
 Note-se ainda que o contacto com o Professor Pedro Rodrigues foi uma experiência valiosa para os 
três alunos que participaram, verificando-se os efeitos desse contacto nas aulas posteriores de guitarra. 
 Por fim, destaco e agradeço a disponibilidade, flexibilidade e generosidade do Professor Pedro 
Rodrigues, sem as quais a realização desta atividade seria de todo impossível. 
 

 4.1.2. Concerto da classe de guitarra da Universidade de Aveiro 
 
 No dia 11 de Dezembro de 2015, foi realizado um concerto com a classe de guitarra da Universidade 
de Aveiro na Escola de Artes da Bairrada. O concerto contou com as atuações dos alunos João Resende, 
Tiago Rodrigues, Romeu Curto e Francisco Berény. 
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 O meu papel enquanto organizador envolveu a elaboração de vários documentos (consultar anexo) e 
a articulação entre todos os elementos envolvidos, nomeadamente o Professor Pedro Rodrigues, os alunos 
que atuaram no concerto e a Escola de Artes da Bairrada. 
 A data, 11 de Dezembro, foi determinada pela compatibilidade entre a agenda dos alunos, a 
disponibilidade dos espaços e a probabilidade de reunir público. Infelizmente, esta terceira variável foi mal 
calculada, reconheço o erro, pelo que a quantidade de pessoas na plateia foi reduzida. 
 Escusado será dizer que as atuações transpareceram a mais elevada qualidade musical e técnica. 
Todos os comentários dos pais, alunos e professores que assistiram ao concerto revelaram surpresa com a 
excelência das interpretações. Uma encarregada de educação chegou mesmo a comentar: "É que eram todos 
excepcionais! Não houve um que não me surpreendesse!". Este género de comentário, por um lado, apesar de 
não ter atuado, deixou-me muito orgulhoso por pertencer à classe de guitarra da Universidade de Aveiro e, 
por outro lado, senti-me realizado por ter contribuído ativamente para o intercâmbio entre a Universidade de 
Aveiro e a Escola de Artes da Bairrada, divulgando a excelência da classe de guitarra. 
 Note-se ainda que o reportório apresentado no concerto envolvia constantemente o recurso à técnica 
estendida, contendo diversos exemplos, garantindo assim uma sólida articulação entre a atividade e o meu 
Projeto Educativo. 
 

 4.1.3. Ciclo de Música de Câmara "Ao lanche com..." 
 
 Foi realizado um ciclo de música de câmara, organizado por todos os estagiários da Universidade de 
Aveiro na Escola de Artes da Bairrada. 
 A comunicação entre os membros da organização ocorreu pontualmente através de reuniões 
presenciais e maioritariamente através de um grupo criado no Facebook. 
 Logo na primeira reunião, decidimos o formato da atividade, enquanto ciclo de curtas atuações de 
grupos de música de câmara formados pelos estagiários, podendo incluir a participação de outros músicos. 
Para garantir uma quantidade substancial de público, definimos, como horário das atuações, o intervalo da 
tarde de quarta-feira. Assim, toda a comunidade escolar presente estaria livre para assistir às atuações. Esta 
estratégia resultou muito bem, sendo que todas as atuações contaram com a sala de refeições completamente 
cheia de público, sentado e de pé, incluindo alunos, Professores, auxiliares e Encarregados de Educação. Para 
mim, o horário foi particularmente oportuno, visto que todos os meus seis alunos puderam assistir às 
atuações. 
 Para condizer com o horário e formato da atividade, decidimos dar o nome "Ao lanche com...", após 
ponderar outras possibilidades, como "Intermezzo". 
 Houve sete atuações, que ocorreram nos dias 20 e 27 de Janeiro, 03, 17 e 24 de Fevereiro e 02 e 09 
de Março de 2016 e contaram com formações tão diversas como duos de guitarra e flauta, guitarra e clarinete 
ou viola d'arco e violoncelo, trio de flautas, quartetos de flautas e de metais e quinteto de sopros. 
 Esta atividade promoveu o intercâmbio entre a Universidade de Aveiro e a Escola de Artes da 
Bairrada, visto que os alunos da primeira atuaram para a comunidade escolar da segunda. Os comentários que 
escutei foram muito positivos, especialmente da parte dos Encarregados de Educação. 
 

 4.1.4. Audições da classe de guitarra da Escola de Artes da 
Bairrada 
 
 No fim de cada período, é realizada uma audição da classe de guitarra da Escola de Artes da 
Bairrada. Assim, foram realizadas três audições, nos dias 07 de Dezembro de 2015 (1º Período), 01 de Março 
de 2016 (2º Período) e 24 de Maio de 2016 (3º Período). 
 Participei na organização das três audições, desenvolvendo os cartazes (consultar anexo), ajudando a 
montar o palco e as cadeiras do público, orientando os alunos que iam chegando, afinando as guitarras e 
manejando a câmara de filmar da Escola de Artes da Bairrada, para que cada Encarregado de Educação 
pudesse ter acesso à gravação do seu educando. 
 As audições não tiveram qualquer articulação com o meu Projeto Educativo. Poderia ter apresentado 
em público as improvisações dos três alunos de iniciação sobre a técnica estendida, mas considerei que a 
apresentação pública poderia trazer efeitos negativos para a visão dos alunos sobre o valor da técnica 
estendida, caso os familiares na plateia partilhassem comentários depreciativos sobre as improvisações. 
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 Apesar destas audições incluírem apenas alunos da Escola de Artes da Bairrada, na demanda de 
promover o intercâmbio com a Universidade de Aveiro, afixei os cartazes em ambas as instituições. 
 

4.2. Participadas 
 

 4.2.1. Concerto de Guitarra e Flauta 
 
 No dia 27 de Janeiro de 2016, foi realizado um concerto do duo de guitarra e flauta composto por 
mim, enquanto guitarrista, e pela flautista Mafalda Carvalho. O reportório escolhido consistiu na obra Tre 
Capricetti de Fernando Lopes-Graça. 
 O concerto insere-se no ciclo de música de câmara "Ao lanche com...", cuja descrição se encontra no 
ponto 4.1.3. 
 O reportório escolhido recorre pontualmente à técnica estendida da guitarra, o que foi discutido com 
os alunos de Iniciação que assistiram, pelo que houve articulação entre a atividade participada e o Projeto 
Educativo. 
 

 4.2.2. Concerto de Guitarra e Clarinete 
 
 No dia 17 de Fevereiro de 2016, foi realizado um concerto do duo de guitarra e clarinete composto 
por mim, enquanto guitarrista, e pela clarinetista Paula Miranda. O reportório escolhido consistiu nos 
andamentos Café 1930 e Nightclub 1960 da obra História do Tango de Astor Piazzolla. 
 O concerto insere-se no ciclo de música de câmara "Ao lanche com...", cuja descrição se encontra no 
ponto 4.1.3. 
 O reportório escolhido recorre pontualmente à técnica estendida da guitarra, o que foi discutido com 
os alunos de Iniciação que assistiram, pelo que houve articulação entre a atividade participada e o Projeto 
Educativo. 
 

 4.2.3. Aquecimento/Aula de técnica 
 
 Na Masterclass com o Professor Pedro Rodrigues, cuja organização se encontra descrita no ponto 
4.1.1., para além do meu papel enquanto organizador, também assumi uma participação ativa. Assim, das 
08:00 às 09:00, durante a hora programada para o aquecimento, leccionei uma aula às duas alunas presentes 
(o aluno Daniel chegou uma hora atrasado). Durante essa aula, aproveitei para abordar questões técnicas ao 
nível da qualidade de som e da motricidade de ambas as mãos, supervisionando o aquecimento através de 
exercícios técnicos. Após cerca de 45 min. de aula de técnica, revi rapidamente, nos últimos 15 min. da aula, 
as peças que cada aluna apresentaria na Masterclass, identificando e trabalhando os erros mais grosseiros. 
Acredito que esta minha participação ativa, que já ultrapassa a dimensão do organizador, contribuiu para que 
os alunos aproveitassem com maior plenitude os ensinamentos do Professor Pedro Rodrigues. 
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II. Projeto Educativo 
 

1. Introdução 
 

1.1. Tema 
 
 Este Projeto Educativo tem como tema a exploração e assimilação da técnica estendida da guitarra 
numa fase inicial da aprendizagem. Deste modo, torna-se necessária a definição e delimitação do conceito de 
técnica estendida. 
 

 1.1.1 Definição de técnica estendida 
 
 “O termo “técnica expandida” é uma tradução direta da expressão em inglês extended 
technique”(Copetti & Tokeshi, 2005 apud Toffolo, 2010, p. 1280) e a sua concepção mais consensual ecoa 
pelos autores sob as mais diversas formas: “uso não-convencional”(E. J. CarinciRay& Oliveira, 2010, p. 95), 
“meio não tradicional”(SouzaCury& Ramos, 2013, p. 139), “unconventional technique”(Ishii, 2005, p. xi), 
“execução não usual ou execução não ortodoxa”(Spitzer & Zaslaw apud Toffolo, 2010, p. 1280), “aspectos 
não explorados pela técnica tradicional”(Copetti & Tokeshi, 2005 apud Toffolo, 2010, p. 1280), “técnicas 
não-tradicionais”(Daldegan, 2009, p. 4), “utilização não convencional”(Santos, 2012, p. 15), “abnormal 
techniques”(Alberman, 2005, p. 39), “maneiras (...) não convencionais”(Antunes, 2004 apud Oliveira, 2014, 
p. 22), “técnicas não tradicionais de instrumentos tradicionais”(Ferraz, 2007, p. 3), “recursos instrumentais e 
vocais incomuns”, “técnica não-usual” ou “modos (...) que fogem aos padrões estabelecidos”(Padovani & 
Ferraz, 2011, p. 1). 
 Note-se que, apesar de numerosos, todos os exemplos usam a negação na definição, pelo que 
definem o objeto pelo que não é. Por isso, trata-se de uma “definição excludente”, sendo que se considera 
que uma “técnica estendida é aquilo que foge ao tradicional”(Toffolo, 2010, p. 1280). 
 Enquanto que as definições anteriores focam a convencionalidade, outras focam a novidade, 
definindo técnica convencional como uma “nova técnica”, “técnicas inovadoras”(Ray, 2011, p. 1), “maneiras 
novas”(Oliveira, 2014, p. 22) ou “novos modos de execução instrumental”(Antunes, 2004 apud Oliveira, 
2014, p. 21). 
 Frequentemente a definição inclui uma finalidade, sendo que as técnicas estendidas são executadas 
procurando “produzir novas sonoridades e efeitos”(E. J. Carinci et al., 2010, p. 95), “criar uma sonoridade 
diferenciada, um timbre novo, desconhecido, que chame a atenção do ouvinte”(E. J. Carinci et al., 2010, p. 
97), “produce new and often unexpected sounds”(Cherry, 2009, p. 16), a “expansão das possibilidades 
sonoras e timbrísticas”(Oliveira & Costa, 2013, p. 48), “novas sonoridades no instrumento”(Daldegan, 2009, 
p. 4) ou “sonoridades incomuns”(Ferraz, 2007, p. 3). 
 Existem ainda outras concepções alternativas como a analogia de Douglas Hill: “additional 
vocabulary for the instrument to be used when an idea cannot be better expressed in any other way”(Hill, 
1983 apud Cherry, 2009, p. 16). 
 Há o termo “técnica experimentalista”(Paulinyi, 2011, p. 80) que destaca uma natureza laboratorial 
da técnica estendida. 
 Outro exemplo menos consensual é o termo “técnica imprópria” de Vaes: 
 

Se o som de uma corda de piano percutida por martelo é uma propriedade do piano, então o som de 
uma corda de piano dedilhada não é próprio. Se for próprio tocar no teclado usando os dedos, então 
tocar o teclado com o braço constitui técnica imprópria. (Vaes, 2009 apud Oliveira & Costa, 2013, 
p. 48) 

 
 Por fim, deverá ter-se em conta o termo “técnica expandida” que “sugere uma expansão da 
possibilidade de produção de sons e timbres ao tocar um instrumento”, enquanto que “estendida” “sugere a 
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extensão da técnica instrumental, para que ela englobe técnicas que permitam a expansão das possibilidades 
sonoras e timbrísticas”(Oliveira & Costa, 2013, p. 48). No entanto, ambos os termos surgem indiferenciados 
na literatura, pelo que Ray sugere, numa orientação editorial, “unificar o termo ‘estendida’ e evitar o termo 
‘expandido’ por entender que os autores tendem a não diferenciar seu significado”(Ray, 2011, p. 1). 
 

