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resumo 
 

 

No decorrer do século XX, a utilização universalizada da almofada 

enquanto acessório de suporte auxiliar na prática e ensino do violino foi 

consagrada. No entanto, durante a sua progressiva ascensão, as 

influências tímbricas a ela associadas, advogadas por alguns 

instrumentistas e pedagogos, têm colocado em causa a sua própria 

utilização, motivando um debate não consensual que se perpetua até à 

atualidade. A investigação conduzida pretende contribuir para a 

desmistificação desta problemática, propondo aferir se a utilização deste 

acessório tem uma influência significativa no timbre do instrumento. 

Contrariamente aos estudos realizados, o desenho do estudo, de natureza 

experimental, propõe uma abordagem bipartida entre a física (análise 

espectral) e a psicofísica (psicoacústica) de forma a proporcionar uma 

melhor compreensão do fenómeno. A investigação contou com uma 

amostra composta por quatro participantes, alunos de violino do ensino 

secundário do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga. 

Os resultados das duas abordagens sugerem que a almofada tem um 

impacto no conteúdo espectral de um som e na perceção do mesmo. Não 

obstante, não foi possível estabelecer uma relação direta entre as duas 

partes. Relacionando os resultados obtidos com revisão da literatura, foi 

sugerido que a escolha da utilização da almofada, e eventualmente do 

modelo do acessório, deverá obedecer primeiramente a critérios 

ergonómicos, mas sem nunca descurar os eventuais efeitos tímbricos. Os 

resultados significativos obtidos no teste psicoacústico, instrumento de 

recolha de dados elaborado no âmbito deste estudo, propõem uma 

validação externa do mesmo em investigações futuras. 
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abstract 

 

During the XXth century, shoulder rest became a universal auxiliary 

accessory for learning and performing the violin. However, currently, 

influences on the sound of the instrument resulting from its use 

appear as one of the most recurring criticisms, sometimes putting 

the use of the accessory in question. Research conducted aims to 

contribute to the demystification of this problem, proposing to assess 

if the use of this accessory has a significant influence on the timbre 

of the instrument. Contrary to the studies carried out, this 

experimental study design proposes a bifurcated approach between 

physics (spectrum analysis) and psychophysics (psychoacoustics) 

in order to provide a better understanding of the phenomenon. 

Research included a sample composed of four participants, violinists 

aged between 15 to 18 years old, from the institution Conservatório 

de Música Calouste Gulbenkian de Braga. Results of both 

approaches suggest shoulder rest has an impact on the spectral 

content of a sound and its perception. However, it was not possible 

to establish direct relationship between the two approaches. When 

related, the results and literature review suggest that the choice of 

use this accessory, and possibly the model of the accessory, should 

first comply with ergonomic criteria, but without neglecting timbre 

effects. The significant results obtained in the psychoacoustic test, 

assembled for this investigation, propose an external validation in 

future investigations. 
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1. Introdução 

A competitividade crescente das últimas décadas, verificada no mundo performativo 

musical, em consequência de uma maior partilha de conhecimentos, tem motivado um maior 

desenvolvimento de acessórios na prática instrumental. Enquanto acessório de suporte 

auxiliar, a almofada tem assumido um papel de destaque no âmbito da prática e ensino do 

violino. Contudo, as vantagens e desvantagens relativas à sua utilização espoletam ainda 

debates não consensuais entre instrumentistas e pedagogos.  

A invenção da almofada não constituiu a primeira tentativa de tornar a prática violinística 

mais ergonómica. Marcada por uma drástica mudança social, patente nos ideais proclamados 

na Revolução Francesa, a viragem do século XIX assistiu também a uma mudança de 

paradigma técnico-postural no violino, encabeçada pela ascensão da Escola de Paris (Boyden, 

1984). Estas mudanças, que se consolidariam no decorrer do século, espoletaram a 

necessidade da criação de acessórios que auxiliassem o suporte do instrumento, promovendo 

desta forma uma maior liberdade da mão esquerda e, em consequência, um maior 

desenvolvimento da técnica do instrumento (Boyden & Walls, 2019). Neste sentido, em 1832 

no seu método para violino, L. Spohr anunciou a invenção da queixeira, cuja utilização só se 

viria a universalizar durante o século XX (Brown, 2016). Paralelamente em 1834, P. Baillot 

sugere no seu tratado a utilização de um “… lenço espesso ou mesmo uma espécie de 

almofada…”1 entre o ombro e tampo do instrumento (como citado em Boyden et al., 2001, 

p. 724). Esta sugestão é consensualmente considerada como a primeira referência da 

utilização da almofada, no caso concreto, a almofada tradicional. No decorrer do século XX, 

a necessidade em tornar a prática violinística mais cómoda, na tentativa de superar os desafios 

técnicos emergentes da música moderna, desencadeou o longo desenvolvimento da almofada 

de suporte que, nos anos 50, se viria a popularizar, influenciada também pelo endosso de um 

dos maiores violinistas da época, Y. Menuhin.  

Apesar deste percurso evolutivo, a utilização da almofada, mais do que a utilização da 

queixeira, suscitou muitas críticas por parte de pedagogos e instrumentistas, de modo que, a 

perpetuação deste debate tem suscitado interesse na comunidade científica. Os estudos 

realizados sobre este acessório debruçam-se sobretudo sobre a sua potencialidade 

ergonómica, sendo que poucos estudos foram conduzidos aferindo as consequências da sua 

 
1 “… a thick handkerchief or a kind of cushion …”. As traduções sugeridas ao longo deste relatório final são da responsabilidade 
do autor. 
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utilização no som do instrumento, apesar das sucessivas críticas apontadas por diversos 

pedagogos a este respeito. 

Esta investigação tem como principal objetivo identificar se a utilização da almofada 

promove alterações significativas no timbre do instrumento. Contrariamente aos estudos 

realizados no passado por Poulos (1969) e Rocha (2016), esta investigação pretende abordar 

a problemática sob duas perspetivas divergentes, porém, complementares. A amostra, 

constituída por quatro participantes, alunos de violino do curso secundário do ensino 

artístico especializado em música do Conservatório Calouste Gulbenkian de Braga, será 

sujeita a dois instrumentos de recolha de dados. O primeiro, a sessão de gravação, na qual se 

reunirá material para uma posterior análise espectral, que, por sua vez, representará a 

abordagem acústica (física) da problemática. O segundo, o teste psicoacústico (psicofísica) 

que procurará aferir se as eventuais influências deste objeto são auditivamente percetíveis e, 

portanto, significativas. A investigação propõe ainda correlacionar os dados de ambas partes, 

visando uma compreensão mais aprofundada da questão. Através da comparação entre a 

revisão da literatura e os resultados obtidos, é intento promover uma breve reflexão sobre a 

possibilidade da influência tímbrica constituir um critério proeminente na escolha da 

utilização deste acessório, ou na escolha do próprio modelo do acessório. 

A revisão de literatura compreenderá uma explanação histórica, uma explanação 

pedagógica e, por fim, uma explanação da literatura científica do tema. Na primeira, será 

contextualizado historicamente o surgimento dos acessórios de suporte, a queixeira e 

almofada, bem como a sua evolução até à atualidade. A segunda explanação abordará a 

posição e opinião dos pedagogos mais influentes do século XX e XXI relativa à utilização 

deste acessório, atendendo sempre à tipologia do mesmo (almofada tradicional ≠ almofada 

de suporte). Na última parte da revisão da literatura, serão considerados os estudos científicos 

realizados sobre o objeto de estudo. Assumindo-se como a secção basilar da investigação, o 

capítulo seguinte iniciar-se-á com a descrição das metodologias e dos instrumentos de recolha 

de dados, enfatizando o teste psicoacústico, instrumento criado no âmbito desta investigação. 

O último subcapítulo da componente de investigação apresentará a análise e discussão dos 

resultados. De acordo a natureza experimental e exploratória da investigação, e com base nos 

pressupostos assumidos em capítulos anteriores, serão apresentadas na conclusão direções 

para futuras investigações.
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2. Revisão de Literatura 

A viragem para o século XIX, sob a influência da Revolução Francesa (1789-1799), 

espoletou uma mudança progressiva no paradigma da evolução técnica violinística 

encabeçada pela Escola de Paris2 (Costa, 2016). A morte de Pietro da Venezia3 em 1762, que 

por sinal marcaria o fim da era dos luthiers venezianos e consequentemente o declino da 

luteria em Itália (Boyden, 1984), juntamente com emigração, em 1782, de Giovanni Battista 

Viotti (1755-1824) para Paris, cujos discípulos, entre eles Pierre Baillot (1771-1842), 

Rudolphe Kreutzer (1766-1831) e Pierre Rode (1774-1830), estariam entre os responsáveis 

pelo sucesso do Conservatório de Paris fundado em 1795 (Stowell, 1992), motivou a 

ascensão do eixo franco-belga como uma das metrópoles do violino entre instrumentistas, 

luthiers e achetiers (Sivela, 2001).  

No decorrer do século XIX, a demanda cultural levada a cabo por uma burguesia 

recentemente emancipada resultou num aumento significativo na dimensão das salas de 

concerto (Boyden, 1984). Em consequência, os instrumentistas foram forçados a procurar 

instrumentos com maior volume e projeção sonora. Assim, o modelo de construção 

padronizado por Antonio Stradivari (1644-1737), caracterizado pela sua forma mais 

achatada, comparativamente ao modelo mais curvado e, aparentemente, de menor volume 

sonoro construído pela família Amati e Steiner, revelou-se, paulatinamente, como o modelo 

favorito entre instrumentistas (Boyden, et al., 2001). Em 1785, na cidade de Paris, François 

Xavier Tourte (1747-1835), consultado muitas das vezes por Viotti, aperfeiçoou e 

estandardizou o comprimento, peso e a forma do arco (Boyden, 1984). 

É natural assumir que a mudança de paradigma na técnica violinística, espoletado por 

Viotti – considerado por muitos como o pai da escola moderna do violino (Boyden, 1984) -

, o aperfeiçoamento do arco protagonizado por Tourte e a preferência de instrumentos com 

uma maior capacidade de projeção adequados às exigências das novas salas de concertos são 

três fatores que, apesar de independentes, culminaram no início de uma nova era, o início do 

período romântico e, simultaneamente, o início da escola moderna do violino (Silvela, 2001).   

 

 
2 Designada também por Escola Francesa do Violino ou, simplesmente, Escola de Viotti. 
3 Pietro Guarneri (1695-1762), também conhecido como Pietro da Venezia, foi o último luthier da Casa Guarneri. 
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2.1 O Surgimento dos Acessórios de Suporte Auxiliar 

A estabilidade na construção do violino e posteriormente do arco, registadas até o século 

XIX, contrastam com a contínua evolução da técnica violinística até os dias de hoje, em 

resultado das crescentes dificuldades que o repertório composto, nas diversas formações, 

tem apresentado. Em oposição, o desenvolvimento do equipamento adjacente à prática do 

instrumento têm sido alvo de um processo evolutivo que se estende até à atualidade, 

encabeçada por instrumentistas, pedagogos e luthiers. Neste sentido, a produção e 

desenvolvimento no fabrico de cordas, bem como a criação de acessórios de suporte auxiliar, 

i.e., a invenção da queixeira e da almofada, assumiram uma posição de relevo (Boyden, et al., 

2001). 

2.1.1 A Invenção e Propagação da Queixeira 

Apesar de erroneamente a sua criação ser apresentada como um momento desarticulado 

do progresso técnico desenvolvido até então, a queixeira surge da necessidade de estabilizar 

o instrumento entre o queixo/maxilar e o ombro/clavícula, prática esta já explorada quase 

cem anos antes da sua invenção (Boyden, 1984).  

No final do século XVIII, a maioria dos violinistas tinha adotado a colocação do violino 

sob o queixo, ainda que a colocação deste em relação ao estandarte revelasse discórdia entre 

instrumentistas – Giuseppe Tartini (1692-1770) aconselhava a colocação do queixo à direita 

do estandarte, em oposição, Viotti à esquerda – (Boyden, 1984). Esta prática tinha sido já 

mencionada e explanada por Michel Corrette (1707-1795), no seu método L’école d’Orphée, 

méthode pour apprendre facilement à jouer du violon (1738), e por Leopold Mozart (1719-1787) no 

seu emblemático tratado Versuch einer gründlichen Violinschule (1756). Nas respetivas obras, os 

autores defendem esta prática argumentando que a sua utilização promove uma maior 

segurança na realização de mudanças de posição (Boyden, 1984). Não obstante, podemos 

encontrar na literatura posições contrárias assumidas por grandes instrumentistas da época. 

O caso mais relevante é Francesco Geminiani (1687-1762) que, no seu método The Art of 

Playing on the Violin (1751), defende a colocação do violino sem a utilização do queixo, à 

semelhança das práticas propostas em métodos e tratados do século XVI (Costa, 2016). 

Contudo, devemos realçar que, já em 1761, no tratado de L’abbé le fils (1727-1803) é assumida 

a colocação do violino entre o queixo e o ombro e à esquerda do estandarte, sendo que este 

último detalhe discriminado pelo autor aproxima o tratado do método moderno da Escola 

de Paris. Este pequeno detalhe na descrição de L’abbé le fils é apontado como um 

pronunciamento da ascensão da escola francesa que se viria confirmar na viragem de século 
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XVIII (Boyden, 1984). Esta prática seria consolidada pela Escola de Paris, retratada 

primeiramente no Méthode de violon (1803) da autoria de Baillot, Rode e Kreutzer e, mais tarde 

em 1834, na obra a solo de Baillot intitulada L’art de violon.  

Em consequência do desenvolvimento desta prática, a queixeira foi inventada em 1820 

por L. Spohr (1784-1859), apesar da sua descrição surgir pela primeira vez no tratado 

Violinschule, publicado em 1832 (Boyden, 1984). Para além de reforçar os argumentos 

apresentados por Mozart e Corrette, a utilização deste acessório permitiu uma evolução 

sonora do instrumento, ao libertar o estandarte da pressão resultante do contacto entre o 

maxilar e pescoço do instrumentista (Boyden & Walls, 2019). Apesar de ir ao encontro das 

práticas de colocação do instrumento em voga, a invenção de Spohr assume, segundo a Fig. 

14, uma posição frontal, ou seja, a queixeira seria colocada por cima do estandarte, 

contrastando com a colocação do queixo à esquerda do estandarte defendida pela Escola de 

Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o século XIX, a queixeira não é ainda mencionada em muitos métodos e 

manuais dos seguidores da Escola de Paris, entre estes Charles Dancla (1817-1907), Hubert 

Léonard (1819-1890), Jacques Féréol Mazas (1782-1849) ou mesmo Charles de Bériot (1802-

1870), cujo Méthode de Violon op, 102 (1858) constitui um marco literário na criação da escola 

Franco-Belga, escola esta que combinava as práticas da Escola de Paris com o virtuosismo 

 
4 Fonte: Spohr, L. (1832), Violinschule, p. 9. 

Figura 1 - Desenho do modelo de queixeira central criado por 
L. Spohr 
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de N. Paganini (1782-1840) (Stowell, 1992). Paralelamente à aceitação progressiva da 

queixeira, Paganini, um vulto incontornável na história do violino, desenvolveu uma técnica 

onde o suporte principal do violino provinha do apoio da mão esquerda em vez do queixo. 

Com efeito, o braço esquerdo mantinha uma posição fixa, sendo que o pulso era 

constantemente pressionado contra o próprio corpo do instrumento. Desta forma, o 

conceito de mudança de posição, e consequentemente das próprias posições da mão 

esquerda, eram inexistentes, de modo que, os dedos moviam-se pela escala 

independentemente da posição fixa do braço e pulso (Ricci, 2007). Na sua dissertação de 

mestrado, Costa aponta que quer Ricci quer Albert Jarosy, defensores da tese apresentada, 

baseiam-se em fontes incompletas e vagas e, como tal, não provam explicitamente que 

Paganini tinha rejeitado por completo o apoio do instrumento com a cabeça, queixo ou 

mesmo maxilar, sendo que algumas das suas ideias de base são contrariadas em tratados já 

aqui referidos (Costa, 2016). 

Contrariamente, William Crawford Honeyman (1845-1919), no seu manual The Violin: 

How to Master it (1883), apesar de iniciar o segundo capítulo da sua obra tecendo elogios 

significativos à escola de Spohr, não recomenda a utilização do seu modelo de queixeira – de 

posição central - , afirmando que este nunca se revelou popular entre os instrumentistas 

(Honeyman, 1883). Tal como muitos instrumentistas da época descontentes com as soluções 

disponíveis, Honeyman apresenta um modelo de queixeira exposto na Figura 25.  

 

 

 

 

 

 

A obra conjunta, divida em três volumes, de Joseph Joachim (1831-1907) e Andreas 

Moser (1959-1925), Violinschule (1905), recomenda a utilização da queixeira como ferramenta 

 
5 Fonte: Honeyman, W. C. (1883), Violin How to Master It, p. 35. 

Figura 2 - Modelo de queixeira apresentado por W. Honeyman no seu manual Violin: How to 
master it. 



23 

 
 

essencial para assegurar uma posição correta, recomendado ainda os modelos de Becker ou 

Darbey (Joachim & Moser, 1905). Um dos métodos incontornáveis do início do século XX, 

Violin Playing As I Teach It (1921), da autoria de Leopold Auer (1845-1930), pressupõe a 

utilização da queixeira, advertindo o leitor para uma escolha do modelo considerando as 

características fisionómicas de cada instrumentista como critério preponderante (Auer, 

2016). A adoção da queixeira à esquerda do estandarte, em oposição à posição central 

proposta inicialmente por Spohr, revelar-se-ia a favorita entre os instrumentistas durante a 

segunda metade do século XIX, ainda que muitos dos instrumentistas não recorressem ainda 

à sua utilização (Brown, 2016). 

Durante o século XX, a queixeira confirmou a sua importância tornando-se um acessório 

indispensável na prática violinística. Nos últimos anos, têm-se registado uma tendência 

crescente em tornar este acessório, agora produzido em massa, mais adaptável às 

singularidades fisionómicas de cada instrumentista. Neste âmbito, podemos realçar o projeto 

Kréddle que, em 2013, lançou uma queixeira totalmente ajustável, tentando desta forma, 

suplantar as mais variadas necessidades dos instrumentistas. Pelo mesmo motivo, nos 

últimos anos, a procura de queixeiras customizadas tem crescido substancialmente, sendo os 

projetos desenvolvidos por Crissman Taylor e Lynne Denig e Gary Frisch os mais notáveis 

(Proulx, 2015). Taylor visa no seu projeto, Violinist in Balance, a criação de acessórios de 

suporte – queixeiras e almofadas do tipo tradicional – tendo como base os princípios 

ergonómicos da Técnica Alexander. Mais do que apenas criar um acessório, Taylor pretende 

informar e consciencializar os instrumentistas das suas características físicas e da forma como 

estas se relacionam com a própria conceção do desenho do acessório (Taylor, 2016).  Denig 

e Frisch, depois da observação direta de vários casos, sistematizaram a utilização de vários 

modelos de queixeiras considerando características físicas do instrumentista como a altura 

do pescoço e a forma do maxilar (Denig & Frisch, 2008). Apesar da customização do 

acessório às características físicas do instrumentista, Taylor e Denig não defendem a 

sustentação estática do instrumento, realçando a importância em desenvolver uma postura 

saudável e dinâmica e uma sustentação do instrumento com base no apoio da mão esquerda, 

em oposição à sustentação do instrumento apenas com o apoio do maxilar e da clavícula 

(Proulx, 2015).  
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2.1.2 O Aparecimento e Evolução da Almofada  

Contrariamente à queixeira, é difícil precisar a data em que a almofada foi inventada. 

Talvez parte desse problema passe pela própria indefinição do objeto. Atualmente, não seria 

descabido afirmar que, quando nos referimos ao objeto almofada, o instrumentista menos 

esclarecido poderá assumir exclusivamente a almofada de suporte6 (Fig. 37), modelo este 

industrializado por várias empresas na segunda metade do século XX, desconsiderando, 

muita das vezes, a almofada tradicional8 (Fig. 49) (Boyden, et al., 2001). 

 

Mesmo que por vezes inconsciente, esta suposição por parte dos instrumentistas pode 

resultar do facto que a execução do instrumento com o suporte da almofada tradicional, dada 

a mobilidade e ausência de fixação que promove, aproxima-se tecnicamente da execução do 

instrumento sem qualquer acessório. De modo que, em alguns textos e testemunhos, a 

almofada tradicional não seja considerada muitas das vezes como um acessório do género. 

Contudo, para uma melhor compreensão da evolução histórica deste acessório, devemos 

considerar todos os objetos colocados entre o tampo inferior do instrumento e o 

ombro/clavícula do instrumentista, sejam estes um simples tecido, uma almofada tradicional 

ou uma almofada de suporte. Para tal, é necessário, por um lado, considerar as referências 

destes acessórios em tratados e métodos de violino entre o século XVIII e a primeira metade 

do século XX, bem como considerar o registo de várias patentes registadas entre o final do 

 
6 Do inglês shoulder rest: acessórios que apresentam um suporte fixo, normalmente fixados nas ilhargas do instrumento 
através de pequenos ganchos de metal, plástico ou madeira (ex. Kun, Wolf, Bonmusica entre outas). 
7 Fonte: https://www.violinist.com/discussion/archive/27029. 
8 Do inglês shoulder pad: acessórios normalmente compostos por materiais flexíveis (tecidos ou materiais esponjosos), 
normalmente em contacto com o tampo inferior do instrumento. 
9 Fonte: https://www.solidrop.net/product/comfortable-violin-shoulder-rest-pad-chinrest-chin-rest-pad-3-size-you-can-
choose-for-4-4-3-4-1-2-1-4-1-8-1-10-new.html.  

Figura 3 – Exemplo de uma de almofada de 

suporte, modelo Menuhin. 

Figura 4 – Exemplo de uma de almofada tradicional, 
modelo Poehland. 
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século XIX e o século XX, compreendendo desta forma os contornos da própria evolução 

do objeto de estudo. 

No seu livro A New Approach to Violin Violin Playing (1961), a pedagoga Kato Havas 

(1920-2018) sugere a evolução da indumentária, em consequência das constantes mudanças 

sociais, como principal motivo pelo surgimento da almofada. Havas afirma que a necessidade 

no desenvolvimento de um acessório de suporte auxiliar entre o tampo inferior do 

instrumento e a clavícula do instrumentista – desde a utilização de tecidos até a utilização de 

almofadas tradicionais e, por último, das almofadas de suporte – está intimamente 

relacionada com as alterações na indumentária dos instrumentistas observadas, sobretudo 

nos homens, desde a estandardização do corpo do violino (Havas, 1961). Desta forma, a 

autora justifica que a utilização de roupas menos volumosas na zona dos ombros motivou o 

desenvolvimento de acessórios que compensassem o espaço criado entre o ombro e o 

instrumento (Havas, 1961). Novamente, um dos tratados da primeira geração de violinistas 

da Escola de Paris, L’art du violon de Baillot, revela-se pioneiro ao recomendar a utilização de 

um “…lenço espesso ou mesmo uma espécie de almofada…”10 para conseguir um suporte 

correto e confortável do instrumento (como citado em Boyden et al., 2001, p. 724). Baillot 

direciona este aconselhamento exclusivamente às crianças e mulheres instrumentistas, 

excluindo os homens (Brown, 2016). No entanto, devemos considerar que as características 

da indumentária masculina da época poderiam tornar esta indicação despropositada para os 

instrumentistas do sexo masculino, confirmando assim a hipótese de Havas. Apesar de não 

referir a existência da queixeira, no seu método Violinschule (1863), David Ferdinand (1810-

1873) aconselha a utilização, tal como Baillot, de um pano ou uma pequena almofada entre 

o violino e o ombro esquerdo. O autor argumenta que “… a forma moderna de tocar violino 

requer frequentemente mudanças de posição que necessitam de um suporte firme…”11 

(como citado em Brown, 2016).  No mesmo sentido, na sua obra The Technics of Violin Playing 

(1880), Karl Courvoisier (1846-1908) reconhece já a importância da utilização da queixeira, 

realçando que a apoio nesta deverá ser feito com o maxilar e não com o queixo, expondo 

uma falácia da designação do próprio objeto apontada por muitos pedagogos. O autor refere 

também a utilização de uma pequena almofada ou pedaço de tecido, colocado por baixo do 

casaco, de forma a garantir uma postura ereta (Courvoisier, 1880). Já no século XX, Auer 

tece duros comentários sobre a utilização da almofada, afirmando que a utilização desta 

 
10 “… a thick handkerchief or a kind of cushion …”. 
11 “… the modern way of playing the violin, requires frequent changes of position [which] necessitates the violin being firmly held …”. 
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prejudica significativamente a qualidade da produção sonora do instrumento (Auer, 2016). 

Apesar das críticas, os comentários de Auer sugerem que a utilização da almofada se tenha 

tornado uma prática recorrente entre os violinistas. Contudo, é necessário referir também 

que a almofada que Auer se refere é a almofada tradicional, dado que a almofada de suporte 

ainda não se tinha popularizado entre instrumentistas da época. Contemporâneo de Auer, 

Carl Flesch (1873-1944) considera a utilização da almofada (novamente a almofada 

tradicional) um mal menos prejudicial, quando comparado à elevação do ombro esquerdo 

para acomodar o instrumento (Brown, 2016). Até o início do século XX, as referências sobre 

as almofadas na literatura do instrumento recaem sobretudo nas almofadas tradicionais, 

contudo, é na viragem do século que se começam a registar progressivamente patentes destes 

acessórios. Em 1882, F. L. Becker patenteia a sua queixeira-almofada para violino12. Apesar 

de apresentar um design primitivo do tipo almofada tradicional acoplada a uma queixeira, 

esta patente marca o início de longo período onde registar-se-iam uma quantidade notável 

de patentes do objeto, processo que culminaria, nos anos cinquenta, na produção 

industrializada das almofadas (Boyden, et al., 2001). Em 1918, a patente apresentada por John 

Mclay revela um sistema de fixação que se aproxima do sistema de fixação das almofadas de 

suporte13. Posteriormente, em 1935, Vlado Kolitsch apresenta um design ondulado 

semelhante a alguns modelos de almofada de suporte atuais14. Esta transformação 

progressiva do objeto ganhou especial notoriedade com a apresentação do modelo 

apadrinhado por Y. Menuhin (1916-1999) em 1956 (Fig. 515). Este modelo, apesar do 

reconhecimento inicial, não vingou face aos modelos apresentados posteriormente devido às 

suas limitações de ajustamento, nomeadamente o ajustamento da altura da almofada.  

 

 

 

 

 

 
12 Consultar Anexo I. 
13 Consultar Anexo II. 
14 Consultar Anexo III. 
15 Fonte: https://mountainmusicsite.com/products/vintage-yehudi-menuhin-corduroy-violin-shoulder-
rest?variant=16361527935019.  

Figura 5 - Modelo de almofada de suporte Menuhin. 
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Entre os anos 60 e 70, Willy Wolf e Joseph Kun apresentariam modelos de almofadas de 

suporte de altura ajustável que as tornariam, juntamente com as respetivas marcas, as 

prediletas entre os instrumentistas. Na atualidade, entre as grandes marcas que produzem 

almofadas de suporte destacam-se a Kun, Wolf, SAS/VLM, Pirastro, Wittner, Mach, entre 

outras. 

Durante o século XX, a evolução das almofadas de suporte, motivada pelas crescentes 

abordagens biomecânicas, foi pautada pelo desenvolvimento de múltiplos mecanismos de 

ajustamento, de forma a suplantar as necessidades ergonómicas dos instrumentistas. 

Contudo, as exigências do mundo profissional atual levaram às grandes marcas supracitadas 

considerarem outros critérios na conceção do objeto. Após uma consulta nas páginas da 

internet das marcas supracitadas, foi possível concluir que os critérios se dividem entre o peso 

do objeto (de forma a torná-lo mais leve e cómodo), o seu efeito na produção sonora do 

instrumento e, ainda que se apresente como um critério mais superficial, a qualidade estética 

do objeto. Nos últimos anos, a democratização do ensino da música e, por conseguinte, a 

massificação do ensino instrumental tem motivado o aparecimento de marcas de almofadas 

de suporte apelidadas de marcas low cost. Normalmente, os modelos destas surgem como 

cópias das patentes já expiradas das grandes marcas e, dado o seu preço em consequência da 

escolha de materiais menos nobres, a sua qualidade é questionável.  

Entre o início do século XX e o XXI, é possível observar um aparente hiato no 

desenvolvimento de almofadas tradicionais. Esta ilusão advém da ascensão da indústria na 

produção de almofadas de suporte. Todavia, devemos considerar que a conceção e criação 

de almofadas tradicionais foi paralelamente promovida pelos próprios instrumentistas, dado 

que o processo de criação se apresentava mais simples quando comparado ao das almofadas 

de suporte. Ainda assim, atualmente a produção de almofadas tradicionais é hoje 

representada por marcas como AcoustaGrip, Playonair, entre outras.  
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2.2 A Utilização da Almofada: uma Discussão Pedagógica  

Apesar da aceitação universal enquanto acessório de suporte auxiliar na prática e ensino 

do violino durante século XX, as consequências resultantes da utilização da almofada são 

ainda motivo de debate entre pedagogos e instrumentistas. Realizar-se-á uma breve análise 

dos argumentos e opiniões de vários pedagogos sobre a utilização deste acessório, 

considerando sempre que possível a tipologia do acessório em questão. 

Nas várias discussões do tema, um dos argumentos utilizados com maior frequência é a 

referência a célebres instrumentistas que recorrem a uma ou outra prática de suporte. Este 

argumento é nada mais que uma contestação de factos, não obstante do seu valor. Enquanto 

argumento final é, no mínimo, superficial, dado que é imperativo compreender as 

motivações, sejam elas técnicas ou estéticas, que movem cada instrumentista na sua escolha. 

Esta situação pode ser exemplificada com o caso de Itzhak Perlman. Por executar o seu 

instrumento sem qualquer almofada, Perlman é normalmente citado como defensor da 

prática do instrumento sem almofada. Contudo, o próprio instrumentista afirma que a 

escolha desta prática advém das suas características físicas que, por sinal, não motivam a 

necessidade da utilização do objeto. Apesar disso, Perlman não impõe aos seus alunos a sua 

própria escolha, exemplificando com a diversidade de opções a que os seus alunos recorrem 

(Perlman, 2019). Yuri Yankelevitch (1909-1973), cuja contribuição no âmbito da pedagogia 

do violino está sistematizada no livro The Russion Violin School: The Legacy of Yuri Yankelevitch 

(2016), acrescenta ainda que “… não podemos utilizar sempre violinistas extraordinários 

como Heifetz ou Kogan como pontos de referência, dado que estes possuem, no mesmo 

sentido, formas extraordinárias de ajustamento ao instrumento…”16 (2016, p. 18). Assim 

sendo, na análise desta discussão não citaremos exemplos sem perscrutar as razões que 

motivam as respetivas escolhas.  

Como já referido, várias vozes insurgiram-se contra a aceitação da almofada enquanto 

acessório de suporte. Naturalmente, a almofada tradicional foi, inicialmente, o tipo de 

almofada mais criticado. Auer condena a sua utilização, fundamentando que esta “… faz 

com que o instrumentista perca pelo menos um terço de todo o corpo sonoro que o seu 

instrumento - … - é capaz de produzir…”17 (2016, p. 32). Estas preocupações são reiteradas 

por Ivan Galamian (1903-1981), aluno de Konstantin Mostras (1886-1965) - por sua vez 

 
16 “… cannot always use outstanding violinists such as Heifetz or Kogan as reference points since they possessed uniquely individual ways of 
adjusting to the instrument …”. 
17 “… they make the player lose at least a third of the whole body of tone with his violin - … - is capable or producing …”. 
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aluno de Auer – e de Lucien Capet (1873-1928), que no seu método, Principles of Violin Playing 

and Teaching (1962), afirma que a utilização de uma almofada tradicional poderá ter como 

consequência a absorção do som. Contudo, aconselha a utilização de almofada de suporte 

para os instrumentistas com um pescoço alto (Galamian, 2013). No mesmo sentido, 

Yankelevitch, cujos professores em grande parte foram alunos de Auer, realça a importância 

da utilização da almofada18 de forma a assegurar que o instrumento se mantenha estável, 

libertando assim os movimentos dos braços, nomeadamente do braço esquerdo. Apesar de 

citar múltiplas vezes o tratado de Auer, Yankelevitch não tece qualquer comentário sobre 

possíveis influências sonoras da utilização da almofada (Yankelevitch, 2016). Por sua vez, 

Nathan Milstein (1904-1992), um dos últimos alunos de Auer em São Petersburgo, 

considerava, a par do seu mestre e de Galamian, que a utilização da almofada tradicional era 

prejudicial por afetar o som do instrumento (Boyden, 1984). Dylana Jenson, vencedora da 

medalha de prata na Competição Tchiakovsky (1978) e aluna de Milstein, no seu projeto, The 

Dylana Jenson Approach, advoga a execução do instrumento sem qualquer tipo de almofada, 

através de um método que, segundo a autora, “desenvolve uma relação física natural com o 

instrumento”19 (Jenson, 2019). Dylana sugere ainda que a utilização da almofada – a autora 

não discrimina a tipologia do acessório - fomenta uma colocação artificial e desnecessária do 

instrumento, caracterizada por uma postura demasiada elevada (Jenson, 2019).   

Num artigo escrito em 1953 para a revista American String Magazine intitulado To Pad 

or Not to Pad, o violinista e pedagogo Robert Gerle (1924-2005) faz uma análise pragmática 

sobre a utilização da almofada tradicional. Segundo o autor, os critérios que definem a 

utilização ou não da almofada, no caso concreto o autor refere-se à almofada tradicional, 

devem se pautar pelas características físicas dos instrumentistas em questão (mão, dedos, 

pescoço e clavícula). Relativamente às críticas apontadas pelos seus contemporâneos a este 

acessório, Gerle refere que, em certos instrumentistas, as dificuldades técnicas causadas pela 

não utilização da almofada terão como consequência a elevação do ombro esquerdo e a 

restrição da respiração que, por sua vez, resultará numa maior perda de ressonância do 

instrumento quando comparada com a própria utilização do acessório. Gerle considera que 

o violino deve ser suportado em dois pontos: na queixeira e no braço do instrumento, o autor 

alerta que a utilização da almofada poderá inconscientemente menosprezar o segundo ponto 

de apoio em prol do primeiro, levando assim a uma pressão excessiva entre o maxilar e a 

queixeira. Em forma de conclusão, Gerle aconselha mesmo aos utilizadores deste acessório 

 
18 As notas do livro sugerem que Yankelevitch se refere à utilização de uma almofada de metal, portanto, de suporte. 
19 “… devolops a natural physical relationship to the instrument…” (www.dylanajenson.com/philosophy). 



30 

 
 

o estudo esporádico sem almofada, nomeadamente o estudo de escalas e exercícios de 

mudança de posição. Gerle acrescenta ainda que a utilização ou não utilização deste acessório 

não define a qualidade de um instrumentista. Em conclusão, o violinista assume que alguns 

desafios da técnica violinística estão intimamente relacionados com as características 

particulares de cada individuo, e a procura de uma solução deve, portanto, ser proporcional 

à própria natureza dos problemas (Gerle, 1953). 

Aaron Rosand (1972-2019), aluno de Efrem Zimbalist (1889-1986) - também este aluno 

de Auer -, foi, durante os últimos anos, a voz mais ativa e crítica no que diz respeito à 

utilização da almofada.  Em sucessivos artigos publicados pela revista britânica Strad, Rosand 

desencoraja expressivamente a utilização deste acessório. Contudo, a sua posição é menos 

extremista que a de Jascha Heifetz (1901-1987) que, segundo Rosand, não tolerava por 

completo a sua utilização20 (Rosand, 2015). Rosand argumenta a sua posição com base nos 

fundamentos da Escola de Auer que, segundo o autor, defendia a colocação do violino na 

clavícula e não no ombro, sendo que o cotovelo esquerdo deveria ficar posicionado sob o 

tampo do instrumento. Com a utilização da almofada este posicionamento é perturbado, 

porque a almofada suporta, em vez do instrumentista, o instrumento (Rosand, 2015). 

Segundo o autor, esta alteração na forma como se suporta o instrumento afeta 

significativamente o vibrato, acrescentando: “O vibrato desempenha um papel significante 

em determinar a individualidade de grandes instrumentistas.”21 (Rosand, 2017). Desta forma, 

o pedagogo afirma ainda que “… apenas sem a almofada é possível desenvolver um som 

individual identificável …”22 (Rosand, 2015). O pedagogo advoga ainda que a utilização da 

almofada afeta também o posicionamento do arco, justificando-se: “… se movermos o 

violino para a esquerda, o braço direito terá de alongar, requerendo a aplicação de mais 

pressão na corda. Este aumento de pressão realizar-se-á não só com a mão e o pulso mas 

também com o braço, um erro fundamental considerando a postura ideal de Auer e todos 

os grandes instrumentistas do passado.”23 (Rosand, 2015). Munindo-se dos argumentos 

supracitados, Rosand afirma que é apenas possível desenvolver um som individual 

identificável através da execução do instrumento sem almofada (Rosand, 2015). 

 
20 Segundo Rosand, quando um aluno tinha a coragem para assumir em frente a Heifetz que não era capaz de tocar sem 
almofada este respondia: “Toca Violoncelo!” (“Take up the cello”) (Rosand, 2019).  
21 “Vibrato plays a significant role in determining the individuality of great players”. 
22 “Only without a shoulder rest can one develop a personal sound that is identifiable”. 
23 “If you move the violin to the left, the right arm must be extended, requiring the application of more pressure to the string. That increased 
pressure employs not only the hand or wrist but also the arm, a fundamental breach of proper position for Auer and all the other great players of 
the past.” 
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A posição de Y. Menuhin revela-se indubitavelmente a mais controversa no debate da 

utilização da almofada. Como referido no subcapítulo anterior, Menuhin apadrinhara um 

modelo de almofada de suporte. Por sua vez, este viria a mostrar algumas limitações, mas a 

associação de uma personalidade tão respeitada quanto Menuhin viria a concentrar a atenção 

de muitos instrumentistas neste acessório. Todavia, Menuhin omite a utilização deste 

acessório em duas das suas obras pedagógicas de maior importância, Violin and Viola (1976) 

e The Compleat Violinist (1986). A descrição na primeira obra referente aos pontos de contacto 

entre o violino e instrumentista permite inferir que, no caso, o autor prossupõe a não 

utilização da almofada. Esta hipótese é corroborada em ilustrações e fotografias onde o autor, 

na proposta de exercícios, apresenta-se sem almofada (Menuhin, 1976 & 1986). Não 

podemos deixar de excluir a hipótese que Menuhin, à semelhança de Perlman, poderia não 

necessitar da utilização deste acessório, mas, ainda assim, aceitar ou mesmo recomendar a 

sua utilização. 

No seu método A New Approch to Violin Playing (1961), K. Havas enaltece o contributo 

de Menuhin24 no desenvolvimento das almofadas de suporte. Segunda a autora, 

contrariamente às almofadas tradicionais, ao não tocarem no tampo inferior do instrumento 

as almofadas de suporte não interferem com a vibração do instrumento. Contudo, Havas 

alerta que a utilização da almofada deverá ter sempre em conta as características físicas do 

instrumentista, afirmando que, apesar de ajustáveis, as almofadas de suporte permitem fixar 

o instrumento, o que traduz uma maior segurança para o instrumentista (Havas, 1961). Paul 

Rolland, no seu método Basic Principles of Violin Playing (1960), refuta a ideia apresentada por 

Havas, apesar dos dois métodos confluírem em vários pontos. As práticas pedagógicas de 

Rolland assentam na ideia de que, para além do ombro esquerdo, todo o corpo do 

instrumentista deverá estar desbloqueado, a fim de permitir pequenas compensações, em 

consequência dos movimentos dos braços (Rolland, 1960). Neste sentido, as almofadas de 

suporte, considerando que os modelos disponíveis na época, poderiam fixar a posição do 

instrumento. Hoje em dia, alguns modelos de almofadas, como por exemplo o modelo Isny 

da marca Wittner25, foram concebidos a pensar nesta necessidade de liberdade. Rolland 

acrescenta ainda que “… com a seleção correta de uma queixeira e um braço esquerdo bem 

equilibrado, a utilização de almofada tradicional não é uma necessidade.”26 (Rolland, 1960, p. 