 1.1.2. Fronteira entre a técnica estendida e a técnica tradicional 
 
 Há diversas visões sobre o limite a partir do qual uma técnica passa a ser estendida ou continua a ser 
tradicional. Uma visão é a da transformação ao longo do tempo, pelo que “as fronteiras entre técnica 
tradicional e estendida são dinâmicas, podendo ser incorporadas, com o passar do tempo, como técnica 
convencional”(E. J. Carinci et al., 2010, p. 95). Para ilustrar este fenómeno, Burtner refere: 
 

Quando Stravinsky escreveu um dó agudo no início do solo de fagote na Sagração da Primavera, por 
exemplo, este foi considerado quase fora do registro do instrumento, e dentro do contexto da época, 
algo como uma técnica estendida, mas que com o tempo se tornou parte estabelecida de fagote no 
repertório sinfônico. (Burtner, 2005 apud E. J. Carinci et al., 2010, p. 95) 

 
 Assim, “o que hoje é técnica estendida, amanhã poderá se tornar tradicional”(E. J. Carinci et al., 
2010, p. 95). Noutro autor, transparece a mesma ideia: 
 

Aquilo considerado “não usual” na forma de se tocar um instrumento muda sensivelmente ao longo 
da história. Por exemplo, “o uso do pizzicato que hoje é uma forma de tocar totalmente usual para os 
instrumentos de cordas arcadas, foi considerado incomum no início do período Barroco como se 
pode verificar em “Il combattimento di Tancredi e Clorinda” de Monteverdi. (Toffolo, 2010, p. 
1280) 

 
 Sintetizando, “as técnicas estendidas envolvem a utilização de recursos instrumentais e vocais 
incomuns em um contexto histórico, estético e cultural”(Padovani & Ferraz, 2011, p. 1). 
 Esta visão, levada ao limite, culmina na crença de que “as music has changed and new aural 
experiences are sought by composers and performers alike, extended techniques can now be considered 
standard fare for today’s trumpet players”(Cherry, 2009, p. 16), ou seja, “em função de seu uso bastante 
difundido, algumas técnicas estendidas já são “tradicionais” (...) e fazem parte de manuais e catálogos que 
podem ser utilizados tanto por compositores quanto por intérpretes”(Daldegan, 2009, p. 21). Assim, poderá 
concluir-se que a técnica estendida já é a técnica tradicional da contemporaneidade. Nesta perspetiva, em vez 
de técnicas “estendidas”, “o verbo ‘expandir’ seria bem mais próximo da ideia de uma técnica tradicional em 
processo de expansão”(Ray, 2011, p. 1). 
 Não é consensual se as técnicas estendidas “são ‘técnicas inovadoras’ ou ‘técnicas tradicionais que 
evoluiram’ até se tranformarem em uma nova técnica. Se inovadoras, tende-se a querer definir se são 
estendidas por seu ineditismo na ‘forma de execução’ ou no ‘contexto em que são executadas’”(Ray, 2011, p. 
1). 
 Por vezes, o termo é associado a uma época específica, gerando concepções como “um recurso de 
técnica expandida característica das músicas contemporâneas”(Paulinyi, 2011, p. 85) ou, ainda mais 
especificamente, as técnicas estendidas no trompete são “found with frequency in the solo literature written 
during the 1960s and 1970s and often considered stereotypical of that avant-garde period”(Cherry, 2009, p. 
11). De tal forma podem estar vinculadas a um espaço temporal que, mesmo quando surgem noutra época, 
continuam a remeter ao contexto a que estão associadas, como no caso do compositor Flausino Vale que usa 
“sotto le corde”, “antecipando, num contexto tradicional, uma técnica experimentalista de caráter 
contemporâneo”(Paulinyi, 2011, p. 80). 
 Por fim, há a convicção de que “o universo de sonoridades possíveis através do uso de técnicas 
estendidas é crescente”(Daldegan, 2009, p. 21). No entanto, Stuart Dempster contradiz essa ideia no seu 
relato: 
 

I studied the Australian aboriginal didjeridu, a hollowed-out tree trunk that functions much like a 
trombone.... It turns out that much of what I thought was new is a two-thousand-year-old tradition! 
As far as can be determined, the aboriginals have been using many of these ‘new’ sounds for 
centuries. (Dempster, 1994 apud Cherry, 2009, p. 16) 
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1.2. Motivação pessoal 
 
 Na escolha do tema estão presentes duas principais motivações pessoais. 
 Por um lado, o imenso prazer de aprofundar os meus conhecimentos nesta área do saber que me 
serão tão úteis enquanto compositor, intérprete e professor. Enquanto compositor, a oportunidade de 
consultar fontes informadas sobre a técnica estendida será um meio de desvendar mais recursos instrumentais 
à minha disposição e um ponto de partida para a reflexão sobre a minha prática. Enquanto intérprete, a 
informação recolhida sobre a técnica estendida da guitarra será valiosa para futuros contactos com essa 
componente no repertório. Enquanto professor, as facetas de compositor e intérprete aliam-se à do 
investigador para transmitir conhecimento da forma mais completa, correta e eficaz possível. 

Por outro lado, através da experiência que vivi nos ensaios de uma peça composta por mim, notei 
que, devido ao uso de diversas técnicas estendidas da guitarra, surgiram algumas dificuldades técnicas, 
insuficiência expressiva e, no centro do problema, uma enorme resistência ao desconhecido. Ocorreu-me 
então a hipótese de que, se os participantes tivessem realizado uma exploração e assimilação da técnica 
estendida da guitarra numa fase inicial da aprendizagem, seriam reduzidas as dificuldades técnicas (pois a 
técnica já teria sido assimilada anteriormente), aumentada a expressividade (pois a expressão através das 
técnicas já teria sido explorada anteriormente) e anulada a resistência ao desconhecido (pois a técnica 
estendida seria apenas mais um dos recursos conhecidos da guitarra). 

 

1.3. Modelo a aplicar 
 
 Neste Projeto Educativo recorrerei a diversas estratégias para promover a exploração e assimilação 
da técnica estendida da guitarra numa fase inicial da aprendizagem. São estas a escuta de obras que 
contenham técnicas estendidas para que estas sejam identificadas auditivamente, a exploração da guitarra 
para reproduzir o timbre escutado e a posterior improvisação livre para desenvolver a expressão através das 
técnicas descobertas. Não tenho conhecimento da existência anterior deste modelo, pelo que o concebi 
autonomamente, assente em conceitos como a aprendizagem significativa, readiness, problem solving e 
audiação. 
 Na aprendizagem significativa, conceito desenvolvido por Ausubel, as novas aprendizagens são 
ancoradas ao conhecimento que o aluno já tem (subsunçor). Assim, quando ocorre uma nova aprendizagem, 
há uma “ancoragem selectiva do material de aprendizagem às ideias relevantes existentes na estrutura 
cognitiva”, “interacção entre as ideias acabadas de introduzir e as ideias relevantes existentes (ancoradas), 
sendo que o significado das primeiras surge como o produto desta interacção” e, por fim, “a ligação dos 
novos significados emergentes com as ideias ancoradas correspondentes”(Ausubel, 2003, p. 8). 
 Readiness, ou prontidão, é a “disponibilidade de ideias de matérias específicas, bem organizadas, na 
estrutura cognitiva, que são essenciais para a compreensão e manipulação de novas ideias relacionadas na 
mesma área”(Ausubel, 2003, p. 12). 
 Problem solving consiste em propor problemas que os alunos trabalharão para resolver sozinhos, em 
vez de entregar as soluções à partida. Wiggins defende que: 
 

Allowing students opportunities to solve genuine musical problems may prove to be the best way to 
nurture musical independence in our students. Since students should be engaged in performing, 
listening, and creating, time spent in a music classroom should entail working to solve performance-
based problems, listening-based problems, and creating-based problems. Students should be solving 
musical problems through engaging in (...) instrumental performance experiences, analytical 
listening experiences, and compositional and improvisational experiences. Solving musical 
problems should enable students to have opportunities to manipulate and make decisions about 
musical ideas based on what they know and understand about music. (Wiggins, 2001, p. 51) 

 
 Estes problemas devem consistir nos mesmos processos que músicos profissionais exercem na sua 
atividade, ou seja: 
 

The best problems for learning are those that reflect problems that occur in real life within a 
particular discipline. Solving real-life musical problems means solving problems using the same 
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thought processes and procedures that real musicians use when they solve musical problems. 
(Wiggins, 2001, p. 50) 

 
 Audiation é um conceito desenvolvido por Gordon e traduzido como audiação, que “significa a 
capacidade de ouvir e compreender musicalmente quando o som não está fisicamente presente. Por exemplo, 
quando se evoca mentalmente um tema, quando se lê uma partitura, quando se improvisa”(Caspurro, 2007, p. 
19-20). 
 Estes conceitos não são estanques, relacionando-se entre si. A abordagem por problem solving 
promove a aprendizagem significativa, pois o aluno tenta resolver o problema com aquilo que já sabe. Para 
que uma aprendizagem seja significativa, é necessária a existência de readiness para essa nova aprendizagem 
específica. A audiação pode ser necessária à readiness para posteriores aprendizagens significativas. 
 Todas estas ideias enquadram-se numa postura cognitivista, visto que focam a compreensão do 
aluno e é pretendido neste Projeto Educativo que os alunos compreendam as variações tímbricas e o potencial 
expressivo da técnica estendida e que não se limitem a executá-las. 
 

2. Objetivos 
 
 Os objetivos deste Projeto Educativo foram definidos com recurso às Taxonomias de Bloom, pois 
achei-as extremamente adequadas para estruturá-los de uma forma clara e completa. Assim, antes de expor os 
objetivos, torna-se pertinente uma breve apresentação das taxonomias utilizadas. 
 

2.1. Taxonomias de Bloom 
 
 As taxonomias de Bloom são ferramentas que classificam os objetivos educativos com base no 
verbo e/ou nome utilizados, organizando-os em três domínios (cognitivo, afetivo e psicomotor) que, por sua 
vez, se subdividem em níveis. Enquanto que, desenvolvidos por "Bloom and coworkers", "cognitive and 
affective domains were completed and published in the 1950s", "psychomotor was never published, although 
others have tried"(Isaacs, 1996, p. 2). 
 Quanto ao propósito das taxonomias, 
 

Bloom saw the original Taxonomy as more than a measurement tool. He believed it could serve as a 
common language about learning goals to facilitate communication across persons, subject matter, 
and grade levels; basis for determining for a particular course or curriculum the specific meaning 
of broad educational goals, such as those found in the currently prevalent national, state, and local 
standards; means for determining the congruence of educational objectives, activities, and 
assessments in a unit, course, or curriculum; and  panorama of the range of educational 
possibilities against which the limited breadth and depth of any particular educational course or 
curriculum could be contrasted. (Krathwohl, 2002, p. 212) 

 
 Note-se que as taxonomias não estão isentas de contestação. Por um lado, Isaacs considera que "it is 
arguably a bit out of date (from the mid ’50s and at present being re-examined)"(Isaacs, 1996, p. 2). Por 
outro lado, O'Neil e Murphy alertam: 
 

There has been some criticism in the literature of the practice and/or implications that all learning 
is simply hierarchical as it can imply that early years in the curriculum should only have lower 
cognitive level learning outcomes and experiences, i.e. factual, descriptive experiences. Challenging 
critical and complex learning activities can also be appropriate early in the curriculum. (O’Neill & 
Murphy, 2010, p. 7) 

 
 Ainda assim, Isaacs considera as taxonomias "helpful"(Isaacs, 1996, p. 2) e, no âmbito do meu 
Projeto Educativo, esta ferramenta interessa-me particularmente como referência para validar de uma forma 
mais completa a aprendizagem dos alunos de acordo com o "panorama of the range of educational 
possibilities"(Krathwohl, 2002, p. 212). 
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 2.1.1. Domínio cognitivo 
 
 Anderson e Krathwohl, em 2001, revendo a taxonomia original de Bloom, de 1950, sugerem a 
seguinte taxonomia para o domínio cognitivo: 
 
 1º Nível - "Lembrar: Relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Reconhecer requer 
distinguir e selecionar uma determinada informação e reproduzir ou recordar está mais relacionado à busca 
por uma informação relevante memorizada." 
 2º Nível - "Entender: Relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento 
previamente adquirido. A informação é entendida quando o aprendiz consegue reproduzi-la com suas 
“próprias palavras”" 
 3º Nível - "Aplicar: Relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica e 
pode também abordar a aplicação de um conhecimento numa situação nova." 
 4º Nível - "Analisar: Relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, 
importantes e menos importantes e entender a inter-relação existente entre as partes." 
 5º Nível - "Avaliar: Relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos 
e quantitativos ou de eficiência e eficácia." 
 6º Nível - "Criar: Significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, uma 
nova solução, estrutura ou modelo utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos. Envolve 
o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e métodos por meio da percepção da 
interdisciplinaridade e da interdependência de conceitos"(A. P. D. C. M. Ferraz & Belhot, 2010, pg. 429). 
 

 2.1.2. Domínio afetivo 
 
 Segundo McNeil, o domínio afetivo foca "the manner in which we deal with things emotionally, 
such as feelings, values, appreciation, enthusiasms, motivations, and attitudes"(McNeil, 2011, pg. 28). 
Krathwohl, Bloom e Masia, em 1973, sugerem a seguinte taxonomia para o domínio afetivo: 
 
 1º Nível - "Receiving Phenomena: Awareness, willingness to hear, selected attention." 
 2º Nível - "Responding to Phenomena: Active participation on the part of the learners. Attends and 
reacts to a particular phenomenon. Learning outcomes may emphasize compliance in responding, 
willingness to respond, or satisfaction in responding (motivation)." 
 3º Nível - "Valuing: The worth or value a person attaches to a particular object, phenomenon, or 
behavior. This ranges from simple acceptance to the more complex state of commitment. Valuing is based on 
the internalization of a set of specified values, while clues to these values are expressed in the learner's overt 
behavior and are often identifiable." 
 4º Nível - "Organization: Organizes values into priorities by contrasting different values, resolving 
conflicts between them, and creating a unique value system. The emphasis is on comparing, relating, and 
synthesizing values." 
 5º Nível - "Internalizing values (characterization): Has a value system that controls behavior. The 
behavior is pervasive, consistent, predictable, and most importantly, characteristic of the learner. 
Instructional objectives are concerned with the student's general patterns of adjustment (personal, social, 
emotional)"(McNeil, 2011, pg. 28). 
 

 2.1.3. Domínio psicomotor 
 
 O domínio psicomotor engloba os objetivos educacionais direcionados para a motricidade. Harrow, 
em 1972, sugere a seguinte taxonomia para este domínio: 
 
 1º Nível - "reflex: objectives not usually written at this ‘low’ level." 
 2º Nível - "fundamental movements: applicable mostly to young children (crawl, run, jump, reach, 
change direction)." 
 3º Nível - "perceptual abilities: catch, write, balance, distinguish, manipulate." 
 4º Nível - "physical abilities: stop, increase, move quickly, change, react." 
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 5º Nível - "skilled movements: play, hit, swim, dive, use." 
  6º Nível - "non-discursive communication: express, create, mime, design, interpret"(Isaacs, 1996, p. 
4). 
 

2.2. Seleção e adaptação das taxonomias 
 
 Neste Projeto Educativo, foram utilizados o domínio cognitivo de Bloom, revisto por Anderson e 
Krathwohl em 2001, o domínio afetivo de Krathwohl, Bloom e Masia de 1973 e o domínio psicomotor de 
Harrow de 1972. 
 Note-se que estas taxonomias foram adaptadas e escolhidas de entre outras possibilidades 
encontradas porque as considerei mais adequadas às especificidades deste Projeto Educativo sobre a 
exploração e assimilação da técnica estendida da guitarra numa fase inicial da aprendizagem. Torna-se 
pertinente abordar o referido processo de seleção e adaptação das taxonomias. 
 Primeiro, quanto ao domínio cognitivo, a taxonomia original de Bloom considera a avaliação como 
o nível mais elevado, enquanto que a revisão de 2001 de Anderson e Krathwohl já altera essa hierarquia, 
colocando a criação no topo. Sendo este um projeto que assenta na exploração e improvisação, acredito que a 
criação musical é, de facto, o objetivo cognitivo mais elevado que se pretende dos alunos. Considera-se ainda 
que a versão revista, à partida, estará mais atualizada no conhecimento científico. E afinal, parece lógico que 
o aluno deve, do ponto de vista cognitivo, avaliar os recursos expressivos antes de os selecionar, adaptar e 
incorporar na sua improvisação. Note-se ainda que omiti a dimensão do conhecimento, limitado apenas por 
restrições de tempo para a validação. Caso optasse pela adoção da taxonomia com duas dimensões, obteria 
muito mais questões para a bateria de testes. Como o tempo já foi escasso para a aplicação da bateria adotada 
e o contexto não permitia de todo a marcação de outras sessões fora da aula de guitarra dos três alunos, 
mantive a unidimensionalidade do domínio cognitivo. 
 Segundo, no domínio afetivo, excluí os dois últimos níveis da taxonomia de Krathwohl, Bloom e 
Masia de 1973. Acredito que, no curto espaço de tempo dedicado à implementação do Projeto Educativo, não 
seria esperada a observação de mudanças muito profundas na organização e caracterização dos valores de 
cada aluno. Num projeto mais longo, já poderia adotar o quarto e quinto níveis, aferindo a evolução das 
hierarquias de valores dos alunos ao longo dos anos. Assim, a valorização da técnica estendida foi tomada 
como o objetivo máximo do domínio afetivo. 
 Terceiro, quanto ao domínio psicomotor, optei pela proposta de Harrow, devido ao foco na 
comunicação e na expressão, que considerei particularmente adequado para uma investigação na área da 
música. Outras possibilidades, como as taxonomias de Simpson de 1972 ou de Dave de 1975, não focam este 
aspeto, procurando apenas o aumento do domínio físico. Note-se que omiti os primeiros quatro níveis, visto 
que não os considerei de todo pertinentes para esta investigação. Afinal, a exigência do Projeto Educativo 
começa logo nos movimentos que exigem habilidade, não sendo lógica nem adequada a avaliação de meros 
reflexos ou de movimentos simples, o que já poderia enquadrar-se, por exemplo, num estudo com 
participantes com Necessidades Educativas Especiais. Assim, assume-se à partida que os alunos já dominam 
os primeiros quatro níveis e pretende-se que atinjam a evolução da mera execução para a comunicação 
através da música. 
 

2.3. Hierarquias de objetivos 
 
 Da dialética entre o tema deste Projeto Educativo e as taxonomias adotadas, surgiram as seguintes 
hierarquias de objetivos: 
 

Domínio Cognitivo 
 

Anderson e Krathwohl, 2001 
 

1º Nível – Lembrar 
Lembrar a técnica estendida. 

 
2º Nível – Compreender 

Compreender a técnica estendida. 



 

 356 

 
3º Nível – Aplicar 

Aplicar a técnica estendida. 
 

4º Nível – Analisar 
Analisar a técnica estendida. 

 
5º Nível – Avaliar 

Avaliar a técnica estendida. 
 

6º Nível – Criar 
Criar com a técnica estendida. 

 
Domínio Afetivo 

 
Krathwohl, Bloom e Masia, 1973 

 
1º Nível – Receber 

Escutar a técnica estendida. 
 

2º Nível – Responder 
Explorar a técnica estendida. 

 
3º Nível – Valorizar 

Valorizar a técnica estendida. 
 

Domínio Psicomotor 
 

Harrow, 1972 
 

5º Nível – Movimentos que exigem habilidade 
Executar a técnica estendida. 

 
6º Nível – Comunicação não-verbal 

Expressar através da técnica estendida. 
 

 Desta forma, são delimitados os objetivos máximos deste Projeto Educativo: 
 
Criar com a técnica estendida. 
Valorizar a técnica estendida. 
Expressar através da técnica estendida. 
 

3. Revisão da Literatura 
 

3.1. Introdução 
 
 Durante a pesquisa bibliográfica, consultei o motor de busca Google Scholar e as bases de dados 
ERIC, JStor, Scopus e Web of Science, encontrando diversos artigos sobre técnica estendida. Certos temas 
revelaram-se transversais à literatura, pelo que os desenvolvi isoladamente. 
 
 
 



 

 

 

357  

3.2. Técnica estendida 
 

 3.2.1. Obstáculos no ensino da técnica estendida 
 
 O ensino da técnica estendida lida com vários obstáculos. 
 Primeiro, dependendo do instrumento e do grau de dificuldade, pode haver escassez de repertório 
e/ou falta de acesso. No caso da bateria, “a quantidade de obras encontradas é relativamente pequena, dada a 
dificuldade de acesso a tal material. A maioria das peças não está disponível em bibliotecas ou lojas, sendo 
obtida através de contato direto com os compositores”(E. Carinci, 2012, p. 24). No caso da flauta há uma 
“dificuldade de ter acesso a tais trabalhos”(Olson, 1998 e Marrs, 2004 apud Daldegan, 2009, p. 9). Como 
último exemplo, no caso do trompete, “there exists a need for additional pedagogical materials that can be 
used to introduce extended techniques to students”(Cherry, 2009, p. iv). 
 Segundo, “um dos problemas da exploração do repertório contemporâneo em aulas de instrumento é 
que este é em geral muito difícil tecnicamente, o que via de regra impede a sua utilização com 
iniciantes”(Daldegan, 2009, p. 4). Esta dificuldade generalizada justifica-se, visto que “o uso de técnica 
estendida” pode exigir “maior esforço e responsabilidade do intérprete para suas escolhas 
interpretativas”(Santos, 2012, p. 104). 
 Terceiro, há frequentemente o obstáculo da notação, sendo que “muitas vezes é justamente a notação 
que afasta o músico da obra que envolva sonoridades estendidas, mesmo que esta não esteja além de sua 
capacidade técnica”(Daldegan, 2009, p. 5). O problema, para o intérprete, reside na “necessidade de 
reconhecer e decodificar uma imensa variedade de signos utilizada pelos compositores atuais - atividade esta 
que se mostra impossível sem o conhecimento da teoria e da técnica da música contemporânea”(Presgrave, 
2008 apud E. Carinci, 2012, p. 24). A notação é uma dificuldade até para os compositores, como refere 
Trevor Wishart: 
 

A major problem in the compositional use of these new sound resources has been to develop a 
notation which is both sufficiently detailed (requiring lots of information about timbre and about 
modes of production, normally taken for granted in a conventional notation) and yet sufficiently 
clear to be read in performance (requiring as little information as possible!). (Wishart, 1980, p. 
314) 

 
 A origem do problema é identificada por Murray Schafer: “o dilema da notação musical 
convencional está hoje no fato de ela já não estar à altura de enfrentar o emaranhado dos mundos da 
expressão musical e do ambiente acústico (...), provavelmente o fato musical mais significativo de nosso 
século”(Schafer, 1977 apud Daldegan, 2009, p. 5). 
 Por fim, o quarto obstáculo, “um ciclo vicioso com relação à música contemporânea “não conheço, 
não gosto e não toco” que afeta e prejudica inclusive músicos profissionais, que muitas vezes são também 
professores de instrumentos” Por isso, há “falta de conhecimento e de experiência práticos (“hands-on”) em 
lidar com os problemas técnicos específicos desse tipo de música” e “falta de familiaridade com a literatura 
disponível”(Olson, 1998 e Marrs, 2004 apud Daldegan, 2009, p. 9). Daldegan aponta, como uma possível 
solução para este problema, “o aprendizado de técnicas estendidas, juntamente com a exposição ao repertório 
contemporâneo e especialmente a execução de peças que explorem este material sonoro”(Daldegan, 2009, p. 
4). 
 

 3.2.3. Ensino da técnica estendida aos instrumentistas mais 
jovens 
 
 Vários autores defendem o ensino da técnica estendida a instrumentistas mais jovens. 
 Cherry, após a criação de peças introdutórias à técnica estendida do trompete, explica que “the 
exercises are written as an introduction to many of these techniques, offering opportunities to experiment 
with the more challenging techniques before encountering them in the literature”(Cherry, 2009, p. iii), tendo 
como objetivo “to aid the serious student of the trumpet in meeting all the expectations of the 
repertoire”(Cherry, 2009, p. iv). 
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 Para além da preparação técnica, há autores que procuram a preparação estética: 
 

Os instrumentistas Alexandre Rosa (2011) e Valentina Daldegan (2011) propõem em seus artigos o 
uso de técnicas estendidas para alunos iniciantes, em idades que variam de sete a treze anos, com 
expectativas de que estes possam ampliar seus horizontes musicais, de forma lúdica e prazerosa. (E. 
Carinci, 2012, p. 21) 

 
 Está presente na literatura a ideia de que as crianças são particularmente abertas a sonoridades 
diferentes, como a sonoridade da música contemporânea. Assim, Olson defende que "aspectos relativos à 
música contemporânea", nos quais se inclui também a técnica estendida, "são de especial interesse para 
instrumentistas mais jovens: as crianças com freqüência conseguem identificar-se mais prontamente com 
questões pertinentes à música escrita recentemente do que com a música européia dos séculos XVII e 
XIX"(Olson, 1998 apud Daldegan, 2009, p. 2). Daldegan levanta mais argumentos para reforçar a mesma 
ideia: 
 

Nota-se também que, ao iniciar-se no instrumento, as crianças se interessam principalmente pelo 
próprio instrumento, e não por um gênero ou repertório em especial o que pode facilitar o trabalho 
com gêneros que lhes sejam pouco ou nada familiares, como a música contemporânea (Daldegan, 
2009, p. 3). 

 
 A mesma autora refere ainda que, “a princípio, as crianças geralmente são abertas a músicas que 
envolvam sonoridades diferentes e acham divertido explorar novas possibilidades sonoras”(Daldegan, 2009, 
p. 3). 
 Daldegan chega mesmo a afirmar que, numa fase inicial da aprendizagem do instrumento, há uma 
maior facilidade para trabalhar a técnica estendida. 
 

Alunos adiantados têm maior dificuldade em começar a produzir sons “estendidos” do que os 
iniciantes, que geralmente conseguem fazê-lo brincando, literalmente. Portanto o incentivo e o 
trabalho com estas técnicas desde o início, inclusive com crianças, pode ser de grande valia para o 
seu desenvolvimento. (Daldegan, 2009, p. viii) 

 
 O ensino da técnica estendida aos instrumentistas mais jovens é defendido por vários autores para 
instrumentos tão distintos como a flauta transversal, o contrabaixo ou a bateria, isto é, um aerofone, um 
cordofone e um idiofone. 
 No contexto da flauta transversal, Daldegan refere que “no início do aprendizado da flauta 
transversal os alunos produzem sons que não fazem parte da sonoridade tradicional do instrumento.” 
Adotando aparentemente um tom de crítica, comenta que “estes “equívocos” são, de modo geral, 
prontamente corrigidos pelos professores de instrumento”(Daldegan, 2009, p. 3). 
 No contexto do contrabaixo, “o estudo da iniciação ao contrabaixo utilizando música contemporânea 
é a proposta de Rosa (2011), em estudo que propõe uma forma de utilizar as técnicas estendidas através da 
exploração lúdica do instrumento, resultando em composições para grupos de contrabaixos”(Rosa, 2011 apud 
E. Carinci, 2012, p. 25). 
 Carinci defende a aplicação da mesma abordagem em relação à bateria: 
 

Faço uma observação para que também sejam adotados, sempre que possível, pelos programas de 
ensino da bateria, procedimentos de ensino das técnicas estendidas, a exemplo das iniciativas citadas 
acima. Como professor de bateria, eu também compartilho da abordagem de Dalgedan e Rosa, ao 
introduzir técnicas estendidas desde o início do estudo com meus alunos e tenho obtidos bons 
resultados. (E. Carinci, 2012, p. 25) 

 
 Por fim, note-se que concordo profundamente com a opinião destes autores, pelo que pretendo 
aplicar o ensino da técnica estendida aos instrumentistas mais jovens também no contexto da guitarra, de 
modo a proporcionar-lhes uma aprendizagem técnica e estética que considero essencial. Afinal, "aprender 
como introduzir a música contemporânea, suas questões técnicas e estéticas, é um dos principais deveres dos 
professores de instrumento"(Olson, 1998 apud Daldegan, 2009, p. 2). 
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 3.2.4. Técnica estendida e a motivação 
 
 Poderá haver uma relação entre a técnica estendida e a motivação, visto que as crianças geralmente 
“acham divertido explorar novas possibilidades sonoras”(Daldegan, 2009, p. 3). 
 Delalande “sugere que a produção do som está ligada à possibilidade do sujeito manipular o mundo 
sonoro em que vive, e que, portanto, provoca prazer”(Delalande, 1984 apud Daldegan, 2009, p. 3). 
 

 3.2.5. Técnica estendida e a improvisação 
 
 Existe, ao longo da literatura, uma “relação estreita entre técnicas estendidas e improvisação”(E. J. 
Carinci et al., 2010, p. 100). Isto porque “as técnicas estendidas surgem a partir da experimentação de 
músicos e compositores”(E. J. Carinci et al., 2010, p. 100), ou seja, a “demanda, por exploração e novos 
timbres, pode ser um requisito de compositores ou pode fazer parte da pesquisa do próprio músico”(E. 
Carinci, 2012, p. 23). 
 Esta demanda transparece, por exemplo, na seguinte reflexão do compositor Trevor Wishart, 
referindo-se à técnica estendida vocal: 
 

I have also been concerned to explore to what extent and in what ways each sound can be varied (in 
pitch, pitch-content, filter-settings, noise-content etc) and in particular how – physically speaking – 
sounds can be transformed into one another in live performance. (...) This approach is very close to 
one way of working in free improvisation, and improvisatory exploration has been an important 
element in my research. (Wishart, 1980, p. 314) 

 
 Tomemos ainda, como segundo exemplo, o comentário do guitarrista Gary Ryan: “sometimes I 
experiment with sounds, extended techniques and things like that produce a certain kind of timbre and then 
I’ll think ‘ah yes, I can do this with them’”(Holmes, 2011, p. 315). 
 Devido a esta relação, Jonathan Oliveira conclui que “a abordagem exploratória de timbre e técnica 
deve nortear também o ensino das técnicas estendidas”(Oliveira, 2014, p. 64). 
 