5). Na mesma direção, na sua obra El Violín Interior (1981), Domenique Hoppenot (1925-

 
24 O prefácio da obra escrito por Menuhin realça a pertinência da abordagem de Havas, apesar de pequenas divergências 
pedagógicas entre ele e a autora. 
25 Consultar Anexo IV. 
26 “… with a well-selcted chinrest and well-balanced left arm, the use of a shoulder pad is not a necessity.”. 
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1983) considera que a utilização da almofada, apesar de inicialmente apresentar resultados 

positivos, poderá se transformar num instrumento paliativo que impede que o instrumentista 

estabeleça um contacto íntimo com o instrumento, realçando também que este mesmo 

contacto resultará numa influência positiva na sonoridade do instrumento. Não obstante, 

Hoppenot alerta que, em certos casos, a utilização da almofada pode conferir alguma 

tranquilidade ao instrumentista, acrescentado que “Não há dúvida que é preferível colocar a 

almofada do que gastar desnecessariamente energia ao suportar o violino sem ela, sem 

estabelecer ao mesmo tempo as bases do equilíbrio”27 (1981, p. 47). 

Um dos pedagogos mais prolíferos das últimas décadas, Simon Fischer elabora no seu 

método, The Violin Lesson (2013), uma breve, mas pragmática e sistemática, abordagem ao 

tema. Fischer idealiza a execução do instrumento sem almofada, argumentando que quando 

o violino assenta na clavícula promove um contacto mais próximo com o instrumento e, em 

resultado, o instrumento soa melhor (Fischer, 2013), convergindo neste sentido com a tese 

defendida por Hoppenot. Apesar do idealismo, Fischer coloca o conforto do instrumentista 

como critério prioritário, aconselhando a utilização de uma queixeira substancialmente alta 

ou a utilização de uma almofada, seja esta tradicional ou de suporte. Contudo, Fischer alerta 

que a utilização de uma almofada muito alta poderá colocar as cordas do instrumento a um 

nível mais elevado que o ombro, causando desconforto no braço direito quando este executa 

as cordas mais graves do instrumento. Relativamente à primeira solução apresentada, Fischer 

realça que a utilização de uma queixeira demasiado alta afastará o instrumentista do próprio 

instrumento (Fischer, 2013). No método é ainda apresentada uma terceira estratégia. 

Baseando-se nas práticas de Demetrius Dounis (1886-1954), violinista com formação na área 

da medicina, Fischer salienta a importância da participação ativa do ombro quer para o 

suporte do instrumento, quer para execução dinâmica dos vários movimentos envolvidos na 

execução do instrumento, confluindo, neste ponto, com as práticas supracitadas de Rolland 

e Hoppenot. Em forma de conclusão, o pedagogo aconselha aos instrumentistas com 

pescoço comprido combinar as três estratégias mencionadas de forma a contornar as 

limitações associadas a cada uma delas (Fischer, 2013). 

Em suma, os defensores da utilização da almofada alegam a comodidade e ergonomia 

que esta proporciona, principalmente em instrumentistas com um pescoço alto, como 

principais argumentos para a sua utilização. Contudo, a sua utilização de forma informada 

 
27 “No hay duda, es preferible colocarse dicha almohadilla que malgastar energia probando a mantener el violín al suprimirla, sin haber 
establecido al mismo tempo las bases de um equilíbrio”. 
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poderá anular a sua própria função bem como agravar o estado do sistema 

musculoesquelético do instrumentista (Machado, 2016). Segundo Harvath, quando ajustada 

corretamente a almofada alivia as tensões do pescoço e dos ombros (Lucraru, 2014). Neste 

sentido, Lieberman no seu trabalho audiovisual Violin and Viola Ergonomics apresenta várias 

soluções na customização da almofada, tendo por base características da constituição física 

do instrumentista (Lucraru, 2014). Tanto Harvath como Lieberman alegam, convergindo 

neste ponto como muitos defensores da prática sem almofada, que a estaticidade postural é 

um elemento potenciador de lesões. Segundo Harvath, “… numa posição estática os 

músculos ficam compressos ou contraídos e o sangue, responsável pela oxigenação e pela 

remoção de resíduos, não fluí nestes…”28, em consequência é registada uma maior fadiga 

muscular, que em casos extremos, poderá levar a lesões musculoesqueléticas (Harvath, 2006). 

Susan Kempter, diretora de pedagogia de cordas na Universidade do Novo México, realça a 

importância em ajustar os acessórios ao físico de cada aluno, de forma a que estes contribuam 

para uma distribuição equitativa do peso ao longo do eixo central do corpo (Costa, 2016). 

Num artigo publicado pela revista American String Teacher, Dinwiddie considera as formas do 

corpo – endomorfo, ectomorfo e mesomorfo – para determinar a melhor combinação de 

acessórios de suporte. No mesmo artigo, a autora concluí que é imperativo que os 

professores tenham conhecimento das formas de corpo de modo a guiar os seus alunos na 

procura por um conjunto de acessório que tornem a prática do instrumento mais cómoda. 

A autora admite a não utilização de qualquer acessório mediante certas características físicas 

do instrumentista (Dinwiddie, 2007). Llobet e Odam apresentam, no seu livro The Musician’s 

Body a maintenance manual for peak performance, alguns dos problemas musculoesqueléticos mais 

comuns entre os violinistas e violetistas, propondo como solução a utilização da almofada e 

da queixeira, sem ignorar algumas das consequências negativas resultantes da utilização desta 

(Llobet e Odam, 2007).  

 

 

 

 
28 “… muscles become compressed or contracted and blood, responsible for oxygen replenishment and waste removal, does not readily flow 

through them…”. 
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Problema  Solução Proposta Possíveis Desvantagens 

- Pescoço dobrado e inclinado para a 

esquerda; 

- Ombro esquerdo erguido; 

- Redução da destreza da mão 

esquerda em consequência da tensão 

acumulada nos músculos do ombro; 

- Pressão excessiva no maxilar e, por 

consequente, problemas nas 

articulações; 

- Redução da liberdade de 

movimento na mão esquerda, 

nomeadamente nas posições altas; 

 

 

 

- Utilização da almofada e 

queixeira; 

 

- Inibi a interpretação e expressão 

dado que o corpo do 

instrumentista fica, de certo 

modo, fixo; 

- Interfere com a conexão entre o 

músico e o instrumento; 

- Afeta o timbre do instrumento; 

- Danifica o instrumento; 

Tabela 1 - Identificação de problemas musculoesqueléticos mais comuns entre violinistas e violetistas, e eventuais 
desvantagens da utilização da almofada como solução para o problema segundo Llobet e Odam (2007). 

Paralelamente às conclusões já aqui apresentadas por Gerle, Lieberman sugere que a 

escolha da utilização da almofada não se deve centrar unicamente na opinião e experiência 

pessoal do pedagogo, mas sim nas características do aluno em questão (Lucraru, 2014). 

Implicitamente, a afirmação de Lieberman sugere que este processo deve estar centrado no 

próprio aluno e não no professor, cuja função será guiar o aluno no processo de descoberta. 

Esta ideia é complementada com as palavras do pedagogo russo: “… tornar uma solução 

individual de um problema numa regra geral (i.e., dogmatizar) é incorreto …”29 (Yankelevitch, 

2016, p. 17).  

A perpetuação deste debate tem suscitado interesse na comunidade científica, de modo 

que, a utilização da almofada tem sido objeto de estudo de várias investigações nos últimos 

anos. Depois de uma explanação da questão sob o ponto de vista histórico e pedagógico, 

faremos uma análise das investigações realizadas sobre o tema. 

 

 

 
29 “… turn an individual solution to a problem into a general rule (i.e., to dogmatize) is incorrect …”. 
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2.3 A Almofada enquanto Objeto de Estudo Científico  

Os vários estudos serão explanados e discutidos em dois subcapítulos: o primeiro 

considerará os estudos que relacionam a utilização da almofada e a prevenção de lesões e, o 

segundo, a utilização das almofadas e sua influência no som do instrumento.  

2.3.1 A Utilização da Almofada na Prevenção de Lesões Musculoesqueléticas 

A coordenação motora necessária para tocar um instrumento musical, fruto de imensas 

horas de prática, aproximam, os instrumentistas de atletas de alta competição. No mesmo 

sentido, os instrumentistas partilham ainda uma outra característica com os atletas de alta 

competição: o aparecimento de lesões musculoesqueléticas. Considerando uma amostra 

composta por estudantes de vários conservatórios de música, Larsson et al. concluiu que os 

instrumentistas de cordas são especialmente suscetíveis ao aparecimento de lesões, sendo 

que 77% destes reportaram problema físicos durante a execução (como citado em Okner et 

al., 1997). Num contexto profissional, considerando uma amostra composta por músicos de 

48 orquestras sinfónicas profissionais, Middlestadt e Fishbein concluíram que 78% dos 

músicos sofria de problemas médicos derivados da performance musical, sendo que destes 

66% sofria de um problema musculoesquelético (Middlestadt & Fishbein, 1989). Um estudo 

mais recente, conduzido em 2012 por Steinmetz et al., aponta ainda para valores mais 

alarmantes, revelando que 80% dos músicos profissionais sofre de lesões 

musculoesqueléticas derivadas da sua atividade profissional (Steinmetz et al., 2012). Entre as 

causas das lesões, a tensão muscular excessiva revela-se a mais predominante (Levi et al., 

1992). Esta tensão muscular excessiva é resultado da postura necessária para suportar o 

instrumento (Okner et al., 1997). Em particular, os violinistas e violetistas são os 

instrumentistas potencialmente mais afetados, dado que estes suportam na totalidade o 

instrumento com o seu próprio corpo, contrariamente aos restantes membros das cordas 

friccionadas. Com o intento de tornar a execução destes instrumentos mais ergonómica, 

tentando desta forma minimizar a tensão excessiva na prática do instrumento, vários 

pedagogos aconselham, como já referido, a utilização da almofada. Considerando uma 

amostra de 15 violinistas experientes, entre alunos avançados e violinistas profissionais, Levy 

et al. concluíram que a utilização de um modelo particular de almofada, marca Kun, teria um 

efeito significativo nos músculos utilizados no suporte do instrumento, sugerindo que a 

utilização deste acessório poderia prevenir lesões musculoesqueléticas, diminuindo o esforço 

muscular no suporte do instrumento O estudo concluiu ainda que os resultados revelam-se 

mais expressivos em sujeitos de estatura elevada (Levi et al., 1992). Contudo, devemos revelar 
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que neste estudo os investigadores não consideram o fator humano, i.e., os instrumentistas e 

as suas competências específicas na prática do instrumento enquanto um fator 

preponderante na obtenção de dados. Apesar de experientes, dos 15 instrumentistas, 13 

executavam o instrumento com almofada, sendo que apenas 2 destes executavam 

regularmente o instrumento sem almofada. De forma a garantir a fiabilidade dos resultados 

a amostra deveria se apresentar equitativa relativamente a este aspeto. É tácito que a execução 

do instrumento sem ou com almofada, sobretudo a de suporte, é inerente à própria técnica 

de suporte do mesmo. Mesmo os violinistas mais proficientes, se não tiverem qualquer 

experiência em executar o instrumento sem almofada naturalmente compensarão a falta do 

apoio proveniente do acessório com esforço muscular. No estudo não são discriminados 

dados relativos aos participantes que executam o instrumento sem almofada, de modo que, 

não é possível inferir se estas conclusões gerais se aplicariam a estes dois casos específicos. 

A pertinência destes fatores de enviesamento é corroborada nas conclusões de um estudo 

conduzido em 2007 por Rabuffetti et al. Ao testar vários modelos de almofadas – sob 3 

condições, com a almofada na altura máxima, mínima e sem almofada - em 15 violinistas 

proficientes, os autores concluíram que um instrumentista competente é capaz de se adaptar 

a qualquer almofada e manter a qualidade sonora, contudo as alterações anatómicas 

envolvidas no suporte do instrumento são mais observáveis do que as alterações no suporte 

do arco (Rabuffetti et al., 2007).  

Apesar das limitações apontadas pelo autor, os resultados do estudo conduzido por Levi 

et al. (1992) apontam na direção que a utilização da almofada de suporte poderá reduzir a 

tensão muscular durante a execução instrumental, podendo ser considerada como ferramenta 

na prevenção de lesões. No entanto, um estudo conduzido por Kok et al. (2019) concluiu, 

considerando uma amostra composta por 20 violinistas profissionais, que o ajustamento na 

altura das almofadas de suporte tem uma forte relação com a sua própria finalidade, a 

diminuição da tensão muscular. Considerando um modelo de almofada, foi concluído que o 

aumento da altura da almofada é acompanhado pelo incremento na atividade muscular (Kok 

et al., 2019). Apesar do estudo considerar apenas uma almofada e uma condição de 

ajustamento (a altura), podemos colocar a hipótese que outros critérios de ajustamento como 

a forma e inclinação da almofada ou, propondo uma mudança mais significativa, as alterações 

do próprio modelo da almofada teriam como consequência resultados tão ou mais 

expressivos. Independentemente, os resultados do estudo evidenciam e realçam a 

importância da otimização da utilização do acessório, a par das sugestões já mencionadas 

pelos vários pedagogos que advogam a sua utilização.  
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2.3.2 As Influências Sonoras Resultantes da Utilização da Almofada 

Apesar das hipóteses levantadas por vários pedagogos ao longo de quase um século sobre 

a relação entre a utilização da almofada e as eventuais influências sonoras, até o momento 

foram apenas conduzidas duas investigações experimentais. A primeira investigação data do 

ano de 1969, conduzida por James Poulos intitula-se An Investigation of the Possible Effects 

Shoulder Rests Have on the Chracter of the Violin Tone. Apesar dos esforços do autor desta 

investigação não foi possível obter permissão para aceder à investigação conduzida por 

Poulos, dado que, as informações sobre esta expostas ao longo deste capítulo serão obtidas 

através de um artigo escrito pelo mesmo autor publicado posteriormente na revista American 

String Teacher.  

Motivado pela controvérsia do tema, Poulos considera na sua investigação cinco modelos 

de almofada, 4 modelos de suporte (Mills, Kolitsch, Menuhin, Resonans) e um modelo tradicional 

da marca Playonair. O estudo consistiu na execução das 4 cordas (apenas notas soltas) de 

vários instrumentos através de 2 métodos: a execução com um braço mecânico construído 

para o efeito e a execução com instrumentistas. O espectro sonoro de cada exemplo foi 

gerado por um Kay Sona-Graph30. Através da comparação entre os resultados obtidos dos dois 

métodos, foi possível, segundo o autor, isolar a variável da remoção da almofada. Estes 

resultados sugerem que a execução com almofada “… traria ao instrumentista uma pequena 

vantagem tímbrica sobre a prática de suportar o instrumento com o ombro, removendo o 

violino do contacto direto e expansivo com o corpo ...”31 (Poulos, 1973, p. 19). O autor revela 

ainda que os resultados obtidos através dos dois métodos permitem concluir que quanto 

maior o peso da almofada e mais leve o instrumento mais expressivas são as alterações 

observadas, e que as cordas onde se registaram maiores alterações foram em ordem 

decrescente a corda Mi, Sol, Lá e, por último Ré (Poulos, 1973). Apesar de não explanar os 

métodos no artigo, Poulos afirma que estas alterações são indubitavelmente percecionadas 

pelo ouvido humano. Poulos sugere que a execução sem almofada, envolvendo o contacto 

direto entre o instrumento, o maxilar e a clavícula do instrumentista, promove a transmissão 

das vibrações através do sistema esquelético do executante (Poulos, 1973). Desta forma, 

Poulos argumenta que as vantagens sonoras resultantes da não utilização da almofada, 

advogadas por vários instrumentistas e pedagogos, decorrem de uma perceção sonora 

puramente interna (Poulos, 1973). 

 
30 Consultar Anexo V. 
31 “… would give a player a slight tonal advantage over the practice of holding the violin with the shoulder, by removing the vio lin from a direct 
and expansive contact with the body …”. 
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Em 2016, após um hiato de quase meio século, Rocha, dispondo de uma tecnologia mais 

fiável, aborda a temática na dissertação de doutoramento. Ao contrário de Poulos, Rocha 

não apresenta conclusões tão lineares, apesar de nos últimos anos algumas marcas de 

almofadas de suporte apostarem no desenvolvimento de acessórios considerando a 

influência sonora como critério prioritário, sendo exemplo o modelo Korfker da Pirastro32. No 

estudo de natureza experimental, Rocha considera a execução das cordas soltas de três 

instrumentos – um instrumento dos luthiers Andrea Guarneri (1652), Luiz Amorim (2011) e 

um instrumento de fábrica - em quatro condições: a primeira sem qualquer almofada, a 

segunda com uma almofada Kun, a terceira com uma almofada Bonmusica e, por último, a 

execução dos instrumentos com a almofada Wolf Forte Secondo. Os exemplos sonoros, 

captados por um microfone acoplado a um computador, foram analisados pelo software 

Eletroacustics Toolbox Settings, gerando desta forma um gráfico do espectro sonoro exposto no 

Gráfico 1. Neste é possível observar a presença e intensidade dos harmónicos constituintes 

da nota Sol3 (196 Hz, considerando que a nota de afinação Lá4 440 Hz). 

 

Após uma análise comparativa de 48 gráficos, Rocha sugere que a utilização da almofada 

altera o timbre do instrumento, em consequência da variação da presença e/ou intensidade 

dos harmónicos (Rocha, 2016). Contudo, e em oposição às conclusões de Poulos, Rocha 

sugere que os resultados diferem de instrumento para instrumento, do modelo da almofada, 

e ainda de corda para corda, sendo que não se coadunam com a homogeneidade sugerida 

 
32 Consultar Anexo VI. 

Gráfico 1 - Gráfico do espectro sonoro da corda Sol de um violino, Fast Fourier Transform Analyzer (FFT). 

 
Gráfico 2 - Gráfico do espectro sonoro da corda sol de um violino, Fast Fourier Transform Analyzer (FFT). 
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por Poulos. Neste sentido, o autor afirma que “… não houve uma única almofada que 

funcionou melhor nos quatro instrumentos …”33 (Rocha, 2016, p. 88). O autor sugere ainda 

que em determinados registos de um instrumento a utilização de um modelo específico de 

almofada poderá realçar harmónicos desejáveis, sendo assim considerado como uma forma 

de otimizar o som do instrumento (Rocha, 2016). A investigação de Rocha conclui com a 

seguinte afirmação:  

“Não deve ser desencorajada (a utilização da almofada) pela possível perda de som. No 

entanto, os instrumentistas devem estar conscientes da consequente alteração tímbrica e da 

perceção desta ser mais ou menos audível, dependendo do instrumento e da escolha da 

almofada”34 (2016, pp. 89-90). 

Independentemente da valiosa contribuição em expor novos dados para relançar o 

debate, os estudos supracitados apresentam algumas limitações. A limitação tácita do estudo 

conduzido por Poulos prende-se com a fiabilidade das ferramentas utilizadas na obtenção de 

dados, dada a sua antiguidade relativamente aos equipamentos e software disponíveis 

atualmente. A linearidade das conclusões expostas pelo autor, considerando que o autor não 

discrimina a diferença dos resultados obtidos entre as almofadas de suporte e a almofada 

tradicional. Contudo, devemos reiterar que as informações relativas a este estudo foram 

obtidas a partir de um artigo, que apesar de escrito pelo investigador, apresenta uma descrição 

generalizada da investigação, de modo a que uma leitura do artigo original poderá esclarecer 

as dúvidas relativamente à segunda limitação apontada nesta análise. No segundo estudo 

referido neste capítulo, o autor não considera que a adaptação do instrumentista ao executar 

vários instrumentos com vários suportes, nomeadamente a execução do instrumento sem 

almofada que representa por si só um desafio técnico (caso o instrumentista em questão não 

tenha experiencia na execução do instrumento sem o apoio de uma almofada), poderá 

revelar-se um fator preponderante na obtenção de dados. Desta forma, Rocha desconsidera 

o instrumentista, i.e., o fator humano como possível fator de enviesamento. No primeiro 

estudo realizado, a comparação entre os dois métodos aplicados (a execução através de braço 

mecânico e depois de um instrumentista) sugere que a proximidade dos resultados obtidos 

permite isolar a variável remoção/utilização da almofada, eliminado estão este envieso 

(Poulos, 1973). Contudo, como já foi perscrutado, a antiguidade das ferramentas utilizadas 

na obtenção de dados e, em consequência, a fiabilidade dos resultados poderá colocar em 

 
33 “… there was not a single shoulder rest that worked better for all the violins…”. 
34 “Its use should not be discouraged because of any possible sound losses. Players should be aware though, that it changes the t imbre of the 
instrument and that the amount of change may be more or less noticeable, depending on the instrument and choice of shoulder rest.”. 
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causa a validade dos mesmos, apesar do método, aparentemente, irrepreensível apresentado 

pelo autor. As conclusões de Rabuffetti et al. (2007), já supracitadas, sugerem que um 

instrumentista competente é capaz de se adaptar a qualquer almofada e manter a qualidade 

sonora. Contudo, estas conclusões têm como base exclusivamente a observação direta dos 

investigadores, não sendo registado no artigo qualquer método de análise na dedução destas 

conclusões. No entanto, devemos realçar que o estudo incide sobretudo numa perspetiva 

ergonómica da utilização do acessório, não priorizando a perspetiva sonora. 
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3. Projeto de Investigação 

3.1 Definição da Problemática e Objetivos Gerais do Estudo 

Nas últimas décadas, a utilização universalizada da almofada enquanto acessório de 

suporte auxiliar na prática e ensino do violino foi consagrada. No entanto, as consequências 

sonoras resultantes da sua utilização sempre foram motivo de discordância entre 

instrumentistas e pedagogos. Durante o século XX, pedagogos como Auer e Galamian 

insurgiram-se contra a utilização da almofada tradicional, alegando que o contacto desta com 

o tampo inferior do instrumento tinha um efeito de absorção das vibrações do mesmo (Auer, 

2016; Galamian, 2013). Paralelamente, a almofada de suporte ganhava notoriedade, e, pouco 

a pouco, conquistava instrumentistas e pedagogos Popularizada nos anos cinquenta pelo 

endosso de Menuhin, a almofada de suporte foi criada com o intuito de tornar a prática do 

instrumento mais cómoda e ergonómica, à semelhança do que acontecera no século anterior 

com a invenção da queixeira, anulando os alegados efeitos prejudicais no som, dado que a 

superfície de contacto entre o acessório e o instrumento fora significativamente minimizado. 

No entanto, atualmente pedagogos como Rosand ou Fischer defendem que a prática do 

instrumento sem almofada revela-se como ideal de ponto vista sonoro (Fischer, 2013; 

Rosand, 2019). Estas opiniões não se centram exclusivamente na influência do objeto nas 

vibrações do instrumento, mas na influência conjunta deste com as alterações consequentes 

na técnica de suporte do instrumento por parte do instrumentista. Segundo os autores 

supracitados, a execução do instrumento sem almofada permite o desenvolvimento de uma 

personalidade sonora identificável através do timbre e vibrato, em consequência do 

desenvolvimento de uma técnica que prima a proximidade entre instrumento e 

instrumentista através de uma compreensão íntima da mecânica corporal e das forças 

inerentes à própria física (Fischer, 2013; Rosand, 2019).  

Os estudos realizados por Poulos (1969) e Rocha (2016) sugerem que a utilização da 

almofada altera o timbre do instrumento. Contudo, segundo os autores as alterações 

verificadas não se revelam necessariamente negativas, sendo que os resultados evidenciados 

por Poulos apresentam conclusões que sugerem a almofada como um acessório que otimiza 

indubitavelmente o som do instrumento (Poulos, 1973). Independentemente da valiosa 

contribuição em apresentar novos dados para relançar o debate, os estudos supracitados 

apresentam algumas limitações. A limitação tácita do estudo conduzido por Poulos prende-

se com a fiabilidade das ferramentas utilizadas na obtenção de dados, dada a sua antiguidade 
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relativamente aos equipamentos e software disponíveis atualmente, bem com a linearidade das 

conclusões apresentadas. Por outro lado, o estudo de Rocha não considera o fator humano 

enquanto um potencial fator de enviesamento, ou seja, a inadaptação do instrumentista face 

às constantes alterações de suporte do instrumento, em resultado da remoção da almofada. 

No entanto, os dois estudos propõem apenas uma abordagem física do fenómeno, sendo 

que em nenhum destes foi considerada uma abordagem psicofísica na tentativa de 

compreender se os resultados obtidos na primeira abordagem são percecionados pelo ouvido 

humano e, portanto, relevantes para os profissionais do meio. Deste modo, esta investigação 

pretende enfatizar a abordagem psicoacústica da problemática, correlacionado a perspetiva 

desta com a abordagem acústica (análise espectral), evidenciada já nos estudos supracitados. 

Correlacionando a revisão da literatura com os resultados obtidos, é intento refletir se as 

influências tímbricas em resultado da utilização da almofada devem ser consideradas na 

escolha da utilização do acessório, ou mesmo na escolha do modelo do acessório.  

Realçamos que este estudo coloca alguma ênfase na execução do instrumento sem 

almofada com o intuito de informar o leitor, dado que a execução com almofada é mais 

popularizada. Contudo, não é objetivo desta investigação ou do autor profetizar ou 

dogmatizar uma ou outra prática, apenas contribuir com dados que, por sua vez, 

desencadeiem novas investigações, relançando desta forma este debate secular.  
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3.2 Metodologias  

3.2.1 Desenho de Estudo 

A palavra “som” pode ser compreendida enquanto fenómeno físico e psicofísico 

(Henrique, 2002). Apesar de distintas, estas abordagens são, na realidade, complementares. 

A perspetivação do som enquanto um fenómeno físico e psicofísico constituirá o mote para 

a compreensão desta problemática, e, por isso, a construção e implementação das 

ferramentas para obtenção de dados desta investigação assumirá uma abordagem bipartida 

entre a acústica (física), de carácter quantitativo, e a psicoacústica (psicofísica), de carácter 

qualitativo. A implementação deste desenho de estudo de metodologias mistas e 

exploratórias permitirá uma obtenção de dados multidisciplinar, cuja correlação será essencial 

para uma compreensão integral do fenómeno visado. Neste sentido, serão concebidos e 

estruturados dois instrumentos centrais de recolha de dados: a sessão de gravação, cujos 

dados serão submetidos posteriormente a uma análise espectral, e o teste psicoacústico. Para 

além destes instrumentos foi ainda realizado um inquérito preliminar35 aos participantes com 

o intuito de recolher informações sobre o percurso académico artístico destes, bem como da 

sua opinião e relação com objeto de estudo, a utilização da almofada. As informações 

recolhidas neste inquérito serão importantes para compreender as singularidades de cada 

participante, sendo equacionadas e correlacionadas posteriormente com as análises dos 

instrumentos de recolha de dados centrais desta investigação.  

Como já referido, o carácter exploratório e experimental deste estudo visa contribuir com 

dados que motivem investigações futuras, dado que os dados não pretendem ser 

generalizados a uma população, e, portanto, não constituem validade externa. Não obstante, 

a conceção dos instrumentos de recolha de dados, bem como a seleção dos participantes, é 

descrita em pormenor na redação desta dissertação, de forma a permitir ao leitor um 

conhecimento omnisciente da investigação, procurando estabelecer total transparência na 

investigação.   

3.2.2 Seleção e Caracterização da Amostra 

A seleção da amostra considerou a proficiência técnica dos participantes enquanto 

critério de seleção proeminente, dado que, os participantes seriam submetidos a um processo 

temporário (remoção ou introdução de almofada) durante as atividades previstas que poderia 

afetar o nível da execução instrumental, e, em última instância, a obtenção de resultados. 

 
35 Consultar Anexo VII. 
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Uma vez que, inicialmente foi previsto que a amostra do estudo fosse composta por alunos 

do ensino superior, nomeadamente alunos da Universidade de Aveiro, assumindo que estes 

à partida, apresentar-se-iam como instrumentistas mais proficientes tecnicamente, e, por essa 

razão, minimizariam um dos grandes fatores de enviesamento previsto na realização do 

estudo, o desconforto causado pela remoção/introdução da almofada e as consequentes 

influências negativas na execução do instrumento. Contudo, a natureza desta amostra 

apresentaria outras limitações, como a falta de disponibilidade dos participantes, bem como 

descuraria a importância em consciencializar os jovens instrumentistas desta problemática. 

Por todas estas razões, o estudo foi direcionado para uma amostra composta por 

participantes do ensino secundário artístico especializado em música, sendo a instituição de 

acolhimento, o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, a instituição visada.  

O investigador estabeleceu previamente as seguintes condições para a seleção dos 

participantes, de forma a garantir, desde já, a fidedignidade na obtenção de dados: 

1. Frequentar o ensino secundário do ensino artístico especializado em música: os 

participantes deveriam já apresentar uma técnica instrumental estável suficiente para 

submeterem aos testes previstos e, simultaneamente, apresentar qualidade na 

produção sonora instrumental, de forma a minimizarem um dos fatores de 

enviesamento previstos de maior proeminência; 

2. Frequentar o regime integrado: será necessário um envolvimento significativo por 

parte dos participantes, dado que, a realização do estudo, prevê que cada participante 

despenderá cerca de dezoito horas entre a realização de inquéritos, sessões de 

gravação, teste psicoacústico e a realização do workshop em três sessões. 

3. Executar regularmente o instrumento com almofada: esta condição teve o objetivo 

de uniformização da amostra uma vez que, segundo a dissertação de mestrado de 

Costa, a população de instrumentistas que tocam sem almofada em Portugal é muito 

inferior à população que toca com almofada (Costa, 2016). Assim, antecipando a 

improbabilidade de conseguir uma amostra equilibrada entre instrumentistas que 

executam os seus instrumentos regularmente com e sem almofada, o investigador 

optou por trabalhar com uma amostra, neste sentido, uniformizada. 

A admissão de participantes revelou-se aquém das expectativas, sendo admitidos apenas 

quatro participantes de duas classes distintas de professores. Apesar desta limitação devemos 
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ter em consideração a realidade da instituição, na medida que, a mesma, no ano letivo de 

2018/19 apresentava 7 alunos de violino em regime integrado do curso secundário do ensino 

artístico especializado em música. Devemos realçar também a disponibilidade e 

envolvimento necessário por parte de cada participante para a participação neste estudo. 

Concluindo esta argumentação, devemos reiterar que o estudo realizado, na condição de 

estudo exploratório, pretende propor hipóteses para futuras investigações, não tendo como 

objetivo a validação externa e generalização dos resultados obtidos.  

O estudo em questão não envolveu alunos do professor cooperante selecionados para a 

cadeira de Prática de Ensino Supervisionada, dado que estes não se enquadravam nas 

condições referidas anteriormente. Contudo, o professor cooperante supervisionou e assistiu 

o investigador na estruturação e concretização das atividades projetadas.  

Proceder-se-á à caracterização dos participantes em questão, resultado da recolha de 

informação através do inquérito preliminar, bem como da observação direta por parte do 

investigador nas atividades conduzidas ao longo do estudo (sessões de gravação, Workshop). 

Esta caracterização revela-se pertinente uma vez que a discussão final prevê uma correlação 

entre os resultados obtidos através dos instrumentos implementados e a as singularidades e 

características de cada participante.  

Participante A 

 A admissão do participante A neste estudo apresenta-se como um caso excecional, 

assumindo que este não preenchia a primeira condição para a seleção de participantes. 

Contudo, dado que o participante em questão frequenta o 5.º grau do conservatório e 

apresentava já alguma solidez técnica enquanto instrumentista, atendendo ainda à vontade 

deste em participar no estudo, o participante foi admitido.  

Durante as atividades realizadas o participante, o mais jovem do grupo (15 anos), revelou 

maturidade ao lidar com os desafios proporcionados pelas atividades, nomeadamente na 

sessão de gravação que consistia na gravação de sucessivas notas brancas. Aqui o participante 

revelou grande poder de concentração, revelando-se extremamente motivado e metódico, 

superando assim todas as adversidades. 
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Participante B 

O participante B revelou alguma impaciência e ansiedade na execução dos exercícios 

durante a realização do Workshop, bem como na realização dos testes. Apesar de frequentar 

o 7.º grau, o participante B apenas iniciou o estudo do violino aos 10 anos, tocando violino 

há 6 anos. Apesar de mostrar elevados níveis de motivação intrínseca durante as atividades, 

o comportamento do participante, talvez influenciado pelo contacto tardio com o 

instrumento comparativamente aos restantes participantes, revelou-se negativamente 

significativo. 

Participante C 

O participante C revelou um perfil curioso, apesar de bastante enérgico, e, por isso, ser 

expectável uma certa impaciência para a realização dos exercícios, o participante revelou uma 

calma e concentração surpreendente na realização dos mesmos. Quando confrontado pelo 

investigador durante a realização do Workshop com esta observação, revelou que esta aparente 

calma era fruto de um trabalho desenvolvido através da prática do Ioga. Apesar de apresentar 

algumas dificuldades na adaptação ergonómica da execução sem almofada, em consequência 

das suas características físicas, revelou sempre estabilidade técnica na execução, ainda que 

por vezes apresentando sinais de desconforto. A remoção da almofada motivou a alteração 

do modelo de queixeira durante a realização das atividades. 

Participante D 

O participante D, o mais experiente do grupo (8.º grau), revelou, em todas as atividades 

realizadas, níveis elevados de concentração e motivação. À semelhança do participante C, 

revelou dificuldades na adaptação ergonómica na execução do instrumento sem almofada. 

Contudo, a sua proficiência técnica enquanto instrumentista, aliada ao perfil observado, 

superou estas adversidades. Mais uma vez, durante o workshop, a remoção da almofada levou 

ao participante questionar-se sobre a utilização de um o modelo de queixeira mais adequado 

às suas características físicas. Contudo, considerando as observações realizadas durante as 

sessões do workshop, e apesar de apresentar sempre grande proficiência técnica nas execuções, 

o participante D manifestou níveis baixos de autoeficácia. 
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Como garantido na carta de autorização endereçada e assinada pelos carregados de 

educação dos participantes, a identidade dos participantes não será de algum modo 

revelada.36 

  

Idade: 

 

Grau: 

Idade com que 

iniciou os 

estudos 

musicais: 

Utiliza regularmente 

algum tipo de 

almofada na prática 

instrumental? 

Sempre 

tocou com 

almofada? 

Idade com que 

introduziu a 

almofada na prática 

instrumental: 

Participante 

A 

15 

anos 

5.º 6 anos Sim Sim 6 anos 

Participante 

B 

16 

anos 

7.º 10 anos Sim Sim 10 anos 

Participante 

C 

15 

anos 

6.º  6 anos Sim Não 9 anos 

Participante 

D 

17 

anos 

8.º 6 anos Sim Não 13 anos 

 
Tabela 2 – Informações dos participantes. 

 

 

 

3.2.3 Instrumentos de Recolha de Dados 

O desenho de estudo bipartido será concretizado através da implementação de duas 

abordagens: em primeiro a abordagem acústica, que passará por uma análise espectral de 

exemplos musicais captados durante uma sessão de gravação e, em segundo, a abordagem 

psicoacústica que será concretizada através da realização de um teste psicoacústico, 

estruturado pelo investigador. É imperativo desde já fazer uma distinção clara destas 

abordagens. A abordagem acústica compreende uma análise das características físicas do 

som, enquanto que, a abordagem psicoacústica incide nas características subjetivas da 

perceção do som. 

 
36 Consultar Anexo VIII. 

Tabela 3 - Categorização das caraterísticas Físicas e Psicológicas do som segundo Henriques (2002). 
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Naturalmente, as características físicas e subjetivas do som apresentam entre si uma 

relação de proximidade. A ambiguidade e complexidade da definição de timbre leva à sua 

exclusão enquanto característica física do som. De acordo com a American National Standarts 

Institute: 

“Timbre é um atributo das sensações auditivas no qual um ouvinte consegue discernir 

que dois sons são diferentes usando um critério que não a altura, a sensação de intensidade 

e a duração.”37 (como citado em Sethares, 2005, p. 27). 

Apesar da definição sugerida, a qualidade do timbre pode ser atribuída às características 

do seu conteúdo espectral, ou seja, o número, amplitude e espaçamento dos parciais 

harmónicos dentro de um espectro sonoro (Sethares, 2005). Contudo, o timbre é ainda 

influenciado pelos transitórios de ataque e decaimento (Henriques, 2002). 

Os estudos de Poulos (1969) e Rocha (2016) sugerem, apesar das divergências já 

referidas, que utilização da almofada modifica o timbre do instrumento em consequência das 

alterações na presença e intensidade dos parciais dos sons registados.  Por esta razão, sob o 

ponto de vista acústico, o estudo conduzido incidirá no estudo da relação entre almofada e 

as alterações no conteúdo espectral dos sons, através da realização de uma sessão de 

gravação, e, numa perspetiva psicoacústica, através da realização de um teste psicoacústico 

que, por sua vez, visa caracterizar qualitativamente exemplos musicais através da seleção e 

graduação de descritores tímbricos. 

 

 

 

 
37 “Timbre in that attribute of audiotry sensation whereby a listener can judge that two sounds are dissimilar using any criterion other than 
pitch, loudness and duration.”. 
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3.2.3.1 Abordagem Acústica  

Com o intento de registar os exemplos musicais para posterior análise, foi organizado 

uma sessão de gravação. Nesta, os quatro participantes executaram oito notas sustentadas 

com e sem almofada. Estes exemplos musicais foram escolhidos de forma a registar todas as 

cordas soltas do instrumento, bem como uma nota dedilhada em cada corda (Fig. 638). Um 

estudo aprofundado compreenderia um registo integral da escala cromática nos vários 

registos do instrumento. Contudo, o tempo previsto para a realização desta investigação, 

bem como o tempo disponibilizado pelos participantes, impossibilitou esta ambição. 

 

Naturalmente, o equipamento utilizado por cada participante – violino, arco, cordas e, o 

mais relevante para o estudo, os acessórios de suporte – nas sessões de gravação, bem como 

posteriormente no teste psicoacústico, foi registado em fichas informativas disponíveis para 

consulta em anexo39. No entanto, realçamos que todos os participantes utilizaram no 

decorrer desta investigação almofadas de suporte. 

3.2.3.1.1 Experimento Preliminar 

De forma a inferir a fiabilidade dos equipamentos utilizados e dos procedimentos 

estruturados foi realizado um experimento preliminar com os participantes sob as mesmas 

condições previstas para a realização da sessão de gravação. Após o teste preliminar foi 

concluído que: 

I. Em resultado dos ruídos musicais e não musicais do meio e da duração do 

experimento preliminar, sensivelmente 4 horas, foi estabelecido que a sessão de 

gravação seria realizada em duas noites consecutivas. Esta medida permitiu eliminar 

grande parte do ruído prejudicial na posterior análise dos registos e o cansaço 

acumulativo por parte de todos envolvidos, principalmente do investigador e do 

professor cooperante, que auxiliou todas as atividades realizadas. 

 
38 Fonte: Figura gerada pelo autor através do software Musescore. 
39 Consultar Anexo IX. 

Figura 6 - Exemplos musicais pré-selecionados pelo autor a executar na sessão de gravação. 
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II. Como previsto inicialmente, os alunos demonstraram dificuldade e grande 

desconforto na execução do instrumento sem o suporte da almofada. Antecipando 

este envieso, foi previsto a realização de um Workshop40 orientado pelo investigador. 

Divido em 3 sessões, visou, por um lado, familiarizar os participantes com a 

problemática em questão e, concomitantemente, tornar a execução dos exemplos 

musicais sem o suporte da almofada, previstos na sessão de gravação e, 

posteriormente, do teste psicoacústico, mais cómoda, com o intento de obter uma 

maior fiabilidade nos dados.  

III. A duração de cada registo sonoro revelou-se inconsistente. Como tal, foi incluído um 

metrónomo (auxílio exclusivamente visual) na sessão de gravação para uniformizar a 

pulsação dos participantes. 

IV. Em consequência dos problemas exposto no ponto 2 e 3, a alteração da posição de 

suporte do instrumento, em consequência da remoção da almofada juntamente com 

a inexistência de um metrónomo resultou na manifestação de várias irregularidades 

na arcada: velocidade do arco inconstante e variações no ponto de contacto do arco 

com corda distância entre cavalete e a escala) e o angulo de incidência do arco com 

a corda. Os problemas foram abordados durante o Workshop de modo a conseguir 

uma maior consistência. A introdução do metrónomo, juntamente com a 

consciencialização do problema por parte dos participantes, revelou ser uma 

estratégia simples e eficiente. 