 3.2.6. Danificação dos instrumentos 
 
 Note-se que, recorrendo à técnica estendida, os instrumentistas “use the instruments in ways 
unimagined by their makers”(Alberman, 2005, p. 48). 
 Assim, alguns autores alertam para o risco inerente à execução da técnica estendida, que pode levar 
à danificação dos instrumentos. Referindo-se ao piano, Ishii alerta: 
 

Some people may argue that extended techniques and foreign objects for prepared piano works 
actually damage the instrument. Without information on a proper method of executing techniques 
and preparing the piano, it is possible that the pianist could damage the instrument. (Ishii, 2005, p. 
100) 

 
 No contexto do violino, Steinberg reforça a mesma ideia: 
 

Various techniques adversely affect the instrument. Some may render it unstable for the remainder 
of a performance while others may cause actual physical damage. In the first category the main 
problem is tuning. Scordatura, retuning of the strings, carries a warning against tuning too high, 
which can break the strings or place undue tension on the body. (Steinberg, 2002, p. 353) 

 
 No entanto, é referido que, com a devida informação e correta execução, a danificação dos 
instrumentos deixa de constituir um risco substancial. Assim, Ishii, referindo-se à danificação do piano, 
refere que, “in order to prevent this, pianists and composers must expand their knowledge of extended 
techniques and have a great respect for the piano”(Ishii, 2005, p. 100-101), ou seja, “if performed carefully, 
they will not damage an instrument”(Alberman, 2005, p. 48). 
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4. Métodos 
 

4.1. Caracterização dos participantes 
 
 A implementação deste Projeto Educativo ocorreu no contexto do meu estágio do Mestrado em 
Ensino de Música. Assim, os participantes foram reduzidos aos meus três alunos de iniciação na Escola de 
Artes da Bairrada, cujas idades oscilam entre os 8 e os 9 anos. Deste modo, este Projeto Educativo 
desenvolve-se dentro da mesma faixa etária que os projetos dos “instrumentistas Alexandre Rosa (2011) e 
Valentina Daldegan (2011)” que “propõem em seus artigos o uso de técnicas estendidas para alunos 
iniciantes, em idades que variam de sete a treze anos”(E. Carinci, 2012, p. 21). 
 Quanto ao tempo de estudo do instrumento, no estudo de Daldegan participaram “quatro crianças de 
oito a treze anos (...) que haviam iniciado seu aprendizado de flauta transversal há menos de dois 
anos”(Daldegan, 2009, p. 43). Seria talvez preferível que os participantes deste Projeto Educativo tivessem 
um tempo de aprendizagem da guitarra semelhante, visto que “a princípio, as crianças geralmente são abertas 
a músicas que envolvam sonoridades diferentes e acham divertido explorar novas possibilidades 
sonoras”(Daldegan, 2009, p. 3) e “alunos adiantados têm maior dificuldade em começar a produzir sons 
“estendidos” do que os iniciantes, que geralmente conseguem fazê-lo brincando, literalmente. Portanto o 
incentivo e o trabalho com estas técnicas desde o início, inclusive com crianças, pode ser de grande valia para 
o seu desenvolvimento”(Daldegan, 2009, p. viii). No entanto, dois dos três alunos envolvidos neste projeto já 
começaram a sua aprendizagem há dois anos, sendo que a terceira aluna já tem três anos de aprendizagem do 
instrumento. Ainda assim, estendi a minha concepção de "fase inicial de aprendizagem da guitarra" aos 
quatro anos de iniciação. 
 Lamento apenas a amostra reduzida, visto que três alunos é um número de participantes algo escasso 
para extrapolar conclusões de grande validade externa. 
 Note-se que não são apresentados os nomes reais dos participantes, sendo adotados nomes fictícios, 
com o intuito de proteger a sua identidade. Segue-se uma breve caracterização de cada um dos três 
participantes. 
 A aluna Francisca tem 8 anos e frequenta o terceiro ano de Iniciação. Trata-se de uma aluna muito 
participativa, sempre com muito entusiasmo. Tem uma percepção auditiva muito desenvolvida. Tende a 
desistir rapidamente quando é confrontada com dificuldades. 
 A aluna Vera tem 9 anos e frequenta o quarto ano de Iniciação. Trata-se de uma aluna extremamente 
atenta, empenhada e perfeccionista. Tem um comportamento exemplar e procura sempre a excelência em 
tudo o que faz. Revela uma maturidade muito elevada para a sua idade. 
 O aluno Tomás tem 8 anos e frequenta o terceiro ano de Iniciação. Trata-se de um aluno muito 
agitado, irrequieto e indisciplinado. Faz constantemente questão de interromper e perturbar o bom 
funcionamento das aulas das mais variadas formas. Por vezes, amua e recusa-se a participar. 
 Note-se como, apesar de existir uma certa homogeneidade ao nível da idade e do tempo de estudo do 
instrumento, há uma clara diversidade de perfis. 
 

4.2. Materiais 
 
 Para implementar este Projeto Educativo, foram necessários os materiais comuns a uma aula de 
guitarra convencional, nomeadamente, um espaço iluminado, quatro cadeiras, quatro guitarras e quatro 
pedais (ou outro tipo de suporte). Não foram necessárias estantes. 
 Diversos objetos externos à guitarra são requeridos para a realização de certas técnicas, sendo 
preferível, sempre que possível, conjuntos de quatro objetos para que estes não tenham que circular 
constantemente entre os alunos e o professor. 
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 Tendo como principais fontes a “techniques list”(Vishnick, 2014, p. 21) sugerida por Vishnick em 
“A Survey of Extended Techniques on the Classical Six-String Guitar with Appended Studies in New 
Morphological Notation” e a “list of examples”(Lunn, 2010, p. x) sugerida por Lunn em “Extended 
Techniques for the Classical Guitar: A Guide for Composers”, segue-se um conjunto de objetos utilizados na 
técnica estendida da guitarra: 
 
 - Palhetas 

- Esponjas 
- Colheres (de chá) 
- Arcos 
- Slides 
- Surdinas 
- Fósforos 
- Jornais 
- Rolhas 
- Molas 
- Clipes 
- Cordéis 
- (Todo o tipo de outros pequenos objetos ou materiais para diferentes guitarras preparadas) 

 
 Para a escuta e/ou visionamento das técnicas em contexto musical, será imprescindível um meio de 
reprodução de áudio e vídeo com qualidade. Será necessário ainda o acesso a todos os exemplos musicais, o 
que poderá exigir uma ligação à internet durante as aulas. Como alternativa, poderá ser efetuado previamente 
o download de cada exemplo musical e eventualmente uma conversão de formato e/ou gravação num suporte 
multimédia para que os exemplos sejam compatíveis com o meio de reprodução disponível. 
 

4.3. Procedimentos 
 

 4.3.1. Implementação 
 
 Os procedimentos foram delineados de forma a atingir os objetivos definidos. Desta forma, foram 
elaborados quatro momentos. 
 O primeiro momento consiste em reproduzir uma gravação de áudio e/ou vídeo para os alunos 
escutarem e/ou visionarem, pedindo-lhes para localizarem sons que lhes pareçam diferentes dos sons 
tradicionais da guitarra. Isto exigirá concentração e escuta do timbre, duas capacidades inerentes à 
performance na guitarra clássica. Se o aluno não localizar a técnica estendida no excerto completo escutado, 
será reproduzida de novo a secção que contém a técnica estendida. Se, ainda assim, não for localizada, será 
reproduzido de novo apenas um curto trecho que contenha a técnica estendida. Desta forma, será assegurada 
a escuta da técnica estendida num contexto holístico, enquadrada numa obra do repertório, evitando um 
ensino atomístico de técnicas isoladas de um contexto musical. 
 No segundo momento, após a escuta do timbre desconhecido, será pedido ao aluno para tentar imitar 
o mesmo som na guitarra. Ele será incitado a explorar todas as possibilidades do instrumento, de forma a 
tentar obter um som semelhante. Este exercício de exploração em busca do timbre escutado é uma tarefa real 
do guitarrista, quando procura reproduzir o timbre que audia. 
 No terceiro momento, quer a técnica certa seja ou não descoberta pelo aluno, pois o que é valorizado 
é o processo de exploração, ser-lhe-á ensinado o nome da técnica estendida escutada e indicações para uma 
execução eficaz e eficiente. 
 No quarto momento, é pedido aos alunos para improvisarem livremente, aplicando a técnica 
aprendida. Durante esta improvisação livre, são utilizadas várias imagens programáticas associadas a 
variações ao nível do timbre, registo, dinâmica, textura e contorno. 
 Desta forma, os primeiros três momentos procuram atingir os objetivos “lembrar, compreender, 
aplicar, executar, receber e responder relativamente à técnica estendida”. O quarto momento procura atingir 
os objetivos “aplicar, criar e expressar através da técnica estendida”. À medida que forem sendo conhecidas 
mais técnicas, estas serão decompostas nos elementos que as constituem e comparadas entre si, pretendendo-
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se atingir o objetivo "analisar a técnica estendida". Com o tempo, pretende-se que a exposição à técnica 
estendida vá ajudando os alunos a atingir os objetivos "avaliar e valorizar a técnica estendida". 
 Na implementação do Projeto Educativo, por questões de logística, houve uma separação entre as 
aulas exclusivamente convencionais e as aulas exclusivamente dedicadas à técnica estendida. No entanto, 
proponho que estes quatro momentos sejam adotados para os primeiros minutos de cada aula lecionada, 
sendo apresentado um exemplo musical por aula. Assim, por vezes, será apresentada a mesma técnica já 
aprendida numa obra diferente, para verificar se o aluno reconhece uma determinada técnica estendida. Neste 
caso, o primeiro momento necessitará também da identificação da técnica estendida e não acontecerá nem o 
segundo nem o terceiro momentos. Desta forma, o quarto momento poderá ser mais desenvolvido. 
 Não é pretendido que este Projeto Educativo substitua as aulas convencionais, mas antes que as 
complemente. 
 Progressivamente, com o domínio da técnica, com a escuta do exemplo do Professor e das gravações 
apresentadas e com a prática da improvisação livre, é esperado que o aluno vá, cada vez mais, aprendendo a 
expressar-se através da técnica estendida. 
 À medida que o leque de técnicas for aumentando, as improvisações livres poderão ser constituídas 
por diferentes combinações das técnicas aprendidas. 
 Como complemento, será abordada a guitarra preparada, isto é, a guitarra com a inclusão de objetos 
externos que alteram o seu som. Após o contacto com guitarras preparadas sugeridas especificamente pelo 
repertório, abordadas através dos quatro momentos propostos, será pedido aos alunos para prepararem as suas 
próprias guitarras preparadas, incitando-os a efetuar, em casa, uma exploração profunda do timbre de uma 
forma lúdica e agradável. Para além de que os alunos poderão desenvolver uma relação afetiva com a sua 
própria guitarra preparada, o que os poderá ajudar a valorizar e a apropriar-se mais da técnica estendida. 
 Tendo como principais fontes o “key repertoire”(Vishnick, 2014, p. 22) sugerido por Vishnick em 
“A Survey of Extended Techniques on the Classical Six-String Guitar with Appended Studies in New 
Morphological Notation” e a “list of examples”(Lunn, 2010, p. x) sugerida por Lunn em “Extended 
Techniques for the Classical Guitar: A Guide for Composers”, reuni um conjunto de peças que contém as 
várias técnicas estendidas que foram abordadas com os alunos. Procurei versões que, da forma mais 
equilibrada possível, conciliassem a qualidade ao nível da interpretação musical e da correção técnica à 
qualidade de imagem e de som. 
 Ao todo, houve nove sessões de exploração da técnica estendida. Segue-se, para cada sessão do 
Projeto Educativo, de forma sumariada, as informações referentes às técnicas abordadas e aos exemplos 
musicais utilizados: 
 

Sessão nº 1 
Data: 13 de Janeiro 

 
 Breve introdução à técnica estendida. 
 
 Técnica abordada: Dedilhar as cordas à esquerda da pestana 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Brad Richter - A Whisper in the Desert - "Something softly out of silence" 
http://www.believeband.com/artists/176004-4395,brad-richter.html?lang=it 
(Só áudio) 
 
Alberto Ginastera - Sonata for guitar, op. 47 - 2º andamento "Scherzo" 
https://www.youtube.com/watch?v=vETsXy7Og7Q 
 
Nikita Koshkin - Piece with Clocks 
https://www.youtube.com/watch?v=9Il-37tYt3U 
 

Sessão nº 2 
Data: 20 de Janeiro 

 
 Técnica abordada: Glissando de mão esquerda 
Exemplos musicais utilizados: 
 
David Bedford - A Horse, his name was Hunry Fencewaver Walkins 
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https://soundcloud.com/davidbedfordmusic/13-track-13-a-horse-his-name 
(só áudio) 
10:56 
 
Mario Davidovsky - Synchronisms Nº 10 for guitar and tape 
https://www.youtube.com/watch?v=TAAs74kVhcc 
07:00 
 
Alberto Ginastera - Sonata for guitar, op. 47 - 2º andamento "Scherzo" 
https://www.youtube.com/watch?v=vETsXy7Og7Q 
 
 Técnica abordada: Glissando de mão direita 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Leo Brouwer - La espiral eterna 
https://www.youtube.com/watch?v=_gQ-SvKUQu8 
01:47 
 
Helmut Lachenmann - Salut fur Caudwell 
https://www.youtube.com/watch?v=4srzcTt-ysg 
22:50 e 24:00 
 
Rolf Riehm - Notturno fur die trauerlos sterbenden 
https://www.youtube.com/watch?v=gwr1qIGFGW4 
(só áudio) 
00:00, 02:00, 02:45 e 04:00 
 
 Técnica abordada: Slide 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Leo Brouwer - Acerca del cielo, el aire y la sonrisa 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgmeqYiMacc 
 
Benjamin Verdery - Keanae, HI 
https://www.youtube.com/watch?v=ggcHvKfuCa4 
 
Helmut Lachenmann - Salut fur Caudwell 
https://www.youtube.com/watch?v=4srzcTt-ysg 
 
Panayiotis Kokoras - Slide 
https://www.youtube.com/watch?v=dm56Fz1ALGo 
 

Sessão nº 3 
Data: 24 de Fevereiro 

 
 Técnica abordada: Caixa 
Exemplos musicais utilizados: 
 
 O que é a caixa? Escuta de um solo para caixa. 
Evelyn Glennie 
https://www.youtube.com/watch?v=aEdrLjq_RRo 
02:22 
 
Nikita Koshkin - The Prince's Toys Suite 
https://www.youtube.com/watch?v=zcWyB25e3-8 
04:00 
 
Benjamin Verdery - Home is here 
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https://www.youtube.com/watch?v=E4X9l17RuAw 
01:00 
 
Américo Jacomino Canhoto - Marcha triunfal brasileira 
https://www.youtube.com/watch?v=c_NTkEGGfOQ 
01:20 
 
Francisco Tárrega - Jota 
https://www.youtube.com/watch?v=3DM_41-xi_M 
07:45 
 
 Também abordámos: Glissando de caixa 
 

Sessão nº 4 
Data: 09 de Março 

 
 Técnica abordada: Percussão 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Benjamin Verdery - Worry Knot 
http://www.shazam.com/pt/track/60850571/etude-3-worry-knot 
(só áudio) 
 
Alberto Ginastera - Sonata for guitar, op. 47 - 2º andamento "Scherzo" 
https://www.youtube.com/watch?v=vETsXy7Og7Q 
01:00 
 
Phyllis Tate - A sad humoresque 
https://www.youtube.com/watch?v=QNf5DAYTKyA 
01:58 
 
Reginald Smith Brindle - Four Poems of Garcia Lorca 
https://www.youtube.com/watch?v=NbqXSzAdBGg 
 
Hans Werner Henze - Royal Winter Music 
https://www.youtube.com/watch?v=_xsQiN-NpGI 
03:45 
 
Maurizio Pisati - Caprichos de simios y burros 
https://www.youtube.com/watch?v=iDzGPyuusnY 
 
Nikita Koshkin - The Prince's Toys Suite 
https://www.youtube.com/watch?v=zcWyB25e3-8 
01:50 
 

Sessão nº 5 
Data: 16 de Março 

 
 Técnica abordada: Guitarra preparada 
Exemplos musicais utilizados: 
 
 O que é um instrumento preparado? Escuta de um piano preparado. 
John Cage - Sonata V 
https://www.youtube.com/watch?v=jRHoKZRYBlY 
 
Brad Richter - Three Little Nightmares - "Clock strikes midnight" e "I felt a funeral in my brain" 
http://www.believeband.com/artists/176004-4395,brad-richter.html?lang=it 
(só áudio) 
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Nikita Koshkin - Piece with Clocks 
https://www.youtube.com/watch?v=c6XREPYQeVg 
(desfasado mas muito visível) 
09:40 
 

Sessão nº 6 
Data: 13 de Abril 

 
 Observação das guitarras preparadas individualmente por cada aluno (consultar anexo). 
 
 Técnica abordada: Tapping 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Helmut Oehring - Foxfire eins 
https://www.youtube.com/watch?v=bX_r02tGwsg 
 
Leo Brouwer - La espiral eterna 
https://www.youtube.com/watch?v=_gQ-SvKUQu8 
03:27 
 
Leo Brouwer - Paisaje cubano con campanas 
https://www.youtube.com/watch?v=RgXv4KHqZbU 
02:22 
 
Stephen Goss - Oxen of the Sun - "Narcissus" 
https://www.youtube.com/watch?v=2sTQ01QiwOM 
 
Luciano Berio - Sequenza XI 
https://www.youtube.com/watch?v=mnQHm7_hGVk 
01:40 e 05:56 
 
Azio Corghi - Consonancias y redobles 
https://www.youtube.com/watch?v=fHpsJOgWsIo 
03:00 
 
Michael Edward Edgerton - Tempo mental rap (#72), var. 5 
https://www.youtube.com/watch?v=hyYx4wngpF0 
02:17 
 
Rolf Riehm - Toccata Orpheus 
https://www.youtube.com/watch?v=Fy-0JKaCz9g 
 

Sessão nº 7 
Data: 20 de Abril 

 
 Técnica abordada: Utilizar objetos para excitar as cordas (Colher, Esponja, Palheta, Arco) 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Rautavaara - Serenades of the Unicorn 
https://www.youtube.com/watch?v=mByi-i6nW8E 
(colher) 
 
Michael Edward Edgerton - Tempo mental rap (#72), var. 5 
https://www.youtube.com/watch?v=hyYx4wngpF0 
(esponja) 
 
Helmut Lachenmann - Salut fur Caudwell 
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https://www.youtube.com/watch?v=4srzcTt-ysg 
(palheta) 
 
Hans Werner Henze - Memorias de "El Cimarrón" 
https://www.youtube.com/watch?v=sZstER8cxKc 
(arco) 
 

Sessão nº 8 
Data: 27 de Abril 

 
 Técnica abordada: Scordatura 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Robert Beaser - Mountain Songs for flute and guitar - III. "He's Gone Away" 
https://www.youtube.com/watch?v=niPzvdKfNqM 
 
Carlo Domeniconi - Koyunbaba 
https://www.youtube.com/watch?v=BvBs8ShiqQ4 
 
 Técnica abordada: Bend 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Einojuhani Rautavaara - Serenades of the Unicorn 
https://www.youtube.com/watch?v=3njePqByBcM 
02:45 
 
Benjamin Verdery - 11 Estudos 
https://www.youtube.com/watch?v=R9EwLtHahFE 
 
 Técnica abordada: Scordatura ativa 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Leo Brouwer - Paisaje cubano con campanas 
https://www.youtube.com/watch?v=cd3PxuB6PcM 
00:30 
 
Tristan Murail - Tellur 
https://www.youtube.com/watch?v=hqR6nTBzLpc 
05:00 
 
Vineet Shende - Suite in raag marva - "Alap" 
https://www.youtube.com/watch?v=o3ws1MQiBUw 
00:30 
 

Sessão nº 9 
Data: 18 de Maio 

 
 Técnica abordada: Pizzicato 
Exemplos musicais utilizados: 
 
 O que é o pizzicato? Escuta de um quarteto de cordas. 
Bartók - Quarteto Nº4 - "Allegro pizzicato" 
https://www.youtube.com/watch?v=aBs53SlEkso 
 
Leo Brouwer - La espiral eterna 
https://www.youtube.com/watch?v=dSjx4R-eI9w 
01:21 
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 Técnica abordada: Pizzicato bartók 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Nikita Koshkin - Usher Waltz 
https://www.youtube.com/watch?v=w3ulenPf_II 
04:07 
 
Benjamin Verdery - Home is here 
https://www.youtube.com/watch?v=E4X9l17RuAw 
00:25 
 
 Técnica abordada: Cordas abafadas (mute) 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Leo Brouwer - La espiral eterna 
https://www.youtube.com/watch?v=_gQ-SvKUQu8 
03:00 
 
Alberto Ginastera - Sonata for guitar, op. 47 - 2º andamento "Scherzo" 
https://www.youtube.com/watch?v=vETsXy7Og7Q 
01:00 
 
Hans Werner Henze - Memorias de "El Cimarrón" 
https://www.youtube.com/watch?v=sZstER8cxKc 
01:30 
 
 Técnica abordada: Surdina 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Nikita Koshkin - Piece with Clocks 
https://www.youtube.com/watch?v=c6XREPYQeVg 
(desfasado mas muito visível) 
03:27 
 
 Técnica abordada: Tambora 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Alvaro Company - Las Seis Cuerdas 
https://www.youtube.com/watch?v=56R4_l5MkpI 
06:40 
 
Hans Werner Henze - Royal Winter Music - I. "Gloucester" 
https://www.youtube.com/watch?v=XGzqjpeI4xY 
03:24 
 
Reginald Smith Brindle - Four poems of Garcia Lorca - "Lamentacion de la muerte" 
https://www.youtube.com/watch?v=E_IGEiXS8dw 
00:43 
 
 Técnica abordada: Rasgueado 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Manuel Maria Ponce - Concierto del sur 
https://www.youtube.com/watch?v=G0opkHfaQaw 
25:30 
 
Luciano Berio - Sequenza XI 
https://www.youtube.com/watch?v=1kPhoZJvOzQ 
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00:37 
 
 Técnica abordada: Arpejo com as duas mãos 
Exemplos musicais utilizados: 
 
Einojuhani Rautavaara - Serenades of the Unicorn 
https://www.youtube.com/watch?v=3njePqByBcM 
05:40 
 

 4.3.2. Validação 
 
 Os procedimentos foram delineados de forma a validar os objetivos definidos. 
 Há cinco instrumentos de validação. O primeiro, um pré-teste, é efetuado antes da exposição dos 
alunos ao Projeto Educativo. O segundo, um pós-teste, é efetuado no fim da exposição dos alunos ao Projeto 
Educativo. O terceiro e quarto, que ocorrem simultaneamente com o pós-teste, consistem numa improvisação 
programática e numa entrevista gravada. O quinto e último instrumento de validação é a observação direta ao 
longo da implementação do Projeto Educativo. 
 O pré-teste e o pós-teste são idênticos, distinguindo-se apenas pela sua localização temporal. 
Consistem na gravação de uma improvisação de cada aluno, após a indicação: "Improvisa livremente na 
guitarra, criando música de que gostes". Pretende-se verificar a existência ou inexistência da técnica 
estendida na improvisação dos alunos. Se os alunos incorporarem a técnica estendida nas suas improvisações, 
tentando criar música de que gostam, então verifica-se que valorizam a técnica estendida enquanto recurso 
instrumental e musical. Pretende-se, assim, comparar a existência, frequência e diversidade de técnicas 
estendidas utilizadas pelos alunos antes e depois da exposição ao Projeto Educativo, validando o objetivo: 
"valorizar a técnica estendida". 
 A improvisação programática consiste na gravação de uma improvisação de cada aluno sobre dois 
temas programáticos diferentes, após a indicação: "Expressa (um tema programático em particular) através 
de uma improvisação com recurso à técnica estendida." Pretende-se validar o objetivo "Expressar através da 
técnica estendida". 
 A entrevista gravada consiste numa série de perguntas destinadas a validar objetivos diferentes. A 
pergunta 1. "Enumera as técnicas que aprendeste" pretende validar o objetivo "Lembrar a técnica estendida". 
A pergunta 2. "Explica, por palavras tuas, em que consiste (uma técnica em particular)" pretende validar o 
objetivo "Compreender a técnica estendida". A pergunta 3. "Analisa este conjunto de técnicas e circunscreve 
a única que..." pretende validar o objetivo "Analisar a técnica estendida". A pergunta 4. "De que técnica(s) 
gostas mais? Porquê?" e "De que técnica(s) gostas menos? Porquê?" pretende validar o objetivo "Avaliar a 
técnica estendida". As perguntas 5 e 6, "Gostas das aulas", "foram úteis", "Gostas de executar" e "Gostas de 
escutar", pretendem validar o objetivo "Valorizar a técnica estendida". 
 Através da observação direta durante a implementação do Projeto Educativo, são reunidos dados 
adicionais que ajudam a validar os objetivos definidos. 
 Note-se que o pré-teste, o pós-teste, a improvisação programática e a entrevista gravada foram 
sempre realizados individualmente com cada aluno, sem qualquer contacto com os outros alunos. Desta 
forma, as respostas de um participante não influenciaram as respostas dos outros participantes. Com a 
excepção da observação direta, todas as recolhas de dados foram realizadas com apenas um participante de 
cada vez, isolado numa sala onde só estou eu e o participante, enquanto o Prof. Tiago supervisiona os outros 
dois alunos numa outra sala separada. 
 

5. Apresentação e Discussão dos Resultados 
 
 Os dados recolhidos por cada uma das ferramentas de validação serão apresentados e discutidos, 
traçando uma ponte com cada um dos objetivos definidos. 
 
 



 

 

 

369  

5.1. Pré-teste 
 
 Como mencionado, o pré-teste consiste na gravação de uma improvisação de cada aluno, após a 
indicação: "Improvisa livremente na guitarra, criando música de que gostes". Foi realizado dia 16 de 
Dezembro de 2015, antes da exposição dos alunos à técnica estendida. 
 A improvisação da aluna Francisca prolongou-se por 01:20 min. e consistiu em acordes arpejados 
com rasgueados lentos, principalmente com o polegar, intercalados com melodias. Não houve propriamente o 
recurso à técnica estendida, para além dos rasgueados lentos referidos. 
 A improvisação da aluna Vera prolongou-se por 01:42 min. e consistiu numa primeira parte de 
arpejos com a fórmula de mão direita "pimi" e numa segunda parte de rasgueados, simulando uma palheta 
com os dedos polegar e indicador. Foram utilizados acordes como Ré Maior, Dó Maior e Mi menor. Não 
houve propriamente o recurso à técnica estendida, para além dos rasgueados com polegar e indicador 
referidos. 
 A improvisação do aluno Tomás prolongou-se por 03:49 min. e incluiu rasgueados agressivos nas 
cordas graves, simulando uma palheta com todos os dedos juntos, arpejos com o polegar, notas muito sul 
ponticello, glissando, esfregar a mão esquerda nas cordas, cordas abafadas, arpejo com a mão esquerda e 
rasgueado com o indicador. O aluno incorporou muitos recursos da técnica estendida e mostrou muito prazer 
na improvisação. 
 Foi muito interessante notar a diferença entre a improvisação das alunas Vera e Francisca, que 
adotaram um estilo mais convencional, e a improvisação irreverente do aluno Tomás, que incorporou, sem 
saber, muitos recursos da técnica estendida. Pelo prazer demonstrado pelo aluno Tomás durante a 
improvisação, antecipa-se já o potencial lúdico da técnica estendida para esta faixa etária. 
 