V. De forma a tornar o procedimento mais célere, foram gravados primeiro todos os 

exemplos com almofada e, posteriormente os exemplos sem almofada, anulando 

assim o tempo perdido em colocar e remover a almofada em cada exemplo. As 

gravações revelaram uma consequência negativa desta estratégia. A afinação dos 

exemplos difere, dado que os alunos ou não tinham exemplo de comparação e o 

próprio instrumento, considerando a duração da gravação, desafinava 

significativamente, de modo que, por vezes, foi registado diferença de alguns Hertz 

entre exemplos. Para controlar este aspeto foi introduzido um afinador. Assim, antes 

do registo de cada exemplo, o participante poderia confirmar a afinação deste. 

 
40 Consultar atividades organizadas no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada (PES), p. 249. 
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VI. De forma a produzir material para uma análise futura mais aprofundada deste caso, 

a sessão foi gravada em formato audiovisual por 2 câmaras41. A posição destas 

permite observar as alterações na postura em consequência da remoção da almofada 

nos vários participantes. Contudo, apesar da sua pertinência, a análise espectral não 

terá em consideração a informação latente nestes registos.  

3.2.3.1.2 Procedimentos e Materiais Utilizados 

Para realização desta atividade foi reservada a sala de orquestra M24 da instituição de 

acolhimento, Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, que posteriormente 

seria o local das restantes atividades previstas nesta investigação. Foi ainda solicitado material 

ao estúdio de gravação do conservatório de forma a obter registos fidedignos, entre estes um 

microfone de condensador MKE-13M uma interface de áudio Roland Quad-Capture e 

respetivos cabos. O registo foi realizado no computador do investigador através do software 

RecordPad Sound Recorder. Para além do material já mencionado, foram ainda utilizados uma 

estante, um metrónomo Thomann CTM-700, um afinador Korg Orchestral Tuner OT-120, um 

sonómetro Lini-T UT353, bem como outros materiais de menor relveo. Dado que a sessão 

se realizaria em duas noites foram anotadas todas as distâncias entre o sistema de captação 

de som e a posição na sala que o participante assumiria (Fig. 742). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 As referidas gravações estarão para consulta em anexo em formato digital mediante a autorização do autor da 
investigação. 
42 Fonte: Fotografia da autoria do investigador. 

Figura 7 - Disposição dos equipamentos momentos antes da sessão de gravação. 
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Considerando o número de participantes, o número de exemplos a gravar e que cada 

exemplo foi gravado duas vezes (em casos excecionais registaram-se 3 gravações) nas duas 

condições foram contabilizados 131 registos sonoros.  

3.2.3.2 Abordagem Psicoacústica 

Um ramo da Psicofísica, a Psicoacústica tem como principal objetivo o estudo dos 

estímulos acústicos e a sua relação com as sensações auditivas (Roederer, 2008). Um estudo 

aprofundado do tema não poderia dispensar uma análise psicoacústica, dado que a realização 

exclusiva de uma análise acústica (espectral) não poderia determinar se os resultados 

observados revelar-se-iam pertinentes e/ou significativos para os profissionais da área, ou 

seja, se os resultados obtidos na análise espectral traduzir-se-iam em alterações auditivamente 

percetíveis.  

3.2.3.2.1 Estruturação do Teste Psicoacústico 

O teste psicoacústico visa registar a perceção sonora de três observadores43 convidados 

– professores de violino da instituição de acolhimento com cinco ou mais anos de 

experiência44 - na audição de três excetos musicais em prova cega, executados com e sem 

almofada pelos participantes. A seleção dos excertos musicais foi determinada pelos 

seguintes critérios: a inclusão de grande parte do registo do instrumento (execução das quatro 

cordas, soltas e dedilhadas), a inclusão de excertos com nível de dificuldade técnica 

relativamente baixo e a inclusão de excertos de obras musicais que, em oposição à execução 

de notas brancas, apresentam maior potencial para uma avaliação qualitativa e, de certo 

modo, subjetiva.  

O primeiro excerto, construído sobre o arpejo de sol maior, evidencia a corda Sol e Ré 

(Fig. 845), da mesma forma que, o segundo excerto musical, uma sequência homóloga sobre 

o arpejo de lá maior, salienta as cordas lá e mi (Fig. 946).  

 
43 Apesar a terminologia “ouvinte” se revelar mais adequada no contexto, o investigador optou por utilizar a designação 
“observador”, devido ao seu uso recorrente em textos do género. 
44 Os professores dos participantes foram excluídos desta seleção, dado que, as suas avaliações poderiam carecer de 
imparcialidade e, por isso, enviesar os resultados. 
45 Fonte: Figura gerada pelo autor através do software Musescore. 
46 Fonte: Figura gerada pelo autor através do software Musescore. 

Figura 8 - Excerto Musical 1: motivo construído sobre a tonalidade de Sol M evidenciado as cordas soltas Sol e Ré. 
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O terceiro excerto foi selecionado por cada participante considerando o repertório 

estudado na disciplina de Instrumento. Apresentamos os vários excertos escolhidos pelos 

participantes (Fig. 1047, 1148, 1249 e 1350) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Fonte: Bach J.S, Concerto para violino e orquestra em Lá menor BWB 1041, Breitkopf und Härtel, p. 1. 
48 Fonte: Vitali, Tomaso (1911), Chaconne, Breitkopf und Härtel, p. 2.  
49 Fonte: Wieniawsky, H. (1896), Légend op. 17, Schirmer, p. 1. 
50 Fonte: Bruch, M. (1879), Concerto para violino e orquestra N.º 1 em sol menor, C.F.W. Siegel, p. 1. 

Figura 9 - Excerto Musical 2: motivo construído sobre a tonalidade de Lá M evidenciado as cordas soltas Lá e Mi. 

Figura 10 - Excerto Musical 3 selecionado pelo participante A: 1.º andamento do Concerto para 
violino e orquestra em Lá menor de J. S. Bach, BWB 1041. 

Figura 11 - Excerto Musical 3, selecionado pelo participante B: Chaconne de T. Vitali em Sol menor, arr. L. 
Chárlier. 
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A avaliação dos excertos musicais será estruturada em duas dimensões de critérios. 

Na primeira dimensão, os ouvintes avaliarão apenas a proficiência da execução técnica 

segundo os critérios de afinação e estabilidade na produção de som (controlo do arco), 

através de uma escala de avaliação Likert de sete níveis: 

 

Nível -3: Traduz uma total predominância depreciativa do critério em questão. 

Nível -2: Traduz uma forte predominância depreciativa do critério em questão. 

Nível -1: Traduz uma ligeira predominância depreciativa do critério em questão. 

Nível 0: Traduz um equilíbrio do critério em questão. 

Nível 1: Traduz uma ligeira predominância apreciativa do critério em questão. 

Nível 2: Traduz uma forte predominância apreciativa do critério em questão. 

Nível 3: Traduz uma total predominância apreciativa do critério em questão. 

 

Figura 13 - Excerto Musical 3, selecionado pelo participante D: 1.º andamento do Concerto para violino e 
orquestra n.º 1 em Sol menor de M. Bruch. 

Figura 12 - Excerto Musical 3, selecionado pelo participante C: Légende op. 17 de H. Wieniawsky. 
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Avaliação da execução técnica: 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  

Desafinado        Afinado 

Som instável        Som estável 

Tabela 4 - 1.ª Dimensão de critérios apresentada no teste psicoacústico. 

Na segunda dimensão serão consideradas as características quantitativas e qualitativas do 

próprio som - intensidade do som e características tímbricas -, através do mesmo método de 

avaliação.  

Avaliação das características do som: 

 -3 -2 -1 0 1  2 3  

Pouco intenso        Muito intenso 

Not-open51        Open52 

Metallic53        Warm54 

Muted55        Bright56 

Tabela 5 - 2.ª Dimensão de critérios apresentada no teste psicoacústico. 

 

A seleção dos descritores tímbricos, apresentados em itálico na Tabela 5, considerou a 

seleção de descritores realizada por Fritz et al. (2012) no artigo intitulado Exploring violin sound 

quality: Investigating English timbre descriptors and correlating resynthesized acoustical modifications with 

perceptual properties. O mesmo estudo sugere que o idioma em que os descritores tímbricos são 

apresentados desempenha um papel importante na própria atribuição de significado (Fritz et 

al., 2012). Como tal, os descritores selecionados para este teste foram apresentados no idioma 

original, no entanto, foi sugerida no formulário uma tradução dos mesmos, assegurando 

desta forma a compreensão destes por parte dos observadores. O formulário do teste 

psicoacústico encontra-se em anexo para consulta57. 

 
51 Não-aberto, fechado. 
52 Aberto. 
53 Metálico. 
54 Quente. 
55 Surdinado. 
56 Brilhante. 
57 Consultar Anexo X. 
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3.2.3.2.2 Fatores de Enviesamento 

Segundo Roederer, o processo de audição pressupõe três sistemas subentendidos: a 

fonte58, o meio59 e o recetor60 (Roederer, 2008). No caso concreto, podemos assumir que a 

fonte está representada pelo instrumento/instrumentista, o meio pelo espaço físico em que 

ocorrerá o teste e o recetor pelos observadores convidados. Naturalmente, os principais 

fatores de enviesamento estarão intimamente relacionados com os três sistemas 

apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por esta razão, analisaremos de seguida os fatores de enviesamento relacionando-os com 

o respetivo sistema, apresentado estratégias com o intuito de os minimizar ou, no melhor 

dos casos, anular.  

1. Instrumento/Instrumentista (fonte): Neste estudo serão realizadas apenas 

análises comparativas entre participante, por outras palavras, serão comparadas 

apenas as alterações consequentes da remoção/introdução da almofada em cada 

participante, não sendo proposta a comparação entre participantes. Cada 

participante executará os vários exemplos musicais com o respetivo 

equipamento, sendo assim a única variável a remoção da almofada. Desta forma, 

o instrumento, e por sinal o resto do equipamento61, utilizado por cada 

 
58 “Source”. 
59 “Medium”. 
60 “Receptor”. 
61 Consultar Anexo IX. 

Tabela 6 - Representação dos 3 sistemas integrantes no processo de audição e respetivas 
funções segundo Roederer (2008). 
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participante não constituirá um fator de enviesamento. Contudo, o 

instrumentista, considerando que a remoção da almofada poderá causar 

alterações ergonómicas na posição do instrumentista que, por sua vez, poderão 

levar a um desconforto crescente e, em último caso, a dificuldades técnicas, são 

um fator de enviesamento proeminente expectável. Para minimizar este envieso 

foram estabelecidas duas estratégias, a primeira de prevenção e a segunda de 

monitorização. 

a.  A estratégia de prevenção passou pela realização do Workshop, já 

mencionado anteriormente. Realça-se que a realização do Workshop não 

teve qualquer intuito de “profetizar” a execução do instrumento sem 

almofada, mas sim, para além das razões já proferidas, tornar os 

participantes mais conscientes sobre a problemática, estimulando a 

opinião crítica de cada participante. 

b. A segunda estratégia prende-se com o propósito da inclusão da primeira 

dimensão de critérios no teste. Como já referido, caberá a cada 

observador avaliar duas dimensões de critérios em cada exemplo musical. 

A primeira dimensão apresenta apenas critérios relacionados com a 

proficiência técnica da execução, sendo estes a afinação e estabilidade do 

som (controlo do arco). Desta forma, durante a análise dos resultados, o 

investigador poderá extrapolar se a execução do exemplo musical sem 

almofada resultou numa execução técnica inferior, e daí poderá invalidar 

os restantes resultados obtidos na segunda dimensão, caso o participante 

não consiga ultrapassar as dificuldades adjacentes à própria remoção da 

almofada. 

2. Espaço físico (meio): Este sistema apresenta menor índice de vulnerabilidade 

face aos fatores de enviesamento, dado que, todas as atividades - workshop, teste 

preliminar, teste psicoacústico e sessão de gravação – realizar-se-ão no mesmo 

espaço. Contudo, à semelhança da sessão de gravação, foram ainda tomadas 

medidas de forma a assegurar o silêncio necessário na sala para garantir a 

fidedignidade dos resultados. 

3. Observadores (recetor): A par da fonte, é previsto que o recetor seja o sistema 

que espoleta fatores de enviesamento mais proeminentes na obtenção dos 
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resultados. Estes fatores estão relacionados com a própria fiabilidade dos 

observadores convidados. Assim, foi conduzido um teste preliminar de 

fiabilidade aos observadores, explanado e analisado no subcapítulo seguinte.  

Para além dos fatores de enviesamento já elencados e discutidos, serão ainda tomadas 

outras medidas de prevenção relacionadas com os procedimentos do próprio teste. 

a. A remoção e introdução da almofada por parte dos participantes será realizada 

fora da sala de teste, de forma a que os observadores não sejam influenciados 

por qualquer ruído resultante deste processo.  

b. Foi imposta pelo investigador uma ordem de execução aleatória na execução 

com e sem almofada relativa a cada excerto e participante62, eliminado assim 

qualquer ordem padronizada que poderia ser compreendida por um observador 

mais perspicaz.  

3.2.3.2.3 Fiabilidade do Instrumento 

Como referido no subcapítulo anterior, o recetor, dos três sistemas constituintes do 

processo de audição, apresenta-se com um dos sistemas mais vulneráveis a fatores de 

enviesamento. Em consequência, foi conduzido um teste preliminar de fiabilidade de forma 

a inferir se as respostas dos observadores convidados revelam coerência e concordância na 

audição de exemplos musicais, cujas caraterísticas foram enfatizas para o efeito. Este teste 

preliminar de fiabilidade dos observadores poderá também, ainda que apenas internamente, 

validar o próprio teste psicoacústico enquanto instrumento de recolha de dados. 

Contrariamente ao teste psicoacústico, no teste de fiabilidade foram reproduzidas 

gravações das execuções em vez de execuções em tempo real. Desta forma, o investigador 

garantiu um total controlo das características a evidenciar em cada exemplo. Foram ainda 

tomadas algumas medidas de prevenção durante o procedimento do teste: 

I. Antes do teste iniciar, foi pedido aos observadores convidados para iniciarem a 

leitura das notas introdutórias e, posteriormente, das informações relativas ao 

preenchimento do formulário63.Terminada a leitura, o investigador respondeu a 

algumas questões que surgiram.  

 
62 Consultar Anexo XI. 
63 Consultar Anexo XII. 
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II. O investigador reproduziu um registo sonoro no computador de forma a 

assegurar que o som emitido pelo dispositivo era percetível por todos os 

observadores. Para cada exemplo foi reproduzido registo sonoro, sendo que, 

entre faixas foi estabelecido um compasso de espera de tempo indeterminado 

para não comprometer a avaliação e ponderação por parte dos observadores. 

Antes de prosseguir para a análise dos resultados do teste de fiabilidade é imperativo 

correlacionar os exemplos musicais a avaliar, os excertos musicais executados, os registos 

sonoros reproduzidos e as respetivas caraterísticas. 

Avaliação da execução técnica 

Exemplo Musical Excerto Musical Registo Sonoro 

Reproduzido 

Características da execução 

I 1 1 Execução com som intenso, arco perto do 

cavalete. 

II 1 2 Execução com som intenso, arco perto do 

cavalete, evidenciado propositadamente 

algumas desafinações. 

III 1 3 Execução com som intenso, arco perto do 

cavalete. 

IV 1 1 Execução com som intenso, arco perto do 

cavalete, evidenciado propositadamente um som 

instável. 

V 1 1b Execução com som intenso, arco perto do 

cavalete, faixa com as mesmas características da 

1, realizada para comparação direta. 

Tabela 7 - Relação entre exemplo musical, excerto musical, registo sonoro e características de execução na avaliação da 
primeira dimensão de critérios.



60 

 
 

 

Avaliação das características do som 

Exemplo Musical Excerto Musical Registo Sonoro 

Reproduzido 

Características da execução 

VI 1 1 Execução com som intenso, arco perto do 

cavalete. 

VII 1 5 Execução com som pouco intenso, arco perto da 

escala. 

VIII 2 6 Execução com som intenso, arco perto do 

cavalete. 

IX 2 7 Execução com som pouco intenso, arco perto da 

escala. 

X 2 8 Execução com som intenso, arco perto do 

cavalete, mas sem pressão suficiente, resultando 

num som que se aproxima do sul ponticello. 

XI 1 1 Execução com som intenso, arco perto do 

cavalete. 

XII 1 4 Execução com som intenso, arco perto do 

cavalete, mas com suporte da almofada, todos 

os exemplos foram gravados sem o suporte da 

almofada. 

Tabela 8 - Relação entre exemplo musical, excerto musical, registo sonoro e características de execução na avaliação da 
segunda dimensão de critérios. 

3.2.3.2.3.1 Análise Preliminar do Teste de Fiabilidade 

Será conduzida uma análise bipartida dos dados obtidos no teste de fiabilidade. Em 

primeiro, realizar-se-á uma análise descritiva, através da observação e discussão dos 

resultados expostos sob a forma de gráfico de barras. Numa segunda fase, e considerando 

ainda os gráficos apresentados anteriormente, conduzir-se-á uma análise estatística 

apresentada em forma de tabelas com o intuito de revelar o nível de concordância entre os 

observadores.  

• Análise Descritiva 

1.ª Dimensão 

No exemplo I, a avaliação dos observadores revela resultados concordantes. A avaliação 

dos dois critérios, a afinação e estabilidade sonora, mostra-se positiva, ainda que a graduação 

dos valores atribuídos (níveis) não seja unânime. 
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No exemplo seguinte, foi evidenciado negativamente a afinação, como tal, os 

observadores refletiram esta mudança com uma avaliação unanimemente negativa deste 

critério. Todavia, a avaliação da estabilidade do som apresentou resultados maioritariamente 

positivos (2 em 3), sendo que um observador avaliou este critério com neutralidade.  

 

 

 

 

 

 

Os resultados do exemplo III revelaram-se surpreendentes, considerando que o registo 

sonoro reproduzido neste exemplo era a mesma já apresentada no primeiro exemplo. Os 

dados mostram alguma irregularidade no critério da estabilidade sonora, dois dos 

observadores avaliaram esta como negativa, porém, o critério da afinação mostrou 

concordância e consistência entre os observadores, quando comparado ao exemplo I.  

 

 

 

Gráfico 3 - Resultados da avaliação dos observadores do Exemplo I do teste de 
fiabilidade. 

Gráfico 4 - Resultados da avaliação dos observadores do Exemplo II do teste de 
fiabilidade. 
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O exemplo IV pretendia evidenciar negativamente a estabilidade do som, as avaliações 

dos observadores realçam por unanimidade a alteração neste critério, sendo que a afinação 

demonstra alguma concordância entre os observadores (2 dos 3 avaliaram esta como 

positiva). 

 

  

 

  

 

 

 

O exemplo V, considerando que este partilhava as mesmas características do primeiro, 

mostrou resultados muito próximos deste, dado que teve a mesma avaliação no critério da 

estabilidade do som e uma avaliação mais positiva, e unânime, no critério de afinação. 

 

 

 

Gráfico 5 - Resultados da avaliação dos observadores do Exemplo III do teste de 
fiabilidade. 

Gráfico 6 - Resultados da avaliação dos observadores do Exemplo IV do teste de 
fiabilidade. 
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• Discussão de Resultados 

Os resultados apresentados na avaliação da primeira dimensão mostram relativa 

concordância e coerência por parte dos observadores quando consideramos as características 

dos exemplos musicais reproduzidos. No entanto, é exceção à regra a avaliação da 

estabilidade sonora do exemplo III, que se mostrou maioritariamente negativa, dado que, no 

exemplo I, a mesma faixa foi avaliada neste critério como positiva. Podemos formular a 

hipótese de que os avaliadores, considerando que a avaliação desta dimensão era composta 

por dois critérios, assumiram que o primeiro exemplo seria o exemplo “referência”. 

Suposição esta que se viria a confirmar com a critério da afinação (o primeiro apresentado 

na tabela) a ser evidenciado no exemplo II. Parte dos observadores poderá ter previsto que 

o exemplo III incidiria no segundo critério apresentado, a estabilidade sonora, influenciado 

assim o seu julgamento. Na mesma linha de raciocínio, esta situação poderia ser evitada se a 

formulação do teste não apresentasse uma estrutura tão linear e previsível, como por 

exemplo, evidenciar, no exemplo II, o critério da estabilidade sonora, apresentado como 

segundo na tabela.  

 

Gráfico 7 - Resultados da avaliação dos observadores do Exemplo V do teste de 
fiabilidade. 
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2.ª Dimensão 

Comparativamente à primeira dimensão, e considerando a sua natureza, a avaliação da 

segunda dimensão apresenta resultados mais discutíveis. 

A avaliação do exemplo VI apresentou resultados consonantes entre os observadores. 

Estes avaliaram o exemplo como um som intenso (níveis 1,2,3) e aberto (1,2,3), 

caracterizando unanimemente este como um exemplo predominantemente metálico (-2,-2,-

2), considerando irrelevante o critério surdinado-brilhante, ainda que um dos avaliadores 

tenha o classificado como predominantemente brilhante (0,0,2).  

No exemplo seguinte, uma reprodução que traduzia uma execução perto da escala 

aproximando-se do efeito sultasto, os avaliadores refletiram esta alteração avaliando o 

exemplo como pouco intenso (-2,-3, 1). Note-se que o observador que avaliou positivamente 

este exemplo tinha classificado o exemplo anterior com a nota positiva máxima (3), refletindo 

ainda assim uma alteração significativa. Os critérios fechado-aberto (-2,0,0) e metálico-quente 

(0,0,1) mostram-se maioritariamente irrelevantes na caracterização deste exemplo. Em 

sentido contrário, os observadores avaliaram unanimemente o exemplo como surdinado (-

2,-2,-2).  

 

Gráfico 8 - Resultados da avaliação dos observadores do Exemplo VI do teste de fiabilidade. 

Gráfico 9 - Resultados da avaliação dos observadores do Exemplo VII do teste de fiabilidade. 
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No exemplo VIII foi reproduzido um material musical novo, o arpejo de lá maior que 

evidencia as duas cordas mais agudas do instrumento (lá 3 e mi 4). Considerando tratar-se de 

um registo mais agudo do instrumento, quando comparado ao exemplo musical reproduzido 

até então, os observadores avaliaram este como relativamente intenso (2,2,1), aberto (1,2,3), 

maioritariamente metálico (-2,-1,1) e brilhante (0,2,2).  

 

 

Seguindo a lógica anterior, no exemplo IX foi reproduzido o segundo exemplo musical 

executado em sultasto, a avaliação da intensidade traduziu os resultados previstos (-2,-2,-1), 

contudo, o critério fechado-aberto não acompanhou esta alteração como se verificará até 

agora, apresentado resultados diversificados (-3,0,1). O terceiro critério não se revelou 

pertinente na avaliação deste exemplo (-1,0,0), em sentido oposto, os avaliadores 

classificaram este exemplo como sendo maioritariamente brilhante (0,2,2).  

 

Gráfico 10 - Resultados da avaliação dos observadores do Exemplo VIII do teste de fiabilidade. 

Gráfico 11 - Resultados da avaliação dos observadores do Exemplo IX do teste de fiabilidade. 



66 

 
 

No exemplo X foi reproduzida uma execução do exemplo musical dois, sendo que esta 

foi executada com o arco perto do cavalete, mas sem pressão suficiente aproximando-se 

assim do efeito sonoro musical sul ponticello. Esta alteração traduziu-se numa avaliação 

unânime do critério metálico-quente (-3,-3,-3) e numa avaliação positiva do critério 

surdinado-brilhante (1,2,2). Nos restantes critérios a avaliação revelou-se 

predominantemente positiva.  

 

No Exemplo XI foi apresentada a mesma faixa reproduzida no exemplo VI, de forma a 

permitir uma comparação direta com este, possibilitando assim avaliar a coerência interna de 

cada observador. À exceção do critério metálico/quente é possível observar uma relação de 

proximidade entre os resultados, ainda que o exemplo XI apresente resultados ligeiramente 

mais positivos nos critérios de intensidade (2,2,3) e de fechado-aberto (2,2,3), sendo que no 

último critério revelou-se, novamente, irrelevante (0,0,1). A exceção deste exemplo 

apresentou resultados indubitavelmente positivos (1,2,3). Note-se que no exemplo VI os 

observadores avaliaram unanimemente este como negativo (-2,-2,-2). Este caso será alvo de 

futura discussão. 

Gráfico 12 - Resultados da avaliação dos observadores do Exemplo X do teste de fiabilidade. 

Gráfico 13 - Resultados da avaliação dos observadores do Exemplo XI do teste de fiabilidade. 
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No último exemplo, o exemplo XII, foi reproduzida uma execução com as mesmas 

características do exemplo VI, mas com o suporte da almofada na execução. É de realçar que 

todas as execuções referidas foram realizadas sem o suporte da almofada. A avaliação deste 

exemplo revelou semelhanças com a do exemplo VI. Nos dois primeiros critérios a avaliação 

foi igualmente positiva ainda que com uma menor intensidade (1,1,3 – 0,1,1). No terceiro 

critério não se registou um consenso na avaliação dos observadores (-1,0,2), contrariamente 

ao exemplo VI que foi avaliado unanimemente como metálico (-2,-2,-2). Esta divergência foi 

também manifestada na avaliação do último critério, sendo que no exemplo XII os 

avaliadores classificaram este como ligeiramente surdinado (-1,-1,1). No exemplo homólogo, 

os mesmos não consideraram este como relevante, ainda que um dos observadores o tenha 

avaliado como bastante brilhante (0,0,2). 

 

• Discussão de Resultados 

Em consequência da adição de critérios na segunda dimensão face à primeira, a discussão 

dos resultados obtidos será conduzida considerando as variações na avaliação de cada critério 

e sua correlação. Uma primeira observação dos resultados permite estabelecer uma relação 

imediata de proporcionalidade relativa entre os dois primeiros critérios, a perceção de 

intensidade e o critério fechado-aberto. Esta regra é confirmada com exceção no caso do 

exemplo IX. Apesar dos observadores avaliarem este como um exemplo pouco intenso não 

consideraram o mesmo como predominantemente fechado. A razão desta exceção poderá 

estar relacionada com o registo do excerto musical, um registo agudo quando comparado a 

outros exemplos avaliados com níveis de intensidade semelhantes. Podemos formular a 

hipótese que um som pouco intenso na corda Mi, poderá ainda ser caracterizado como 

aberto, ao contrário do que se sucedeu no registo grave. Devemos ainda considerar as 

Gráfico 14 - Resultados da avaliação dos observadores do Exemplo XII do teste de fiabilidade. 
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próprias características tímbricas do instrumento em questão como uma possível explicação 

para o caso.   

A avaliação do terceiro critério mostrou dados muito coerentes, sendo possível 

estabelecer uma associação direta entre a avaliação deste critério e a forma como o 

instrumentista executou o instrumento, em concreto, a ponto de contacto entre o arco e a 

corda. Os exemplos musicais, no qual o instrumentista executava o instrumento com o arco 

perto do cavalete foram avaliados sistematicamente como metálicos. Em sentido oposto, os 

exemplos musicais nos quais o instrumentista executava o instrumento com o arco perto da 

escala foram avaliados como quentes no critério em questão. Contudo, no registo agudo 

(excerto musical II), os observadores avaliaram o exemplo como metálico, mesmo quando 

este apresentava níveis baixos de intensidade e foi executado com o arco perto da escala, 

contrariamente ao sucedido no registo mais grave (excerto musical I), em que pouca 

intensidade foi acompanhada por uma alteração positiva neste critério. É ainda na avaliação 

deste critério onde encontramos o caso mais extraordinário. No exemplo XI os observadores 

avaliaram o critério metálico-quente como significativamente quente (1,2,3), principalmente 

quando comparado às avaliações do exemplo VI (-2,-2,-2). Recorde-se que em ambos 

exemplos foi reproduzido o mesmo registo sonoro. É de realçar que, nos restantes critérios, 

os resultados destes dois exemplos revelam extrema coerência. A questão coloca-se: porque 

é o critério metálico-quente sofreu uma alteração drástica quando os restantes critérios 

mantiveram valores aproximados? A resposta para a questão, na opinião do investigador, 

encontra-se no exemplo anterior. No exemplo X os avaliadores foram confrontados com o 

exemplo musical mais metálico de todo o teste (-3,-3,-3), o contraste deste com o próximo 

exemplo XI inflacionou consideravelmente a avaliação positiva por parte dos observadores 

(1,2,3). Isto coloca alguma ênfase na influência do contraste, criado entre os vários exemplos, 

para a perceção tímbrica dos avaliadores, isto é, a avaliação tímbrica de um som ou excerto 

musical por parte de um observador poderá ser influenciada pelo próprio contexto, que neste 

caso concreto é o exemplo musical precedente.  

A avaliação do último critério, surdinado-brilhante, revela uma relação com o próprio 

registo do instrumento. Os exemplos nos quais foram executados o excerto musical II, 

excerto no registo agudo do instrumento, foram avaliados maioritariamente como brilhantes, 

enquanto que os exemplos musicais onde foi executado o excerto musical I, excerto no 

registo grave, foram caracterizados timbricamente como surdinados.   
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• Análise Estatística 

Em disparidade com a análise descritiva, a análise estatística estruturar-se-á por critérios, 

sendo que que os critérios da afinação e estabilidade sonora serão analisados nos exemplos 

de um a cinco, enquanto que os restantes critérios serão analisados nos exemplos de seis a 

doze.  

Numa primeira tentativa de análise, o investigador optou por uma metodologia que 

visava comparar as avaliações entre os observadores atribuindo um ponto quando as 

avaliações convergiam, ou zero pontos quando as avaliações se revelavam díspares.  

Critério Afinação 

Exemplos Observador 

A 

Observador 

B 

Observador 

C 

A/B A/C B/C Soma dos resultados/número 

de observadores 

1 2 3 2 0 1 0 1/3 

2 -3 -2 -1 0 0 0 0 

3 3 3 2 1 0 0 1/3 

4 2 -1 1 0 0 0 0 

5 3 3 3 1 1 1 1 

Média de Concordância entre Observadores 33,3364% 

Tabela 9 - Comparação entre as avaliações dos observadores no critério afinação (teste fiabilidade). 

Uma análise dos resultados apresentados na Tabela 9 revela uma média de concordância 

extremamente baixa (33,33%), contrariando todas as expectativas para a avaliação deste 

critério. Apesar do critério da afinação se apresentar como um critério objetivo, 

principalmente quando comparado aos descritores tímbricos, a avaliação psicoacústica é 

sempre sujeita a alguma subjetividade. Por essa mesma razão, a metodologia proposta, e a 

sua limitação em não considerar relevante as avaliações que não sejam absolutamente 

concordantes, não se apresenta como a mais adequada para os fins propostos.  Como tal, 

numa segunda análise, o investigador agrupou os sete níveis da escala de Likert em três 

classes: a classe negativa, que considera os níveis negativos da escala (-3,-2 e -1), a classe 

neutra, que considera o nível intermédio da escala (0) e a classe positiva, que considera os 

 
64 Os valores apresentados serão sujeitos a um arredondamento até duas casas decimais. 
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níveis positivos da escala (1, 2 e 3).  Adicionalmente a esta alteração foi também calculada a 

amplitude entre as avaliações dos observadores. A escolha do cálculo da amplitude, em prol 

do desvio padrão, prende-se, em primeiro lugar, com a exposição mais intuitiva e 

compreensível dos resultados, dado que os estes apresentam uma relação direta para com a 

própria escala de Likert, e, em segundo lugar, com o tamanho da amostra (observadores). 

Considerando se tratar de uma amostra de apenas três observadores, o cálculo da amplitude 

considera 2/3 das avaliações, sendo que a terceira avaliação situar-se-á entre as duas 

avaliações compreendidas no cálculo.  

Critério Afinação 

Exemplos Observador 

A 

Observador 

B 

Observador C A/B A/C B/C Soma dos 

Resultados/número de 

observadores 

Amplitude 

1 2 3 2 1 1 1 1 1 

2 -3 -2 -1 1 1 1 1 2 

3 3 3 2 1 1 1 1 1 

4 2 -1 1 0 0 1 1/3 3 

5 3 3 3 1 1 1 1 0 

Média de concordância entre Observadores 86,67% - 

Média da Amplitude  - 1,4 

Tabela 10 - Comparação entre as avaliações dos observadores no critério afinação por classes (teste de fiabilidade). 

Através de uma análise da Tabela 10, podemos observar que a organização dos níveis da 

escala em classes resultou num aumento significativo da média de concordância entre 

observadores (86,67%). Esta elevada média é ainda confirmada por uma média de amplitude 

dos resultados relativamente baixa, ou seja, nas avaliações do critério de afinação a 

disparidade média dos resultados entre todos os observadores é de 1,4 níveis, numa escala 

composta por sete níveis.  

É apresentada seguidamente a tabela com a sumarização dos resultados por critério, as 

tabelas individuais de cada critério encontram-se em anexo para consulta65. 

 
65 Consultar Anexo XIII. 
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Critérios Média de Concordância Média de Amplitude 

Afinação 86,67% 1,4 

Estabilidade Sonora 73,33% 1,6 

Perceção de Intensidade 90,48% 1,86 

Not open - Open 57,14% 2,14 

Metallic - Warm 57,14% 1,285 

Muted - Bright 52,38% 1,57 

Média Total 69,52% 1,64 

Tabela 11 - Média de concordância entre observadores e média de amplitude dos resultados no teste de fiabilidade. 

Uma análise da Tabela 11 permite observar o expectável, os critérios relativos à discrição 

tímbrica apresentam valores muito inferiores em comparação aos restantes. Assim ainda, são 

apresentados valores positivos, revelando ainda valores relativamente baixos na disparidade 

das avaliações (média de amplitude). Apenas o critério Not open – open apresenta um valor 

superior a dois níveis na média de amplitude, que, apesar de se apresentar como um valor de 

destaque quando comparada aos restantes, não se revela, na opinião do investigador, um 

valor significativo. É imperativo relembrar que a escala em questão apresenta sete valores, 

dado que, a disparidade apresentada não representa um 1/3 da dimensão da escala.  

 

• Conclusão 

A finalidade do teste de fiabilidade era assegurar que os observadores, enquanto 

candidatos ao teste psicoacústico, revelavam avaliações coerentes e, como tal, apresentavam-

se como observadores fidedignos. Esta coerência foi comprovada com a possibilidade de 

estabelecer relações entre as avaliações dos observadores e as próprias características da 

execução de determinados exemplos musicais, depreendida na análise descritiva, bem como 

nas médias de concordância e amplitude apresentadas na análise estatística. Os observadores 

mostraram coerência intrapessoal (traduzida na comparação dos exemplos VI e XI) e 

interpessoal, salvo algumas exceções já perscrutadas.  

Apesar dos resultados positivos apresentados no teste de fiabilidade é necessário realçar 

as limitações do próprio teste. A primeira limitação prende-se com o facto de que neste teste, 

os observadores avaliaram reproduções de excertos musicais, cujas caraterísticas foram 

enfatizadas para o efeito. Por essa mesma razão, será expectável que no teste psicoacústico 

as avaliações dos observadores apresentem uma maior disparidade entre elas. A própria 

estruturação do teste de fiabilidade apresenta-se como a segunda limitação. No teste foi 

solicitado aos observadores que avaliassem apenas uma dimensão por cada exemplo 
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reproduzido. No teste psicoacústico, os observadores terão de avaliar as duas dimensões 

simultaneamente, o que representará uma dificuldade acrescida. Por essa mesma razão, na 

realização do teste psicoacústico, está prevista uma pausa entre participantes, de forma aos 

observadores recuperarem do desgaste mental. 
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3.3 Apresentação e Análise dos Resultados 

Seguindo a lógica estrutural apresentada na descrição dos instrumentos de recolha de 

dados, realizar-se-á em primeiro uma análise dos resultados da abordagem acústica e, 

posteriormente, uma análise dos dados obtidos através da realização do teste psicoacústico.  

3.3.1 Análise Espectral 

Durante a sessão de gravação foram gravados 131 registos sonoros, dado que foram 

gravados 32 registos por participante, à exceção do participante B e D que foram sujeitos a 

mais um e dois registos, respetivamente. Esta adição foi motivada por alguns ruídos 

resultantes do meio aquando das respetivas gravações que colocaram em causa a 

fidedignidade das mesmas. Os 8 exemplos musicais, as quatro 4 soltas e uma nota dedilhada 

por cada corda, foram sujeitos a 2 registos sonoros por execução sob uma das duas condições 

(utilização ou não da almofada) para futura comparação. Dos 131 registos, 128 foram 

submetidos a uma análise espectral.   

3.3.1.1 Metodologia de Análise 

Contrariamente ao estudo realizado por Rocha, a análise do conteúdo espectral não 

realizar-se-á através da exposição de gráficos que, por sua vez, permitiriam uma observação 

direta da presença e intensidade dos harmónicos de cada nota musical. O software utilizado na 

investigação de 2016, Electroacustics Toolbox Settings, disponibilizava ainda uma ferramenta de 

análise espetral, Fast Fourier Transform (FFT), que permitia gerar, a partir de dois registos 

sonoros, um único gráfico representativo da média da presença e intensidade dos harmónicos 

dos registos em questão66. Esta ferramenta seria uma mais valia no decurso desta 

investigação, na medida em que permitiria contornar um dos fatores de enviesamento mais 

comuns neste tipo de experimentos, a variabilidade dos resultados em consequência do fator 

humano na execução do instrumento.  Dado que o investigador não obteve licença para a 

utilização do software em questão, foram exploradas outras opções de análise que 

permitissem contornar este proeminente fator de enviesamento. A solução passou por uma 

análise estatística do conteúdo espectral dos registos sonoros, conduzida através do software 

Pure-Data. Desta forma, foi possível convergir os resultados das duas execuções de cada 

exemplo a partir do cálculo da média. No entanto, ainda que traduzam resultados mais 

objetivos, os resultados obtidos através deste método de análise não apresentam uma leitura 

tão intuitiva quanto a observação direta dos gráficos da análise FFT.  Das várias análises 

 
66 Consultar Gráfico 1, p. 38. 
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estatísticas disponíveis no software foram selecionadas duas: Centroid e Inharmonicity. Para além 

destas análises, será ainda exposto a média da afinação das notas em análise. Descreveremos 

a função e objetivo de cada uma destas análises: 

• Centroid: esta análise tem a função de medir o centro da massa sonora de um som 

considerando o conteúdo espectral do mesmo, sendo que os resultados 

apresentados são expressos em Hertz. Hipoteticamente, um som composto 

unicamente por duas frequências, 400 Hz e 500 Hz, resultaria numa centroid de 

450 Hz. Quanto mais alta a centroid, maior a presença e intensidade dos parciais 

harmónicos mais agudos (Peeters, 2003).  

• Inharmonicity: mede a divergência dos parciais harmónicos registados aos parciais 

teoricamente fundamentados, considerando a frequência mais grave registada 

como a fundamental. A escala estende-se de 0 a 1, sendo que 0 representa um 

som cujos parciais harmónicos estão totalmente desviados da série de 

harmónicos e 1 uma convergência integral entre a teoria e o conteúdo espectral 

analisado (Peeters, 2003). 

 

3.3.1.2 Apresentação dos Resultados 

De forma a validar a apresentação dos resultados sob a forma do cálculo da média, é 

necessário inferir se os valores apresentados nos dois registos de cada exemplo apresentam 

uma relação de proximidade, dado que este cálculo impede a observação desta relação. Deste 

modo, é pretendido compreender se os valores das duas execuções de um exemplo (nota 

branca) sob uma condição (utilização ou não da almofada) apresentam entre si uma relação 

de proximidade e uma relação de disparidade para com o mesmo exemplo executado sob a 

condição oposta. Faremos uma análise do participante A, o mais inexperiente, e do 

participante D, o mais experiente da amostra. Os dados relativos aos restantes participantes 

estarão disponíveis para consulta em anexo67. 