5.2. Pós-teste 
 
 Como mencionado, o pós-teste consiste na gravação de uma improvisação de cada aluno, após a 
indicação: "Improvisa livremente na guitarra, criando música de que gostes". Foi realizado dia 25 de Maio de 
2016, após a exposição dos alunos à técnica estendida. 
 A improvisação da aluna Francisca prolongou-se por 05:15 min. e consistiu em acordes arpejados 
com rasgueados lentos, principalmente com o polegar, intercalados com melodias e arpejos. Não houve 
propriamente o recurso à técnica estendida, para além dos rasgueados lentos referidos. 
 A improvisação da aluna Vera prolongou-se por 01:52 min. e incluiu diversos recursos da técnica 
estendida, tais como esfregar a mão esquerda nas cordas, caixa, glissando de caixa, tapping, glissando e 
percussão com as unhas na ilharga e com os nós dos dedos no tampo. Foram ainda executados arpejos com a 
fórmula de mão direita "pim" sobre acordes transpostos à distância de meio-tom. Os vários recursos da 
técnica estendida foram incorporados num discurso, sobrepondo-se e articulando-se. 
 A improvisação do aluno Tomás prolongou-se por 02:11 min. e incluiu diversos recursos da técnica 
estendida, tais como dedilhar as cordas à esquerda da pestana, caixa, percussão no tampo, nas costas e na 
ilharga da guitarra e dedilhar as cordas com a mão esquerda. O aluno mostrou-se particularmente animado 
sempre que aplicava a técnica estendida da guitarra. 
 Note-se que o tempo de improvisação dos alunos modificou-se entre o Pré-teste e Pós-teste. O 
tempo da aluna Francisca aumentou imenso, de 01:20 para 05:15, o tempo da aluna Vera aumentou 
ligeiramente, de 01:42 para 01:52, e o tempo do aluno Tomás decresceu de 03:49 para 02:11. Assim, 
enquanto que o Pré-teste contou com uma duração média de 02:17, o Pós-teste já durou, em média, 03:06. 
Este aumento de 00:49 na média do tempo das improvisações sugere um aumento de confiança dos 
participantes relativamente à improvisação, o que poderá dever-se à prática regular da improvisação durante 
as nove sessões do Projeto Educativo. 
 As improvisações da aluna Francisca foram muito semelhantes, quer antes, quer depois da exposição 
ao Projeto Educativo. A base das performances consistiu em acordes arpejados e a incorporação da técnica 
estendida foi praticamente nula. Isto não prova que a aluna não valorize a técnica estendida, mas sugere que 
estas não têm um papel de relevo nas preferências musicais da aluna, encontrando-se em primeiro plano as 
sucessões de acordes arpejados. No entanto, o tempo de improvisação quase quadruplicou, o que sugere que 
a aluna desenvolveu gosto pela improvisação livre. 
 As improvisações da aluna Vera foram profundamente distintas entre o Pré-teste e o Pós-teste. Note-
se que, tanto antes como depois da implementação do Projeto Educativo, as improvisações da aluna 
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Francisca se mantiveram tendencialmente dentro da técnica convencional e as improvisações do aluno Tomás 
se mantiveram tendencialmente dentro da técnica estendida. No entanto, enquanto que a improvisação da 
aluna Vera durante o Pré-teste praticamente não continha técnica estendida, a improvisação durante o Pós-
teste já inclui diversos exemplos de técnica estendida. A aluna não conhecia a técnica estendida antes da 
exposição ao Projeto Educativo, pelo que não a podia incluir na sua improvisação. O facto de incluir tantos 
exemplos da técnica estendida quando lhe peço para improvisar música de que goste sugere que a aluna 
valoriza a técnica estendida enquanto recurso musical. Note-se ainda a evolução estética das improvisações 
da aluna. Enquanto que a improvisação do Pré-teste conta com uma estética consonante e essencialmente 
ligada a tríades tonais, a estética do Pós-teste já inclui uma linguagem muito mais atonal, contendo acordes 
transpostos à distância de meio-tom, sons de altura indefinida e o recurso ao glissando em diferentes registos. 
Enquanto que, na primeira improvisação, a aluna mostra desconforto quando se engana num acorde, 
corrigindo o erro, note-se como nesta segunda improvisação a aluna já alargou os seus horizontes estéticos, 
aceitando as suas expressões improvisadas como momentos musicais válidos, que não são erros nem estão 
sujeitos a correção. 
 Apesar da improvisação do aluno Tomás, durante o Pré-teste, ser claramente uma exploração dos 
recursos da guitarra, só no Pós-teste é que foram incorporadas técnicas como dedilhar as cordas à esquerda da 
pestana ou várias formas de percussão na guitarra. O aluno não conhecia antes estes recursos, pelo que não os 
podia aplicar, mas agora que os conhece, decidiu incorporá-los, mostrando-se particularmente entusiasmado 
com a execução da técnica estendida. Isto sugere que o aluno passou a valorizar estes recursos que, antes da 
exposição ao Projeto Educativo, desconhecia. 
 De entre os três alunos, apenas a aluna Francisca manteve a ausência da técnica estendida nas suas 
improvisações. O aluno Tomás incorporou sempre técnica estendida, incorporando técnicas no Pós-teste que 
ainda não conhecia no Pré-teste. A aluna Vera utilizou a técnica estendida apenas após a exposição ao Projeto 
Educativo. Estes resultados sugerem que dois dos três alunos valorizam a técnica estendida da guitarra 
enquanto recurso expressivo, ao ponto de a utilizarem enquanto improvisam música de que gostam. 
 

5.3. Improvisação programática 
 
 A improvisação programática consiste na gravação de improvisações de cada aluno sobre dois temas 
programáticos diferentes, com recurso à técnica estendida. Foi realizada dia 25 de Maio de 2016, após a 
exposição dos alunos ao Projeto Educativo. 
 A primeira indicação foi: "Expressa a violência e agressividade dos leões através de uma 
improvisação com recurso à técnica estendida". 
 A improvisação da Francisca contou com técnicas como a caixa, glissando de mão direita com a 
unha, tapping e percussão no tampo da guitarra. 
 A improvisação da Vera contou com técnicas como o glissando, tapping e notas graves fortíssimo e 
com apoio. 
 A improvisação do Tomás contou com técnicas como dedilhar as cordas à esquerda da pestana, 
glissando, caixa, percussão com as duas mãos em diferentes zonas do tampo, nas costas e nas costas do braço 
da guitarra e dedilhar as cordas à direita do cavalete. Do ponto de vista formal, houve uma secção de 
glissando, uma secção central de percussão, uma nova secção de glissando e uma cadência final em 
percussão. 
 A segunda indicação foi: "Expressa a doçura e fragilidade dos bebés através de uma improvisação 
com recurso à técnica estendida." 
 A improvisação da Francisca contou com técnicas como dedilhar as cordas à esquerda da pestana, 
percutir levemente com as unhas a ilharga da guitarra, caixa com a primeira e segunda cordas, percussão com 
as unhas na placa metálica do cravelhame, pizzicato nas cordas agudas e glissando nas cordas agudas. 
 A improvisação da Vera contou com técnicas como esfregar a mão esquerda sobre as cordas, usar as 
unhas da mão esquerda como traste sobreagudo e glissando muito débil nas cordas agudas. 
 A improvisação do Tomás contou com técnicas como glissando muito piano, percussão muito piano 
com as duas mãos sobre o tampo e as costas da guitarra, dedilhar as cordas à esquerda da pestana, dedilhar as 
cordas à direita do cavalete e percussão com os dedos sobre o cavalete. 
 Todos os alunos utilizaram a técnica estendida com sucesso, recorrendo a várias técnicas diferentes 
para as suas improvisações. Isto prova que todos os três alunos atingiram os objetivos "Aplicar a técnica 
estendida" e "Criar com a técnica estendida". Quanto ao domínio psicomotor, atingiram certamente o 
objetivo "Executar a técnica estendida", mas superaram-no ao atingir também o objetivo "Expressar através 
da técnica estendida". Note-se como as técnicas são escolhidas e/ou alteradas de acordo com a imagem 
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programática que pretendem expressar. Durante a imagem programática referente ao "leão", os alunos 
executaram as técnicas com mais velocidade ou intensidade ou num registo mais grave. Por outro lado, 
durante a imagem programática referente ao "bebé", os alunos executaram as técnicas mais lentamente ou 
com menos intensidade ou num registo mais agudo. Estas alterações à técnica estendida para que se adapte à 
imagem programática provam que os alunos são capazes de se expressar através da técnica estendida, 
atingindo o mais alto nível da taxonomia do domínio psicomotor de Harrow de 1973. 
 

5.4. Entrevista Gravada 
 
 Como mencionado, a entrevista gravada consiste numa série de perguntas destinadas a validar 
objetivos diferentes. Foi realizada dia 25 de Maio de 2016, após a exposição dos alunos ao Projeto Educativo. 
 

 5.4.1. Pergunta 1 
 
 Na pergunta 1. "Enumera as técnicas que aprendeste", que pretende validar o objetivo "Lembrar a 
técnica estendida", a aluna Francisca respondeu: "Tapping, Glissando, Caixa, Tocar à esquerda da pestana, 
Percussão, Scordatura, Tapping e Glissando, Raspar a unha nas cordas, Guitarra preparada e Bend", a aluna 
Vera respondeu: "Caixa, Percussão e Tocar à esquerda da pestana" e o aluno Tomás respondeu: "Glissando, 
Caixa e Pestana à esquerda". 
 É curioso notar como todos os três alunos se lembraram das técnicas caixa e dedilhar as cordas à 
esquerda da pestana. As técnicas glissando e percussão foram mencionadas por dois alunos. As técnicas 
scordatura, tapping, glissando de mão direita, guitarra preparada e bend foram mencionadas apenas pela 
Francisca. Sugiro a explicação de que, quanto mais tempo de exposição os alunos tiverem com uma 
determinada técnica, mais provável se torna que se lembrem dessa técnica. Afinal, as técnicas de que todos os 
três alunos se lembraram foram ensinadas nas aulas 1 e 3. As técnicas que apenas dois alunos mencionaram 
foram ensinadas nas aulas 2 e 4. As técnicas que apenas a aluna Francisca mencionou foram ensinadas até à 
aula 8. Ninguém mencionou técnicas da aula 9. Isto ocorrerá, possivelmente, porque, no início de cada 
sessão, revíamos rapidamente as técnicas aprendidas nas sessões anteriores, as quais eram por vezes incluídas 
nas improvisações, pelo que, quanto mais cedo foi ensinada uma técnica, maior o tempo de contacto com os 
alunos. 
 Assim, prova-se que, desde que haja o tempo necessário de contacto entre os alunos e as técnicas, 
eles lembram-se das técnicas. 
 

 5.4.2. Pergunta 2 
 
 Na pergunta 2.1. "Explica, por palavras tuas, em que consiste a técnica caixa", que pretende validar 
o objetivo "Compreender a técnica estendida", a aluna Francisca respondeu: "Consiste em fazer tipo o som 
do tambor, mas não é o som do tambor, é o som da caixa. (...) De várias maneiras. Podemos fazer em várias 
cordas." A aluna Vera respondeu: "A técnica da caixa é tipo nós estarmos a tocar tipo a imitar tipo uma 
bateria. Para isso temos que pôr uma corda por baixo ou por cima da outra para dar o som da caixa." O aluno 
Tomás respondeu: "Efeito caixa é como uma bateria" e executou a técnica. 
 Na pergunta 2.2. "Explica, por palavras tuas, em que consiste a guitarra preparada", que também 
pretende validar o objetivo "Compreender a técnica estendida", a aluna Francisca respondeu: "Consiste em 
fazer vários sons, com materiais e colocar colheres ou ter rolhinhas nas cordas e tocar, e sai um som 
diferente." A aluna Vera respondeu: "Guitarra preparada é nós termos alguma coisa, tipo isqueiros, palitos, 
fósforos, coisas, que sirvam para, em vez de ser o som normal das cordas da guitarra, ser um som diferente 
do som normal." O aluno Tomás respondeu: "Guitarra preparada é quando se põe qualquer coisa que agarra 
assim às cordas, o que soa de maneira diferente." 
 Com as perguntas 2.1. e 2.2., comprovamos que os alunos não se limitaram a decorar um nome, 
visto que lhe atribuíram um significado. Enquanto que o aluno Tomás sentiu dificuldade em explicar por 
palavras em que consiste a técnica caixa, executando-a, e embora a Francisca não tenha sido muito concreta 
na sua explicação, a aluna Vera explicou a técnica com muito rigor. Todos os três alunos mencionaram as 
ideias chave que revelam a sua compreensão sobre as técnicas. Todos mencionaram que a técnica caixa 
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reproduz na guitarra o som do instrumento caixa e que a guitarra preparada consiste na colocação de 
materiais externos à guitarra, os quais produzem um som diferente do som convencional. Isto prova que os 
alunos, após contactarem com as técnicas, observando-as, executando-as e escutando a sua explicação, 
compreendem as técnicas que executam. 
 

 5.4.3. Pergunta 3 
 
 Junto com a pergunta 3.1. "Analisa este conjunto de técnicas e circunscreve a única que não utiliza 
quaisquer objetos para além da guitarra", que pretende validar o objetivo "Analisar a técnica estendida", foi 
entregue a seguinte lista de técnicas: "Utilizar um slide de metal ou de vidro / Percutir as cordas com uma 
colher / Guitarra preparada / Esfregar as cordas com uma esponja / Dedilhar as cordas à esquerda da pestana / 
Friccionar as cordas com um arco / Beliscar as cordas com uma palheta". Todos os três alunos, Francisca, 
Vera e Tomás, responderam com correção: "Dedilhar as cordas à esquerda da pestana." 
 Junto com a pergunta 3.2. "Analisa este conjunto de técnicas e circunscreve a única que não implica 
o abafamento das cordas", que também pretende validar o objetivo "Analisar a técnica estendida", foi 
entregue a seguinte lista de técnicas: "Pizzicato / Rasgueado / Cordas abafadas / Surdina". A aluna Francisca, 
incorretamente, respondeu: "Pizzicato". A aluna Vera respondeu "Rasgueado?", num tom interrogativo. O 
aluno Tomás respondeu rapidamente: "Rasgueado". 
 As respostas às perguntas 3.1 e 3.2. sugerem que os alunos são, em geral, capazes de analisar a 
técnica estendida com correção, visto que houve apenas uma resposta errada. Note-se que, para responder 
com correção, é necessário que o participante se lembre das técnicas da lista com compreensão, 
decompondo-as e analisando um detalhe específico, tal como o uso de outros objetos para além da guitarra ou 
o abafamento das cordas. 
 É novamente reforçada a minha hipótese de que, quanto mais cedo foram ensinadas as técnicas, 
mais sólida a aprendizagem dos alunos. Afinal, "dedilhar as cordas à esquerda da pestana", a resposta que 
todos acertaram na pergunta 3.1., foi a primeira técnica ensinada no Projeto Educativo, logo na primeira 
sessão. Por outro lado, o rasgueado e o pizzicato foram ensinados apenas na última sessão, o que talvez 
explique a resposta errada da aluna Francisca e a falta de convicção da aluna Vera. Recordo que, quanto mais 
cedo foram ensinadas as técnicas, mais tempo de exposição lhes foi concedido, visto que, em todas as 
sessões, foram rapidamente revistas todas as técnicas já aprendidas, as quais eram ainda incorporadas em 
algumas improvisações. 
 

 5.4.4. Pergunta 4 
 
 Na pergunta 4.1. "De que técnica(s) gostas mais? Porquê?", que pretende validar o objetivo "Avaliar 
a técnica estendida", a aluna Francisca respondeu: "Tocar à esquerda da pestana. (...) Porque gosto do som 
que faz." A aluna Vera respondeu: "Percussão. (...) Porque, quando nós estamos a tocar guitarra, ela faz tipo 
um som diferente, esquisito, mas fixe, divertido." O aluno Tomás respondeu: "Rasgueado. (...) Porque, ao 
fazer este barulho (faz um rasgueado nas cordas graves), parecemos uma banda de rock. (sorri)" 
 Na pergunta 4.2. "De que técnica(s) gostas menos? Porquê?", que pretende validar o objetivo 
"Avaliar a técnica estendida", a aluna Francisca respondeu: "Abafar as cordas. (...) Porque não gosto muito 
do som que faz." A aluna Vera respondeu: "Caixa. Porque, quando nós estamos a uma corda por cima ou por 
baixo da outra, aquilo está-nos sempre a saltar, aquilo é um pouco difícil e salta-nos muitas vezes." O aluno 
Tomás respondeu: "Corda à esquerda da pestana. (...) Porque, ao fazer isto (dedilha as cordas à esquerda da 
pestana), parece que é um som assim clássico, e não soa muito bem." 
 Estas respostas sugerem que os alunos são, de facto, capazes de avaliar as técnicas segundo critérios 
próprios. Todos os três alunos consideraram o som da técnica como critério, o que é um critério musical e 
válido para avaliar a técnica estendida. Todos os alunos escolheram a técnica de que gostam mais com base 
no critério do som, escolhendo a percussão, o rasgueado e dedilhar as cordas à esquerda da pestana. Quanto à 
técnica de que gostam menos, a aluna Vera acrescentou o critério da dificuldade, referindo-se à técnica caixa. 
Os outros dois alunos utilizaram o critério do som para escolherem as técnicas de cordas abafadas e dedilhar 
as cordas à esquerda da pestana como as técnicas de que gostam menos. O aluno Tomás associa ainda o som 
a um contexto, associando o rasgueado a uma banda de rock e associando o dedilhar as cordas à esquerda da 
pestana a um contexto mais clássico. 
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 Assim, os resultados sugerem que os alunos gostam mais ou menos de uma técnica tendo como 
critério o seu som e a sua dificuldade. Sugerem ainda que os alunos são capazes de avaliar a técnica 
estendida. 
 

 5.4.5. Pergunta 5 
 
 Na pergunta 5.1. "Gostas das aulas de técnica estendida da guitarra? Porquê?", que pretende validar 
o objetivo "valorizar a técnica estendida", de entre as hipóteses "Detesto/Não gosto/Gosto/Adoro", todos os 
três alunos, Francisca, Vera e Tomás, optaram pela hipótese: "Adoro". Quanto à justificação, a aluna 
Francisca respondeu: "Gosto de fazer técnicas, é uma forma divertida de tocar guitarra." A Vera respondeu: 
"Foram divertidas, fixes, aprendemos truques e, assim, podemos mostrar às outras pessoas o que 
aprendemos." O aluno Tomás respondeu: "Porque as aulas aprendemos muitas coisas e nós nunca tínhamos 
aprendido essas técnicas." 
 Na pergunta 5.2. "Consideras que as aulas de técnica estendida da guitarra foram úteis para ti? 
Porquê?", que também pretende validar o objetivo "valorizar a técnica estendida", de entre as hipóteses 
"Não/Sim", todos os três alunos, Francisca, Vera e Tomás, optaram pela hipótese: "Sim". Quanto à 
justificação, a aluna Francisca respondeu: "Porque estiveram-me a ensinar mais sobre guitarra e agora já sei 
mais." A aluna Vera respondeu: "Porque posso mostrar às outras pessoas o que eu aprendi e fico a saber mais 
sobre o que podemos fazer com a guitarra." O aluno Tomás respondeu: "Porque aprende-se muita coisa." 
 Com base nas respostas dos alunos, verificamos que 100% dos alunos "adora" as aulas de técnica 
estendida e ainda as considera úteis. Como justificação, são referidas principalmente a diversão da técnica 
estendida e a aprendizagem de algo novo. Os resultados sugerem que todos os participantes valorizam a 
técnica estendida. 
 

 5.4.6. Pergunta 6 
 
 Na pergunta 6.1. "Gostas de executar as técnicas que aprendeste? Porquê?", que também pretende 
validar o objetivo "valorizar a técnica estendida", de entre as hipóteses "Detesto/Não gosto/Gosto/Adoro", 
todos os três alunos, Francisca, Vera e Tomás, optaram pela hipótese: "Adoro". Quanto à justificação, a aluna 
Francisca respondeu: "Porque é uma forma boa de treinar guitarra, sinto os dedos assim e agora ao fazer 
assim essas técnicas agora até me facilita mais a tocar guitarra." A aluna Vera respondeu: "São divertidas, 
fixes, aprendemos e gosto, são novas, diferentes." O aluno Tomás respondeu: "Porque soam bem." 
 Note-se que as respostas "Adoro" dos alunos Tomás e Vera, por lapso meu, não foram registadas em 
vídeo. 
 Na pergunta 6.2. "Gostas de escutar o som produzido pelas técnicas que aprendeste? Porquê?", que 
também pretende validar o objetivo "valorizar a técnica estendida", de entre as hipóteses "Detesto/Não 
gosto/Gosto/Adoro", os alunos Tomás e Francisca optaram pela hipótese: "Adoro", enquanto que a aluna 
Vera optou pela hipótese: "Gosto". Quanto à justificação, a aluna Francisca respondeu: "Fazem um som giro, 
todas elas, mas eu gosto mais do som de umas do que de outras." A aluna Vera respondeu: "Há umas que têm 
um som muito estranho, esquisito, mas há outras que têm um som agudo, fininho, bonito, assim, menos 
barulhento." O aluno Tomás respondeu: "Porque o som faz sentir que nasce um bebé." 
 Este par de perguntas pretende diferenciar a valorização dos alunos em relação à execução das 
técnicas e em relação ao som das técnicas. Note-se que todos os três alunos responderam "Adoro" em relação 
à execução, mas apenas dois responderam "Adoro" em relação ao som, havendo uma resposta "Gosto". Nas 
justificações, nota-se que a descida de um "Adoro" para "Gosto" reside na diferente valorização de cada 
técnica individual, sendo difícil responder em relação ao todo. Os alunos "adoram" o som de algumas 
técnicas mas não "adoram" o som de todas as técnicas. 
 A aluna Francisca afirmou que a prática da técnica estendida a ajudou nas aulas convencionais de 
guitarra, relação que eu não verifiquei na prática mas que fica registada como uma hipótese pertinente. A 
resposta do aluno Tomás: "Porque o som faz sentir que nasce um bebé", poderá parecer, numa primeira 
análise, apenas um comentário de irreverência e indisciplina. Sinceramente, foi o que pensei quando ouvi 
essa resposta. No entanto, se excluirmos essa possibilidade, note-se que o aluno poderá estar a referir-se à 
improvisação programática, quando lhe pedi para expressar "a doçura e fragilidade dos bebés através de uma 
improvisação com recurso à técnica estendida." Nesse caso, o aluno estaria a explicar que "adora" o som da 
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técnica estendida devido ao seu potencial expressivo, podendo expressar imagens programáticas como, por 
exemplo, o nascimento de um bebé. 
 Ainda assim, os resultados tornam a sugerir que os alunos, em geral, valorizam a técnica estendida. 
 

5.5. Observação Direta 
 
 A observação direta é um instrumento de validação que complementa e confirma os dados 
recolhidos através dos outros instrumentos de validação mencionados. A observação direta ocorreu 
essencialmente durante as sessões do Projeto Educativo, nos dias 13 e 20 de Janeiro, 24 de Fevereiro, 09 e 16 
de Março, 13, 20 e 27 de Abril e 18 de Maio de 2016. No entanto, as aulas convencionais de guitarra 
assistidas e leccionadas aos três alunos de Iniciação não foram isentas de dados relevantes. 
 Em todas as nove sessões do Projeto Educativo, seja pela natureza das atividades, pela minha ação, 
pelo uso de recursos audiovisuais e/ou pela própria técnica estendida em si, os alunos mostraram-se sempre 
muito entusiasmados, interessados, participativos e sorridentes. Não há dúvida de que se mostraram sempre 
mais animados nas sessões de técnica estendida do que nas aulas convencionais de guitarra. 
 No dia 13 de Abril, no início da sexta sessão do Projeto Educativo, observei as guitarras preparadas 
individualmente por cada aluno. O aluno Tomás não trouxe nenhuma guitarra preparada. No entanto, as duas 
alunas, Francisca e Vera, trouxeram as suas próprias visões sobre a guitarra preparada (consultar anexo). A 
guitarra preparada da Francisca consistia em três versões diferentes, recorrendo sempre a tampas de garrafas 
de água. A primeira versão continha uma tampa sobre a primeira e terceira cordas, presa sob a segunda corda. 
A segunda versão acrescentava uma segunda rolha sobre a quinta e terceira cordas, presa sob a quarta corda. 
A terceira e última versão recorria à movimentação de uma rolha presa entre as cordas, alterando o efeito 
sonoro. Estas três versões evidenciavam um profundo trabalho de exploração sonora em casa. A guitarra 
preparada da aluna Vera consistia na colocação de dois objetos, um relógio e um isqueiro, presos entre as 
cordas da guitarra. Da forma como a aluna prendeu os objetos, a bracelete do relógio abafava algumas 
cordas, o mostrador do relógio e o corpo do isqueiro produziam sons percussivos sobre outras cordas e a 
cabeça do isqueiro ressaltava sobre um bordão. Esta paleta sonora tornava-se muito interessante e 
diversificada, revelando, à semelhança da aluna Francisca, uma exploração tímbrica profunda e consciente, o 
que sugere comprometimento, entusiasmo e valorização da guitarra preparada. Note-se, por curiosidade, 
como a imaginação da aluna poderá ter sido condicionada pelos exemplos musicais apresentados. Afinal, o 
relógio poderá ter sido consequência do título da obra "Piece with Clocks" e o isqueiro uma transformação do 
uso de fósforos entre as cordas. Gostaria que todos os três alunos tivessem preparado mais guitarras 
preparadas, recorrendo a materiais mais diversificados, mas esta pequena experiência foi suficiente para 
compreender que a construção de uma guitarra preparada é uma atividade enriquecedora ao nível da escuta 
do timbre e divertida para esta faixa etária. As duas alunas que participaram mostraram-se muito 
entusiasmadas e orgulhosas enquanto me mostravam as suas guitarras preparadas, o que revela que, pelo 
menos, valorizam a guitarra preparada que criaram. 
 Quanto às aulas convencionais de guitarra assistidas e leccionadas aos três alunos de Iniciação, foi 
evidente a vontade e o prazer que todos os três alunos expressaram em relação às sessões do Projeto 
Educativo. Quando os informávamos de que não haveria sessão do Projeto Educativo, protestavam e 
mostravam-se muito desiludidos, enquanto que, quando os informávamos de que haveria sessão do Projeto 
Educativo, celebravam e mostravam-se muito entusiasmados. Este entusiasmo e esta energia positiva que 
todos os três alunos expressaram mostra a adequação e o caráter apelativo que esta proposta de exploração 
dos recursos instrumentais da guitarra pode ter para a faixa etária entre os 8 e os 9 anos. 
 

6. Considerações finais 
 

6.1. Limitações do Projeto Educativo 
 
 Levanto algumas limitações para este Projeto Educativo. 
 Por um lado, há limitações ao nível da validade externa. Como já referi, a quantidade de 
participantes é extremamente escassa. Três alunos é uma amostra tão reduzida que qualquer extrapolação 
carece de grande validade externa. Acresce-se que todos os três alunos estudam na mesma escola com o 
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mesmo Professor e na mesma turma de guitarra. Toda esta uniformidade dos participantes agrava a falta de 
validade externa. Note-se, ainda assim, que os perfis dos alunos são muito diversificados, como se poderá 
verificar na caracterização dos participantes e nos relatórios/reflexões das aulas de guitarra do trio de 
Iniciação. Há uma grande discrepância entre a postura da Vera, sempre bem comportada e a procurar a 
excelência em todas as tarefas da aula, e a postura do Tomás, geralmente indisciplinado e a oferecer 
resistência às tarefas da aula. Assim, esta diversidade de perfis fortalece um pouco a débil validade externa 
deste projeto. 
 Por outro lado, quanto à validade interna, identifiquei, em retrospetiva, algumas fragilidades. Note-
se que uma das ferramentas de validação, a gravação de uma improvisação, que pretende validar o objetivo: 
"Valorizar a técnica estendida", deteta a valorização mas não deteta a desvalorização. Isto é, se o aluno 
recorre à técnica estendida quando tenta improvisar música de que gosta, conclui-se que valoriza essas 
técnicas enquanto recursos expressivos. No entanto, e aqui está a limitação, se o aluno não recorre à técnica 
estendida, isso não sugere, de modo algum, que esta não é valorizada, mas simplesmente que não foi 
utilizada nessa improvisação em particular. Assim, a desvalorização não é detetada por essa ferramenta de 
validação. No entanto, através das perguntas 5 e 6 da entrevista, é possível detetar a desvalorização da técnica 
estendida, através de opções como "Detesto" ou "Não gosto", o que contrabalança essa ineficiência da 
ferramenta escolhida. 
 Outra fragilidade deve-se ao facto das gravações serem efetuadas por mim. A minha presença 
durante a validação pode levar os participantes a responder de forma mais favorável. Isto é, podem sentir-se 
inibidos de responder "Detesto" ou "Não gosto" à minha frente e sentir necessidade de enaltecer a técnica 
estendida na minha presença, mesmo que as respostas não correspondam às suas verdadeiras opiniões. 
Mesmo o uso da técnica estendida nas improvisações pode dever-se apenas ao contexto, utilizando-as por 
estarem a realizar gravações para o Projeto Educativo, quando talvez nunca as utilizassem noutra situação. 
Ainda assim, acredito que a observação direta ao longo das sessões do Projeto Educativo e das aulas 
convencionais de guitarra contrabalançam estas ameaças à validade interna. Refletindo agora, compreendo 
que poderia ter despistado algumas destas variáveis parasitas se tivesse, por exemplo, pedido a outra pessoa 
para gravar os alunos num contexto que estes não associassem ao Projeto Educativo. 
 