 

 

 
67 Consultar Anexo XIV. 
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Participante A  

 

Centroid Inharmonicity Pitch 

Com 

 almofada 

Sem 

 almofada 

Com  

almofada 

Sem 

 almofada 

Com 

 almofada 

Sem  

almofada 

Registo sonoro 1 - Sol3 2825,47 2899,33 0,985834 0,335746 197,067 196,848 

Registo sonoro 2 - Sol3 3041,83 2898,85 0,979225 0,980438 196,778 196,703 

Registo sonoro 9 - Lá3 3268,64 3096,19 0,978456 0,974711 222,089 221,392 

Registo sonoro 10 - Lá3 2992,78 3074,09 0,98876 0,985435 223,344 221,247 

Registo sonoro 3 - Ré4 3183,77 3077,13 0,96866 0,971403 294,959 293,768 

Registo sonoro 4 - Ré4 3156,9 3182,06 0,962959 0,973154 295,206 295,348 

Registo sonoro 11 - Fá#4 3039,48 3216,89 0,979886 0,983233 372,963 368,155 

Registo sonoro 12 - Fá#4 3021,29 3145,66 0,968671 0,97619 369,988 370,042 

Registo sonoro 5 - Lá4 4065,19 3802,31 0,34296 0,969044 440,411 441,28 

Registo sonoro 6 - Lá4 3990,46 3829,28 0,51498 0,969483 441,401 441,557 

Registo sonoro 13 - Ré5 3866,5 3721,97 0,974054 0,971641 592,396 589,821; 

Registo sonoro 14 - Ré5 3782,69 3808 0,96498 0,973684 593,002 595,102 

Registo sonoro 7 - Mi5 5332,46 5147,75 0,981202 0,977118 661,012 661,311 

Registo sonoro 8 - Mi5 5832,58 5156,38 0,97715 0,979287 658,346 660,141 

Registo sonoro 15 - Si5 4468 4645,51 0,990476 0,988342 985,839 989,382 

Registo sonoro 16 - Si5 4573,96 4268,36 0,986216 0,989279 986,995 993,493 

Tabela 12 - Resultados da análise da Centroid e Inharmonicity de todos os registos sonoros do participante A. 

 

Os registos sonoros dispostos não se apresentam na ordem da gravação, como se pode 

observar na primeira coluna da Tabela 12. A apresentação desta nova organização permite 

associar intuitivamente os resultados dos registos sonoros correspondentes à cada corda do 

instrumento, ou seja, em primeiro estão apresentadas as quatro execuções das duas notas 

executadas na corda Sol (uma corda solta e outra dedilhada), da corda Ré etc.. Uma análise 

das colunas da Centroid e do Inharmonicity permite inferir que os valores expostos apresentam 

uma maior relação de proximidade entre o seu par executado sob as mesmas condições 

(execução com ou sem almofada) do que com os exemplos executados sob a condição 

oposta. No entanto, podemos encontrar um número considerável de casos onde todos os 

valores apresentam uma relação de proximidade. Devemos realçar que as divergências dos 

valores estão relacionadas com a própria frequência da nota em questão. Portanto, a 

diferença de 1 Hz na corda Sol solta, sensivelmente 196 Hz, é equivalente a uma diferença 

de cerca de 3 Hz na corda solta Mi, sensivelmente 661 Hz. Este efeito de proporcionalidade 

é também verificado nas análises estatísticas empregues, nomeadamente na Centroid, expressa 
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em Hertz. Desta forma, será expectável encontrar uma maior disparidade de resultados 

consoante a abordagem de sons de frequência mais elevada.  

Tabela 13 - Resultados da análise da Centroid e Inharmonicity de todos os registos sonoros do participante D. 

Os resultados do participante D revelam ainda uma maior proximidade entre registos da 

mesma nota sob a mesma condição e, concomitantemente, um maior distanciamento entre 

os resultados obtidos na execução do mesmo exemplo musical, mas sob a condição oposta. 

Em ambos participantes não se registam diferenças significativas de afinação entre os 

exemplos executados sob as duas condições, apesar de esta diferença aumentar 

exponencialmente à medida que são considerados sons de frequências mais elevadas, a razão 

deste fenómeno já foi explanada anteriormente. É observável que a diferenciação entre os 

valores da execução com e sem almofada, obtidos principalmente na análise da Centroid, é 

mais significativa no participante mais experiente. Esta conclusão confirma as suspeitas já 

apresentadas pelo investigador relativamente à importância da proficiência técnica do 

participante em questão para a obtenção de dados fidedignos e significativos. 

Em suma, podemos afirmar que esta análise preliminar sugere que, salvo casos pontuais, 

as duas execuções dos mesmos exemplos são corroborativas, revelando valores próximos, 

Participante D  

 

Centroid Inharmonicity Pitch 

Com 

 almofada 

Sem 

 almofada 

Com  

almofada 

Sem 

 almofada 

Com 

 almofada 

Sem  

almofada 

Registo sonoro 1 - Sol3 2227,08 2087,09 0,419877 0,460515 196,874 196,838 

Registo sonoro 2 - Sol3 2141,69 2135,74 0,459635 0,502426 196,841 196,276 

Registo sonoro 9 - Lá3 2567,16 2645,69 0,987724 0,98609 220,553 219,761 

Registo sonoro 10 - Lá3 2611,12 2528,66 0,991853 0,989899 219,783 220,089 

Registo sonoro 3 - Ré4 2427,32 2588,43 0,943256 0,962142 294,301 294,21 

Registo sonoro 4 - Ré4 2442,84 2631,72 0,954831 0,939588 294,135 293,761 

Registo sonoro 11 - Fá#4 2791,35 2828,54 0,984251 0,994206 369,618 371,354 

Registo sonoro 12 - Fá#4 2628,45 2716,04 0,962744 0,950965 370,383 371,959 

Registo sonoro 5 - Lá4 3111,29 3614,04 0,97253 0,933002 441,194 440,471 

Registo sonoro 6 - Lá4 3185,99 3352,16 0,954865 0,935647 441,08 440,836 

Registo sonoro 13 - Ré5 3995,08 3581,93 0,964361 0,984255 591,139 590,829 

Registo sonoro 14 - Ré5 3421,77 3785,31 0,968361 0,952151 591,608 589,304 

Registo sonoro 7 - Mi5 4860,48 5092,93 0,988522 0,980573 662,148 662,496 

Registo sonoro 8 - Mi5 4701,34 4842,47 0,978793 0,978098 662,019 662,267 

Registo sonoro 15 - Si5 3885,68 3497,86 0,988954 0,983248 998,185 993,578 

Registo sonoro 16 - Si5 4014,47 3370,22 0,978257 0,993599 991,871 984,92 
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revelando também por vezes uma disparidade com as execuções realizadas sob uma condição 

oposta, de modo que, o cálculo da média não constituirá, na sua generalidade, um fator de 

enviesamento na apresentação dos resultados. Noutro sentido, esta proximidade dos 

resultados nos registos executados sob a mesma condição e a disparidade observada, patente 

na sua maioria nos resultados do participante D, entre os registos executados sob as duas 

condições sugerem que a colocação/remoção da almofada como a variável responsável pela 

alteração do centro da massa sonora, extrapolada através da análise da Centroid. Esta hipótese 

é corroborada pelas alterações pouco significativas na afinação das notas registadas entre as 

execuções.  

Realizar-se-á uma análise dos resultados por participante, sendo que os exemplos 

analisados, à semelhança do observado nas tabelas anteriores, serão elencados considerando 

as cordas do instrumento. Desta forma, é pretendido compreender se as eventuais alterações 

registadas apresentam uma relação com o próprio registo do instrumento.  

• Participante A 

Participante A – Corda Sol 

 Centroid68 Inharmonicity69 Pitch70 

Sol3 (corda solta) Com almofada 2933 0,98 196,9 

Sem almofada 2899 0,66 196,8 

Lá1 (1.º dedo) Com almofada 3130 0,98 222,7 

Sem almofada 3085 0,98 221,3 

Tabela 14 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Sol do 

participante A. 

Através da observação dos resultados apresentados na Tabela 14 podemos inferir que a 

execução com almofada provoca, nos dois exemplos executados na corda Sol, um aumento 

da Centroid, ainda que os valores não sejam muito expressivos. Podemos também observar 

um decaimento drástico na execução do primeiro exemplo sem almofada na análise 

Inharmonicity. Não é verificada qualquer disparidade na afinação dos exemplos em questão. 

 
68 Com o intento de tornar a leitura dos resultados mais intuitiva, os valores apresentados foram submetidos a um 
arredondamento de zero casas decimais. 
69 Os valores apresentados foram submetidos a um arredondamento de duas casas decimais. 
70 Os valores apresentados foram submetidos a um arredondamento de uma casa decimal.  
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Na primeira análise podemos observar um grande equilíbrio entre os primeiros exemplos 

executados, ainda que se manifeste uma ligeira superioridade da execução com almofada. No 

entanto, na execução do segundo exemplo é observada uma diferença mais expressiva da 

execução sem almofada, acompanhada por uma ligeira superioridade nos resultados da 

segunda análise. Contudo, no segundo exemplo, podemos observar uma diferença da 

afinação de 2,4 Hz. Em suma, à semelhança dos resultados da corda Sol, estes resultados 

apresentam valores bastante próximos, à exceção da análise da Centroid do segundo exemplo, 

caso este já citado. 

Participante A – Corda Lá 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Lá4 (corda solta) Com almofada 4027 0,43 440,9 

Sem almofada 3815 0,97 441,4 

Ré5 (3.º dedo) Com almofada 3824 0,97 592,7 

Sem almofada 3764 0,97 595,1 

Tabela 16 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Lá do 
participante A. 

Os resultados da corda Lá revelam uma superioridade da execução com almofada, 

manifestada particularmente na execução do primeiro exemplo, na primeira análise. Na 

segunda, registamos um valor curioso de 0,43 na execução do mesmo exemplo musical sob 

Participante A – Corda Ré 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Ré4 (corda solta) Com almofada 3170 0,97 295,1 

Sem almofada 3129 0,97 294,6 

Fá#4 (2.º dedo) Com almofada 3030 0,97 371,5 

Sem almofada 3181 0,98 369,1 

Tabela 15 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Ré do 
participante A. 
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a mesma condição, este caso será perscrutado adiante. A diferença na afinação no segundo 

exemplo musical apresenta um desvio comparável ao observado no exemplo anterior.  

Participante A – Corda Mi 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Mi5 (corda solta) Com almofada 5582 0,98 659,7 

Sem almofada 5152 0,98 660,7 

Si5 (4.º dedo) Com almofada 4520 0,99 986,4 

Sem almofada 4456 0,99 991,4 

Tabela 17 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Mi do 
participante A. 

Mais uma vez podemos observar uma clara superioridade dos valores expressos na 

primeira análise em prol da execução com almofada, sendo que a segunda análise apresenta 

resultados convergentes. Mais uma vez, realçamos que a disparidade da afinação do segundo 

exemplo não se revela muito significativa, quando comparada à primeira disparidade 

observada na corda Ré. 

Em suma, através da observação dos resultados da Centroid, podemos registar que, nas 

cordas mais graves do instrumento, não se verifica grande disparidade entre estes. Contudo, 

o mesmo não se sucede nas restantes cordas do instrumento, dado que é possível observar 

que o instrumento quando executado com almofada apresenta indubitavelmente valores mais 

elevados na análise da Centroid. A análise Inharmonicity apresentou, regra geral, resultados 

bastante lineares, à exceção de dois exemplos, um na corda Sol, outra na Lá, que apresentam 

valores abruptamente díspares. Uma análise da Tabela 13 permite compreender que a média 

apresentada resulta de dois valores bastante díspares, possivelmente resultada de uma 

execução de menor qualidade. No segundo caso, ambas as execuções apresentam valores 

próximos da média apresentada.  
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• Participante B  

Participante B- Corda Sol 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Sol3 (corda solta) Com almofada 2505 0,70 196,8 

Sem almofada 2512 0,99 196,6 

Lá1 (1.º dedo) Com almofada 2322 0,99 220 

Sem almofada 2502 0,99 220,7 

Tabela 18 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Sol do 
participante B. 

Os resultados da primeira análise revelam uma superioridade da execução sem almofada, 

superioridade esta expressa maioritariamente no segundo exemplo. Mais uma vez, regista-se, 

no primeiro exemplo, uma disparidade significativa na análise Inharmonicity.  

Participante B – Corda Ré 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Ré4 (corda solta) Com almofada 2777 0,98 295 

Sem almofada 2489 0,97 295,1 

Fá#4 (2.º dedo) Com almofada 2933 0,98 369,6 

Sem almofada 2884 0,99 374,7 

Tabela 19 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Ré do 
participante B. 

Curiosamente, os resultados da corda Ré apresentam uma tendência oposta da corda 

Sol, ou seja, uma clara superioridade da execução com almofada. Não se registando nenhuma 

disparidade na análise Inharmonicity.  
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Participante B – Corda Lá 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Lá4 (corda solta) Com almofada 3506 0,98 442,6 

Sem almofada 3623 0,98 442 

Ré5 (3.º dedo) Com almofada 3632 0,98 594,6 

Sem almofada 3122 0,99 590,6 

Tabela 20 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Lá do 
participante B. 

  

Os resultados da corda Lá apresenta alguma controvérsia, dado que, no primeiro 

exemplo podemos observar uma superioridade, ainda que não muito significativa, da 

execução sem almofada, e, no segundo exemplo, é registada a maior divergência de resultados 

até o momento, privilegiando esta a execução com almofada. Esta diferença de resultados na 

mesma corda revela-se um caso extraordinário, quando comparado aos casos até agora 

perscrutados.  

Participante B – Corda Mi 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Mi5 (corda solta) Com almofada 5184 0,99 663 

Sem almofada 4399 0,98 662,8 

Si5 (4.º dedo) Com almofada 4746 0,99 987,9 

Sem almofada 4824 0,99 998,9 

Tabela 21 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Mi do 
participante B. 

Os resultados da corda Mi revelam, à semelhança da corda Lá, uma disparidade 

significativa. Neste caso, podemos observar que a execução do primeiro exemplo revela uma 

superioridade indubitável da execução com almofada. No entanto, o segundo exemplo revela 

uma superioridade da execução sem almofada, ainda que a diferença aqui registada não seja 

comparável à do exemplo anterior.  
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Os resultados deste participante não sugerem uma hipótese tão linear quanto os 

resultados do participante A, dado que, são observadas diferenças abruptas em exemplos da 

mesma corda. A expressividade destes valores leva a considerar que a volatilidade na 

execução deste participante poderá ter condicionado a obtenção de resultados.  

• Participante C 

Participante C- Corda Sol 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Sol3 (corda solta) Com almofada 2606 0,98 196,4 

Sem almofada 2334 0,80 196,5 

Lá1 (1.º dedo) Com almofada 2629 0,99 219,2 

Sem almofada 2347 0,78 220,5 

Tabela 22 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Sol do 
participante C. 

A análise da Centroid apresenta resultados consistentes e expressivos a favor da execução 

com almofada. No entanto, pela primeira vez, a análise Inharmoncity revela resultados 

significativamente consistentes, sendo possível identificar um padrão. Os resultados desta 

análise revelam-se inferiores na execução sem almofada. Apesar desta análise apresentar 

resultados objetivos, sendo que neste caso é possível inferir que os exemplos executados sem 

almofada apresentam um maior desvio no conteúdo espectral, o investigador não apresentará 

nenhuma hipótese com base nos dados desta análise, dado que se torna difícil para este 

compreender as consequências reais destes desvios observados. No entanto, com o intento 

de garantir total transparência na apresentação dos dados desta investigação, todas as 

alterações serão registadas e assinaladas.  
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Participante C – Corda Ré 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Ré4 (corda solta) Com almofada 2780 0,95 294,5 

Sem almofada 2502 0,94 294,8 

Fá#4 (2.º dedo) Com almofada 2618 0,96 371,2 

Sem almofada 2863 0,96 371,2 

Tabela 23 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Ré do 
participante C. 

A análise da Centroid do primeiro exemplo volta a privilegiar os resultados da execução 

com almofada. No entanto, no segundo exemplo o oposto é registado. A segunda análise 

revela novamente uma paridade na apresentação dos resultados, sendo que os resultados da 

corda Ré solta se revelam ligeiramente inferiores comparados à nota dedilhada, na mesma 

corda.  

Participante C – Corda Lá 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Lá4 (corda solta) Com almofada 3461 0,95 442,8 

Sem almofada 3281 0,96 442 

Ré5 (3.º dedo) Com almofada 3931 0,95 595,2 

Sem almofada 4504 0,93 590,4 

Tabela 24 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Lá do 
participante C. 

  

A análise da Centroid volta a revelar a mesma tendência já apresentada na corda anterior, 

sendo a disparidade entre os valores registados mais expressiva. Aqui, a segunda análise revela 

dados um pouco díspares, não sendo avançada qualquer hipótese explicativa sobre os 

mesmos.  
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Participante C – Corda Mi 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Mi5 (corda solta) Com almofada 5375 0,98 661,4 

Sem almofada 4876 0,97 663,2 

Si5 (4.º dedo) Com almofada 4290 0,98 988,6 

Sem almofada 4551 0,99 995,5 

Tabela 25 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Mi do 
participante C. 

Análise da Centroid revela novamente o mesmo padrão já apresentado na análise da corda 

Lá e Ré, do mesmo modo que, a segunda análise revela dados menos uniformizados, 

comparativamente aos resultados apresentados pelos participantes anteriores. 

Em forma de resumo, o participante C, contrariamente aos participantes já perscrutados, 

apresenta um padrão nos resultados da análise da Centroid, patente em três das quatro cordas 

analisadas. Este padrão é, no mínimo, curioso, dado que a corda solta apresenta sempre um 

centro de massa sonora mais elevada na execução com almofada, mas, no entanto, revela um 

centro de massa inferior quando é executado uma nota dedilhada na mesma corda sob a 

mesma condição. A análise Inharmonicity deste participante revelou, em alguns casos, padrões 

que poderão ser considerados em investigações futuras. 

• Participante D 

Participante D - Corda Sol 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Sol3 (corda solta) Com almofada 2184 0,44 196,9 

Sem almofada 2111 0,49 196,6 

Lá1 (1.º dedo) Com almofada 2589 0,99 220,2 

Sem almofada 2587 0,99 219,9 

Tabela 26 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Sol do 

participante D. 
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Os resultados da primeira análise revelam uma grande proximidade. No entanto, é de 

realçar a diferença na segunda análise entre o primeiro e o segundo exemplo. 

Participante D – Corda Ré 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Ré4 (corda solta) Com almofada 2435 0,95 294,2 

Sem almofada 2610 0,95 294 

Fá#4 (2.º dedo) Com almofada 2709 0,97 370 

Sem almofada 2772 0,97 371,7 

Tabela 27 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Ré do 
participante D. 

Os resultados da Centroid revelam uma superioridade na execução sem almofada, expressa 

com maior afirmação na análise do primeiro exemplo. Os resultados da segunda análise 

revelam ainda uma divergência entre a execução da corda solta e da nota dedilhada, no 

entanto, a disparidade observada é mínima, comparativamente à registada na corda Sol.   

Participante D – Corda Lá 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Lá4 (corda solta) Com almofada 3148 0,96 441,1 

Sem almofada 3483 0,93 440,7 

Ré5 (3.º dedo) Com almofada 3708 0,97 591,4 

Sem almofada 3683 0,97 590,1 

Tabela 28 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Lá do 
participante D. 

  

A análise da Centroid da corda Lá revela valores superiores na execução sem almofada, 

todavia, são apresentados resultados opostos na execução da nota dedilhada, ainda que estes 

se revelem menos expressivos. A segunda análise revela novamente o mesmo padrão já 

mencionado nas duas cordas anteriores, novamente com valores menos significativos. 

 



86 

 
 

Participante D – Corda Mi 

 Centroid Inharmonicity Pitch 

Mi5 (corda solta) Com almofada 4780 0,98 662,1 

Sem almofada 4967 0,98 662,4 

Si5 (4.º dedo) Com almofada 3950 0,98 995 

Sem almofada 3434 0,99 989,2 

Tabela 29 - Média dos resultados da análise da Centroid e Inharmonicity dos exemplos executados na corda Mi do 
participante D. 

Os resultados da primeira análise voltam a evidenciar o padrão já revelado no caso 

anterior. A segunda análise volta a revelar dados pouco significativos, comparados às relações 

observadas em casos anteriores. 

Em suma, o participante D apresenta, na análise da Centroid, dados bastante díspares 

consoante a corda executada. Na primeira corda, os resultados obtidos revelam-se muito 

equilibrados. Este equilíbrio não é preservado na análise da corda Ré, onde se manifesta uma 

ligeira superioridade da execução sem almofada, expressa sobretudo na execução da corda 

solta. A análise da corda terceira e quarta corda apresentam um padrão, cuja execução da 

corda solta privilegia os resultados da execução com almofada, enquanto que, a execução da 

nota dedilhada favorece a execução sob a condição oposta. Relativamente à análise 

Inharmonicity, é possível observar, em três dos quatro casos, um padrão onde a execução da 

corda solta apresenta valores inferiores a execução dedilhada na mesma corda, nas duas 

condições.  
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3.3.1.3 Discussão dos Resultados 

Das análises estatísticas espectrais implementadas, a análise Centroid revelou-se a mais 

proeminente na identificação das alterações do conteúdo espectral resultante da 

introdução/remoção da almofada, ao identificar sucessivas alterações no centro da massa 

sonora dos exemplos analisados, em consequência de uma alteração da presença e 

intensidade dos respetivos harmónicos. Ainda que hipoteticamente, dado que através desta 

análise não é possível extrapolar a relação entre as alterações registadas e perceção auditiva 

das mesmas, podemos afirmar que estes resultados sugerem que a utilização da almofada 

provoca uma alteração tímbrica do instrumento. Contudo, os dados sugerem que estas 

alterações verificadas são de natureza heterogénea. É possível identificar alguns padrões em 

determinados instrumentistas, mas, regra geral, a utilização de determinada almofada, em 

determinado instrumento, por um determinado instrumentista, e realçamos a importância 

desta equação tripartida, poderá resultar em efeitos opostos consoante o próprio registo do 

instrumento, ou, como curiosamente é observado, entre a execução de cordas soltas ou notas 

dedilhadas. Este último caso citado poderia ser expectável se a execução com almofada 

revelasse dados superiores na execução da nota dedilhada, dado que todos os participantes 

executam regularmente o instrumento com almofada e que a dedilhada necessitaria 

hipoteticamente de uma maior destreza por parte dos participantes comparativamente à 

execução da corda solta. No entanto, para espanto do investigador os dados revelaram o 

oposto, sendo que este padrão foi observado três vezes no participante C e duas no D. Talvez 

seja um erro considerar que obter um resultado superior na análise da Centroid, ou seja, ter 

um centro de massa sonoro mais elevado que será conseguido através de um reforço na 

presença e intensidade dos harmónicos mais agudos, é algo indubitavelmente preferível. 

Parte desta suposição poderá alimentar-se da utilização de palavras como “superior” na 

apresentação dos resultados por parte do autor desta investigação. Não obstante, esta 

superioridade não traduz uma superioridade implícita na qualidade tímbrica de um 

instrumento, esse julgamento estético deverá ser levado a cabo pelos próprios intervenientes, 

dado que esta se traduz apenas numa diferença, independentemente da eventual qualidade 

que esta poderá representar. Desta forma, podemos concluir que estes padrões evidenciam 

uma alteração em consequência da utilização ou não da almofada, no entanto, não assumem 

que uma ou outra condição de execução seja preferível.  
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Apesar do investigador considerar inicialmente uma análise com grande potencial 

para os objetivos gizados, a análise Inharmonicity não revelou dados pertinentes para a 

compreensão do objetivo primário desta abordagem, a identificação de uma alteração 

significativa no conteúdo espectral de um som resultante da utilização da almofada. 

Contudo, os resultados do participante C e D revelam alguns padrões que merecem a 

atenção desta investigação, no entanto, é difícil para o investigador tornar significativo 

os dados revelados, dado que, podemos apenas inferir que alguns casos reportam um 

maior desvio do conteúdo espectral de um som relativamente à série de harmónicos 

teorizada, considerando a mesma fundamental. 

As opções metodológicas de análise dos resultados assumidas no início deste capítulo 

permitiram sugerir hipóteses em resposta do primeiro objetivo desta abordagem, 

apresentado dados bastante coesos. No entanto, esta mesma metodologia não permitiu 

compreender profundamente as alterações verificadas, ou seja, observar a presença e 

intensidade individual de cada harmónico e possivelmente relacionar estas com a 

abordagem psicoacústico explanada no capítulo seguinte. 
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3.3.2 Análise Psicoacústica  

Antes de proceder à apresentação e análise dos resultados, realizar-se-á, para efeitos de 

comparação, uma análise de concordância das respostas entre participantes, à semelhança da 

análise realizada previamente no teste de fiabilidade.  

3.3.2.1 Fiabilidade dos Participantes 

Contrariamente ao teste de fiabilidade que, por sua vez, considerou a avaliação de registos 

sonoros, o teste psicoacústico foi constituído pela execução de três exemplos musicais (com 

e sem almofada) por cada participante, sendo desta forma totalizada 6 versões de execução 

por participante. Pela mesma lógica, foram construídas seis tabelas com o intento de inferir 

a concordância entre as respostas dos observadores, recorrendo ao método de análise já 

utilizado no teste de fiabilidade. Em resultado, foram geradas 24 tabelas71 à semelhança da 

Tabela 30. 

Participante A - Excerto Musical I - Versão 1 (sem almofada) 

Critérios Observador A Observador B Observador C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 2 2 1 1 1 1 1     1 

Estabilidade do Som -1 -1 0 1 0 0  1/3 1 

Perceção de Intensidade do Som 1 -1 -1 0 0 1  1/3 2 

Not open - Open 0 0 -1 1 0 0  1/3 1 

Metallic - Warm -2 -1 0 1 0 0  1/3 2 

Muted - Brilliant -1 0 -1 0 1 0  1/3 1 

Média de Concordância entre Observadores 44% ------------- 

Média da Amplitude --------------- 1,33 

Tabela 30 – Média de concordância entre observadores inferida a partir dos resultados das avaliações relativas à execução 
do primeiro excerto musical (versão 1). 

Uma consulta ao Anexo XIII permite deduzir que a menor média de concordância 

registada entre os vários exemplos é 28% (Participante B – Excerto Musical III – Versão 1, 

sem almofada). Em sentido contrário, a mais elevada é 100% (Participante B – Excerto 

Musical III- Versão 2, com almofada). Relativamente à média da amplitude, é possível 

observar que a média mais elevada registada é de 2,33 (1 caso registado no participante B e 

outro no participante A) e que a menor média é de 0,5 (Participante B – Excerto Musical III 

– versão 2, com almofada). Esta breve constatação de resultados permite observar que as 

execuções levadas a cabo pelo participante B espoletam alguma incongruência nas respostas 

apresentadas pelos observadores, dado que os resultados deste participante surgem como 

valores exemplares dos extremos desta análise. Esta irregularidade vem a confirmar as 

 
71 Consultar Anexo XV. 
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observações do investigador sobre o participante em questão, expostas na descrição e 

caracterização da amostra, bem como na análise espectral. Com o intento de sistematizar a 

informação das 24 tabelas, foi calculada a média de concordância entre observadores por 

participante e a respetiva média de amplitude, em resultado da disparidade das avaliações.   

 Participante A Participante B Participante C Participante D Total 

Média de Concordância entre 

Observadores 

54,63% 61,11% 62,96% 80,09% 64,70% 

Média de Amplitude 1,639 1,69 1,81 1,39 1,62 

Idade 15 anos 16 anos 15 anos 17 anos --------- 

Grau  5.º 7.º 6.º 8.º --------- 

Tabela 31 - Relação entre as informações pessoais de cada participante e a respetiva média de concordância obtida 

através das avaliações dos observadores.  

Apesar dos resultados obtidos no teste de fiabilidade considerarem a avaliação de registos 

sonoros cujas características foram enfatizadas para o efeito, os resultados das médias de 

concordância e de amplitude obtidas no teste psicoacústico apresentam valores muito 

próximos dos registados no teste de fiabilidade. Estes resultados superam as expectativas do 

investigador, sendo que podemos observar que a média de concordância registou apenas 

cerca de 5 pontos percentuais abaixo do teste de fiabilidade, e a amplitude apenas 2 décimas. 

É possível observar que a média de concordância entre observadores apresenta, à exceção 

do participante B, uma relação com a própria proficiência técnica dos participantes, 

extrapolada pela idade/grau de conservatório que frequentam os mesmos. Esta relação 

confirma as preocupações do investigador apresentadas na seleção da amostra, sugerindo 

que o estudo obterá potencialmente uma maior validação dos resultados ao considerar uma 

amostra de participantes constituída por instrumentistas tecnicamente proficientes. A 

exceção do participante B observada neste caso poderá se relacionar, ainda que 

hipoteticamente, com o próprio perfil do participante já perscrutado em capítulos anteriores.  

Os resultados surpreendentemente positivos em resultado da análise da fiabilidade dos 

observadores no teste psicoacústico sugerem uma possível futura validação externa do 

instrumento de recolha de dados em questão. 
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3.3.2.2 Apresentação dos Resultados 

Os resultados do teste psicoacústico serão apresentados através da exposição de tabelas, 

em vez da apresentação de gráfico de barras, como se verificou na análise do teste de 

fiabilidade. A razão que motiva esta alteração prende-se com a necessidade de comparar 

sistematicamente as duas versões da execução de cada excerto musical, de modo que, a 

apresentação dos resultados em tabela permite uma comparação mais intuitiva. Contudo, os 

gráficos de barras correspondente a cada versão de cada excerto musical estarão em anexo 

para consulta72. 

A apresentação dos resultados conduzir-se-á por participante, sendo que os valores 

apresentados em cada critério resultam da média das avaliações dos três observadores. Como 

já referido, a execução dos excertos com e sem almofada foi sujeito a uma ordem 

previamente definida pelo investigador de forma a contornar qualquer padronização da 

mesma. Desta forma, discriminar-se-á a condição de execução (utilização ou não da 

almofada) em cada versão. 

• Participante A 

Excerto Musical I 

 1.º Dimensão 
(Proficiência Técnica da 

Execução) 

2.º Dimensão 
(Características Quantitativas e Qualitativas do Som) 

 
Critérios 

Afinação Estabilidade 
Sonora 

Perceção de 
Intensidade 

Not-
open 
Open 

Metallic 
Warm 

Muted 
Brilliant 

1.ª Versão (sem 
almofada) 

1,6 0,6 -0,3 -0,3 1 -0,3 

 
2.ª Versão (com 

almofada) 

 
1,6 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

 
-0,3 

 
0,6 

Tabela 32 - Apresentação da média das avaliações relativas à execução do Excerto Musical I, sob as duas condições, pelo 

participante A. 

Na execução do Excerto Musical I a execução com almofada apresentou resultados 

ligeiramente superiores na primeira dimensão, nomeadamente no critério da estabilidade 

sonora. Na segunda dimensão, a execução com almofada é avaliada com uma maior perceção 

de intensidade, possivelmente em consequência da maior estabilidade sonora, e caracterizada 

como mais aberta mais brilhante, mas também mais metálica.  

 
72 Consultar Anexo XVI. 
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Excerto Musical II 

 1.º Dimensão 2.º Dimensão 

Critérios Afinação Estabilidade 
Sonora 

Perceção de 
Intensidade 

Not-
open 
Open 

Metallic 
Warm 

Muted 
Brilliant 

1.ª Versão (com 
almofada) 

2 1 1 1 0,6 0,6 

2.ª Versão (sem 
almofada) 

2 1,3 1,6 2 0,3 1 

Tabela 33 - Apresentação da média das avaliações relativas à execução do Excerto Musical II, sob as duas condições, 

pelo participante A. 

Na execução do Excerto Musical II, a avaliação da primeira dimensão apresenta valores 

similares aos valores do primeiro excerto, ainda que desta vez favorecendo a execução sem 

almofada. Generalizando, a avaliação da segunda dimensão, em paralelo ao observado no 

primeiro excerto, favorece também a execução que obteve melhor avaliação na primeira 

dimensão. Novamente a execução avaliada como mais aberta e mais brilhante, apresenta-se 

também como a mais metálica.  

Excerto Musical III 

 1.º Dimensão 2.º Dimensão 

Critérios Afinação Estabilidade 
Sonora 

Perceção de 
Intensidade 

Not-
open 
Open 

Metallic 
Warm 

Muted 
Brilliant 

1.ª Versão (sem 
almofada) 

2 1,3 0 1 -0,6 0.3 

2.ª Versão (com 
almofada) 

1 1,3 1 2 1 1,6 

Tabela 34 - Apresentação da média das avaliações relativas à execução do Excerto Musical III, sob as duas condições, 
pelo participante A. 

A avaliação da primeira dimensão do Excerto Musical III, favorece novamente a 

execução sem almofada, ainda que, desta vez, o critério diferenciador é a afinação. A 

avaliação da segunda dimensão apresenta resultados díspares em relação à análise dos 

resultados anteriores. Apesar da execução sem almofada apresentar resultados ligeiramente 

superiores na primeira dimensão, apresenta resultados indubitavelmente inferiores na 

segunda dimensão. A relação entre os descritores tímbricos observada nos dois exemplos 

anteriores não é confirmada.  

Em suma, podemos verificar que a remoção da almofada pelo participante não se 

traduziu em execuções técnicas inferiores, dado que no Excerto Musical II e III a execução 
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sem almofada foi a preterida pelos observadores. No entanto, nos excertos I e II, podemos 

observar que a execução avaliada como superior tecnicamente, ainda que nunca de forma 

expressiva, apresenta também valores superiores na segunda dimensão, sendo exceção nos 

dois casos o descritor Metallic-Warm. Refutando esta relação, o Excerto Musical III apresenta 

resultados contraditórios, sugerindo que apesar da execução sem almofada apresentar uma 

avaliação superior na primeira dimensão apresenta resultados inferiores na segunda. 

• Participante B 

Excerto Musical I 

 1.º Dimensão 
(Proficiência Técnica da 

Execução) 

2.º Dimensão 
(Características Quantitativas e Qualitativas do Som) 

Critérios Afinação Estabilidade 
Sonora 

Perceção de 
Intensidade 

Not-
open 
Open 

Metallic 
Warm 

Muted 
Brilliant 

1.ª Versão (com 
almofada) 

2,3 -0,6 -0,3 0 0,3 0 

2.ª Versão (sem 
almofada) 

-0,6 -0,6 -1 -0,3 -0,6 -0,3 

Tabela 35 - Apresentação da média das avaliações relativas à execução do Excerto Musical I, sob as duas condições, pelo 
participante B. 

Uma análise dos resultados relativos ao Excerto Musical I permite inferir que a execução 

sem almofada se traduziu numa versão indubitavelmente inferior de ponto de vista técnico. 

Como expectável, a avaliação da segunda dimensão reflete proporcionalmente os resultados 

da avaliação da primeira dimensão.   

Excerto Musical II 

 1.º Dimensão 2.º Dimensão 

Critérios Afinação Estabilidade 
Sonora 

Perceção de 
Intensidade 

Not-
open 
Open 

Metallic 
Warm 

Muted 
Brilliant 

1.ª Versão (com 
almofada) 

2 1,3 1,3 1,3 0,3 1 

2.ª Versão (sem 
almofada) 

1 0,6 1,3 2 0,6 1,6 

Tabela 36 - Apresentação da média das avaliações relativas à execução do Excerto Musical II, sob as duas condições, 
pelo participante B. 

No Excerto Musical II, a execução com almofada revela novamente resultados 

significativamente superiores, ainda que a diferença observada neste exemplo seja menor do 

que no primeiro. A análise da segunda dimensão, à semelhança do já observado na avaliação 
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do último exemplo do participante A, revela dados surpreendentes. Ainda que avaliada como 

execução com menor qualidade técnica, a segunda versão apresenta resultados 

significativamente superiores nos descritores tímbricos.  

 

Excerto Musical III 

 1.º Dimensão 2.º Dimensão 

Critérios Afinação Estabilidade 
Sonora 

Perceção de 
Intensidade 

Not-
open 
Open 

Metallic 
Warm 

Muted 
Brilliant 

1.ª Versão (sem 
almofada) 

0 -0,3 -0,3 0,6 -0,3 0.3 

2.ª Versão (com 
almofada) 

2 2 1,6 1,6 1,3 2 

Tabela 37 - Apresentação da média das avaliações relativas à execução do Excerto Musical III, sob as duas condições, 

pelo participante B. 

A avaliação do Excerto Musical III, revela resultados homólogos à avaliação do primeiro. 

A diferença considerável na avaliação da primeira dimensão influencia claramente os 

resultados da avaliação da segunda dimensão. 

Considerando sobretudo os excertos I e III, podemos extrapolar que a adaptação da 

execução do instrumento sem almofada constituiu um desafio para o participante B, desafio 

este que teve repercussões na avaliação da segunda dimensão. Como tal, estes casos devem 

ser excluídos. Contudo, devemos realçar os resultados obtidos no excerto II, excerto este 

que, apesar de corroborar a conclusão apresentada pelo investigador, apresenta uma menor 

divergência na avaliação da primeira dimensão. Neste excerto, tal como verificado num caso 

já perscrutado, a versão com uma avaliação superior na primeira dimensão não apresenta 

uma avaliação proporcional na segunda dimensão.  
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• Participante C 

Excerto Musical I 

 1.º Dimensão 
(Proficiência Técnica da 

Execução) 

2.º Dimensão 
(Características Quantitativas e Qualitativas do Som) 

Critérios Afinação Estabilidade 
Sonora 

Perceção de 
Intensidade 

Not-
open 
Open 

Metallic 
Warm 

Muted 
Brilliant 

1.ª Versão (sem 
almofada) 

2,6 2,6 0,6 1 1,6 1 

2.ª Versão (com 
almofada) 

1 1,3 0,6 1,3 1 0,6 

Tabela 38 - Apresentação da média das avaliações relativas à execução do Excerto Musical I, sob as duas condições, pelo 
participante C. 

Uma primeira observação dos resultados obtidos na avaliação da primeira dimensão do 

Excerto Musical I permite inferir que a execução sem almofada apresenta resultados 

significativamente superiores. Contudo, esta avaliação não traduz uma proporcionalidade 

linear na avaliação da segunda dimensão. Apesar de ser avaliada como mais quente e 

brilhante, podemos observar que a execução sem almofada foi avaliada como menos aberta 

Excerto Musical II 

 1.º Dimensão 2.º Dimensão 

Critérios Afinação Estabilidade 
Sonora 

Perceção de 
Intensidade 

Not-
open 
Open 

Metallic 
Warm 

Muted 
Brilliant 

1.ª Versão (sem 
almofada) 

1,6 2,3 1,6 1,3 0,3 1,6 

2.ª Versão (com 
almofada) 

2,6 1,6 1 0,3 -0,3 1,6 

Tabela 39 - Apresentação da média das avaliações relativas à execução do Excerto Musical II, sob as duas condições, 
pelo participante C. 

  

A avaliação da primeira dimensão do Excerto Musical II apresenta resultados em suma 

bastante equitativos. Na avaliação da segunda dimensão podemos observar uma clara 

superioridade da primeira versão face à segunda, com exceção do quarto critério.  
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Excerto Musical III 

 1.º Dimensão 2.º Dimensão 

Critérios Afinação Estabilidade 
Sonora 

Perceção de 
Intensidade 

Not-
open 
Open 

Metallic 
Warm 

Muted 
Brilliant 

1.ª Versão (com 
almofada) 

2,6 1,3 1.3 0,3 2 0,3 

2.ª Versão (sem 
almofada) 

2,6 2,6 2,3 1,3 2 1 

Tabela 40 - Apresentação da média das avaliações relativas à execução do Excerto Musical III, sob as duas condições, 
pelo participante C. 

A avaliação da primeira dimensão do Excerto Musical III revela alguma superioridade na 

execução sem almofada, nomeadamente no critério de estabilidade sonora. Novamente 

podemos observar uma relação entre a avaliação da estabilidade sonora e a perceção de 

intensidade, já registada na avaliação do Excerto Musical I do participante A. A avaliação da 

segunda dimensão acompanha os resultados registados na primeira dimensão. 

As avaliações da primeira dimensão do participante C revelam um nível elevado de 

proficiência técnica. Curiosamente, o participante, em consequência das suas características 

físicas, demostrou durante o Workshop alguma dificuldade na adaptação à execução do 

instrumento sem almofada. Contudo, podemos verificar na avaliação dos três excertos 

musicais uma ligeira superioridade na avaliação técnica dos mesmos. Podemos observar que 

a avaliação da segunda dimensão acompanha, salvo exceções pontuais, a avaliação registada 

da primeira dimensão.  