6.2. Sugestões para futuras investigações 
 
 Seria pertinente a futura implementação de projetos semelhantes para a guitarra com mais alunos, ou 
mesmo com grupos de controlo. Desta forma, poderiam obter-se conclusões de maior validade externa. 
 Note-se que os participantes deste projeto já tinham, pelo menos, oito anos de idade e dois anos de 
aprendizagem da guitarra. Seria pertinente efetuar-se um estudo semelhante com idades ainda mais jovens e 
numa fase ainda mais inicial da aprendizagem. 
 Seria também interessante implementar o Projeto Educativo com alunos de faixas etárias distintas, 
inclusive da faixa etária sénior mas, ainda assim, numa fase inicial da aprendizagem do instrumento. 
 Como complemento a este estudo, seria pertinente convidar os alunos que participaram neste Projeto 
Educativo para incorporar uma Orquestra de Guitarras, interpretando uma peça para essa formação que 
recorra intensamente à técnica estendida. Desta forma, seria comparada a reação, disposição, entrega e 
correção técnica dos alunos que foram expostos e dos alunos que não foram expostos ao Projeto Educativo. 
Este complemento poderia conferir uma maior validade externa e averiguar o efeito a longo prazo da 
exposição a este Projeto Educativo. 
 Para além deste estudo aplicado à guitarra, são raríssimos os estudos sobre o ensino da técnica 
estendida de outros instrumentos. Cada instrumento é uma fonte organológica distinta de exploração sonora e 
técnica, pelo que a exposição à técnica estendida poderá ter efeitos distintos. 
 

6.3. Conclusão 
 
 Os resultados deste Projeto Educativo sugerem que os alunos, mesmo que ainda estejam numa fase 
inicial da aprendizagem do instrumento e na faixa etária dos 8/9 anos, são capazes de atingir objetivos de 
níveis muito elevados das taxonomias selecionadas. Assim, no domínio cognitivo, são capazes de lembrar, 
compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar com a técnica estendida. No domínio afetivo, são capazes de 
receber, responder e valorizar a técnica estendida. No domínio psicomotor, são capazes de executar e 
expressar através da técnica estendida. 
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 Visto que todos estes objetivos parecem ter sido atingidos na aprendizagem dos alunos através da 
escuta de reportório, exploração sonora na guitarra, estudo da técnica e improvisação livre, defendo que não 
há motivo para adiar o ensino da técnica estendida. Afinal, a técnica estendida do presente será técnica 
convencional no futuro e o ensino musical pretende tornar os jovens do presente nos intérpretes e ouvintes do 
futuro. De acordo com a minha percepção subjetiva do contacto que tenho tido com o ensino da guitarra, o 
ensino de aspetos por vezes considerados "secundários", como a técnica estendida, é adiado de tal forma que 
pode acabar por nunca ser lecionado com profundidade. 
 Assim, espero que este projeto possa inspirar os professores de guitarra a começar logo a expor os 
seus alunos à técnica estendida numa fase inicial da aprendizagem, dando-lhes tempo para assimilar as suas 
especificidades técnicas, sonoras e estéticas. 
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Anexos 
 
 Material de apoio desenvolvido por mim para o Estudo nº1 de Heitor Villa-Lobos. 
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 Logótipo desenvolvido por mim a partir dos logótipos da Universidade de Aveiro e da Escola de 
Artes da Bairrada. Simboliza o intercâmbio entre a Universidade de Aveiro e a Escola de Artes da Bairrada 
através da guitarra. 
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 Cartaz desenvolvido por mim para o Concerto da Classe de Guitarra da Universidade de Aveiro na 
Escola de Artes da Bairrada. 
 

CONCERTO 

CLASSE DE GUITARRA DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

AUDITÓRIO DA ESCOLA DE ARTES DA BAIRRADA 

SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2015 

19:00 H 
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 Programa desenvolvido por mim, com base no modelo de programa da Escola de Artes da Bairrada, 
para o Concerto da Classe de Guitarra da Universidade de Aveiro na Escola de Artes da Bairrada (exterior do 
programa). 
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 Programa desenvolvido por mim, com base no modelo de programa da Escola de Artes da Bairrada, 
para o Concerto da Classe de Guitarra da Universidade de Aveiro na Escola de Artes da Bairrada (interior do 
programa). 
 

 

 

 

 

João Resende 

Preludio, 1006a (J. S. Bach) 

Sonata, Op.47 (A. Ginastera) 

 Esordio 

 Scherzo 

 

Tiago Rodrigues 

Nocturnal after John Dowland, Op.70 (B. Britten) 

 Passacaglia e Tema 

 

Inês Pereira 

Sonata, K178 (D. Scarlatti) 

Cavatina (A. Tansman) 

 Preludio 

 Scherzino 

 Danza Pomposa 

!

Romeu Curto 

Ritmata (E. Krieger) 

En los trigales (J. Rodrigo) 

 

Francisco Berény 

O adormecer de uma pérola (C. Gutkin) 

Sonata, Op.21, Nº1 (F. Carulli) 

 Moderato 

Toryanse Tales (A. Ourkouzounov) 
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 Pedido de autorização para o Encarregado de Educação, desenvolvido por mim para a Masterclass 
com o Professor Pedro Rodrigues. 
 

!

!

!

! Exmo.!Encarregado!de!Educação,!

! Eu,! Pedro! Sanches! Martins! Baptista,! aluno! da! Universidade! de! Aveiro,!
encontro?me! no! 2º! ano! do! Mestrado! em! Ensino! de! Música,! cujo! programa!
curricular!inclui!a!realização!de!um!Estágio!e!a!organização!de!atividades.!

! Desde!o!início!deste!ano!letivo!de!2015/2016,!tenho!estado!a!estagiar!na!
Escola! de! Artes! da! Bairrada,! assistindo! e! leccionando! na! classe! de! guitarra! do!
Professor!Tiago!Matias.!

! É!neste!contexto!que!surge!esta!iniciativa!de!promover!o!contacto!entre!a!
Escola!de!Artes!da!Bairrada!e!a!Universidade!de!Aveiro.!

! Assim,! na!Quinta(feira,! dia! 5! de! Maio! de! 2016! (feriado!municipal! de!
Oliveira!do!Bairro),!convido!o!seu!educando!a!passar!o!dia!na!Universidade!de!
Aveiro,! onde! poderá! assistir! a! aulas! de! ensino! superior! de! guitarra! e! terá! a!
oportunidade!de!trabalhar!individualmente!com!o!Professor!Pedro!Rodrigues.!
No!fim!do!dia,!será!entregue!um!certificado!de!participação.!

! Aguardarei!a!confirmação!da!participação!do!seu!educando,!manifestando!
ainda!a!minha!total!disponibilidade!para!prestar!quaisquer!esclarecimentos.!

! Atenciosamente,!

Professor!Estagiário!

!

__________________________________________________________________________!

!

Confirmação!da!participação!do!educando!

e!autorização!do!Encarregado!de!Educação!

!

__________________________________________________________________________ 
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 Programação desenvolvida por mim para a Masterclass com o Professor Pedro Rodrigues. 
 

!

!

!

! Exmo.!Encarregado!de!Educação,!

! Venho! por! este! meio! divulgar! informações! relativamente! ao! curso! de!
aperfeiçoamento!que!decorrerá!na!Universidade!de!Aveiro!no!dia!5!de!Maio!de!
2016!(quinta2feira).!

! SegueAse!a!programação!prevista:!

! ! 8:00h!A!Aquecimento!

! ! 09:00h!A!Trabalho!individual!com!o!Prof.!Pedro!Rodrigues!

! ! 10:00h!A!Lanche!

! ! 10:30h!A!Assistência!de!aulas!do!Prof.!Pedro!Rodrigues!

! ! 13:00h!A!Almoço!

! Os!alunos!deverão!fazerAse!acompanhar!de:!

! ! A!Guitarra!e!partituras!

! ! A!Material!de!escrita!para!apontamentos!

! ! A!Lanche!ou!dinheiro!para!o!bar!

! ! A!Almoço!ou!2,50€!para!a!cantina!

! Estarei!às!08:00h!na!entrada!do!Departamento!de!Comunicação!e!Arte!
da! Universidade! de! Aveiro.! Acompanharei! pessoalmente! os! alunos! durante!
toda!a!atividade.!Não!hesite!em!contactarAme!a!qualquer!hora,!terei!todo!o!gosto!
em!esclarecer!quaisquer!dúvidas.!

Pedro!Baptista!(Prof.!estagiário)!A!96!161!79!29!
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 Diploma desenvolvido por mim para a Masterclass com o Professor Pedro Rodrigues. 
 

(Inserir Nome) 
Certifica-se que o/a aluno/a 

Universidade de Aveiro 
Escola de Artes da Bairrada 

Certificado de Participação 

participou no curso de aperfeiçoamento de guitarra 
com o Professor Pedro Rodrigues 

a 5 de Maio de 2016. 

Prof. Pedro Rodrigues 
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 Cartaz desenvolvido por mim para a audição do 1º Período da classe de guitarra da Escola de Artes 
da Bairrada. 
 

!

!

!!

!!

AUDIÇÃO!
SEGUNDA)FEIRA,!7!DE!DEZEMBRO!DE!2015!

19:00%H%

CLASSE!DE!GUITARRA!

1º!Período!
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 Cartaz desenvolvido por mim para a audição do 2º Período da classe de guitarra da Escola de Artes 
da Bairrada. 
 

 

 

! 

! 

AUDIÇÃO 
TERÇA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 2016 

18:00 H 

CLASSE DE GUITARRA 

2º Período 
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 Cartaz desenvolvido por mim para a audição do 3º Período da classe de guitarra da Escola de Artes 
da Bairrada. 
 

!

!

!!

!!

AUDIÇÃO!
TERÇA'FEIRA,!24!DE!MAIO!DE!2016!

18:00%H%

CLASSE!DE!GUITARRA!

3º!Período!
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 Pedido de autorização para os Encarregados de Educação, desenvolvido por mim, referente às 
gravações em vídeo para a validação do Projeto Educativo. 
 

!

!

!

! Exmo.!Encarregado!de!Educação,!

! Eu,! Pedro! Sanches! Martins! Baptista,! aluno! da! Universidade! de! Aveiro,!
encontro?me! no! 2º! ano! do! Mestrado! em! Ensino! de! Música,! cujo! programa!
curricular! inclui! a! realização! de! um! Estágio! e! a! aplicação! de! um! Projeto!
Educativo.!

! Assim,!durante!este!ano!letivo!de!2015/2016,!estarei!a!estagiar!na!Escola!
de!Artes!da!Bairrada,!assistindo!e!leccionando!na!classe!de!guitarra!do!Professor!
Tiago!Matias.!

! O!meu!Projeto!Educativo!tem!como!tema!a!“Técnica!estendida!da!guitarra!
numa! fase! inicial! da! aprendizagem”.! Pretendo! desenvolver! uma! iniciação! aos!
recursos! técnicos! e! sonoros! não! convencionais! da! guitarra,! partindo! de! obras!
pertinentes! do! reportório! e! adaptando! a! abordagem! a! uma! fase! inicial! da!
aprendizagem!do!instrumento.!

! A!participação!neste!projeto!enriquecerá!o!leque!de!recursos!técnicos!do!
aluno! e! alargará! os! seus! horizontes! estéticos.! O! aluno! tomará! contacto! com!
várias!possibilidades! sonoras!da!guitarra!presentes!no! reportório!guitarrístico,!
produzindo!e!escutando!efeitos!não!convencionais.!

! Para! a! validação! científica! do! projeto,! será! necessária! uma! recolha! de!
dados! na! forma! de! duas! séries! de! gravações! em! vídeo.! A! primeira! série! de!
gravações,! um! pré?teste,! será! realizada! no! início! do! Projeto! Educativo,! em!
Dezembro.!A!segunda!série!de!gravações,!um!pós?teste,!será!realizada!no!fim!do!
Projeto! Educativo,! em!Maio.! Com! vista! a! preservar! todos! os! direitos! do! aluno,!
venho!por!este!meio!pedir!a!sua!autorização!para!a!realização!destas!duas!séries!
de!gravações.!

! Atenciosamente,!

Professor!Estagiário!

!

__________________________________________________________________________!

Autorização!do!Encarregado!de!Educação!

!

__________________________________________________________________________ 
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 Guitarra Preparada elaborada pela aluna Francisca (versão 1). 
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 Guitarra Preparada elaborada pela aluna Francisca (versão 2). 
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 Guitarra Preparada elaborada pela aluna Francisca (versão 3). 
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 Guitarra Preparada elaborada pela aluna Vera. 
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 No CD encontram-se as gravações dos alunos referentes ao Pré-teste, Pós-teste, Improvisação 
programática e Entrevista. 
 