• Participante D 

Excerto Musical I 

 1.º Dimensão 
(Proficiência Técnica da 

Execução) 

2.º Dimensão 
(Características Quantitativas e Qualitativas do Som) 

Critérios Afinação Estabilidade 
Sonora 

Perceção de 
Intensidade 

Not-open 
Open 

Metallic 
Warm 

Muted 
Brilliant 

1.ª Versão (com 
almofada) 

2.6 2,3 1.3 1 1.3 0,33 

2.ª Versão (sem 
almofada) 

2,3 2,3 1,6 1,6 0,6 1.3 

Tabela 41 - Apresentação da média das avaliações relativas à execução do Excerto Musical I, sob as duas condições, pelo 
participante D. 

Os resultados da avaliação da primeira dimensão do Excerto Musical I apresentam-se 

bastante próximos. Contudo, na segunda dimensão, a execução sem almofada revelou 
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resultados superiores na perceção de intensidade e no primeiro e terceiro descritores 

tímbricos, revelando resultados inferiores no critério Metallic-Warm. Esta relação entre os 

critérios da segunda dimensão foi já observada no Excerto Musical I e II executados pelo 

participante A. 

Excerto Musical II 

 1.º Dimensão 2.º Dimensão 

Critérios Afinação Estabilidade 
Sonora 

Perceção de 
Intensidade 

Not-open 
Open 

Metallic 
Warm 

Muted 
Brilliant 

1.ª Versão (sem 
almofada) 

2 2 2 2 0,6 1.3 

2.ª Versão (com 
almofada) 

2.3 2 2 1.3 0,6 2 

Tabela 42 - Apresentação da média das avaliações relativas à execução do Excerto Musical II, sob as duas condições, 
pelo participante D. 

Os resultados da primeira dimensão apresentam-se, novamente, análogos. No entanto, a 

avaliação da segunda dimensão não apresenta uma relação convergente com os resultados da 

avaliação do Excerto Musical I. Os resultados desta dimensão revelam também uma grande 

proximidade, sendo registado uma ligeira superioridade da execução sem almofada no 

critério Not open-Open. Em sentido inverso, regista-se uma ligeira inferioridade no critério 

Muted-Brilliant.  

Excerto Musical III 

 1.º Dimensão 2.º Dimensão 

Critérios Afinação Estabilidade 
Sonora 

Perceção de 
Intensidade 

Not-open 
Open 

Metallic 
Warm 

Muted 
Brilliant 

1.ª Versão (com 
almofada) 

2 2 1.6 1 1 0.6 

2.ª Versão (sem 
almofada) 

2,3 2,3 1,6 1,6 2,3 1.3 

Tabela 43 - Apresentação da média das avaliações relativas à execução do Excerto Musical III, sob as duas condições, 
pelo participante D. 

Mais uma vez, os resultados da primeira dimensão revelam-se próximos, ainda que, pela 

primeira vez, seja registada uma ligeira superioridade nos dois critérios na execução sem 

almofada. A avaliação da segunda dimensão apresenta resultados superiores nos três 

descritores tímbricos, não sendo registada a relação destes observada no excerto musical I. 

Podemos sugerir que esta superioridade generalizada é consequente da avaliação da primeira 
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dimensão. No entanto, devemos realçar que as diferenças observadas na primeira dimensão 

não são proporcionais às observadas na segunda.  

Os resultados da avaliação primeira dimensão do participante D revelaram-se os mais 

convergentes. Dada a proximidade da avaliação técnica entre a execução com e sem almofada 

expectava-se uma análise da segunda dimensão reveladora. No primeiro excerto podemos 

observar uma relação entre os critérios da segunda dimensão já identificada em casos 

anteriores. O segundo excerto musical revelou-se o mais equilibrado, não sendo possível 

retirar conclusões significativas. No último excerto musical foi registada uma clara 

superioridade da execução sem almofada 

.  
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3.3.2.3 Análise e Discussão dos Resultados 

• Análise da Primeira Dimensão de Critérios 

No início deste capítulo foi inferida a fiabilidade dos observadores ao analisar a 

concordância entre as avaliações dos mesmos. Como já referido, este fator constituía um dos 

fatores de enviesamento mais proeminentes desta abordagem. Um outro fator de 

enviesamento já considerado prendia-se não com o recetor, mas com a fonte, em concreto, 

com o instrumentista e sua capacidade em adaptar-se à execução do instrumento sem o 

suporte da almofada. A análise da primeira dimensão de critérios sugere que, dos quatro 

participantes, o participante B foi o único que evidenciou dificuldades técnicas na execução 

sem almofada, hipótese esta extrapolada através da comparação entre a avaliação dos critérios 

da dimensão técnica entre a execução com e sem almofada. O participante B foi também 

aquele que apresentou as médias mais baixas na avaliação dos critérios da primeira dimensão.  

Participante B 

 

Excerto Musical I Excerto Musical II Excerto Musical III   

1.ª Versão 

(c/almofada) 

2.ª Versão 

(s/almofada) 

1.ª Versão 

(c/almofada) 

2.ª Versão 

(s/almofada) 

1.ª Versão 

(s/almofada) 

2.ª Versão 

(c/almofada) Média Total 

 

Afinação 2,3 -0,6 2 1 0 2 1,12  

Estabilidade Sonora -0,6 -0,6 1,3 0,6 -0,3 2 0,4  

Tabela 44 – Média das avaliações da 1.ª dimensão relativas ao participante B. 

Os resultados do participante A não revelam alguma tendência face à execução com ou 

sem almofada. Dois dos três excertos musicais executados privilegiam a execução sem 

almofada, ainda que, o caso isolado apresente uma diferença de valores mais expressiva. 

Desta forma, podemos inferir que, em sentido lato, a remoção da almofada não condicionou 

significativamente a qualidade técnica da execução. Contudo, as médias dos critérios da 

primeira dimensão, ainda que positivas, não indicam um nível elevado de proficiência técnica. 

No entanto, devemos realçar que o participante em questão é o participante mais jovem e 

inexperiente do grupo. 
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Participante A 

 

Excerto Musical I Excerto Musical II Excerto Musical III  

1.ª Versão 

(s/almofada) 

2.ª Versão 

(c/almofada) 

1.ª Versão 

(c/almofada) 

2.ª Versão 

(s/almofada) 

1.ª Versão 

(s/almofada) 

2.ª Versão 

(c/almofada) Média Total 

Afinação 1,6 1,6 2 2 2 1 1,7 

Estabilidade Sonora 0,6 1,3 1 1,3 1,3 1,3 1,13 

Tabela 45 - Média das avaliações da 1.ª dimensão relativas ao participante A. 

Os resultados do participante C revelam um equilíbrio notável, sendo que no primeiro 

excerto podemos observar um favorecimento da execução sem almofada e, em sentido 

contrário, no último excerto, uma preferência da execução com almofada. A avaliação do 

segundo excerto sumaria a avaliação geral do participante neste campo ao registar um 

equilíbrio entre as duas execuções. As médias dos critérios apresentam resultados 

substancialmente mais elevados comparativamente aos participantes já perscrutados.   

Participante C 

 

Excerto Musical I Excerto Musical II Excerto Musical III  

1.ª Versão 

(s/almofada) 

2.ª Versão 

(c/almofada) 

1.ª Versão 

(c/almofada) 

2.ª Versão 

(s/almofada) 

1.ª Versão 

(s/almofada) 

2.ª Versão 

(c/almofada) Média Total 

Afinação 2,6 1 1,6 2,6 2,6 2,6 2,17 

Estabilidade Sonora 2,6 1,3 2,3 1,6 1,3 2,6 1,95 

Tabela 46 - Média das avaliações da 1.ª dimensão relativas ao participante C. 

De toda a amostra, o participante D apresenta os resultados menos díspares na execução 

com e sem almofada, apresentando também as médias mais elevadas nos critérios em 

questão. 

Participante D 

 

Excerto Musical I Excerto Musical II Excerto Musical III  

1.ª Versão 

(c/almofada) 

2.ª Versão 

(s/almofada) 

1.ª Versão 

(s/almofada) 

2.ª Versão 

(c/almofada) 

1.ª Versão 

(c/almofada) 

2.ª Versão 

(s/almofada) Média Total 

Afinação 2,6 2,3 2 2,3 2 2,3 2,25 

Estabilidade Sonora 2,3 2,3 2 2 2 2,3 2,15 

Tabela 47 - Média das avaliações da 1.ª dimensão relativas ao participante D. 

Esta breve análise dos resultados relativos à primeira dimensão de critérios sugere que 

apenas o participante B revelou uma execução tecnicamente inferior na execução do 

instrumento sem suporte de almofada. Desta forma, será sensato assumir que os resultados 

deste participante na segunda dimensão serão significativamente influenciados por este 

condicionamento técnico. É observável que a proficiência técnica, extrapolada através dos 

resultados das médias dos critérios da primeira dimensão, apresenta uma relação com a 
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própria experiência académica dos participantes, sendo o participante B exceção à regra. 

Curiosamente, todos os participantes, independentemente da sua proficiência técnica, 

apresentam uma média mais elevada no critério de afinação relativamente ao critério de 

estabilidade sonora.  

• Análise da Segunda Dimensão de Critérios 

Uma análise comparativa entre a primeira e a segunda dimensão de critérios permite 

extrapolar que, em alguns casos (Excerto Musical I do participante A, Excerto Musical II e 

III do participante B, Excerto Musical III do participante C e Excerto Musical III do 

participante D), quando numa das versões a execução técnica é avaliada como superior 

regista-se uma avaliação paralela na segunda dimensão, independente da sua condição de 

execução (com ou sem almofada). No entanto, podemos observar dois casos (Excerto 

Musical III do participante A e Excerto Musical II do participante B) onde o efeito oposto é 

observado, ou seja, as versões tecnicamente avaliadas como inferiores apresentam uma 

avaliação geral na segunda dimensão mais elevada. O primeiro caso apresentado neste 

parágrafo revela uma lógica tácita, é expectável que uma execução tecnicamente superior 

apresente qualidades tímbricas igualmente superiores. Contrariamente, o caso oposto, não 

apresenta uma explicação tão linear, sendo que este caso será discutido posteriormente. 

Na análise dos resultados da segunda dimensão foi possível detetar uma relação, patente 

nos Excertos Musicais I e II do participante A, Excerto Musical II do participante B e 

Excerto Musical I do participante D, entre os descritores tímbricos. Estes revelaram que as 

versões avaliadas como mais abertas e brilhantes foram também avaliadas como mais 

metálicas. Esta relação, ainda que pontual, sendo que foi observada apenas nos excertos 

supracitados, apresenta-se expectável, dado que seja razoável assumir que alguns sons mais 

abertos e brilhantes poderão ser avaliados como metálicos.  

Apesar dos resultados da primeira dimensão do participante A validarem a avaliação da 

segunda dimensão, não é registada nenhuma tendência que permita ao investigador 

identificar uma alteração constante e significativa na utilização da almofada em questão. 

Os resultados obtidos do participante B serão excluídos nesta análise pelas razões já 

explanadas na análise da primeira dimensão. 

O caso do participante C apresenta resultados muito curiosos quando comparamos as 

duas dimensões de critérios. Em todos os excertos musicais, a execução sem almofada 
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apresenta valores superiores em quase todos os critérios da segunda dimensão, registando-

se 3 exceções, um caso onde o valor é inferior e dois casos onde o valor é equivalente. Esta 

tendência poderia ser desvalorizada ao considerar que a execução sem almofada apresenta 

na sua generalidade avaliações mais elevadas na execução técnica. No entanto, no Excerto 

Musical II, é registada uma avaliação técnica da execução sem almofada ligeiramente inferior 

e, em contrapartida, uma avaliação superior na segunda dimensão. Esta tendência observada 

sugere que a utilização do modelo de almofada em questão pelo participante C poderá ter 

uma influência no timbre do instrumento. No entanto, de forma a sustentar esta hipótese, 

revelar-se-ia necessário a obtenção de mais dados para efeito de comparação.  

O participante D, dada à paridade dos resultados da avaliação da primeira dimensão, 

apresenta resultados que devem ser perscrutados singularmente. Os resultados do primeiro 

excerto musical permitem concluir que, no registo mais grave do instrumento, a execução 

sem almofada caracteriza-se como mais aberta e brilhante, mas também metálica. A avaliação 

do segundo excerto musical apresenta valores bastante próximos. Os resultados do terceiro 

excerto musical caracterizam a execução da almofada como timbricamente superior, no 

entanto, podemos também registar que a avaliação da primeira dimensão foi superior. 

Concluindo, podemos encontrar uma tendência que privilegia a não utilização da almofada 

na execução dos Excertos Musicais I e II. À semelhança do participante C, estas hipóteses 

poderiam apenas ser sustentadas com a obtenção de mais dados. 

• Discussão dos Resultados 

Após a análise dos resultados podemos afirmar que os quatro participantes, apesar de 

evidenciarem várias hipóteses já explanadas, não apresentam conclusões lineares, sendo que 

se revelou importante a obtenção de mais dados para efeitos de comparação, nomeadamente 

a repetição do mesmo teste sob as mesmas condições. No entanto, considerando o período 

de tempo previsto para a realização desta investigação e o esforço necessário por parte de 

todos os intervenientes, participantes e observadores, a repetição deste teste seria 

impraticável. Não obstante das limitações apresentadas, podemos afirmar que a abordagem 

psicoacústica não aponta numa relação homogénea entre instrumentista, instrumento e 

almofada, ou seja, numa relação generalizada, convergindo, neste sentido, com as conclusões 

da análise espectral.  

Com base na avaliação da proficiência técnica dos quatro participantes, é possível 

concluir que, para uma obtenção de dados fidedigna, investigações futuras deverão 
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considerar uma amostra composta por instrumentistas tecnicamente proficientes, 

enfatizando as suas competências e experiência em executar o instrumento com e sem 

almofada como uma variante preponderante na obtenção de resultados. As estratégias 

estipuladas para contrariar os fatores de enviesamento identificados inicialmente mostraram-

se surpreendente efetivas. Tanto a realização do Workshop como a inclusão da primeira 

dimensão de critérios no teste psicoacústico, permitiu, por um lado, diminuir ou, mesmo em 

alguns casos, suprimir as dificuldades na execução sem suporte da almofada, e, por outro 

lado, identificar as mesmas dificuldades. 

Em suma, podemos observar que os resultados dos participantes C e D sugerem que a 

execução sem almofada resulta, nestes casos concretos, numa execução com qualidades 

tímbricas superiores, sendo os resultados do participante C substancialmente mais 

expressivos neste sentido. Os resultados apresentados pelo participante A não revelaram 

qualquer tendência face à execução com ou sem almofada, enquanto que os resultados do 

participante B foram invalidados depois da identificação de um fator de enviesamento nas 

execuções.  

Uma das dificuldades desta análise debateu-se com a influência da avaliação da primeira 

dimensão na segunda. Como já referido, foi observado em vários casos que uma avaliação 

técnica superior numa das versões é acompanhada por uma avaliação proporcional nas 

características quantitativas e qualitativas do som. No entanto, a existência de duas exceções 

que contrariam essa regra, ou seja, a versão avaliada como inferior tecnicamente é avaliada 

como superior na segunda dimensão, realçam a hipótese da utilização da almofada ser a única 

variável responsável por estes resultados. Neste sentido, estes dois casos sugerem também a 

almofada como responsável pelas alterações tímbricas verificadas.  
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3.3.3 Correlação dos Resultados das duas Abordagens 

A correlação entre os dados através das duas abordagens constituía um dos objetivos 

secundários desta investigação, na medida que seria pertinente conseguir estabelecer uma 

relação entre as alterações verificadas no conteúdo espectral dos sons em questão e da 

perceção dos observadores, patente na caracterização dos sons sob a forma de avaliação de 

descritores tímbricos pré-selecionados.  

As análises das duas abordagens apontam, ainda que separadamente, na hipótese da 

utilização almofada ter uma influência na alteração do timbre do instrumento. No entanto, 

os mesmos resultados sugerem que alterações verificadas não se apresentam como 

homogéneas, sendo que o mesmo participante, com o mesmo instrumento, executando 

registos do instrumento sob a mesma condição (utilização ou não da almofada) poderá obter 

resultados díspares, isto é, a utilização da mesma almofada poderá beneficiar um certo registo 

do instrumento e prejudicar outro. No entanto, não se torna possível relacionar 

profundamente os dados das duas abordagens.  

Para além das limitações já perscrutadas de cada abordagem, a articulação entre estas 

constituiu por si um fator de enviesamento, ou seja, a realização das duas abordagens em 

separado em vez de realizadas simultaneamente. Esta desarticulação está intimamente 

relacionada com um outro fator, o conteúdo selecionado para análise. A abordagem acústica 

considerou a análise de notas brancas, em sentido oposto, a abordagem psicoacústica, a 

avaliação de excertos musicais. Apesar de este enviesamento ser expectável, considerando as 

ferramentas disponíveis ao investigador não foi possível uniformizar o conteúdo a avaliar, 

dado que, pelas razões já enunciadas, seria impraticável fazer uma análise espectral de 

excertos musicais. No mesmo sentido, proceder a uma avaliação percetiva de notas brancas, 

no âmbito da abordagem psicoacústica, poderia promover a natureza subjetiva associada a 

esta tipologia de abordagem. Como tal, esta ponderação resultou nas decisões assumidas nas 

respetivas abordagens.  

Apesar da impossibilidade em convergir os resultados das duas abordagens, devemos 

realçar que as conclusões de ambas vão ao encontro das conclusões de Rocha, que em 

oposição às de Poulos, enfatizam uma relação heterogénea, e por isso mais complexa, entre 

instrumentista, instrumentos e acessório.  
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4. Conclusão 

Aquando da realização da revisão da literatura, foi possível aferir historicamente as 

vantagens e desvantagens resultantes da utilização da almofada na prática e ensino do violino 

de acordo os pedagogos e instrumentistas mais proeminentes do século XX e XXI. Este 

debate que se perpetua desde a popularização do acessório, contrariamente às expetativas do 

investigador, não apresentou contornos lineares. A generalização do objeto e, 

consequentemente, a atribuição de vantagens e desvantagens associadas à utilização deste, 

revelaram-se como os maiores obstáculos na discussão da temática. Contrariamente ao seu 

homólogo, a queixeira, a almofada foi alvo de constantes inovações e modificações, 

observado através das inúmeras patentes registadas, motivadas pela constante necessidade 

de superação técnica por parte dos instrumentistas. Apesar da diversidade dos modelos 

disponíveis no mercado, nesta investigação foi empregue uma terminologia com base na 

distinção que a língua inglesa promove do acessório (shoulder pad ≠ soulder rest), sendo assim 

possível distinguir os dois grandes tipos de almofada, a almofada tradicional e de suporte. A 

centralização do debate num único tipo de almofada, a almofada de suporte, revela a 

popularização deste tipo face às almofadas tradicionais. Esta tendência foi também observada 

entre os participantes da investigação conduzida, sendo que todos utilizavam almofadas de 

suporte. Ainda neste capítulo, foi inferido que a escolha da utilização deste acessório, ou 

mesmo a escolha do modelo da almofada, prioriza enquanto critério a comodidade e 

ergonomia do instrumentista. Não obstante, face à exigência crescente dos níveis 

performativos no meio musical, a preocupação da influência resultante da utilização deste 

acessório no som do instrumento nunca foi tão pertinente. Esta preocupação foi já 

manifestada e considerada na conceptualização de novos modelos pelas grandes marcas, 

sendo exemplo o modelo Korfker da Pirastro ou a almofada Libero de Luxe. No entanto, é 

necessário realçar que o custo destas almofadas é geralmente superior às restantes.  

Contrariamente aos estudos realizados no âmbito (Poulos, 1969; Rocha, 2016), esta 

investigação não considerou apenas duas variáveis, o instrumento e o respetivo equipamento, 

mas sim uma equação tripartida entre o instrumentista, instrumento e equipamento. Desta 

forma, a atenção do estudo não recaiu unicamente no objeto de estudo, mas também na ação 

do próprio instrumentista. A abordagem bipartida implementada nesta investigação permitiu 

perspetivar o fenómeno de um ponto de vista quantitativo (abordagem acústica) e qualitativo 

(abordagem psicoacústica). Os resultados obtidos sugerem que as almofadas utilizadas pelos 

participantes no decorrer da investigação provocaram alterações tímbricas, registadas na 

análise espectral por uma movimentação do centro da massa do som (análise da centroid) e, 
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na análise psicoacústica, pela diferenciação da avaliação e graduação de descritores tímbricos. 

No entanto, as alterações registadas não revelam a mesma expressão em todos participantes, 

nem revelam uma influência homogénea nos vários registos de um único instrumento. De 

modo que, em determinados participantes seja possível identificar padrões característicos. 

Dos participantes analisados, o participante C revelou os resultados mais expressivos no teste 

psicoacústico, sendo que foi possível identificar uma relação indubitável entre a execução 

com almofada e uma avaliação inferior dos descritores tímbricos pré-selecionados. Todavia, 

devemos realçar que este participante utilizava uma almofada low cost da marca FOM. Apesar 

das duas análises apontarem na mesma direção, não foi possível correlacionar intimamente 

os resultados, de modo que, seria necessário realizar uma análise espectral mais extensa e, 

simultaneamente, obter uma amostra de dados mais abrangente no teste psicoacústico para 

efeitos de comparação.  

A realização do teste psicoacústico enfatizou a avaliação da característica psicológica mais 

complexa do som, o timbre. Após a realização do teste psicoacústico, os observadores 

convidados, juntamente com o próprio professor cooperante, manifestaram alguma 

dificuldade na avaliação dos descritores tímbricos. Esta reação observada realça a 

importância do desenvolvimento da perceção tímbrica, nomeadamente, nos instrumentistas 

e pedagogos de cordas friccionadas, dado o potencial tímbrico característico deste tipo de 

instrumentos. Por esta razão, e apesar desta conclusão não ser expectável no âmbito da 

realização deste estudo, o investigador lança o repto a futuras investigações ao propor uma 

investigação que incida na relação e importância da perceção tímbrica na aprendizagem dos 

instrumentos de cordas friccionadas, em particular do violino.  

A ambição do investigador, na tentativa de compreender a problemática sob várias 

perspetivas, concretizada com a realização das duas abordagens do estudo, apresentou-se 

como o maior entrave na investigação, dado que a dificuldade e complexidade deste desenho 

de estudo apresentou-se desadequado para o período de tempo previsto para a realização do 

mesmo. Apesar da impossibilidade de correlacionar os dados das duas abordagens, devido 

às limitações apontadas a cada abordagem e à própria articulação entre estas, devemos realçar 

a importância na conceção de um dos instrumentos de recolha de dados, o teste 

psicoacústico. Os resultados de concordância entre a avaliação dos observadores do teste de 

fiabilidade e o teste psicoacústico revelam dados surpreendentemente positivos, de modo 

que, é proposta uma validação externa do instrumento em investigações futuras, 

considerando as correções já apresentadas na discussão dos resultados. 
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Para além das conclusões já referidas, esta investigação representou uma aprendizagem 

progressiva e conjunta sobre a temática, protagonizada pela discussão de ideias entre o 

investigador e os próprios participantes. Desta forma, a investigação não se cingiu 

unicamente em abordar a problemática sob uma nova perspetiva, em resultado da construção 

de um novo instrumento de recolha de dados (teste psicoacústico), mas também a uma ação 

pedagógica que permitiu consciencializar os participantes da temática. Neste sentido, através 

da atividade Workshop, foi realçada a importância da escolha do modelo de queixeira 

relativamente às necessidades fisionómicas de cada participante, e, posteriormente, a sua 

eventual conjugação com um modelo de almofada, considerando sempre as alterações 

tímbricas resultantes como critério preponderante no processo de seleção.  

Apesar dos instrumentos de recolha de dados debruçarem-se maioritariamente sobre as 

influências sonoras da utilização da almofada, estes dados devem contribuir para abolir a 

visão dogmática e ideológica de muitos professores sobre a escolha da utilização do objeto. 

Num contexto pedagógico, a discussão da utilização deste acessório torna-se mais 

significativa quando as características do aluno em questão são equacionadas, ou seja, a 

utilização ou não do acessório, ou mesmo a escolha do modelo de acessório, centra-se não 

numa argumentação generalizada, normalmente de índole ideológica, mas sim numa 

argumentação que considera as características do aluno em questão enquanto critérios de 

relevo. Neste sentido, após uma reflexão conjunta dos vários contributos desta investigação, 

foi concluído que o professor, ao auxiliar o aluno na escolha dos acessórios, deverá ter a 

capacidade de centrar esta discussão no aluno, guiando-o num processo de descoberta 

através do autoquestionamento e da experimentação, que, primeiramente, permitirá ao aluno 

compreender as suas próprias necessidades e, posteriormente, permitirá que este encontre os 

acessórios que melhor as suplantam. Com base na relação entre o conteúdo explanado na 

revisão de literatura e os resultados obtidos, o investigador propõe que a escolha da utilização 

deste acessório não considere exclusivamente como critério as influências ergonómicas, 

realçando as influências tímbricas decorrentes da sua utilização como critério preponderante 

no processo de seleção. 
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Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
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5. Introdução 

A prática de ensino supervisionada (PES) desempenha um dos momentos mais 

importantes na formação dos alunos de mestrado em ensino de música. Esta experiência visa 

a implementação de estratégias de ensino, com base nas competências desenvolvidas nas 

várias unidades curriculares, em contexto profissionalizante, promovendo uma postura 

crítica e reflexiva em relação aos desafios vigentes da carreira de professor de ensino 

especializado. Desta forma, revelar-se-á necessário compreender a estrutura organizativa da 

instituição de acolhimento em questão, o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de 

Braga.  

Segundo o regulamento interno da instituição, o Conservatório “… é uma escola pública 

do ensino básico e secundário que proporciona formação especializada no ensino da música 

de elevado nível técnico e artístico, de acordo com planos curriculares próprios, estruturados 

em regime de ensino integrado.” (Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, 

2013, p. 4). Ao abrigo do regulamento do PES, a aluno estagiário desempenhará uma ação 

proativa nesta instituição através de três tipos de atividades: a prática pedagógica de 

coadjuvação letiva, a participação ativa em ações realizadas no âmbito do estágio e a 

organização de atividades.  

O âmago do PES é constituído pela prática pedagógica de coadjuvação letiva, cujo 

principal objetivo é a implementação de estratégias de aprendizagem, com base nas 

competências do domínio científico e do domínio pedagógico-didático desenvolvidas 

durante o curso. Neste âmbito, o estagiário pretenderá aplicar algumas estratégias dos 

modelos de aprendizagem abordados nas unidades curriculares de Didática da Música I e II. 

Como tal, e seguindo a orientação pedagógica do estagiário, serão enfatizados os modelos 

sociocognitivos, numa prática de ensino centrada no aluno. A participação ativa em ações 

realizadas no âmbito do estágio permitirá ao aluno estagiário integrar as atividades 

promovidas pelo próprio Conservatório, possibilitando desta forma uma compreensão 

profunda da dinâmica interna do corpo docente. Como já enunciado no subcapítulo da 

seleção e caracterização da amostra, apresentada na primeira parte do relatório final, não foi 

possível incidir diretamente a investigação realizada na prática pedagógica de coadjuvação 

letiva. Deste modo, a articulação entre a intervenção educativa e a investigação conduzida 

concretizar-se-á na organização de atividades, nomeadamente, na organização do Workshop.
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6. Contexto Organizacional do Conservatório de Música 

Calouste Gulbenkian de Braga 

Este capítulo terá como base bibliográfica os documentos orientadores do Conservatório 

de Música Calouste Gulbenkian de Braga (CMCG), disponíveis no site da instituição73, 

acedido no dia 20 de setembro de 2019.  

6.1 Enquadramento Histórico e Legislativo  

Sob o endosso da Fundação Calouste Gulbenkian, o Conservatório de Música de Braga 

foi inaugurado no dia 7 de novembro de 1961. Na sua génesis, a instituição fundada pela D. 

Adelina Caravana, cujo nome foi posteriormente atribuído ao auditório principal, surge 

enquanto instituição de tipo associativo e de caráter particular, cujas receitas provinham das 

propinas dos alunos, bem como das quotas dos sócios ordinários, sócios protetores e outros 

entidades ou organismos, para além do apoio já mencionado da Fundação, que abrangia 

sobretudo a aquisição de instrumentos e o auxílio na manutenção das instalações (CMCG, 

2014). No ano seguinte, a intensa procura registada forçou a mudança de instalações. Assim, 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 47587, de 10 de março de 1967, o Ministério da Educação 

transforma este Conservatório recém-formado na Escola Piloto de Educação Artística, 

considerando o ensino então praticado como uma experiência pedagógica de âmbito artística 

singular (CMCG, 2014).  

Mais uma vez, atendendo à vontade da sua fundadora e diretora pedagógica, a Fundação 

financia a construção de um novo edifício, obra dos arquitetos Manuel d´Ávila e Domingos 

Fernandes, inaugurada no dia 31 de março de 1971. Instalações que se mantêm até os dias 

de hoje. O despacho de 23 de setembro de 1971, ao abrigo do decreto supracitado, determina 

a criação de uma Escola Piloto com ensino pré‐primário, primário, ciclo preparatório e liceal, 

secção de música com cursos complementares e curso superior de Piano, secção de Ballet, 

secção de Artes Plásticas e Fotografia e secção da Arte Dramática (CMCG, 2014). Apesar de 

a instituição deixar de funcionar em regime particular, adotando o regime oficial e gratuito 

que se mantém até os dias de hoje, a direção ficou dependente da reitoria do Liceu D. Maria 

II. Em 1982, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 114/82, de 12 de abril, o Ministério da Educação 

 
73 https://www.conservatoriodebraga.pt/?id=21 
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e Universidades conferiu autonomia administrativa criando a Escola de Música, mantendo o 

nome Calouste Gulbenkian (CMCG, 2014). 

Depois da publicação do Decreto-Lei n.º 310/83 e da Portaria n.º 294/84, que visaram 

respetivamente a estruturação do ensino das várias artes, desde o ensino básico até o ensino 

superior, e das disciplinas e cargas horárias que constituíam os planos de estudo relativamente 

à formação específica e vocacional, o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, ainda 

antes do conclusão do prazo estipulado para a sua experiência pedagógica, vê a sua 

designação de Conservatório alterada para Escola C+S (CMCG, 2014). Alteração esta que 

desencadearia também modificações estruturais, como a criação de um quadro de efetivos 

que, por sua vez, conferiu uma maior estabilidade ao projeto educativo da escola. 

Em 7 de outubro de 1993, o Decreto-Lei n.º 352/93 vem a conferir, à luz da das bases 

gerais da educação artística decretadas três anos antes, a criação na cidade de Braga do 

Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian enquanto uma escola pública especializada 

no ensino da música. Os novos planos curriculares, regulamentados pela Portaria n.º 

1196/93, de 13 de novembro., para 1.º, 5.º e 7.º anos de escolaridade, vieram a conferir um 

reforço da componente artística (CMCG, 2014). 

Nos dias de hoje, o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga apresenta-

se como escola básica e secundária pública, especializada no ensino da música, cuja 

especificidade curricular adota simultaneamente os pressupostos genéricos da estrutura 

curricular do ensino geral com valorização dos cursos do ensino artístico especializado.  

6.2 Princípios Pedagógicos Orientadores 

No projeto educativo74,  a diretora atual da instituição, Ana Caldeira, assume a vontade 

do Conservatório promover uma educação integral, através da conjugação dos saberes da 

vertente artística com as linguagens culturais, científicas e éticas, realçando a importância da 

formação de um cidadão interveniente e socialmente ativo (CMCG, 2014). Em continuação, 

no mesmo documento, são elencados os princípios orientadores do projeto educativo do 

Conservatório: 

 
74 Documento disponível para consulta em: 
https://www.conservatoriodebraga.pt/userfiles/CMCG_Projecto%20Educativo%202014_2018.pdf 
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• Uma educação que visa a participação consciente e democrática, possibilitando o 

desenvolvimento e a formação de cidadãos responsáveis, criativos e tolerantes; 

• Uma educação humanista, centrando‐se no respeito por si mesmo, pelos outros e 

pelo ambiente, fomentando práticas saudáveis de camaradagem e de defesa dos 

Direitos Humanos e da Natureza, sempre numa ótica de globalização do mundo 

atual; 

• Uma educação que fomenta a colaboração ativa de todos os elementos que 

constituem a comunidade educativa nas suas relações internas e externas; 

• Uma formação que promove o sucesso musical dos jovens e uma carreira nesta área, 

mas que não lhes fecha a possibilidade de outros percursos curriculares; 

• Uma escola que promove e valoriza fortemente a qualidade, a organização, a eficácia 

e o rigor como formas de favorecer o sucesso educativo. 

• Uma dinâmica muito própria e diferente de todas as Instituições pertencentes ao 

Distrito que ajudam a afirmar o Conservatório como sendo um veículo transmissor 

de atividades culturais sucessivas, em vários espaços da cidade, contribuindo 

fortemente para a formação de um público cada vez mais exigente e informado, assim 

como para dinamização cultural da cidade e da região. 

O Conservatório assume enquanto objetivo principal “… a formação especializada de 

elevado nível técnico, artístico, cultural e humana dos seus alunos, visando o 

desenvolvimento das competências necessárias para a formação de futuros profissionais na 

área da música, tendo consciência que esta fase é uma etapa na sua formação que terá um 

novo estádio de desenvolvimento com a frequência do ensino superior.” (CMCG, 2014, p. 

9), acrescentado que “A missão do ensino especializado da música incide no 

desenvolvimento mental e cognitivo dos alunos de modo a torná‐los profissionais …” 

(CMCG, 2014, p. 6). 

6.3 Oferta Educativa 

A oferta educativa do Conservatório distancia-se do ensino regular dada a valorização e 

predominância da componente artística especializada. Por esta razão, e apesar do estatuto de 

instituição pública, a ingressão dos alunos nesta instituição está sujeita a provas de admissão 



113 

 
 

na área artística75, aprovadas pela ANQEP (Agência Nacional de Qualificações e Ensino 

Profissional), que tem o intento de revelar a aptidão musical dos candidatos e os respetivos 

conhecimentos nesta área, bem como o seu nível de execução instrumental76 (CMCG, 2013).  

O 1.º ciclo do Ensino Básico, tendo por base a Portaria n.º 1551/2002, de 26 de 

dezembro, em conjugação com o Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de junho, e, 

posteriormente, a Portaria n.º 25/2012, de 30 de julho, apresenta um desenho curricular que 

conjuga as disciplinas do regime normal com as do curso elementar de música, 

nomeadamente as iniciações em danças e em música. Com base na aprovação dos planos de 

estudo patentes na última Portaria supracitada, o Conservatório apresenta o Curso de Dança, 

o Curso Básico de Canto Gregoriano do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. A oferta de Cursos 

Secundários de Música do Conservatório divide-se na no Curso Secundários de Música, com 

as vertentes em Instrumento, Formação Musical e Composição, e Curso Secundário de 

Canto, regulamentados pela Portaria n.º 243-A/2012, de 13 de agosto77 (CMCG, 2014). A 

matriz curricular dos cursos mencionados encontra-se em anexo para consulta78. 

6.4 Relação Sociocultural com a Cidade de Braga 

O Conservatório, sendo uma escola de contexto urbano, apresenta uma comunidade 

educativa proveniente maioritariamente da cidade, apesar de registarem-se alunos de 

localidades circundantes (CMCG, 2014). As sinergias criadas, entre e fora de portas, com a 

cidade foram reconhecidas em 2013, com a atribuição do prémio Entidade, no âmbito da 

XVI edição dos Galardões da nossa Terra 2013. As várias atividades promovidas pelo 

Conservatório, por vezes integradas na própria agenda municipal, nas áreas da educação, 

formação de públicos, divulgação da música erudita, da solidariedade etc., tem conferido a 

este um verdadeiro estatuto de prestador de serviços público. Dentro destas atividades são 

destacados o espetáculo musical anual, os concertos pedagógicos abertos às escolas 

circundantes, os estágios de verão da orquestra com maestros de renome internacional, os 

intercâmbios com outros Conservatórios, nomeadamente com o Conservatório de 

Pontevedra, a participação em eventos e datas comemorativas em escolas/agrupamentos da 

cidade, em instituições ou em colaboração com as Câmaras Municipais, o projeto OJ.COM e 

a organização de concursos nacionais e masterclasses. Não obstante, procurando também 

 
75 Regulamento das provas de admissão disponíveis para consulta em: 
https://www.conservatoriodebraga.pt/userfiles/file/CMCG_Regulamento%20Interno%202013_2017_small.pdf 
76 Para a admissão ao 1.º ciclo do ensino básico será apenas considerar o primeiro critério exposto.  
77 Projeto Curricular disponível para consulta em: 
https://conservatoriodebraga.pt/userfiles/CMCG_Projeto%20Curricular%20de%20Escola.pdf 
78 Consultar Anexo XVII. 



114 

 
 

diversificar a oferta formativa dos alunos e da sua comunidade educativa, o Conservatório 

promove atividades no âmbito do Desporto Escolar, na Educação para a Saúde, visitas e 

viagens de estudo, participação em concursos temáticos organizados pelo MEC, pela 

autarquia e outras instituições e a colaboração e organização de campanhas de solidariedade, 

de que são exemplos o Banco Alimentar ou a Dádiva de Sangue.   

6.5 Estrutura Organizativa 

A estrutura organizativa do Conservatório compreende os órgãos de direção, gestão e 

administração e responsáveis pelas estruturas de apoio pedagógico, bem como de apoio 

logístico, elencados seguidamente: 

1. São órgãos de direção, administração e gestão do Conservatório: 

a) O Conselho Geral; 

b) O Diretor; 

c) O Conselho pedagógico; 

d) O Conselho administrativo. 

2. Estruturas de coordenação e supervisão: 

a) Departamentos curriculares; 

b) Conselho de diretores de turma; 

c) Conselhos de turma. 

3. Cargos de controlo do património: 

a) Diretor de instalações e responsável pelo CIBE (Cadastro e Inventário dos Bens 

do Estado); 

b) Responsável pelos instrumentos musicais; 

c) Responsável pelas instalações e equipamentos desportivos; 

d) Responsável pelo estúdio de gravação. 
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4. Outros cargos ou funções: 

a) Equipa das audições escolares;  

b) Coordenador do Desporto Escolar; 

c) Coordenador da Educação para a Saúde; 

d) Professor bibliotecário. 

De acordo o site da instituição, considerando a incidência do estágio realizado, no 

departamento de instrumentos de cordas, coordenado por Dírio Ditino Ferreira Alves, são 

elencados os seguintes professores de violino: Basílio Ribeiro Dias da Silva, Joaquim António 

Silva Lopes Matos, Malgorzata Apolonia Markowska, Manuel António Silva Sá, Pedro André 

Rocha Queirós, Ricardo Filipe Dias Antunes, Ricardo Luís Tinoco Gil Godinho e Sílvia 

Ribeiro Ferreira. 

6.6 Programa Oficial de Violino 

O Conservatório disponibiliza no site da instituição o Programa Oficial de Violino79, 

documento este que estipula a dificuldade do repertório – exercícios, estudos, sonatas, peças 

e concertos - a estudar em cada grau, sugerido vários exemplos para comparação, bem como 

a descrição e regulamento dos exames de 5.º e 8.º grau.   

O programa centra-se na sugestão de conteúdos de forma a regular a dificuldade das 

obras a propor para a obtenção de um determinado grau, no entanto, não há qualquer 

referência das competências que o aluno deve desenvolver no processo de aprendizagem, 

não sendo também estipulados quaisquer objetivos, à exceção do programa de 1.º grau que, 

curiosamente, apresenta uma estruturação diferente dos restantes. Neste sentido, o autor 

desta dissertação, para efeitos de comparação, através de uma pesquisa na web procurou obter 

os programas oficiais de violino da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, 

do Conservatório de Música do Porto e o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de 

Aveiro, sendo que foi só obtido com sucesso o programa da última instituição mencionada. 

Contrariamente ao programa oficial de violino do Conservatório de Braga, o Conservatório 

Aveiro apresenta um programa destinado à iniciação instrumental (1.º Ciclo do Cuso Básico). 

Relativamente aos restantes ciclos, o programa de violino do Conservatório de Aveiro elenca 

 
79 Consultar Anexo XVIII. 
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objetivos a cumprir na obtenção de um determinado grau para além da sugestão de programa, 

sendo que na abordagem do curso secundário enuncia objetos gerais para todo curso, não 

discriminado estes por graus. No entanto, é de realçar a quantidade de obras de compositores 

portugueses que são sugeridas no programa do Conservatório de Braga.  

6.7 Critérios de Avaliação Gerais e Específicos 

A aferição dos critérios de avaliação, apresentada pelo Conservatório, tem por base a 

análise do novo perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória (CMCG, 2018). Os 

critérios procuram privilegiar as duas dimensões de avaliação, a formativa e sumativa., gerais 

a toda escola, sugerindo o devido ajustamento por parte dos departamentos consoante as 

características peculiares das respetivas disciplinas. No documento Critérios de Avaliação 

2018-19 é ainda realçado que os alunos poderão ser submetidos a avaliação caso tenham sido 

lecionadas no mínimo oito aulas por período, sendo que esta regra poderá ser contornada 

caso o professor e o departamento em questão apresentem concordância (CMCG, 2018). 

No mesmo documento, as competências, estruturadas em três dimensões (áreas), são 

elencadas de forma a constituírem indicadores de aprendizagem formativa que serviram de 

suporte à avaliação sumativa: 

1. Área Socio afetiva (relação com os outros, sentimentos, atitudes, valores): 

a) Relacionamento interpessoal 

b) Pensamento crítico e pensamento criativo 

c) Desenvolvimento pessoal e autonomia 

d) Bem-estar, saúde e ambiente 

e) Sensibilidade estética e artística 

2. Área Cognitiva (conhecimento, compreensão, aplicação análise e síntese): 

a) Saber científico, técnico e tecnológico 

b) Linguagens e textos 

c) Informação e comunicação 

d) Raciocínio e resolução de problemas; 
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3. Área Psicomotora (comportamentos físicos e cinestésicos): 

a) Consciência e domínio do corpo; 

No documento são apresentadas ainda definições das competências mencionadas80, bem 

como as competências e conhecimentos específicos correspondentes à apreensão e 

realização musical e técnica da disciplina de instrumento. 

 

Relativamente aos elementos da avaliação sumativa, o mesmo documento impõe a 

realização de uma prova de execução instrumental por período, previamente marcada entre 

os alunos e o professor num período a fixar pelo Conselho Pedagógico. No 3.º período está 

prevista a realização das provas globais no ensino básico, 6.º e 9.º ano, nas disciplinas de 

instrumento e canto, conforme a legislação em vigor. O recital de instrumento, a executar no 

3.º período do 12.º ano, em formato de apresentação pública, apresenta um peso de 40% na 

avaliação sumativa da disciplina (CMCG, 2018). 

 
80 Documento para consulta disponível em: 
https://www.conservatoriodebraga.pt/userfiles/file/Crit%C3%A9rios%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%202018-19.pdf 

Tabela 48 - Apreensão e realização musicais correspondentes à disciplina de instrumento, tabela retirada do documento 
“Critérios de Avaliação Gerais no Novo Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória” (2018). 

Tabela 49 - Apreensão e realização técnicas correspondentes à disciplina de instrumento (cordas), tabela retirada do documento “Critérios de 
Avaliação Gerais no Novo Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória” (2018). 
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A nomenclatura utilizada na avaliação sumativa no final de período, aferida em relação 

às pontuações obtidas em consequências das provas de avaliação, é apresentada no 2.º e 3.º 

ciclo numa escala de 0% a 100% e, no secundário, de 0 a 20 valores.  

A avaliação sumativa final de período no ensino básico apresenta a seguinte relação: 

• De 0% a 19% - nível 1 

• De 20% a 49% - nível 2 

• De 50% a 69% - nível 3 

• De 70% a 89% - nível 4 

• De 90 % a 100% - nível 5  

No 1.º ciclo atribuição dos níveis mencionados é expressa através de uma menção 

qualitativa (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom), no 2.º e 3.º ciclo são expressos os 

níveis (1-5), no secundário é utilizada a escala de 0 a 20 (CMCG, 2018). 
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7. Plano Anual de Formação do Aluno 

Contrariamente à estruturação tipicamente apresentada em relatórios do género, a 

relação entre o projeto de investigação (Parte I) e relatório da prática de ensino 

supervisionada (Parte II) concretizar-se-á na organização de atividades pelo estagiário 

(workshop em 3 sessões). Os alunos selecionados pelo professor cooperante, no âmbito da 

prática pedagógica de coadjuvação letiva, não apresentavam, como já referido na Parte I, os 

requisitos para a participação na investigação, de modo que, foram selecionados alunos do 

Conservatório, através da metodologia já explanada no subcapítulo 3.2.2.  

7.1 Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva 

A prática de pedagógica de coadjuvação letiva compreendeu a observação e coadjuvação 

de 25 aulas a cada um dos quatro aluno, ao longo dos três períodos do ano letivo 2018-19. 

Da totalidade das aulas, 11 foram coadjuvadas, de modo que, foi cumprido o requisito que 

impõem que o estagiário nunca exerça uma prática inferior a 25%, nem superior a 70%, do 

trabalho letivo total dos alunos que lhe foram atribuídos. Por motivos de saúde, o estagiário 

faltou a dois dias de aulas, não considerados no relatório.  

 Aulas Assistidas Aulas Coadjuvadas 

Outubro Dia 18 e 25; ---- 

Novembro Dia 22; Dia 8, 15 e 29; 

Dezembro Dia 13; Dia 6; 

Janeiro Dia 10, 17 e 31; Dia 3 e 24; 

Fevereiro Dia 7; Dia 21 e 28; 

Março Dia 7 e 21; Dia 14 e 28; 

Abril Dia 4; ---- 

Maio Dia 2, 9 e 23; Dia 30; 

Total: 14 aulas 11 aulas 
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7.1.1 Metodologias de Aprendizagem Aplicadas 

Baseando-se nos modelos de aprendizagem abordados na cadeira de Didática da Música 

I e II, as estratégias de aprendizagem aplicadas alicerçam-se nas ideias da escola ativa 

impulsionada por J. Dewey. Este modelo da escola construtivista apoia-se na aprendizagem 

centrada no aluno, onde o professor desempenha o papel de guia ou orientador no processo 

de aprendizagem (Caspurro, 2017). É pretendido ainda implementar estratégias de 

aprendizagem com base no desenvolvimento holístico de competências, através do 

cruzamento e interação de várias competências no processo da aprendizagem. Não obstante, 

aplicar-se-ão algumas estratégias de motivação baseadas nos modelos behavioristas, 

nomeadamente em alunos de iniciação, cuja motivação extrínseca constituí um fator 

determinante numa fase inicial da aprendizagem instrumental.  

7.1.2 Caracterização dos Alunos 

No âmbito da prática de ensino supervisionada, considerando a salvaguarda da 

identidade dos alunos formalizada na carta de autorização aos encarregados de educação81, 

os quatro alunos orientados pelo estagiário serão designados por aluno “E”, “F”, “G” e “H”, 

de modo a evitar qualquer equívoco com os participantes envolvidos na investigação descrita 

na Parte I. 

• Aluno E (1.º grau, 5.º ano) 

O aluno E apresentou sempre uma atitude descontraída e desinibida nas aulas. Todavia, 

revelou um défice de atenção e concentração na realização das tarefas propostas. Por vezes, 

o aluno apresentou alguns sinais de fadiga, bem como uma postura hipotónica, no entanto, 

devemos realçar que aula em questão se realizava às 8h20. O aluno evidenciou dificuldades 

na associação da notação musical às posições do violino, dependendo muitas vezes da escrita 

de números como auxílio. O professor cooperante realçou que o aluno foi iniciado no 

instrumento com o método Suzuki. 

• Aluno F (2.º grau, 6.º ano) 

O aluno F revelou-se um aluno responsável e trabalhador, respondendo 

sistematicamente aos desafios propostos pelos professores. Não obstante, o aluno 

 
81 Consultar Anexo XIX. 
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apresentou uma personalidade introvertida na sala de aula, que, por sua vez, condicionou a 

expressividade do aluno na interpretação das obras. 

•  Aluno G e H (alunos de iniciação, 1.º ano) 

A matriz curricular do 1.º ciclo do Ensino Básico estipula que cada aluno terá duas aulas 

individuais de instrumento por semana com a duração de 25 minutos. No entanto, o 

professor cooperante optou por lecionar os dois alunos em conjunto, sendo que cada aula 

compreendeu a duração de 50 minutos. Desta forma, o professor poderia explorar as 

vantagens do ensino instrumental em conjunto. 

 Os alunos revelaram-se muito curiosos e recetivos aos desafios propostos, mas também 

facilmente distraídos por qualquer estímulo externo à sala de aula. Apesar das várias 

vantagens associadas ao ensino instrumental em grupo (ainda que o grupo em questão seja 

constituído apenas por 2 sujeitos), revelou-se um enorme desafio em captar a atenção 

permanente dos dois alunos. 

Apesar de ainda muito jovens, os alunos apresentavam já perfis divergentes: o aluno G 

revelou uma maior motivação na realização das tarefas propostas, revelando maiores 

competências na acuidade auditiva, mas uma maior dificuldade no desenvolvimento de 

competências psicomotoras. Em oposição, o aluno H apresentou uma atitude mais 

desinteressada na realização das tarefas propostas, revelando, no entanto, maiores 

competências psicomotoras.  

 

7.1.3 Objetivos Gerais  

Os objetivos gerais gizados para os alunos supracitados no âmbito da disciplina de 

instrumento no ano letivo 2018-19 coadunam-se com as competências elencadas para 

apreensão e realização musical e técnica da mesma disciplina, aprovadas em Conselho 

Pedagógico, a 14 de novembro de 2018 (CMCG, 2018). Serão delineados objetivos 

específicos para cada aluno considerando os domínios de competências elencados no 

subcapítulo 2.7 como indicadores de aprendizagem. 
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• Aluno E  

Competências Objetivos Gerais 

 

 

 

 

 

Domínio Sócio afetivo 

1. Desenvolver estratégias de estudo autónomas com base 

no processo reflexão e autoavaliação; 

2. Desenvolver a sensibilidade estética e artística; 

3. Compreender a execução instrumental em obras 

concertantes, ou obras do género, como forma de diálogo 

musical entre instrumento solista e instrumento 

acompanhador; 

4. Desenvolver o autoconhecimento como forma de 

desenvolvimento da inteligência emocional;  

5. Desenvolver o pensamento crítico e o pensamento 

divergente; 

 

 

 

 

Domínio Cognitivo 

1. Ler fluentemente na clave de sol; 

2. Identificar a sintaxe harmónica (tonalidade) e métrica 

(divisão e subdivisão dos compassos) das obras a executar;  

3. Desenvolver a memoria musical; 

4. Desenvolver a acuidade auditiva: perceção de afinação, 

perceção de andamento e pulsação, perceção de timbre; 

5. Compreender o enquadramento histórico do conteúdo 

musical a executar; 

 

 

 

 

 

 

Domínio Psicomotor 

1. Desenvolver a perceção cinestésica; 

2. Consolidar a postura correta e natural do violino; 

3. Dominar perfeitamente a 1ª posição, com a utilização 

correta e ágil de todos os dedos da mão esquerda; 

4. Dominar a posição da mão direita no arco, com 

independência de dedos e liberdade do pulso e das 

falanges; 

5. Dominar o arco em todo o seu percurso; 

6. Dominar técnicas de articulação básicas (detaché, martelé e 

legatto); 

7. Dominar a velocidade e a divisão do arco em várias partes; 
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• Aluno F  

Competências Objetivos Gerais 

 

 

 

 

Domínio Sócio afetivo 

1. Desenvolver estratégias de estudo autónomas com base 

no processo reflexão e autoavaliação; 

2. Desenvolver a sensibilidade estética e artística; 

3. Compreender a execução instrumental em obras 

concertantes, ou obras do género, como forma de diálogo 

musical entre instrumento solista e instrumento 

acompanhador; 

4. Desenvolver o autoconhecimento como forma de 

desenvolvimento da inteligência emocional;  

5. Desenvolver o pensamento crítico e o pensamento 

divergente; 

 

 

 

 

Domínio Cognitivo 

1. Identificar a sintaxe harmónica (tonalidade) e métrica 

(divisão e subdivisão dos compassos) das obras a executar;  

2. Desenvolver a memoria musical; 

3. Desenvolver a acuidade auditiva: perceção de afinação, 

perceção de andamento e pulsação, perceção de timbre; 

4. Compreender o enquadramento histórico do conteúdo 

musical a executar implementando-o na construção de 

uma interpretação; 

5. Desenvolver o sentido de fraseado juntamente com 

execução de dinâmicas, bem como outras ferramentas de 

expressão musical; 

 

 

 

 

 

Domínio Psicomotor 

1. Desenvolver a perceção cinestésica; 

2. Consolidar a postura correta e natural do violino; 

3. Introduzir e consolidar a 2.ª e a 3.ª posições; 

4. Aperfeiçoar as mudanças de posição; 

5. Introduzir golpes de arco básicos, com combinações de 

arcadas presentes nos estudos e peças definidas nos 

conteúdos do programa; 

6. Introduzir técnicas como o trilo e o vibrato; 

7. Introduzir a execução de cordas dobradas, considerando 

o material apresentado pelo repertório escolhido; 
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• Aluno G e H  

Competências Objetivos Gerais 

 

 

 

Domínio Sócio afetivo 

1. Desenvolver estratégias de estudo autónomas com base 

no processo reflexão e autoavaliação; 

2. Desenvolver a sensibilidade estética e artística; 

3. Desenvolver o autoconhecimento como forma de 

desenvolvimento da inteligência emocional;  

4. Desenvolver o pensamento crítico e o pensamento 

divergente; 

 

 

 

Domínio Cognitivo 

1. Conhecer as partes do instrumento e as suas funções; 

2. Introduzir a leitura na clave de sol; 

3. Dominar cognitivamente os intervalos entre as notas e os 

acidentes; 

4. Desenvolver a memoria musical; 

5. Desenvolver a acuidade auditiva: perceção de afinação, 

perceção de andamento e pulsação, perceção de timbre; 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio Psicomotor 

1. Desenvolver a perceção cinestésica; 

2. Colocar corretamente o violino no ombro, com uma 

postura natural sem tensão; 

3. Colocar corretamente a mão esquerda na escala do 

violino; 

4. Articular de forma independente os dedos; 

5. Executar notas em pizzicato; 

6. Colocar corretamente a mão direita no arco, com 

independência de dedos e liberdade do pulso e das 

falanges; 

7. Controlar a direção e a inclinação do arco; 

8. Dominar a velocidade e a divisão do arco em várias partes; 

9. Coordenar de forma independente a mão esquerda e a 

mão do arco; 



125 

 
 

7.1.4 Planificações e Relatórios das Aulas Coadjuvadas e Assistidas 

Neste subcapítulo serão expostas as planificações e relatórios da prática pedagógica de 

coadjuvação letiva, organizadas por aluno. A estrutura das planificações apresentadas nas 

aulas coadjuvadas coaduna-se com a estrutura do programa oficial de violino do 

Conservatório que, por sua vez, enfatiza o estudo e apresentação de conteúdo. Desta forma, 

a planificação das aulas coadjuvadas será divida em três fases: na primeira será realizado um 

aquecimento corporal, cuja natureza variará, atendendo às necessidades de cada aluno. Na 

segunda fase, estudar-se-ão os conteúdos técnicos (escalas e estudos) e na fase final o 

repertório com piano (concertos e peças). 

 

7.1.4.1 Aluno E 

 

Conteúdo Programático – 1.º Período 

 

Escalas 

Escala e arpejo de Lá M em 2 oitavas; 

Escala e arpejo de Sol M em 2 oitavas;  

 

Estudos 

Estudo n.º 2, op. 32, H. Sitt; 

Estudo n.º 5, op. 32, H. Sitt; 

 

Peças e concertos 
Concerto em Si m, op. 35, 1.º andamento, O. Rieding; 

 

• Aula N.º 1 – aula assistida 

Data: 18 outubro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Sol M em 2 oitavas; 

- Estudo n.º 5, op. 32, H. Sitt; 
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Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com 10 minutos de atraso, em consequência da falta de pontualidade 

do aluno. Sendo a primeira aula do bloco da manhã, a responsabilidade da assiduidade não 

será apenas do aluno, mas também dos encarregados de educação que tem a responsabilidade 

de fazer o aluno chegar atempadamente ao Conservatório. Enquanto aguardava pelo aluno, 

o professor cooperante avançou algumas preocupações relativas ao aluno em questão, 

nomeadamente a sua dificuldade na leitura da notação. Após o aluno chegar, foram feitas as 

apresentações, sendo explicado ao aluno a presença do estagiário em função da cadeira de 

prática de ensino supervisionada. A aula foi iniciada com a execução da escala de Sol M. O 

aluno revelou algumas dificuldades em compreender a relação intervalar da mesma, apesar 

da escala estar notada no diário de estudo do aluno. O professor, recorrendo a um método 

imitativo, procurou esclarecer o aluno. Neste processo foi observado que o aluno apresenta 

algumas competências no âmbito da acuidade auditiva, nomeadamente a perceção da altura 

dos sons, mas, simultaneamente, um défice no processo de leitura, dado que revelou uma 

maior facilidade no processo de construção da escala por imitação do que através da leitura 

da mesma. De seguida foi realizada uma leitura do estudo n.º 5, onde o aluno confirmou a 

observação anterior. O professor tinha ainda planificado realizar uma leitura parcial do 

andamento do concerto, no entanto, em consequência do atraso, não foi possível executar.  

• Aula N.º 2 – aula assistida 

Data: 25 outubro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Sol M em 2 oitavas; 

- Estudo n.º 5, op. 32, H. Sitt; 

- Concerto em Si m, op. 35, 1.º andamento, O. Rieding; 

Descrição da aula: 

Antes do começo da aula, o professor cooperante questionou o aluno sobre a o porquê 

de este não trazer a almofada de suporte. O aluno admitiu ter perdido a almofada e que traria 

uma nova na próxima aula. Até este momento, o estagiário pensava que o aluno executava o 

instrumento sem almofada por opção própria ou mesmo por aconselhamento do professor 

cooperante, ainda que este utilizasse uma almofada de suporte da marca Wolf.  
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Na execução da escala o aluno evidenciou graves problemas na afinação, e, por vezes, 

erros na construção intervalar da escala. Quando questionado pelo professor sobre a armação 

de clave da tonalidade em questão, o aluno assumiu não saber a resposta. Em consequência, 

o professor explicou a constituição da armação de clave e a respetiva influência na dedilhação 

da escala. O aluno revelou, talvez por não utilizar nenhum acessório de suporte e não estar 

familiarizado com a prática do instrumento sem este acessório, um suporte do instrumento 

deficiente, dado que a voluta do mesmo apontava na direção do chão, sendo que o braço 

estava em completo contacto com o torso. Em resultado desta posição um pouco desleixada, 

a posição dos dedos a mão esquerda não apresentava o padrão indicado para preparar a 

relação intervalar desejada. Após a execução da escala foi executado o estudo, cuja leitura 

tinha sido realizada na aula passada. O aluno não apresentou melhorias significativas, 

podendo concluir desta forma que o aluno não tinha realizado o trabalho de casa proposto 

pelo professor não aula anterior. No final da aula foi realizada uma leitura da primeira parte 

do concerto, sendo que a pianista acompanhadora foi dispensada.   
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• Aula N.º 3 - aula coadjuvada    

Data: 8 novembro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

Fase I: aquecimento 

10 min.; 

- Colocação do violino e 

arco; 

- Cordas soltas; 

- Consciencialização e correção de 

aspetos referentes à postura; 

- Consciencialização do som emitido e 

aperfeiçoamento do mesmo; 

-Execução de exercícios para o desenvolvimento de uma 

postura correta; 

- Execução de cordas soltas dividindo cada arcada em 3 

movimentos distintos; 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

20 min.; 

 

- Escala e arpejo de Lá 

M (2 oitavas); 

- Consciencialização da afinação através 

de uma colocação cuidada dos dedos 

na corda; 

- Desenvolvimento da articulação 

(independência de dedos); 

- Execução da escala e arpejo, 1 nota por arco. Enfatizar o 

movimento nos nós dos dedos na colocação dos mesmos, 

parar o arco entre a colocação dos dedos; 

- Execução da escala e arpejo sem paragem entre as notas; 

- Execução da escala e arpejo, 2 notas por arco; 

- Estudo n.º 2, H. Sitt 

op. 32; 

- Trabalho de leitura; 

- Antecipação da mão esquerda 

relativamente à direita; 

- Execução da primeira parte do estudo realçando a 

antecipação da mão esquerda, nomeadamente nos graus 

melódicos disjuntos; 

Fase III: estudo de repertório 

com piano; 

20 min.; 

- Concerto em Si m (1.º 

and.), O. Rieding (aula 

de acompanhamento); 

- Desenvolver a concentração do aluno; 

- Desenvolver a leitura na clave de sol; 

- Execução contínua de vários trechos do concerto, 

aumentando progressivamente o tamanho dos mesmos; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com alguns exercícios de colocação do instrumento, o aluno não 

tocava com suporte de uma almofada. No entanto, segundo o próprio, o professor já lhe 

tinha pedido para introduzir este objeto de forma a corrigir alguns problemas de postura. O 

estagiário utilizou o recurso a metáforas de forma a criar uma imagem mental para contrariar 

a postura desleixada do aluno. Neste sentido, foi realizado o exercício da autoria de P. 

Rolland “estátua da liberdade”. Apesar de bastante elementar, o exercício pretendia 

promover a colocação do instrumento enfatizando o movimento descendente deste até o 

contacto com a clavícula, para tal, o aluno deveria elevar o instrumento com o braço esticado, 

sendo aqui referida a imagem da estátua da liberdade, e só depois realizar o já referido 

movimento descendente, em vez de realizar apenas um movimento direto de elevação do 

instrumento em direção à clavícula. Ainda na primeira fase da aula, foram introduzidos alguns 

exercícios de cordas soltas com o intento de trabalhar um pouco a qualidade do som, 

nomeadamente a distribuição e direção do arco. Na segunda fase, foram executadas a escala 

e o arpejo. Aqui, os problemas já identificados no exercício das cordas soltas intensificaram-

se. O aluno demonstrou também graves problemas de afinação, não conhecendo 

auditivamente a estrutura intervalar da escala maior. Na execução do estudo, o aluno revelou 

dificuldades acentuadas na leitura, problema este já avançado pelo professor cooperante na 

primeira aula. Na última fase da aula, já na presença do pianista acompanhador, o aluno 

executou partes do concerto de forma a desenvolver a concentração e estimular a leitura. 

Reflexão: 

O aluno demonstrou níveis baixos de motivação intrínseca, sendo que grande parte dos 

problemas identificados advém da falta de estudo ou de uma postura desinteressada e 

hipotónica por parte do aluno. O estagiário propõe a realização de vídeos por parte do aluno, 

de forma a monitorizar o estudo deste. 
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• Aula N.º 4 – aula coadjuvada  

Data: 15 novembro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Expressividade Musical; 

 

Fase I: aquecimento 

10 min.; 

 

-  Cordas soltas; 

 

- Consciencialização do som emitido 

e aperfeiçoamento do mesmo; 

- Execução de exercícios para o desenvolvimento de 

uma postura correta; 

- Execução de cordas soltas dividindo cada arcada em 3 

movimentos distintos; 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

20 min.; 

 

 

- Escala e arpejo de Lá 

M (2 oitavas); 

- Consciencialização da afinação 

através de uma colocação cuidada 

dos dedos na corda; 

- Desenvolvimento da articulação 

(independência de dedos); 

- Execução da escala e arpejo, 1 nota por arco. 

Enfatizar o movimento nos nós dos dedos na 

colocação dos mesmos, parar o arco entre a colocação 

dos dedos; 

- Execução da escala e arpejo sem paragem entre as 

notas; 

- Execução da escala e arpejo, 2 notas por arco; 

- Estudo n.º 2, H. Sitt 

op. 32; 

- Trabalho de leitura; 

- Antecipação da mão esquerda 

relativamente à direita; 

- Execução integral do estudo realçando a antecipação 

da mão esquerda, nomeadamente nos graus melódicos 

disjuntos; 

 

Fase III: estudo de 

repertório com piano; 

20 min.; 

- Concerto em Si m 

(1.º and.), O. Rieding 

(aula de 

acompanhamento); 

- Desenvolver a concentração do 

aluno; 

- Aplicar os conhecimentos em 

consequência dos exercícios 

propostos na primeira fase no 

repertório concertante; 

 

- Execução contínua de vários trechos do concerto, 

aumentando progressivamente o tamanho dos mesmos; 

- Enfatização da importância da distribuição de arco na 

construção do fraseado; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento), 

metrónomo.  

Descrição da aula: 

O aluno chegou significativamente atrasado a aula, alegando que a responsabilidade do 

atraso era dos encarregados de educação. No entanto, o aluno não demonstrou, no decorrer 

na aula, uma evolução notória relativamente à aula passada, consequência, na opinião do 

estagiário e do professor cooperante, da falta de estudo. Na primeira fase, foi enfatizada a 

importância da distribuição do arco. Para tal, foram realizados exercícios em cordas soltas 

que visaram a desconstrução da arcada em três momentos distintos, auxiliados pela marcação 

da pulsação pelo metrónomo. Na execução do estudo, já durante a segunda fase da aula, o 

aluno executou continuadamente notas erradas em passagens marcadas como prioritárias na 

aula anterior. À semelhança do sucedido nas fases anteriores, na execução do concerto com 

acompanhamento, o aluno revelou um conhecimento muito superficial do texto musical, 

sendo recorrentes os enganos de leitura e, pela mesma razão, revelando falta de estudo.  

Reflexão: 

O atraso de 15 minutos condicionou o trabalho planificado pelo estagiário. Contribuindo 

para a pouco eficiência e produtividade da aula, o aluno não realizou as tarefas propostas 

pelo estagiário na aula anterior. De forma a obter melhores resultados, o trabalho com este 

aluno deverá passar pela motivação do mesmo. A proposta enunciada na reflexão da aula 

anterior foi adiada, dado que será necessária uma autorização formal dos encarregados de 

educação para o efeito. 
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Aula N.º 5 – aula assistida 

Data: 22 novembro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Sol M em 2 oitavas; 

- Estudo n.º 2, op. 32, H. Sitt; 

- Concerto em Si m, op. 35, 1.º andamento, O. Rieding; 

 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com a execução da escala e arpejo de Sol M. Em primeiro, o professor 

propôs a execução de uma nota por arco e, posteriormente, a execução de 2 notas por arco. 

Na execução do arpejo, o aluno revelou bastantes dúvidas na própria construção do arpejo, 

conseguindo, após várias tentativas, encontrar as notas certas, ainda que, muitas das vezes 

com a dedilhação incorreta. Aqui, mais uma vez, foi possível observar alguma desordem e 

falta de estruturação na mecânica da mão esquerda e, simultaneamente, uma predominância 

absoluta da acuidade auditiva em prol da leitura notacional que, apesar de se revelar um 

processo estimado na aprendizagem musical por vários pedagogos, neste caso revela-se um 

obstáculo, pois não é acompanhada por uma compreensão da própria mecânica do 

instrumento. Seguiu-se a execução do estudo, por sinal na mesma tonalidade da escala, onde 

o aluno revelou alguma dificuldade na execução do quarto dedo, em consequência, segundo 

a opinião do estagiário, da posição desleixada do aluno. Na execução do concerto, o aluno 

revelou algumas dificuldades em adaptar-se a uma nova tonalidade (Si m). 
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• Aula N.º 6 – aula coadjuvada 

Data: 29 novembro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Improvisação rítmica; 

 

 

 

Fase I: aquecimento 

30 min.; 

 

 

- Exercícios rítmicos de 

E. Dalcroze e C. Orff; 

- Colocação do violino e 

arco; 

-  Cordas soltas; 

- Energizar o aluno; 

- Desenvolver a memória rítmica; 

- Desenvolver a capacidade de 

improvisação rítmica  

- Consciencialização e correção de 

aspetos referentes à postura; 

- Consciencialização do som emitido e 

aperfeiçoamento do mesmo; 

 

 

- Execução de exercícios de E. Dalcroze e C. Orff que 

estimulam a imitação e a improvisação; 

- Execução de exercícios para o desenvolvimento de uma 

postura correta; 

- Execução de cordas soltas dividindo cada arcada em 3 

movimentos distintos; 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, estudos e 

escalas; 

10 min.; 

 

 

- Escala e arpejo de Sol M 

(2 oitavas); 

- Consciencialização da afinação através 

de uma colocação cuidada dos dedos na 

corda; 

- Desenvolvimento da articulação 

(independência de dedos); 

- Execução da escala e arpejo, 1 nota por arco. Enfatizar o 

movimento nos nós dos dedos na colocação dos mesmos, 

parar o arco entre a colocação dos dedos; 

- Execução da escala e arpejo sem paragem entre as notas; 

- Execução da escala e arpejo, 2 notas por arco; 

 

- Estudo n.º 5, H. Sitt op. 

32; 

 

- Trabalho de leitura; 

 

 

- Leitura do estudo em questão; 

Fase III: estudo de repertório 

com piano; 

10 min.; 

- Concerto em Si m (1.º 

and.), O. Rieding (aula de 

acompanhamento); 

Preparar o aluno para execução integral 

da obra (performance); 

- Desenvolver a concentração do aluno; 

 

- Execução integral do concerto; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

Com o intento de energizar o aluno, que voltou a chegar atrasado, foram aplicados alguns 

exercícios realizados na unidade curricular de Didática da Música II. Estes exercícios da 

autoria dos pedagogos E. Dalcroze e C. Orff centram-se em processos de imitação rítmica, 

memorização e, numa fase mais avançada, improvisação sobre as estruturas rítmicas pré-

definidas. No caso em concreto, os exercícios foram utilizados para estimular fisicamente o 

aluno, considerando a falta de proatividade revelada por este nas aulas. Após realização 

destes, foram repetidos alguns exercícios de distribuição de arco em cordas soltas, e 

posteriormente, a execução da escala e arpejo de Sol M. Na segunda fase, foi realizada uma 

leitura do estudo n.º 5 de Sitt, ainda que o estudo tinha sido lido em aulas anteriores. Na 

última fase da aula, executou-se integralmente o primeiro andamento do concerto, o aluno 

revelou ainda alguns erros na leitura de notas. 

 

Reflexão: 

A realização dos exercícios iniciais repercutiu-se positivamente durante toda a aula. 

Apesar da aula iniciar-se com um ligeiro atraso, o aluno revelou uma postura mais enérgica 

durante a realização das tarefas. Em consequência, os exercícios de cordas e a execução da 

escala nas várias vertentes revelaram resultados mais positivos. O aluno demonstrou ainda 

alguma dificuldade na descodificação da notação durante a leitura do estudo. O estagiário 

deverá, portanto, estimular a leitura à primeira vista e a sua associação com as várias cordas 

e dedos a executar no instrumento. O aluno revelou também no decorrer desta aula alguma 

dificuldade em identificar tonalidades, dificuldades estas também patentes na construção 

intervalar das escalas maiores estudadas este período (Sol M e Lá M). Na última fase da aula 

foi executado o primeiro andamento completo do concerto. Mais uma vez, o aluno, apesar 

de conseguir terminar o andamento, ainda executou notas erradas, em consequência da falta 

de estudo.  
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• Aula N. º 7 – aula coadjuvada  

Data: 6 de dezembro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Autoavaliação; 

 

 

Fase I: aquecimento 

5 min.; 

 

- Exercícios de 

aquecimento; 

 

 

- Preparar fisicamente o aluno para a 

execução integral do programa 

proposto a avaliação; 

 

- Alongamento dos membros superiores; 

- Realizar exercícios que promovem o movimento das 

articulações dos braços, essenciais na execução do 

instrumento; 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

25 min.; 

 

Escala e arpejo de Lá 

M e Sol M (2 oitavas); 

-Execução da rotina de escalas a 

apresentar na prova de avaliação; 

- Correção de eventuais erros; 

 

- Execução das escalas e respetivos arpejos em notas 

separadas e notas ligadas 2 a 2; 

 

- Estudo n.º 2, H. Sitt 

op. 32; 

- Estudo n.º 5, H. Sitt 

op. 32; 

Execução integral dos estudos; 

- Correção de eventuais erros; 

-Execução integral dos estudos; 

- Identificação das passagens menos conseguidas; 

Fase III: estudo de 

repertório com piano; 

20 min.; 

- Concerto em Si m 

(1.º and.), O. Rieding 

(aula de 

acompanhamento); 

- Simulação de prova, execução 

integral do concerto; 

Correção de eventuais erros; 

- Promover o processo de 

autoavaliação; 

-Execução integral do concerto; 

- Identificação das passagens menos conseguidas; 

- Autoavaliação da simulação realizada; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

Considerando que esta seria a última aula coadjuvada antes da prova de avaliação do 

primeiro período, que se realizará no dia 10 de dezembro, o estagiário optou por realizar uma 

simulação da prova. Antes da simulação, foram realizados alguns alongamentos e exercícios 

de aquecimento muscular. Foram executados integralmente todos os conteúdos propostos a 

avaliação, seguindo a seguinte ordem: escalas (o aluno só executará uma na prova), estudos 

(à semelhança da escala, na prova executar-se-á um) e o andamento de concerto. Finalizada 

a simulação, foi pedido ao aluno que se autoavaliasse, realçando em cada obra algo de 

positivo e algo a corrigir. Foi ainda pedido ao aluno que classificasse a sua prova. 

Reflexão: 

Os sucessivos atrasos do aluno ao longo deste período tiveram uma forte influência na 

implementação das planificações das respetivas aulas, e, por isso, na produtividade destas. O 

professor cooperante realçou que o aluno, dada a mudança de ciclo, poderia estar num 

processo de adaptação, considerando também que o aluno em questão mudou também de 

professor de instrumento. Considerando também que os atrasos do aluno são da 

responsabilidade dos encarregados de educação, cuja função é deixar o aluno atempadamente 

no Conservatório antes do primeiro bloco da manhã, o professor cooperante decidiu 

manifestar junto dos encarregados de educação este problema. A realização da simulação da 

prova teve objetivo de consciencializar o aluno da falta de preparação, em consequência dos 

incumprimentos das tarefas de casa. O aluno evidenciou algum otimismo na classificação 

atribuída por este à simulação realizada.  
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• Aula N.º 8 – aula assistida 

Data: 13 dezembro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Conteúdos:  

Sem conteúdos. 

Descrição da aula: 

Finalizadas as provas de avaliação, o professor cooperante discutiu os resultados obtidos 

pelo aluno, realçando os pontos positivos e pontos a melhorar. No entanto, o professor 

realçou a importância de o aluno assumir uma atitude mais proactiva na disciplina. Foi 

também mencionada a questão da pontualidade, assunto este que viria a ser tratado com os 

encarregados de educação. Na parte final da aula foi escolhido parte do repertório a estudar 

no segundo período.  

 

 

Conteúdo Programático – 2.º Período 

 

Escalas 

Escala e arpejo de Si b M em 2 oitavas; 

Escala e arpejo de Dó M em 2 oitavas;  

 

Estudos 

Estudo n.º 4, op. 32, H. Sitt; 

Estudo n.º 7, op. 32, H. Sitt; 

 

Peças e concertos 
Concerto em Sol M, op. 34, 1.º andamento, O. Rieding; 
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• Aula N.º 9 – aula coadjuvada 

Data: 3 de janeiro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Conhecimentos da sintaxe harmónica; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

 

 

 

Fase I: aquecimento 

15 min.; 

- Sintaxe harmónica 

(tonalidades Maiores e 

menores); 

 

- Formular estratégias para a 

identificação de tonalidades através 

da ordem dos bemóis ou sustenidos; 

- Realização de exercícios teóricos sobre a ordem dos 

bemóis e sustenidos; 

- Identificação de tonalidades; 

 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

25 min.; 

- Escala e arpejo de Si 

b M em 2 oitavas; 

- Escala e arpejo de 

Dó M em 2 oitavas; 

- Identificação da constituição de 

intervalar das escalas propostas; 

- Execução da escala de Si b M em 

oitavas; 

- Construção da armação de clave das tonalidades 

propostas; 

- Execução da escala e arpejo de Si b M, 2 notas por 

arco; 

- Estudo n.º 4, op. 32, 

H. Sitt; 

- Estudo n.º 7, op. 32, 

H. Sitt; 

- Identificação das tonalidades dos 

estudos; 

- Solfejo do estudo n. º4  

- Trabalho de leitura do estudo n.º 4; 

 

- Aplicar os conhecimentos adquiridos na primeira fase 

da aula; 

- Leitura do estudo, primeiro sem instrumento e, 

posteriormente, com instrumento; 

Fase III: estudo de 

repertório; 

10 min.; 

-  Concerto em Sol M, 

op. 34, 1.º andamento, 

O. Rieding; 

Identificação da tonalidade do 

concerto; 

- Leitura da parte inicial do concerto; 

 

- Leitura da parte inicial do concerto; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

Na primeira aula do segundo período, o aluno chegou atempadamente à aula, fruto de 

uma mudança de rotina dos encarregados, em consequência da conversa do professor 

cooperante. Considerando os problemas de leitura e identificação de tonalidades, esta aula 

foi centrada no solfejo, primeiro sem instrumento e, posteriormente, com instrumento, 

tendo assim que associar as notas identificadas anteriormente com posições no instrumento. 

Antes deste trabalho, ainda foram explanadas estratégias para a identificação de tonalidades, 

tendo como base a ordem de sustenidos ou bemóis. De seguida, foi proposto que o aluno, 

através das estratégias explanadas, identificasse as tonalidades do repertório escolhido para 

este período. Na parte final da aula foi feita uma curta leitura do estudo n.º 4 e da parte inicial 

do concerto, sem acompanhamento do piano. Para além do estudo instrumental, foram 

marcados trabalhos de casa teóricos, a apresentar na próxima aula.  

Reflexão: 

Espera-se que mudança de rotina do aluno, em consequência da conversa do professor 

cooperante com os encarregados de educação, poderá aumentar a produtividade das aulas. 

Contudo, o aluno apresentou continuadamente durante a aula sinais de fadiga. Ainda em 

consequência da conversa com os encarregados de educação, o professor cooperante 

conseguiu a autorização destes para o aluno realizar gravações do seu próprio estudo. Esta 

ferramenta poderá desempenhar um papel importante no processo de motivação externa do 

aluno. 
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• Aula N.º 10 - aula assistida 

Data: 10 janeiro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Estudo n.º 7, op. 32, H. Sitt; 

- Concerto em Sol M, op. 34, 1.º andamento, O. Rieding; 

Descrição da aula: 

Correspondendo à melhoria na assiduidade verificada na última aula, o aluno chegou 

novamente atempadamente à aula. O professor iniciou a aula com a leitura do estudo n.º 7. 

A leitura por parte do aluno confirmou os problemas já identificados, nomeadamente a 

associação dos sustenidos ou bemóis, ou a ausência destes no caso, à estruturação intervalar 

dos dedos da mão esquerda. Na execução do estudo, em Dó M, o aluno evidenciou 

problemas em executar o 1.º dedo na corda Mi (fá natural), sendo que apenas nesta corda o 

dedo, para a execução da nota já referida, encontra-se junto da pestana. O estudo, através de 

sequências de três tercina por arco, pretende desenvolver a articulação da mão esquerda. O 

aluno revelou pouco energia no movimento pedido, sendo que o movimento de remoção 

dos dedos da corda precisava de ser estimulado, de forma a conseguir um equilíbrio com o 

movimento contrário, a colocação dos mesmos. O professor ainda enfatizou a necessidade 

em desencadear este movimento através dos nós dedos e não exclusivamente do movimento 

da falange. Seguiu-se a o estudo do concerto. Aqui, na execução do motivo em semicolcheias 

no mesmo arco, o aluno revelou o mesmo problema de articulação da mão esquerda. O 

professor recomendou estudar as passagens em arcos separados, enfatizando e exagerando 

o movimento e antecipação da mão esquerda. 
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• Aula N.º 11 – aula assistida 

Data: 17 janeiro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Si b M em 2 oitavas; 

- Estudo n.º 4, op. 32, H. Sitt; 

- Concerto em Sol M, op. 34, 1.º andamento, O. Rieding; 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com a execução da escala e arpejo de Si b M. O aluno revelou imensas 

dificuldades em executar o meio tom entre a corda solta e o 1.º dedo, que na escala em 

questão surge em todas cordas, à exceção da corda Sol. Este problema já tinha sido 

identificado na aula anterior durante a execução do estudo n.º 7. A posição partida do pulso 

revelou-se a causa deste problema. O aluno tinha a tendência em sustentar o braço do 

instrumento no pulso, em vez de utilizar o contacto entre o polegar e a primeira falange do 

1.º dedo. Por esta razão, o primeiro dedo não conseguia pisar consistentemente a corda. 

Apesar das sucessivas correções por parte do professor, e apesar da diferença significativa na 

afinação e qualidade do som resultante desta correção, o aluno teve dificuldades em manter 

a posição desejada. Na execução do concerto, foi trabalhada a secção na tonalidade de Ré M. 

Aqui o aluno revelou alguma dificuldade em executar com precisão o ritmo do 2.º tema, 

composto essencialmente por tercinas. Como estratégia de estudo, o professor cooperante 

aconselhou o aluno a subdividir internamente o tempo na pausa que antecede a entrada deste 

tema.  
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• Aula N.º 12 – aula coadjuvada 

Data: 24 de janeiro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Expressão musical; 

Fase I: aquecimento 

10 min.; 

-Exercícios de respiração; 

- Exercícios de postura; 

 

-Consciencialização e correção de aspetos 

referentes à postura; 

- Execução de exercícios de respiração para o 

desenvolvimento de uma postura correta; 

- Consciencialização do movimento de supinação/pronação; 

 

 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, estudos e 

escalas; 

25 min.; 

 

 

- Escala e arpejo de Dó M 

(2 oitavas); 

- Identificação dos padrões dos dedos da 

mão esquerda inerentes à execução da 

respetiva escala; 

- Consciencialização da afinação através 

de uma colocação cuidada dos dedos na 

corda; 

- Desenvolvimento da articulação 

(independência de dedos); 

 

 

- Execução da escala e arpejo, 1 e 2 nota por arco, enfatizando 

a importância da construção de padrões da mão esquerda, em 

consequência da constituição intervalar da escala, na afinação; 

- Estudo n.º 7, op. 32, H. 

Sitt; 

- Aplicação do movimento de pronação 

do braço direito na arcada do estudo, de 

forma a conseguir um maior volume 

sonoro com o menor esforço; 

- Execução da arcada do estudo sem mão esquerda, realçando 

o movimento de pronação do braço direito; 

- Execução com ambas mãos; 

Fase III: estudo de repertório 

com piano; 

15 min.; 

- Concerto em Sol M, op. 

34, 1.º andamento, O. 

Rieding; 

- Identificação da estrutura da obra como 

elemento base no processo interpretação 

de uma obra; 

-Identificação da estrutura do concerto através do material 

temático; 

- Definição de um plano de estudos considerando a estrutura 

identificada; 

- Identificação do carácter musical das secções identificadas; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

Na primeira fase, foram abordados alguns exercícios de respiração e exercícios de 

correção postural da pedagoga K. Havas. Apesar de já utilizar uma almofada de suporte da 

marca Wolf Forte Secondo, o aluno revela ainda graves problemas de postura, nomeadamente 

uma posição descaída do instrumento, em que a voluta aponta na direção do chão, sendo 

que o braço esquerdo se encontra em pleno contacto com o torso. De forma a contrariar 

esta tendência foi implementado o exercício “o baloiço” da pedagoga supracitada, que, 

através de uma inclinação do torso para trás, pretende elevar os cotovelos e que resultará 

numa posição mais altiva. Ainda durante esta fase foram realizados exercícios de 

movimentação que visaram a consciencialização do movimento de pronação/supinação. 

Este movimento foi aplicado posteriormente na execução do estudo, com o intento de 

melhorar o volume e qualidade do som produzido pelo aluno, aplicando o menor esforço. 

Na segunda fase da aula foram identificados e explanados os padrões que a mão esquerda 

assume na execução da escala de Dó M, enfatizando a importância destes no processo de 

afinação. Na parte final da aula foi realizado um trabalho de análise da obra em questão com 

o intento de estruturar o estudo da mesma e, simultaneamente, criar uma base interpretativa.  

Reflexão: 

Desde o início do segundo período o aluno tem se revelado mais assíduo, o que tem 

resultado em aulas mais produtivas. Contudo, o interesse do aluno e, em consequência, o 

trabalho por este realizado em casa não é proporcional à melhoria mencionada. Por esta 

razão, o estagiário questionou o aluno sobre as suas motivações em estudar música. Não 

obtendo nenhuma resposta concreta, apresenta-se aqui a necessidade de sensibilizar os 

encarregados de educação e educandos do privilégio que é poder usufruir da oferta educativa 

do Conservatório. Este privilégio dever ser encarado, principalmente pelos encarregados, 

com grande sentido de responsabilidade e consideração, que carece, em alguns casos, na 

dedicação dos educandos à componente vocacional. 
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• Aula N.º 13 – aula assistida 

Data: 31 janeiro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Dó M em 2 oitavas; 

- Estudo n.º 4, op. 32, H. Sitt; 

- Concerto em Sol M, op. 34, 1.º andamento, O. Rieding; 

 

Descrição da aula: 

Contrariando o registado nas aulas anteriores a aula começou 10 minutos depois do 

tempo previsto, em consequência do atraso do aluno.  A aula foi iniciada com a execução da 

escala e arpejo de Dó M. O aluno revelou alguns problemas na direção e distribuição do arco, 

apesar dos vários exercícios realizados com o intento de corrigir este problema. A posição 

descaída do instrumento contribuí para que o arco esteja constantemente em cima da escala, 

e, em resultado, a qualidade do som seja prejudicada. Por esta mesma razão, o volume sonoro 

do instrumento é muito reduzido. O professor cooperante construiu uma ferramenta, 

acoplando duas palhas, que, quando introduzidas nos efes do instrumento, permitiam 

delimitar a área de execução entre o cavalete e a escala. Seguiu-se a execução do estudo n.º 

4. Corrigidos os erros de notas na primeira frase do estudo, o professor cooperante corrigiu 

a velocidade do arco do aluno que se revelava muito inconsistente. No estudo do concerto, 

foi lida a última página do concerto, dando especial atenção à coda.  
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• Aula N.º 14 – aula assistida 

Data: 7 fevereiro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Dó M em 2 oitavas; 

- Estudo n.º 7, op. 32, H. Sitt; 

- Concerto em Sol M, op. 34, 1.º andamento, O. Rieding; 

 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada novamente com 10 minutos de atraso. Na execução da escala de Dó 

M, o professor, para contrariar a pressão excessiva entre o polegar e o primeiro dedo da mão 

esquerda, pediu que o aluno executasse a escala sem o apoio do polegar. O aluno revelou 

uma imensa dificuldade em realizar a tarefa proposta. Na execução do arpejo em notas 

separadas o aluno demonstrou alguma dificuldade em coordenar as mudanças de corda com 

as mudanças de dedos da mão esquerda, em consequência da antecipação deficiente desta 

mão em relação ao arco. Este problema tornou-se ainda mais relevante aquando da execução 

do arpejo em notas ligadas. De seguida, foi executado o estudo n.º 7. Dada as dificuldades 

do aluno em realizar a arcada proposta (três tempos por arco na forma de tercinas), o 

professor sugeriu trabalhar o estudo com as seguintes arcadas: em primeiro, uma nota por 

arco, depois um arco por cada tempo e, só depois, a arcada original. Foram ainda 

implementadas células rítmicas na substituição do ritmo original (tercinas) para o 

desenvolvimento da destreza da mão esquerda, nomeadamente o ritmo colcheia seguido de 

duas semicolcheias, o ritmo inverso e a síncopa de colcheia. Na parte final foi ainda 

executado o concerto. Na coda, secção trabalhada na última aula, o aluno revelou dificuldade 

em executar o ritmo de galope, célula rítmica que surge sistematicamente no estudo n.º 4 de 

Sitt. Como resolução do problema, o professor sugeriu que o aluno estudasse a subdivisão 

do galope, executando semicolcheias separadas.  
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• Aula N.º 15 – aula coadjuvada 

Data: 21 de fevereiro Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

 

Fase I: aquecimento 

10 min.; 

 

- Mecânica corporal 

- Consciencialização do sistema 

musculoesquelético envolvido na 

prática instrumental; 

 

-  Realização de diversos exercícios corporais como 

aquecimento; 

 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

20 min.; 

 

 

 

- Escala e arpejo de Si 

b M (2 oitavas); 

- Desenvolvimento da técnica de 

arco; 

-Desenvolvimento do sentido 

rítmico; 

- Desenvolvimento da noção de 

afinação harmónica na tonalidade 

proposta; 

- Estruturação da forma da mão 

esquerda para a execução da escala 

em questão; 

 

 

 

 

- Execução da escala em Sib M em 2 oitavas com 

acompanhamento harmónico do piano; 

- Execução da escala com vários golpes de arco; 

Fase III: estudo de 

repertório com piano; 

20 min.; 

- Concerto em Sol M, 

op. 34, 1.º andamento, 

O. Rieding; 

- Consolidação de elementos básicos 

técnicos na obra como: afinação, 

projeção de som e sentido de 

pulsação; 

 

- Execução da obra por partes,  

- Execução da obra com acompanhamento 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento), 

metrónomo, cadeira (enquanto ferramenta pedagógica). 

Descrição da aula: 

O professor estagiário, após chegar à sala de aula cinco minutos antes do tempo 

estipulado, organizou esta de forma a obter um espaço próprio de uma sala de aula de 

instrumento. Note-se que a sala em questão é uma sala de aula destinada a aulas coletivas do 

ensino básico geral. O aluno chegou cerca de cinco minutos atrasado, sem apresentar 

qualquer justificação para o efeito, dado que estes atrasos têm se revelado constantes desde 

a aula do dia 31 de janeiro, apesar das chamadas de atenção recorrentes. Antes da aula iniciar, 

o estagiário trocou a corda Mi do violino do aluno. A aula foi iniciada então com dez minutos 

de atraso. A aula foi iniciada com alguns exercícios de aquecimento dos membros superiores 

que tinham o intuito de energizar o aluno, que, por sua vez, constantemente revela sinais de 

fadiga. O professor estagiário prosseguiu para a execução da escala de Si b M em 2 oitavas, 

primeiro, 1 nota por arco e depois 2 notas por arco. Durante a execução o aluno demonstrou 

algumas dificuldades na condução e orientação do arco. Como consequência foram 

propostos alguns exercícios de sustentação em notas soltas que procuravam realçar o 

movimento do braço esquerdo na ponta e no talão. O aluno revelou muita impaciência e 

desconcentração na execução destes exercícios. Antes de iniciar o estudo do concerto, em 

Sol M, o professor estagiário pediu ao aluno que executasse a escala correspondente, 

estudada no período passado. O aluno concluiu com sucesso esta atividade, apesar de revelar, 

novamente, problemas no braço esquerdo. Questionado pelo professor estagiário se o 1.º 

andamento do concerto estava preparado integralmente, o aluno respondeu afirmativamente. 

Contudo, a execução com acompanhamento do piano revelou a falta de estudo em várias 

passagens, nomeadamente, notas e ritmos errados. Elementos técnicos básicos como a 

afinação, articulação ou a própria qualidade da projeção de som foram constantemente 

negligenciados. Durante a execução do concerto, o professor estagiário, confrontado pela 

postura hipotónica e desconcentrada do aluno refletida nos movimentos supérfluos à 

execução, pediu ao aluno para tocar em cima de uma cadeira. O aluno elevou os seus níveis 

de concentração através da eliminação de movimentos pejorativos à execução. Após terminar 

a execução do concerto com piano, foram trabalhadas brevemente as passagens que 

revelaram erros de execução. 
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Reflexão: 

Considerando que a aula de instrumento é uma aula individual, o professor tem facilidade 

em monitorizar atentamente o aluno em todas as atividades propostas. O professor recorreu 

sobretudo à avaliação formativa nas várias atividades propostas, dado que esta avaliação 

permite ao aluno compreender os aspetos positivos e negativos da sua execução. Foi pedido 

ao aluno para melhorar a sua atitude, demonstrada na falta de estudo e nos atrasos constantes, 

apesar da melhoria registada nas primeiras quatro aulas do período. Contudo, realçamos 

novamente que neste caso, considerando tratar-se do primeiro bloco da manhã, a 

responsabilidade do atraso não recaí sobre o aluno, mas sobre os encarregados de educação. 

Considerando que a aula da próxima semana seria também coadjuvada, foi pedido ao aluno 

para registar todo o tempo de estudo e apresentar ao professor estagiário na aula seguinte. 
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• Aula N.º 16 – aula coadjuvada 

Data: 28 de fevereiro  Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

 

 

Fase I: aquecimento 

10 min.; 

- Exercícios de 

relaxamento muscular; 

- Exercícios rítmicos de 

métrica regular binária (E. 

Dalcroze); 

- Aquecer os músculos e articulações 

proeminentes na execução do violino; 

- Energizar o aluno com a execução 

exercícios rítmicos, executados de 

memória; 

- Desenvolver a flexibilidade da mão 

direita; 

- Alongar, em espelho com o professor, os vários músculos e 

articulações dos membros superiores; 

- Executar, de memória, ritmos introduzidos pelo professor 

com recurso a várias partes do corpo (E. Dalcroze); 

- Realização de exercícios de flexão de dedos (K. 

Sassmannshaus, S. Fischer) com o intuito de desenvolver 

flexibilidade das mãos; 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, estudos e 

escalas; 

20 min; 

 

- Sustentação cordas 

soltas; 

- Escala e arpejo de Si b 

M e Sol M em 2 oitavas; 

- Desenvolver a sustentação de notas 

longas controlando parâmetros como a 

pressão e velocidade do arco e o ponto de 

contacto do mesmo; 

-  Explorar e desenvolver o movimento 

das articulações do braço direito na 

execução à ponta e ao talão; 

- Compreender auditiva e 

cenestesicamente os intervalos adjacentes 

às escalas e respetiva afinação; 

- Demonstração do movimento circular do braço à ponta, 

“Bow in, Bow out” (P. Zuckerman), realização de exercícios de 

notas soltas à ponta; 

- Execução das escalas, enfatizando a afinação e qualidade na 

projeção de som; 

-  Execução da escala analisando a posição da mão esquerda; 

- Execução da escala em contexto harmónico, com recurso à 

execução da harmonia no piano ou no violino; 

Fase III: estudo de repertório 

com piano; 

20 min.; 

-  O. Rieding, Concerto 

em Sol M, 1.º andamento, 

op. 34; 

- Executar integralmente o 1.º andamento 

do concerto sem erros de leitura; 

- Consolidar algumas passagens técnicas 

da obra como mudanças de posição e 

mudanças de corda; 

- Execução da obra, primeiro sem e, depois, com 

acompanhamento do piano; 

-  Execução de partes da obra que apresentem dificuldades 

técnicas ou erros de leitura; 



150 

 
 

Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

Mais uma vez, a aula foi iniciada com 5 minutos de atraso, em consequência da falta de 

pontualidade do aluno. O aluno não realizou as tarefas propostas na aula anterior, 

nomeadamente o registo audiovisual do estudo instrumental. Na primeira fase da aula foram 

realizados exercícios de relaxamento muscular e, posteriormente, e à semelhança de aulas 

passadas, exercícios de imitação e improvisação rítmica de Dalcroze, com o intento de 

energizar o aluno, que novamente apresentava sinais de fadiga. Ainda na primeira aula, foram 

realizados exercícios para promover a flexibilidade dos dedos da mão esquerda e direita. Na 

segunda fase, foram realizados exercícios de mudança de arco à ponta, enfatizando o 

movimento circular resultante do movimento do antebraço, e, posteriormente, a execução 

de ambas escalas, realçando aqui o movimento trabalhado no exercício anterior. Durante a 

execução da escala, foi executado ao piano os acordes correspondentes os vários graus da 

escala com o intento de auxiliar o aluno no processo de afinação. Na última fase, foi 

executado na íntegra o andamento do concerto, primeiro sem acompanhamento e, depois, 

com o acompanhamento do piano.  

Reflexão: 

Como já referido, as melhorias registadas no começo do segundo período, 

nomeadamente na assiduidade, foram se diluindo no correr do mesmo. Para além do 

problema da assiduidade, o aluno revela constantemente falta de estudo, não cumprindo 

sistematicamente as tarefas de casa. Quando confrontado pelo estagiário com estes factos, o 

aluno apresenta sempre um motivo que o impossibilitou de realizar as tarefas propostas, 

sendo que, na opinião dos dois professores, a veracidade desta é questionável. Em 

consequência, o professor cooperante decidiu falar novamente com os encarregados de 

educação.  
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• Aula N.º 17 - aula assistida 

Data: 7 de março Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Dó M e Si b M em 2 oitavas; 

- Concerto em Sol M, op. 34, 1.º andamento, O. Rieding; 

Descrição da aula: 

De forma a inferir se o aluno consegue diferenciar a execução das escalas propostas para 

avaliação, considerando as respetivas armações de clave e consequentes padrões intervalares 

no instrumento, foi pedido que o aluno executasse as duas escalas. A escala de Si b M foi 

aquela que revelou maiores problemas de afinação. A causa deste problema, já identificado 

em aulas anteriores, advém da posição do pulso esquerdo. Ao apresentar uma posição fletida 

em direção ao braço do instrumento, o pulso não permite construir alguns padrões, 

nomeadamente o padrão que dista meio tom entre a corda solta e o primeiro dedo. Uma 

análise mais profunda deste problema permite inferir que a posição do pulso, apesar de 

desencadear este problema, é também uma consequência da posição de suporte do 

instrumento. Apesar de utilizar uma almofada de suporte, a voluta do instrumento do aluno 

aponta na direção do chão, em consequência de uma participação muito passiva do cotovelo 

esquerdo no suporte do instrumento, dado que este encontra-se praticamente encostado ao 

torso do aluno. Esta relação de casualidade, que tem como consequência final um 

posicionamento ineficaz dos dedos da mão esquerda, tem origem numa sustentação do 

instrumento incorreta e, como tal, a solução passará por uma correção desta, partindo do 

geral (posição do braço esquerdo na sustentação do instrumento) para o pormenor (posição 

do pulso, mão e, posteriormente, dedos). Seguiu-se a execução do concerto. Aqui, o 

professor, considerando que o aluno nunca tinha tocado uma obra tão extensa até então, 

pediu ao aluno para executar integralmente o andamento do concerto de modo a testar a 

concentração do aluno e aferindo as passagens que necessitariam de um maior enfoco no 

trabalho de casa.  
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• Aula N.º 18 – aula coadjuvada 

Data: 14 de março Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

 

 

 

Fase I: aquecimento 

15 min.; 

 

- Exercícios de 

relaxamento muscular; 

- Exercícios de colocação 

e posicionamento do 

braço esquerdo; 

 

 

- Aquecer os músculos e articulações 

proeminentes na execução do violino; 

- Adotar uma postura mais eficiente do 

braço esquerdo; 

- Experimentar diferentes apoios 

inferiores para sustentar o violino; 

-Alongar, em espelho com o professor, os vários músculos e 

articulações dos membros superiores; 

- Realizar exercícios de colocação de dedos (N. Benedetti); 

- Analisar e corrigir a postura do braço esquerdo de forma a 

estabelecer uma posição da mão esquerda eficiente para 

passagens que querem uma maior articulação; 

- Utilizar uma esponja como auxílio na sustentação do 

instrumento na tentativa de melhorar a posição; 

 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, estudos e 

escalas; 

15 min.; 

 

 

 

- Sustentação cordas 

soltas; 

- Escala e arpejo de Dó M 

em 2 oitavas; 

- Desenvolver a sustentação de notas 

longas controlando parâmetros como a 

pressão e velocidade do arco e o ponto de 

contacto do mesmo; 

- Explorar e desenvolver o movimento 

das articulações do braço direito na 

execução à ponta e ao talão; 

- Compreender auditiva e 

cenestesicamente os intervalos adjacentes 

às escalas e respetiva afinação; 

 

 

- Execução das escalas, enfatizando a afinação e qualidade na 

projeção de som; 

- Execução da escala analisando a posição da mão esquerda; 

- Execução da escala em contexto harmónico, com recurso à 

execução da harmonia no piano ou no violino; 

 

Fase III: estudo de repertório 

com piano; 

20 min.; 

-  O. Rieding, Concerto 

em Sol M, 1.º andamento, 

op. 34; 

-- Executar integralmente o 1.º 

andamento do concerto; 

- Correção e consolidação de passagens 

que apresentem dificuldades técnicas; 

- Execução do concerto, primeiro sem e, depois, com 

acompanhamento do piano; 

-  Execução de partes da obra que apresentem dificuldades 

técnicas ou erros de leitura; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

Seguindo a tendência das últimas aulas, a aula foi iniciada com um atraso, em 

consequência da falta de pontualidade do aluno. Na primeira fase, em continuação do 

trabalho realizado na última aula coadjuvada, foram realizados alguns exercícios de 

relaxamento e alongamento muscular. Em oposição à aula coadjuvada passada, foram 

realizados exercícios que enfatizaram o mecanismo da mão esquerda, nomeadamente da 

colação desta no braço do violino, atendendo à movimentação do cotovelo consoante a 

corda executar. Nesta aula, o estagiário alterou o acessório de suporte auxiliar utilizado pelo 

aluno, alterando a almofada de suporte por uma almofada tradicional, dado que o espaço 

entre o maxilar e a clavícula deste era relativamente pequeno. No entanto, o aluno revelou 

alguma insegurança no suporte do instrumento, de modo que o estagiário optou por voltar 

à solução anterior, a utilização da almofada de suporte inicial. Já na segunda fase, foi 

executada a escala enfatizando sempre a posição dos dedos no processo de afinação. 

Considerando a aproximação do dia prova de avaliação do 2.º período, a realizar no dia 4 de 

abril, o concerto foi executado do princípio até ao fim. Após a execução foram executadas 

várias secções, de forma a corrigir alguns erros rítmicos, bem como notas erradas. 

Reflexão: 

O aluno apresenta alguns problemas técnicos de base que, por sua vez, apresentam um 

obstáculo para o seu próprio desenvolvimento. No entanto, a correção destes mesmos 

problemas requer bastante atenção e, aliada à pouca dedicação por parte do aluno, revela-se 

uma tarefa herculana. É pretendido não só desenvolver as competências técnicas do aluno, 

mas também as competências expressivas. Não obstante, essa tarefa tem se revelado bastante 

complexa, dado que o grande parte da aula dedicada ao estudo do repertório é despendida 

na correção de erros de leitura ou no aperfeiçoamento de passagens que, na maior parte das 

vezes por falta de estudo, ainda não revelam qualidade suficiente para trabalhar elementos 

interpretativos. Ainda assim, pontualmente o estagiário tenta abordar a interpretação das 

obras, através da construção do carácter, com recurso a elementos expressivos elementares 

como dinâmicas e acentuações.  
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• Aula N.º 19 – aula assistida 

Data: 21 de março Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Si b M em 2 oitavas; 

- Escala e arpejo de Dó M em 2 oitavas;  

- Estudo n.º 4, op. 32, H. Sitt; 

- Estudo n.º 7, op. 32, H. Sitt; 

- Concerto em Sol M, op. 34, 1.º andamento, O. Rieding; 

Descrição da aula: 

Considerando a aproximação da data da prova de avaliação do 2.º período, e com a 

intenção de alarmar o aluno, cujo estudo tem se revelado parco, o professor cooperante 

resolver executar nesta aula todo o programa. Na execução das escalas, o aluno apesar de 

executar corretamente todas as notas, revelou alguns problemas de afinação. É necessário 

que aluno trabalhe com mais regularidade em casa, de forma a mostrar mais pré-

disponibilidade para executar as tarefas propostas em aula. Seguiu-se a execução dos estudos. 

Na execução do estudo n.º 4 o aluno revelou ainda muitos erros na parte central do estudo, 

de modo que o professor teve de corrigir os erros, executando a parte em questão a metade 

do andamento. No final, foi executado o andamento com acompanhamento de piano. 

Novamente o aluno revelou falta de estudo em várias secções do concerto. O professor 

salientou as partes mais problemáticas para estudo de casa. 
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• Aula N.º 20 – aula coadjuvada 

Data: 28 de março Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Autoavaliação; 

 

Fase I: aquecimento 

10 min.; 

- Exercícios de 

aquecimento; 

- Preparar fisicamente o aluno para a 

execução integral do programa 

proposto a avaliação; 

- Alongamento dos membros superiores; 

- Realizar exercícios que promovem o movimento das 

articulações dos braços, essenciais na execução do 

instrumento; 

 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

20 min.; 

- Escala e arpejo de Si 

b M em 2 oitavas; 

- Escala e arpejo de 

Dó M em 2 oitavas; 

-Execução da rotina de escalas a 

apresentar na prova de avaliação; 

- Correção de eventuais erros; 

 

 

- Execução das escalas e respetivos arpejos em notas 

separadas e notas ligadas 2 a 2; 

 

- Estudo n.º 4, op. 32, 

H. Sitt; 

- Estudo n.º 7, op. 32, 

H. Sitt; 

Execução integral dos estudos; 

- Correção de eventuais erros; 

-Execução integral dos estudos; 

- Identificação das passagens menos conseguidas; 

Fase III: estudo de 

repertório com piano; 

20 min.; 

-  Concerto em Sol M, 

op. 34, 1.º andamento, 

O. Rieding; 

- Simulação de prova, execução 

integral do concerto; 

Correção de eventuais erros; 

- Promover o processo de 

autoavaliação; 

-Execução integral do concerto; 

- Identificação das passagens menos conseguidas; 

- Autoavaliação da simulação realizada; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

À semelhança do primeiro transato, na última aula antes da prova de avaliação foi 

realizada uma simulação da mesma. Durante a execução dos estudos e do concerto foram 

registados vários enganos e paragens frequentes. Contrariamente à autoavaliação realizada 

no período passado, o aluno compreendeu que o nível apresentado naquela simulação não 

seria suficiente para atingir a classificação desejada.  

Reflexão:  

Apesar das melhorias na assiduidade do aluno registadas no início do período, o aluno 

voltou a desleixar-se neste ponto no decorrer do período. Simultaneamente, a falta de estudo, 

e de interesse, dificultam o trabalho do docente. Torna-se difícil para o estagiário 

compreender a razão pela qual os encarregados inscreveram o seu educando numa escola de 

ensino artístico especializado quando é verificado um claro detrimento do estudo das 

disciplinas vocacionais em relação às disciplinas do ensino geral. Noutro plano, o aluno 

revelou, no processo de autoavaliação, uma maior consciência do nível do trabalho 

apresentado. 

 

• Aula N.º 21  

Data: 4 de abril Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Prova de avaliação 
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Conteúdo Programático – 3.º Período 

 

Escalas 

Escala e arpejo de Si M em 2 oitavas; 

Escala e arpejo de Sol M em 2 oitavas;  

 

Estudos 

Estudo n.º 8, op. 32, H. Sitt; 

Estudo n.º 10, op. 32, H. Sitt; 

 

Peças e concertos 
Concerto em Sol M, op. 34, 3.º andamento, O. Rieding; 

• Aula N.º 22 - aula assistida 

Data: 2 de maio Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Por motivos de saúde, o professor cooperante faltou. 

• Aula N.º 23 - aula assistida 

Data: 9 de maio Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Sol M em 2 oitavas; 

- Estudo n.º 10, op. 32, H. Sitt; 

- Concerto em Sol M, op. 34, 3.º andamento, O. Rieding; 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com a execução da escala e arpejo de Sol M. O aluno revelou estar 

bastante confortável e familiarizado com a tonalidade em questão. Na execução do estudo 

n.º 10, a arcada não apresentou grandes obstáculos. No entanto, a tonalidade de Fá M, realça, 

em duas das cordas, o meio tom entre a corda solta e o 1.º dedo que, por sua vez, representa 

um problema de execução técnica para aluno. Problema este já abordado na execução de 

escalas e estudos em períodos anteriores. O aluno ainda revelou algumas dificuldades em 

executar corretamente as alterações à armação de clave resultantes de modulações no 

desenvolvimento do estudo. Na execução do 3.º andamento do concerto de Rieding op. 34, 

andamento na tonalidade de Sol M, o aluno não revelou grandes dificuldades, à exceção de 
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determinados problemas de afinação resultantes de alterações à armação de clave, que por 

sua vez obrigavam a construção de um meio tom entre terceiro e quarto dedo, e da parte 

final do concerto, em acordes arpejados ligados em quatro notas.  

 

• Aula N.º 24 – aula assistida 

Data: 23 de maio Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Si M em 2 oitavas; 

- Estudo n.º 8, op. 32, H. Sitt; 

- Concerto em Sol M, op. 34, 3.º andamento, O. Rieding; 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com a execução da escala de Si M. Contrariamente à escala de Sol M, 

o aluno não revelou tanta facilidade na estruturação e memorização da escala, revelando 

ainda graves problemas de afinação. O professor cooperante, de forma a tornar a assimilação 

da escala mais célere, associou a dedilhação desta escala com a escala de Si b M, escala 

estudada no período passado. Desta forma, o aluno conseguiu memorizar a escala com maior 

facilidade. No entanto, os problemas de afinação não foram corrigidos. Seguiu-se a execução 

do estudo n.º 8 de Sitt.  A grande dificuldade deste estudo prendeu-se com o próprio solfejo, 

nomeadamente com as sistemáticas células sincopadas. Como estratégia de estudo, o 

professor cooperante pediu ao aluno para subdividir todas as semínimas de forma a 

interiorizar o ritmo. Esta estratégia revelou-se bastante eficaz. Já na parte final da aula foi 

executado o concerto, cujo enfoco foi a execução dos acordes arpejados finais. Nesta secção, 

o professor enfatizou a importância da antecipação da mão esquerda em relação ao 

movimento do arco.  
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• Aula N.º 25 – aula coadjuvada  

Data: 30 de maio Hora: 8h20 – 9h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Autoavaliação; 

 

Fase I: aquecimento 

10 min.; 

- Exercícios de 

aquecimento; 

- Preparar fisicamente o aluno para a 

execução integral do programa 

proposto a avaliação; 

- Alongamento dos membros superiores; 

- Realizar exercícios que promovem o movimento das 

articulações dos braços, essenciais na execução do 

instrumento; 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

20 min.; 

- Escala e arpejo de Si 

M em 2 oitavas; 

- Escala e arpejo de Sol 

M em 2 oitavas; 

-Execução da rotina de escalas a 

apresentar na prova de avaliação; 

- Correção de eventuais erros; 

 

 

- Execução das escalas e respetivos arpejos em notas 

separadas e notas ligadas 2 a 2; 

 

- Estudo n.º 8, op. 32, 

H. Sitt; 

- Estudo n.º 10, op. 32, 

H. Sitt; 

 

- Execução integral dos estudos; 

- Correção de eventuais erros; 

 

-Execução integral dos estudos; 

- Identificação das passagens menos conseguidas; 

Fase III: estudo de 

repertório com piano; 

20 min.; 

- Concerto em Sol M, 

op. 34, 3.º andamento, 

O. Rieding; 

- Simulação de prova, execução 

integral do concerto; 

Correção de eventuais erros; 

- Promover o processo de 

autoavaliação; 

-Execução integral do concerto; 

- Identificação das passagens menos conseguidas; 

- Autoavaliação da simulação realizada; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

À semelhança do sucedido nos períodos transatos, na última aula coadjuvada foi realizada 

uma simulação da prova e, posteriormente, uma autoavaliação da mesma. Antes da realização 

da mesma foi efetuado um aquecimento muscular. A simulação compreendeu a ordem de 

execução da prova, ainda que, contrariamente à prova de avaliação, o aluno executou 

integralmente o programa proposto a avaliação. Terminada a simulação, foram corrigidos 

alguns erros mais proeminentes. Apesar do terceiro período apresentar-se como um período 

excessivamente curto (8 aulas de instrumento) quando comparado com os restantes (no 

primeiro registaram-se 14 aulas de instrumento, no segundo 24 aulas de instrumento), o 

aluno revelou uma ligeira mudança de atitude, revelando também maiores níveis de 

motivação. Em resultado, e apesar do andamento de concerto executado este período 

apresentar um nível de dificuldade ligeiramente inferior ao do período transato, o aluno 

respondendo ao apelo dos professores apresentando esta de obra de memória. Na 

autoavaliação, o aluno revelou mais maturidade ao identificar que grande parte dos pontos 

negativos identificados na autoavaliação advém da falta de estudo. 

Reflexão: 

Apesar da luta constante e do desgaste nas tentativas de motivação do aluno, na fase final 

do ano, o aluno revelou uma melhoria significativa na atitude. Este poderá ser o primeiro 

passo para uma melhoria global na disciplina, dado que a pré-disposição e compromisso do 

aluno no processo de aprendizagem foi, grande parte das vezes, o maior obstáculo, mais 

concretamente, a alienação da responsabilidade dos próprios atos. No último período, o 

aluno assumiu o seu desleixo como principal razão para um maior desenvolvimento. Em 

resposta, e com um programa mais acessível considerando as suas competências técnicas, o 

aluno revelou um indício de mudança ao apresentar uma obra de memória, apesar da curta 

duração do terceiro período, situação esta impensável no início do ano letivo.  
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7.1.4.2 Aluno F 

Conteúdo Programático – 1.º Período 

 

Escalas 

Escala e arpejo de Ré M em 2 oitavas; 

Escala e arpejo de Lá M em 2 oitavas; 

 

Estudos 

Estudo n.º 39, F. Wohlfhart.; 

Estudo n.º 36, F. Wohlfhart.; 

 

Peças e concertos 
Concerto em Ré M, 1.º andamento, op. 15, F. Kuchler; 

 

• Aula N.º 1 – aula assistida 

Data: 18 outubro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Ré M em 2 oitavas; 

- Estudo n.º 36, F. Wohlfhart.; 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com a execução da escala de Ré M em duas oitavas. A maior 

dificuldade na execução desta escala prende-se com a mudança da primeira para a terceira 

posição na corda Lá. O professor cooperante salientou que a introdução das mudanças de 

posição, nomeadamente a introdução da terceira posição, seria um dos objetivos no decorrer 

deste período. A escala foi executada primeiro em arcos separados e depois com uma arcada 

para cada duas notas. Foi possível observar que o aluno, apesar de ter um som consistente e 

com um volume considerável, não gasta muito arco, sendo que em cada arcada gasta em 

média apenas 1/3 do arco. O professor cooperante realçou este facto pedindo ao aluno para 

ser mais generoso na distribuição do arco. Aquando da chegada à nota que antecedia a 

mudança de posição ascendente, o professor pediu que o aluno executasse os seguintes 

exercícios para a preparação desta mudança: primeiro realizar a mudança com o dedo que 

antecedia a nota de chegada (neste caso o segundo dedo na corda Lá), e depois a mudança 

com o dedo que executaria a nota de chegada (neste caso o primeiro dedo). Na execução dos 
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exercícios propostos o aluno revelou alguma rigidez e hesitação no momento da mudança, 

o que resultou numa mudança um pouco brusca e descontrolada. Foi ainda executado a 

arpejo da escala em questão. Aqui, a mudança para a terceira posição não resulta numa 

mudança com um dos dedos apoiados na corda, mas sim através de uma corda solta. Após 

a execução da escala foi realizada uma leitura do estudo n.º 36 de Wohlfhart, estudo este na 

tonalidade de Ré M, que se inicia com o arpejo estudado anteriormente. Nesta primeira aula, 

a professora de acompanhamento foi dispensada, dado que não foi abordado repertório do 

género.  

 

• Aula N.º 2 – aula assistida 

Data: 25 outubro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Lá M em 2 oitavas; 

- Concerto em Ré M 1.º andamento, op. 15, F. Kuchler; 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com o estudo da escala de Lá M em 2 oitavas. Contrariamente à escala 

estudada na aula anterior, a escala de Lá M não apresenta qualquer mudança de posição. 

Como tal, o aluno não revelou dificuldades na execução desta escala. Em primeiro foi 

executada a escala em notas separadas e, posteriormente, com duas notas por arco. Apesar 

da escala apresentar um nível de dificuldade inferior à escala de Ré M, o aluno revelou um 

problema incidente, uma distribuição de arco deficiente, sendo que o aluno não explora todo 

o comprimento do arco. Seguiu-se uma leitura do primeiro andamento do concerto em Ré 

M de F. Kuchler. Durante a leitura, foi possível identificar que as secções que se revelaram 

mais desafiantes para o aluno foram aquelas onde algum tipo de mudança de posição era 

exigido.   
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• Aula N.º 3 - aula coadjuvada    

Data: 8 novembro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Expressividade musical; 

- Identificação da estrutura musical; 

Fase I: aquecimento 

5 min.; 

- Exercícios de 

consciência corporal; 

- Promover a consciência dos vários 

músculos e articulações envolvidos 

ativamente na prática do instrumento; 

-Alongar, em espelho com o professor, os vários músculos 

e articulações dos membros superiores; 

 

 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

20 min.; 

 

 

 

- Sustentação cordas 

soltas; 

- Escala e arpejo de Lá 

M em 2 oitavas; 

- Desenvolver a sustentação de notas 

longas controlando parâmetros como a 

pressão e velocidade do arco e o ponto 

de contacto do mesmo; 

- Explorar e desenvolver o movimento 

das articulações do braço direito na 

execução à ponta e ao talão; 

- Compreender auditiva e 

cenestesicamente os intervalos 

adjacentes às escalas e respetiva 

afinação; 

 

 

- Execução de notas soltas, enfatizando uma distribuição 

do arco mais eficiente; 

- Aplicar a distribuição de arco trabalhada na escala em 

questão; 

- Execução da escala em contexto harmónico, com recurso 

à execução da harmonia no piano; 

 

Fase III: estudo de repertório 

com piano; 

25 min.; 

Concerto em Ré M 1.º 

andamento, op. 15, F. 

Kuchler; 

- Aplicar o trabalho desenvolvido as 

fases anteriores na execução de 

repertório; 

- Desenvolver fraseado através da 

distribuição do arco; 

 

- Utilizar a distribuição e arco, nomeadamente a relação 

entre quantidade de arco e velocidade do mesmo, como 

ferramenta essencial na construção do fraseado no tema 

principal do concerto; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

Em resultado das observações realizadas nas duas aulas anteriores, o estagiário definiu 

como principal enfoco desta aula coadjuvada a distribuição do arco. A personalidade 

introvertida do aluno poderá de alguma forma relacionar-se com esta observação de natureza 

técnica, mas com uma consequência preponderante no desenvolvimento interpretativo de 

uma obra. A aula foi iniciada com um aquecimento, constituído por uma série de 

alongamentos dos membros superiores que visaram relaxar e consciencializar o aluno dos 

músculos e articulações fundamentais para a execução do instrumento. Antes da execução 

da escala em Lá M, realizaram-se exercícios de sustentação de cordas soltas de forma a 

promover a distribuição do arco em três partes, associando estas a um movimento específico 

do braço. Em primeiro, foi pedido que o aluno executasse estes movimentos com uma 

separação entre estes, de forma a promover uma melhor compreensão e individualização dos 

mesmos, e, posteriormente, a execução contínua dos movimentos, cujo maior desafio era 

articulação entre as três fases. O aluno realizou com sucesso as tarefas propostas. No entanto, 

evidenciou alguma rigidez na pega do arco, nomeadamente no mindinho que se encontra 

constantemente tenso. Seguiu-se a execução da escala e arpejo em Lá M enfatizando sempre 

a distribuição do arco. Aqui, o aluno, preocupado com outros elementos como a afinação, 

não conseguiu despender a atenção desejada no controlo da distribuição do arco. Na 

execução do concerto, os princípios técnicos trabalhados nas duas fases anteriores da aula 

foram aplicados com o objetivo de construir um fraseado.  

 

Reflexão: 

O aluno tem-se revelado como um aluno aplicado e responsável. Até o momento, o 

aluno apresenta uma assiduidade notável, apresentando-se na sala de aula 5 minutos antes da 

hora, e realizou sempre as tarefas propostas pelo professor cooperante em aulas passadas. 

Durante as tarefas propostas na aula, o aluno revelou também alguma exigência e brio na 

realização destas. No entanto, a personalidade introvertida do aluno condiciona a sua própria 

aprendizagem, na medida que, o aluno é muito comedido nas suas ações, por ventura, em 

resultado do medo de falhar, não assumindo grandes riscos, mesmo quando os professores 

promovem o erro como uma etapa essencial na aprendizagem.  
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• Aula N.º 4 – aula coadjuvada  

Data: 15 novembro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Expressividade musical; 

- Identificação da estrutura musical; 

Fase I: aquecimento 

5 min.; 

- Exercícios de 

consciência corporal; 

- Promover a consciência dos vários 

músculos e articulações envolvidos 

ativamente na prática do instrumento; 

-Alongar, em espelho com o professor, os vários músculos e 

articulações dos membros superiores; 

 

 

 

 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, estudos e 

escalas; 

35 min.; 

 

 

 

- Sustentação cordas 

soltas; 

- Escala e arpejo de Lá M 

em 2 oitavas; 

 

- Desenvolver a sustentação de notas 

longas controlando parâmetros como a 

pressão e velocidade do arco e o ponto de 

contacto do mesmo; 

- Explorar e desenvolver o movimento 

das articulações do braço direito na 

execução à ponta e ao talão; 

- Compreender auditiva e 

cenestesicamente os intervalos adjacentes 

às escalas e respetiva afinação; 

 

- Execução de notas soltas, enfatizando uma distribuição do 

arco mais eficiente; 

- Execução de cordas soltas em martelé, conscientização da 

velocidade do arco; 

- Aplicar a distribuição de arco trabalhada na escala em 

questão; 

- Execução da escala em contexto harmónico, com recurso à 

execução da harmonia no piano; 

 

- Estudo n.º 36, F. 

Wohlfhart; 

- Trabalho de leitura; 

-Execução correta nos movimentos nas 

mudanças de posição; 

- Execução da primeira parte do estudo trabalhando todas as 

mudanças de posição envolvidas; 

Fase III: estudo de repertório 

com piano; 

10 min.; 

Concerto em Ré M 1.º 

andamento, op. 15, F. 

Kuchler; 

Desenvolvimento da expressividade 

realçando as várias nuances na dinâmica e 

articulação; 

- Consciencialização da comunicação 

entre o violino e o piano; 

- Execução do concerto; 

- Escuta atenta da parte de acompanhamento em trechos; 

- Execução dos mesmos sem e depois com piano; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com os habituais exercícios de aquecimento. Em continuação da 

última aula, foram realizados os mesmos exercícios de sustentação de notas soltas, de forma 

a consolidar as mudanças já observadas. Contudo, foram ainda aplicadas outras estratégias 

para desenvolver uma velocidade de arco e um ataque mais veloz, como por exemplo a 

execução do golpe de arco martelé. Como seria de esperar, o aluno revelou algumas 

dificuldades a executar este golpe de arco, mesmo sendo executado em notas soltas. De 

seguida, executou-se a escala e arpejo de Lá M em notas separadas, depois com duas notas 

por arco, e, finalmente, no golpe de arco martelé. Foi possível observar que o golpe de arco 

introduzido não foi tecnicamente assimilado, de modo que, o estagiário pediu ao aluno que 

estudasse em casa em cordas soltas, enfatizando os dois momentos da arcada. Seguiu-se a 

execução do estudo n.º 36. Desde a última aula, o aluno revelou algumas melhorias, 

executando a primeira parte do estudo com alguma fluência, ainda que revelasse alguns 

problemas de afinação em consequência das mudanças de posição. O estagiário enfatizou a 

importância no processo de audiação da nota de chegada antes da realização da mudança. 

Para tal, o estagiário propôs que o aluno executasse a nota que antecedia a mudança e, em 

primeiro, cantasse a nota de chegada e só depois executasse no instrumento. Desta forma, 

foi possível aferir se aluno conhecia qual a altura da nota que pretendia alcançar. Depois foi 

enfatizada a importância da posição da mão, e em consequência dos dedos, de forma a 

promover um bom contacto entre o dedo e a corda sem colocar demasiada tensão nos nós 

dos dedos. Considerando a aproximação do período final da aula, não foi possível executar 

mais exercícios de mudanças de posição, de modo que, os exercícios em falta serão 

abordados na próxima aula coadjuvada. Seguiu-se o estudo do concerto. Aqui, foi explorada 

uma possível interpretação da obra com base nas dinâmicas e articulação descritas na obra e 

considerando o diálogo entre o instrumento solo e o acompanhamento. Para tal, foi 

solicitado que a pianista acompanhadora executasse alguns excertos da obra para uma escuta 

atenta por parte do aluno. 

Reflexão: 

O aluno revelou-se novamente muito competente e responsável. No entanto, de forma 

a tornar o processo de aprendizagem mais eficiente e célere o aluno deverá, como já referido 

na última reflexão, adotar uma atitude mais desinibida e confiante para com o seu próprio 
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trabalho. Por esta razão, o estagiário crê que o aluno revela alguns indícios de baixos níveis 

de autoeficácia. A nível técnico, em paralelo à análise anterior, o aluno apresenta alguma 

rigidez. Por esta razão, deverão ser considerados a realização de exercícios de respiração no 

decorrer da primeira fase da aula.  

 

• Aula N.º 5 – aula assistida 

Data: 22 novembro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Ré M em 2 oitavas; 

- Estudo n.º 39, F. Wohlfhart.; 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com a execução da escala e arpejo de Ré M. O aluno revela algumas 

melhorias na distribuição do arco na execução da escala em notas separadas, no entanto, 

quando executa a escala em duas notas por arco apresenta ainda uma distribuição ineficiente. 

Não obstante, a maior dificuldade na execução da escala prende-se com a mudança de 

posição. O aluno tem uma boa perceção auditiva na afinação, contudo, o movimento técnico 

da mudança apresenta alguns problemas em consequência de uma tensão excessiva e da falta 

de flexibilidade e fluidez do movimento. Por esta razão, a mudança surge sempre de uma 

forma precipitada e demasiado rápida, considerando a pulsação em que esta é efetuada. Após 

a execução do arpejo foi realizada uma leitura do estudo n.º 39 de Wohlfhart. Este estudo 

apresentou vários desafios para o aluno como as várias mudanças de posição em 

consequência de uma linha melódica construída sob arpejos em várias tonalidades, sendo 

enfatizando o arpejo de Dó M (tonalidade principal do estudo), e a arcada relativamente 

longa, chegando por vezes a ligar oito colcheias. Estas figuras ligadas exploram também a 

independência e articulação dos dedos da mão esquerda e, concomitantemente, a 

coordenação com o arco e as respetivas mudanças de corda. A leitura do estudo revelou-se 

também uma tarefa mais complexa do que a leitura do estudo n.º 36, em consequência da 

disjunção dos graus melódicos. O professor cooperante propôs que o aluno estudasse em 

casa em primeiro com arcos separados, depois com uma arcada por tempo, dois tempos e, 

finalmente, a arcada original. 
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• Aula N.º 6 – aula coadjuvada 

Data: 29 novembro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Expressividade musical; 

- Identificação da estrutura musical; 

Fase I: aquecimento 

5 min.; 

- Exercícios de 

respiração; 

- Promover o relaxamento dos 

músculos; 

- Executar, através da imitação, exercícios de respiração 

promovendo um relaxamento dos membros superiores e 

da zona dos ombros; 

 

 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

25 min.; 

 

 

- Exercícios de mudança 

de posição; 

- Escala e arpejo de Ré 

M em 2 oitavas; 

 

-Desenvolver a flexibilidade e destreza 

na realização das mudanças de posição; 

- Aplicar os exercícios anteriores na 

execução da escala e arpejo; 

- Compreender auditiva e 

cenestesicamente os intervalos 

adjacentes às escalas e respetiva 

afinação; 

 

- Execução de padrões com apenas um dedo (Galamian), 

promovendo desta forma a horizontalidade do 

movimento; 

- Realizar exercícios de mudança de posição enfatizando a 

importância da nota intermediária (Fischer); 

 

 

- Estudo n.º 36, F. 

Wohlfhart; 

-Execução correta nos movimentos nas 

mudanças de posição; 

- Execução integral do estudo; 

- Desenvolver a concentração do aluno; 

- Execução do estudo trabalhando todas as mudanças de 

posição envolvidas; 

- Execução integral do estudo; 

Fase III: estudo de repertório 

com piano; 

20 min.; 

Concerto em Ré M 1.º 

andamento, op. 15, F. 

Kuchler; 

- Consciencialização da comunicação 

entre o violino e o piano; 

- Execução integral do concerto; 

- Execução do concerto; 

- Executar o concerto, corrigindo e identificando as partes 

menos conseguidas; 



169 

 
 

Materiais utilizado 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

Seguindo as conclusões da reflexão passada, a aula foi iniciada com exercícios de 

respiração com o objetivo de promover um maior relaxamento. Seguiu-se a realização de 

sucessivos exercícios que visaram o desenvolvimento da flexibilidade e destreza das 

mudanças de posição. Em primeiro lugar, foram realizados os exercícios da autoria de I. 

Galamian que consistiam na execução de padrões ascendentes e descentes, em graus 

conjuntos, de notas com o mesmo dedo, realçando deste modo, a horizontalidade do 

movimento do antebraço nas mudanças de posição. Durante a execução deste exercício foi 

pedido ao aluno que iniciasse o movimento de mudança de posição lentamente e que 

progressivamente, dependendo também da distância das notas, acelerasse o mesmo. Foi 

também realçada, mais uma vez, a importância da postura da mão e das alterações indesejadas 

que por vezes se manifestavam em resultado de alguma força excessiva dos dedos. De forma 

a contrariar este problema, o estagiário propôs que o aluno executasse em casa este exercício 

sem o apoio do polegar. De seguida, foi realizado um exercício, retirado do livro The Violin 

Lesson da autoria de S. Fisher, que pretendia enfatizar a importância das notas intermediárias 

nas mudanças de posição. A realização destes exercícios teve o intento de, por um lado, 

aprimorar o movimento técnico nas mudanças de posição, e por outro lado, estruturar 

melhor os vários momentos da mudança em questão. Seguiu-se a execução do estudo n.º 36. 

Neste, foi pedido que o aluno aplicasse os exercícios anteriormente realizados na execução 

das várias mudanças de posição ao longo do estudo. O estudo foi executado do princípio até 

ao fim, com o intento de desenvolver a capacidade de concentração do aluno, bem como 

fazer uma posterior autoavaliação do ponto de situação. Na fase final da aula, foi aplicada a 

mesma metodologia na abordagem do concerto. 

 

Reflexão: 

O aluno revelou uma postura mais relaxada na aula, grande parte em resultado dos 

exercícios de respiração realizados inicialmente. No entanto, estes mostram-se insuficientes 

para contrariar a memória muscular do aluno aquando da realização de exercícios de maior 

dificuldade técnica. Não obstante, os exercícios propostos mostraram-se eficientes, sendo 

que o aluno deverá consolidar os resultados destes nas tarefas propostas para casa. Dado que 

se aproxima o final do 1.º período, propõe-se que o estagiário, no decorrer do segundo 

período, debruce-se sobre a importância da postura. 
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• Aula N. º 7 – aula coadjuvada  

Data: 6 dezembro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Autoavaliação; 

 

Fase I: aquecimento 

5 min.; 

- Exercícios de 

aquecimento; 

 

- Preparar fisicamente o aluno para a 

execução integral do programa 

proposto a avaliação; 

-Alongamento dos membros superiores; 

- Realizar exercícios que promovem o movimento das 

articulações dos braços, essenciais na execução do 

instrumento; 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

25 min.; 

Escala e arpejo de Lá 

M e Sol M (2 oitavas); 

-Execução da rotina de escalas a 

apresentar na prova de avaliação; 

- Correção de eventuais erros; 

- Execução das escalas e respetivos arpejos em notas 

separadas e notas ligadas; 

 

- Estudo n.º 2, H. Sitt 

op. 32; 

- Estudo n.º 5, H. Sitt 

op. 32; 

- Execução integral dos estudos; 

- Correção de eventuais erros; 

- Execução integral dos estudos; 

- Identificação das passagens menos conseguidas; 

Fase III: estudo de 

repertório com piano; 

20 min.; 

- Concerto em Si m 

(1.º and.), O. Rieding 

(aula de 

acompanhamento); 

- Simulação de prova, execução 

integral do concerto; 

Correção de eventuais erros; 

- Promover o processo de 

autoavaliação; 

- Execução integral do concerto; 

- Identificação das passagens menos conseguidas; 

- Autoavaliação da simulação realizada; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

À semelhança da planificação da aula do aluno E, e considerando que esta aula antecedia 

a prova de avaliação, foi prevista a realização de uma simulação da prova de avaliação. Antes 

da simulação foram realizados exercícios de aquecimento de forma a preparar o aluno 

fisicamente. Após o aquecimento, a simulação foi iniciada com a execução das escalas e 

arpejos. Sendo que as escalas foram executas com duas notas por arco, e o arpejo com três 

notas por arcada. Seguiram-se a execução dos dois estudos e do concerto. O estudo n.º 39 

apresentou alguns problemas significativos, em consequência da longa arcada e da 

impossibilidade de o aluno executar o estudo num tempo mais rápido. Na execução do 

concerto, o aluno ainda revelou uma interpretação um pouco tímida. No final da simulação 

precedeu-se à correção de alguns erros e depois à autoavaliação.  

 

Reflexão: 

No decorrer do primeiro período, o aluno apresentou um trabalho regular e muito 

competente. Apesar de algumas melhorias, o aluno deve ter uma atitude mais desinibida na 

realização de algumas tarefas, nomeadamente nas tarefas relacionadas com a interpretação, 

nomeadamente a execução de reguladores de dinâmica ou mesmo acentuações. Na 

autoavaliação, o aluno revelou capacidade em identificar os principais problemas, não 

revelando a mesma capacidade em identificar pontos positivos na sua performance.  
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• Aula N.º 8 – aula assistida 

Data: 13 dezembro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

Sem conteúdos. 

Descrição da aula: 

Dado por terminada a prova de avaliação, o professor cooperante aproveitou a aula n.º 

8 para escolher, em conjunto com o aluno, o repertório a estudar no próximo período. 

 

 

 

 

Conteúdo Programático – 2.º Período 

 

Escalas 

Escala e arpejo de Dó M em oitavas; 

Escala e arpejo de Lá m (harmónica) em 2 oitavas; 

 

Estudos 

Estudo n.º 13, H. Kayser; 

Estudo n.º 9, H. Kayser; 

 

Peças e concertos 

Concerto em Lá menor, 3.º andamento, A. Vivaldi; 

Concerto n.º 5, op. 22, 1.º andamento, F. Seitz; 
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• Aula N.º 9 – aula coadjuvada 

Data: 3 janeiro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Expressividade musical; 

- Identificação da estrutura musical; 

Fase I: aquecimento 

5 min.; 

- Exercícios de 

consciência corporal; 

- Promover a consciência dos vários 

músculos e articulações envolvidos 

ativamente na prática do 

instrumento; 

-Alongar, em espelho com o professor, os vários 

músculos e articulações dos membros superiores; 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

20 min.; 

- Escala e arpejo de Lá 

m em 2 oitavas; 

- Compreender e memorizar a 

estrutura da escala Lá m harmónica; 

- Compreender auditiva e 

cenestesicamente os intervalos 

adjacentes às escalas e respetiva 

afinação; 

- Estruturar a relação intervalar da escala em questão 

através do processo de imitação; 

- Analisar as relações intervalares identificadas; 

- Execução da escala em contexto harmónico, com 

recurso à execução da harmonia no piano; 

 

Fase III: estudo de 

repertório com piano; 

25 min.; 

- Concerto em Lá 

menor, 3.º andamento, 

A. Vivaldi; 

- Ler o andamento em questão; 

- Identificar a estrutura formal; 

- Identificar partes mais 

problemáticas; 

- Realizar uma primeira leitura do concerto, 

identificando a estrutura formal da obra e as partes 

tecnicamente mais desafiadoras; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

A primeira aula do segundo período foi centrada na leitura do repertório, nomeadamente 

do terceiro andamento do concerto de Vivaldi. A aula foi iniciada com os já habituais 

exercícios de aquecimento. Antes da leitura do concerto, foi executada a escala de Lá m 

harmónica, escala esta proposta para a avaliação na prova de avaliação do segundo período 

e, concomitantemente, tonalidade do andamento do concerto a ler. O aluno revelou algumas 

dificuldades na construção intervalar da escala, dado que este não tinha muita experiência em 

executar escalas menores. O problema mais significante prendeu-se com o intervalo de 

segunda aumentada seguido e antecedido por um intervalo de meio tom, intervalo 

característico desta escala. Em sentido contrário, a execução do arpejo, dada a inexistência 

deste intervalo, não se revelou problemática. Seguiu-se a leitura do concerto em questão. 

Antes da leitura, o estagiário teceu uma brave introdução sobre o compositor, A. Vivaldi, e 

o período barroco. Sendo um concerto barroco, o estagiário enfatizou a importância entre o 

diálogo combativo entre o ripieno, aqui executado unicamente pelo piano, e o instrumento 

solo. Após a leitura, foi identificada a forma da obra, bem como as partes tecnicamente mais 

desafiantes.  

Reflexão: 

O aluno, apesar da dificuldade técnica do terceiro andamento do concerto, revelou uma 

boa leitura, apesar de evidenciar alguns problemas em passagens onde se verificam mudanças 

de posição. A dificuldade na estruturação da escala menor, no caso concreto da escala menor 

harmónica, realça um problema comum no ensino do violino, a predominância do modo 

maior sobre o modo menor. Considerando a homogeneidade do modo maior, é natural que 

este seja o predileto para a iniciação do instrumento. Contudo, é observado que alunos 

apresentam frequentemente em provas de avaliação obras no modo menor, quando nunca 

executaram uma escala neste mesmo modo. Claramente que esta situação culminará numa 

maior dificuldade para o aluno ler e compreender o texto musical, o que resultará, em último 

caso, em problemas de afinação.  
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• Aula N.º 10 - aula assistida 

Data: 10 janeiro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Lá m (harmónica) em 2 oitavas; 

- Estudo n.º 9, H. Kayser; 

- Concerto em Lá menor, 3.º andamento, A. Vivaldi; 

 

Descrição da aula: 

O professor cooperante iniciou a aula com o estudo da escala e Lá m, de forma a 

consolidar o informação da última aula. Durante a execução da escala, o aluno ainda revelou 

algumas dificuldades na audiação do intervalo de segunda aumentada, revelando também, 

talvez como consequência, dificuldades na execução técnica deste mesmo intervalo, 

nomeadamente o espaçamento dos dedos na corda Ré. À semelhança da aula anterior, a 

execução do arpejo não se revelou um grande desafio, de modo que, o professor cooperante, 

para além da precisão da afinação, centrou-se na qualidade e volume do som produzido pelo 

aluno, enfatizando a utilização de todo o arco. Seguiu-se a execução do estudo n.º 9 de 

Kayser. Contrariamente à última aula, onde a execução da escala constituiu uma preparação 

tonal para a leitura do concerto, a leitura do estudo em questão foi dificultada por este se 

apresentar numa tonalidade maior (Sol M). No entanto, após alguns erros em consequência 

desta alteração tonal, o aluno não revelou grandes dificuldades na leitura, com exceção em 

algumas secções onde se verificaram modulação (Si b M, Lá b M etc). Seguiu-se o estudo do 

concerto, ainda sem acompanhamento do piano. No concerto, foram trabalhadas todas as 

mudanças de posição até a secção onde o tema surge na tonalidade de Mi m.  
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• Aula N.º 11 – aula assistida 

Data: 17 janeiro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Dó M (2 oitavas); 

- Estudo n.º 9, H. Kayser; 

- Estudo n.º 13, H. Kayser; 

- Concerto em Lá menor, 3.º andamento, A. Vivaldi; 

 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com a execução da escala de Dó M. O aluno revelou-se mais 

familiarizado com esta tonalidade e, por isso, uma maior destreza na estruturação e execução 

da escala. A escala foi executada na primeira posição, sendo que a última nota (dó5) foi 

executada através de uma extensão do quarteto dedo. Seguidamente, foi finalizada a leitura 

do estudo n.º 9 de Kayser. O professor cooperante ainda introduziu a articulação em staccato 

presente no estudo n.º 13 de Kayser. Seguiu-se o estudo do concerto. Já com a presença do 

pianista acompanhador, foi executado a primeira página do concerto, até a exposição do 

tema na tonalidade de Mi m. O professor enfatizou a velocidade de arco como ferramenta 

essencial para obter a articulação desejada. Foi pedido ao pianista que executasse algumas 

passagens com o intento de o aluno emular a articulação e o carácter escutado. Antes da aula 

terminar, foi ainda estudado o solo depois da exposição do tema em Mi m. Solo este que 

apresentou algumas dificuldades de afinação, apesar de ser executado na primeira posição, 

em consequência das várias alterações à armação de clave e do intervalo de meio tom entre 

o 3.º e o 4.º dedo na corda Lá.  
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• Aula N.º 12 – aula coadjuvada 

Data: 24 janeiro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Expressividade musical; 

- Identificação da estrutura musical; 

Fase I: aquecimento 

15 min.; 

- Exercícios de 

consciência corporal; 

- Exercícios de 

flexibilidade dos 

dedos; 

- Promover a consciência dos vários 

músculos e articulações envolvidos 

ativamente na prática do 

instrumento; 

- Desenvolver flexibilidade dos 

dedos; 

-Alongar, em espelho com o professor, os vários 

músculos e articulações dos membros superiores; 

- Desenvolver a flexibilidade dos nós dos dedos; 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

15 min.; 

-  Exercícios R. Gerle; 

- Escala e arpejo de Lá 

m em 2 oitavas; 

-  Identificar e estruturar fisicamente 

os padrões da mão esquerda com 

base nos exercícios realizados; 

- Compreender auditiva e 

cenestesicamente os intervalos 

adjacentes às escalas e respetiva 

afinação; 

- Execução de exercícios que evidenciam e estruturam 

fisicamente os vários padrões da mão esquerda; 

- Identificação dos mesmos padrões na escala em 

questão; 

- Execução da escala em contexto harmónico, com 

recurso à execução da harmonia no piano; 

Fase III: estudo de 

repertório com piano; 

20 min.; 

Concerto em Lá 

menor, 3.º andamento, 

A. Vivaldi; 

- Trabalhar solos 2 e 3 do concerto; 

 

- Trabalhar a afinação com base na sintaxe harmónica; 

- Desenvolver as mudanças de corda com base na 

antecipação da mão esquerda; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

Após os exercícios de aquecimento, foram realizados exercícios que visaram o 

desenvolvimento da flexibilidade dos nós de ambas as mãos, de forma a combater a rigidez 

na postura do aluno, verificado ao longo do último período. Antes de iniciar estes exercícios, 

o estagiário questionou o aluno sobre quais as articulações na mão mais influentes para a 

execução do violino. Como habitual, a resposta do aluno revelou a importância das 

articulações das falanges em sobreposição à articulação dos nós dos dedos, negligenciando a 

função motora destas. Os exercícios propostos pelo estagiário promoveram uma 

consciencialização desta função motora, através de sucessivos exercícios que, mais tarde, 

seriam contextualizados e integrados na própria execução instrumental. Aquando da 

realização destes exercícios, através de processos visuais e cinestésicos, o aluno revelou uma 

imediata compreensão. No entanto, a sua integração na prática instrumental revelou-se uma 

tarefa árdua, dado que a memória muscular constituiu um obstáculo permanente na 

integração destes novos movimentos. O estagiário enfatizou a importância em consolidar os 

exercícios preliminares antes de os integrar na prática instrumental. De seguida, foram 

realizados alguns exercícios do pedagogo R. Gerle. Estes exercícios pretendiam construir 4 

padrões base, através da relação intervalar dos dedos, realçando a importância do 

posicionamento dos mesmos na afinação. Em seguida, foi pedido ao aluno que identificasse 

na execução da escala estes mesmos padrões. Na fase final, foram trabalhos os solos n.º 2 e 

3 do concerto. No solo dois, foi realçada a sintaxe harmónica, através da execução de acordes 

em bloco, como auxílio no processo de afinação. No solo três, foi pedido que o aluno 

executasse algumas partes em cordas dobradas de forma a forçar uma antecipação dos dedos 

da mão esquerda em relação ao arco.  

Reflexão: 

Os exercícios de flexibilidade das articulações dos dedos revelaram-se bastante eficientes. 

No entanto, a sua aplicação na prática do instrumento não foi imediata, dado que, os hábitos 

antigos do aluno prevaleceram. Não obstante, foi observado que o aluno deverá não só 

realizar exercícios focalizados nestas funções motoras, mas também exercícios de postura 

assentes nos grandes músculos, responsáveis pelo equilíbrio postural.  
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• Aula N.º 13 – aula assistida 

Data: 31 janeiro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Dó M (2 oitavas); 

- Estudo n.º 13, H. Kayser; 

- Concerto n.º 5, op. 22, 1.º andamento, F. Seitz; 

 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com o estudo da escala de Dó M. O aluno executou a escala em notas 

separadas e, depois, 2 notas por arcada. Durante as duas execuções o professor cooperante 

realçou a importância em gastar sempre todo o arco. Na execução do dó5, nota esta executada 

através da extensão do 4.º dedo, a afinação piorou consideravelmente. Na tentativa de 

estender o dedo, o aluno colocava demasiada pressão empurrando o pulso no sentido 

contrário à escala e, por isso, o 4.º dedo não consegue, apesar do imenso esforço, chegar à 

nota pretendida. Após a execução da escala nas várias arcadas, foi executado o arpejo, não 

sendo registado grandes incidentes. Seguiu-se uma leitra do estudo n.º 13, cuja arcada teria 

sido já introduzida em aulas passadas. Depois de assimilado o golpe de arco, o aluno não 

revelou grandes dificuldades na leitura, sendo que se registaram apenas dois potenciais 

desafios: mudanças de posição pontuais e a extensão do 4.º dedo na corda Mi, à semelhança 

do que foi pedido na escala. Após a leitura do estudo foi ainda realizada uma leitura do 

primeiro andamento do concerto n.º 5 de Seitz, sem pianista acompanhador. O aluno revelou 

facilidades na leitura do concerto. 
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• Aula N.º 14 – aula assistida 

Data: 7 fevereiro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Estudo n.º 9, H. Kayser; 

- Concerto n.º 5, op. 22, 1.º andamento, F. Seitz; 

 

Descrição da aula: 

O instrumento do aluno, um violino 3/4, já não apresentava dimensões adequadas 

considerando a estatura do aluno, como tal, o professor cooperante aconselhou-o a comprar 

um instrumento 4/4. Esta foi a primeira aula em que o aluno executou o novo instrumento.  

A aula foi iniciada com o estudo n.º 9 de Kayser. O professor cooperante pediu ao aluno 

para executar o estudo ligando cada grupo de semicolcheias, com o intento de melhorar a 

articulação dos dedos da mão esquerda, enfatizando a articulação resultante do movimento 

de tirar os dedos da corda. Esta estratégia revelou-se bastante eficiente, o professor pediu 

ainda que o aluno estudasse o estudo em primeiramente com duas notas por arcada, e, só 

depois, com a arcada original. Na edição utilizada pelo aluno (Schirmer, 2015) estavam 

anotadas algumas indicações técnicas para que o aluno deixasse na corda o 1.º dedo aquando 

da execução de determinados padrões. No entanto, o aluno nunca respeitou essas indicações, 

que poderiam ajudar a consolidar a posição da mão esquerda e, em consequência, ter uma 

influência positiva na afinação. Seguiu-se a execução do concerto. O professor cooperante 

trabalhou o fraseado do primeiro tema, realçando as várias indicações da partitura – 

dinâmica, reguladores de dinâmica, articulação e expressões de carácter (risoluto). O aluno 

revelou algumas dificuldades em executar os acentos, em consequência da falta de velocidade 

de arco.  
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• Aula N.º 15 – aula coadjuvada 

Data: 21 de fevereiro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Expressividade musical; 

- Identificação da estrutura musical; 

Fase I: aquecimento; 

10 min.; 

- Exercícios de destreza; - Realização de exercícios corporais 

como aquecimento; 

- Criar um ambiente desinibido na sala 

de aula; 

- Exercícios de destreza para a mão 

esquerda; 

- Execução de exercícios corporais em conjunto com o 

professor; 

- Trabalhar e coordenar a respiração com a realização dos 

exercícios; 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

10 min.; 

- Escala e arpejo de Lá 

m (2 oitavas); 

- Relacionar a compreensão auditiva 

dos intervalos adjacentes à escala 

melódica a processos cinestésicos; 

- Execução da escala com vários golpes de arco e 

articulações; 

- Execução da escala introduzindo, através da execução da 

3º do acorde, um contexto harmónico; 

Fase III: estudo de repertório 

com piano; 

30 min.; 

3º andamento do 

concerto em Lá m de A. 

Vivaldi; 

- Execução da obra, primeiro sem e, 

depois, com acompanhamento do 

piano; 

-  Execução de partes da obra que 

apresentem dificuldades técnicas; 

- Desenvolvimento de pensamento 

crítico e interpretativo através da 

caracterização de várias partes da obra 

através da atribuição de adjetivos, 

introduzidos pelo aluno; 

- Execução da obra, primeiro sem e, depois, com 

acompanhamento do piano; 

-  Execução de partes da obra que apresentem dificuldades 

técnicas; 

- Desenvolvimento de pensamento crítico e interpretativo 

através da caracterização de várias partes da obra através 

da atribuição de adjetivos, introduzidos pelo aluno; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

 

Descrição da aula: 

Considerando que o aluno apresenta uma personalidade inibida e introvertida na sala de 

aula, o professor estagiário iniciou a aula com um conjunto de exercícios de respiração. 

Seguidamente, realizaram-se exercícios de destreza da mão esquerda (flexões de dedos). Após 

este aquecimento, foi executada a escala de Lá menor e respetivo arpejo, primeiro uma nota 

por arcada e, posteriormente, duas notas. Foi ainda introduzido na escala o golpe de arco 

martelé, que seria posteriormente utilizado na execução do concerto. O aluno reagiu de forma 

positiva a todas indicações sugeridas. Antes da execução do concerto foi pedido ao aluno 

para descrever pelas próprias palavras o carácter do concerto. O aluno associou o início do 

concerto a um combate, associação muito pertinente dado o significado da palavra italiana 

concertare. Foram sugeridos alguns fraseados ao aluno, sempre com a intenção de tornar a 

interpretação mais desinibida. O concerto foi ainda executado com o instrumento 

acompanhador. Como trabalho de casa, foi pedido que o aluno estudasse o golpe de arco 

martelé nas escalas e que explorasse as indicações sugeridas pelo estagiário na sua interpretação 

no concerto, bem como algumas passagens que apresentam maiores dificuldades técnicas. 

Reflexão: 

Considerando que a aula de instrumento é uma aula individual, o professor tem facilidade 

em monitorizar atentamente o aluno em todas as atividades propostas. O estagiário recorreu 

sobretudo à avaliação formativa nas várias atividades propostas, dado que esta avaliação 

permite ao aluno compreender os aspetos positivos e negativos da sua execução. O aluno 

demonstra níveis elevados de motivação, mostrando cada vez mais uma atitude desinibida 

para com o instrumento. A mudança de um instrumento de 3/4 para 4/4 poderá influenciar 

preponderantemente o desenvolvimento do aluno. 
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• Aula N.º 16 – aula coadjuvada 

Data: 28 de fevereiro Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade auditiva e 

processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Expressividade musical; 

- Identificação da estrutura musical; 

Fase I: aquecimento 

20 min.; 

- Exercícios de relaxamento 

muscular; 

- Exercícios de respiração; 

- Exercícios de postura (D. 

Hoppenot, K. Havas); 

- Exercícios de destreza 

para as mãos (C. Flesch e S. 

Fischer); 

- Aquecer os músculos e articulações 

proeminentes na execução do violino; 

- Procurar e desenvolver uma postura 

equilibrada com auxílio a exercícios de 

respiração;  

- Desenvolver a flexibilidade da mão direita; 

- Desenvolver uma posição eficiente da mão 

esquerda; 

- Alongar, em espelho com o professor, os vários músculos e 

articulações dos membros superiores; 

- Realização do exercício do “baloiço” (K. Havas); 

- Realização de exercícios Collé (K. Sassmannshaus) com o intuito 

de desenvolver flexibilidade da mão direita; 

- Realização de exercícios de flexibilidade da mão esquerda (S. 

Fischer); 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, estudos e 

escalas; 

10 min.; 

-  Sustentação cordas soltas; 

- Escala e arpejo de Lá m (2 

oitavas); 

- Desenvolver a sustentação de notas longas 

controlando parâmetros como a pressão e 

velocidade do arco e o ponto de contacto do 

mesmo; 

- Explorar e desenvolver o movimento das 

articulações do braço direito na execução à 

ponta e ao talão; 

- Demonstração do movimento circular do braço à ponta, “Bow in, 

Bow out” (P. Zuckerman), realização de exercícios de notas soltas à 

ponta; 

- Execução da escala com vários golpes de arco (martelé); 

 

Fase III: estudo de repertório com 

piano; 

20 min.; 

-  A. Vivaldi, Concerto em 

Lá menor, 3.º andamento 

(com acompanhamento de 

piano); 

- Aplicar os golpes de arco trabalhados na 

escala em certas passagens do concerto; 

- Consolidar algumas passagens técnicas da 

obra como mudanças de posição e 

mudanças de corda; 

- Conceptualizar uma interpretação estilística 

da obra e, consequentemente, 

desenvolvimento de pensamento crítico e 

criativo; 

- Execução da obra, primeiro sem e, depois, com 

acompanhamento do piano; 

-  Execução de partes da obra que apresentem dificuldades 

técnicas; 

- Caracterização de várias partes da obra através da adjetivação; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

Contrariamente às restantes aulas coadjuvadas, a aula n.º 16 privilegiou a primeira fase 

da aula com o intento de trabalhar a postura do aluno, uma vez que, a mudança de 

instrumento tornou este assunto ainda mais prioritário.  

A aula foi iniciada com os já habituais exercícios de relaxamento, realizados em conjunto 

com o professor estagiário. Após a realização destes, foi executado o exercício de Havas 

intitulado “o baloiço”. O objetivo deste exercício é contrariar a tendência de o corpo inclinar 

para a frente que, por sua vez, gera uma ligeira torção interna das articulações dos braços, à 

semelhança do movimento de pronação do antebraço. Em consequência, o instrumento tem 

tendência para apontar na direção do chão. O exercício propõe que o aluno se aproxime de 

costas para uma parede (entre 1 a 2 palmos) e, de seguida, deixe que o seu corpo incline para 

trás até as omoplatas encostarem na parede. Desta forma, é proposto que os braços se elevem 

com a ajuda de uma ligeira inclinação da parte superior do corpo para trás, estendendo a 

caixa torácica. Aquando da realização deste exercício, a posição do aluno sofreu melhorias 

evidentes. No entanto, após executar uma escala com esta nova sensação, os velhos hábitos 

prevaleceram. Foi pedido que o aluno executasse sempre este exercício como aquecimento. 

Seguidamente, realizaram-se exercícios de flexibilidade dos dedos da mão direita, através dos 

exercícios collé, e na mão esquerda, através de exercícios retirados do manual de S. Fischer, 

The Violin Lesson. Seguiu-se o estudo da escala. Antes de iniciar a execução da escala, o 

estagiário questionou o aluno sobre as ferramentas básicas na produção sonora (velocidade, 

pressão e ponto de contacto). Após identificação destas, foi pedido que, na execução de notas 

brancas, o aluno variasse apenas um desses parâmetros de forma a compreender a correlação 

destes através da mudança da qualidade e quantidade do som. O objetivo deste exercício era 

incentivar o aluno a variar a velocidade do arco considerando o contexto técnico-

interpretativo. O aluno executou de seguida a escala e arpejo de Lá m, sendo possível 

observar uma maior atenção no controlo destes parâmetros na produção do som. A escala 

foi ainda executada com o golpe de arco martelé. Na última fase da aula foi estudado o 

concerto. O estagiário pediu que o aluno, através da adjetivação, caracterizasse as várias 

secções, de forma a criar uma narrativa como base interpretativa. 
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Reflexão: 

O exercício com base nos parâmetros básicos da produção sonora revelou-se bastante 

positivo, na medida que, o aluno, após identificar estes mesmos parâmetros, compreendeu a 

relação física entre estes através da experimentação, sugerindo assim uma aprendizagem por 

descoberta. No sentido oposto, a dificuldade técnica apresentada pelo terceiro andamento 

do concerto de Vivaldi inibe o aluno de aplicar alguns conhecimentos já adquiridos. Por esta 

razão, o professor cooperante decidiu propor o concerto n.º 5 se Seitz para a prova de 

avaliação. 

• Aula N.º 17 - aula assistida 

Data: 7 de março Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

 - Escala e arpejo de Lá m (2 oitavas); 

- Estudo n.º 13, H. Kayser; 

- Concerto n.º 5, op. 22, 1.º andamento, F. Seitz; 

 

Descrição da aula: 

O professor cooperante iniciou a aula com a execução da escala e arpejo de Lá m. O 

aluno revelou uma maior atenção no controlo do arco. No entanto, na mão esquerda, as 

mudanças de posição ainda são muito violentas. O professor pediu que o aluno executasse 

as mudanças sem polegar, de forma a aliviar a pressão deste. Seguiu-se a execução do estudo. 

O aluno demonstrou que controla bem o golpe de arco em questão, mas, aquando da 

execução da extensão do 4.º dedo na corda Mi registaram-se desafinações constantes. Antes 

de colocar o 4.º dedo na corda, o professor pediu que o aluno o elevasse, através do 

movimento da articulação do mindinho e, posteriormente, executasse um movimento 

circular na colação do dedo, em vez de um movimento direto em direção à corda. Seguiu-se 

o estudo do concerto de Seitz. Acompanhado pelo pianista, o aluno executou na íntegra o 

andamento do concerto. No final, o professor pediu ao aluno que estivesse mais disponível 

para escutar e comunicar com o instrumento acompanhador.  
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• Aula N.º 18 – aula coadjuvada 

Data: 14 março Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade auditiva e 

processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Expressividade musical; 

- Identificação da estrutura musical; 

Fase I: aquecimento 

10 min.; 

- Exercícios de relaxamento 

muscular; 

- Exercícios de respiração; 

- Exercícios para a 

colocação do arco; 

- Consciencialização e correção de aspetos 

referentes à postura; 

- Consciencialização do som emitido e 

aperfeiçoamento do mesmo; 

 

- Execução de exercícios para o desenvolvimento de uma postura 

correta; 

- Exercícios para o fortalecimento do dedo mindinho da mão 

direita; 

- Execução de cordas soltas dividindo cada arcada em 3 

movimentos distintos; 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, estudos e 

escalas; 

20 min.; 

- Sustentação cordas soltas; 

- Escala e arpejo de Lá M 

(2 oitavas); 

- Desenvolver a sustentação de notas longas 

controlando parâmetros como a pressão e 

velocidade do arco e o ponto de contacto do 

mesmo; 

- Explorar e desenvolver o movimento das 

articulações do braço direito na execução à 

ponta e ao talão; 

- Desenvolver golpes de arco como o spiccato 

e o martelé, através da execução da escala; 

 

 

 

 

- Execução de notas brancas sustentadas, variando os vários 

parâmetros; 

- Execução da escala com vários golpes de arco (martelé e spicatto); 

 

Fase III: estudo de repertório com 

piano; 

20 min.; 

F. Seitz, Concerto op. 22, 

1.º andamento; 

- Aplicar os golpes de arco trabalhados na 

escala em certas passagens do concerto; 

- Consolidar algumas passagens técnicas da 

obra como mudanças de posição e 

mudanças de corda; 

 

-  Execução da obra, primeiro sem e, depois, com 

acompanhamento do piano; 

-  Execução de partes da obra que apresentem dificuldades 

técnicas; 
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Descrição da aula: 

O aluno faltou à aula. 

 

• Aula N.º 19 – aula assistida 

Data: 21 de março Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Estudo n.º 9, H. Kayser; 

- Concerto n.º 5, op. 22, 1.º andamento, F. Seitz; 

 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com a execução integral do estudo n.º 9 de Kayser. No final, foi pedido 

que aluno avaliasse a sua prestação identificando os pontos positivos e negativos da 

performance. O aluno apontou como ponto negativo a afinação da secção onde se verifica 

uma modulação em Lá b M. O aluno não foi capaz de identificar um ponto positivo na sua 

prestação, o que, na opinião estagiário, é preocupante, não só porque o aluno desconsidera 

o seu próprio trabalho, como esta autoanálise de sentido depreciativo poderá ter um impacto 

negativo no próprio estudo, e, por conseguinte, na aprendizagem do aluno. O professor 

cooperante fez questão de realçar alguns pontos positivos, enfatizando sobretudo o som, que 

ao longo do período foi alvo de melhorias significativas. De seguida, foi revista a secção em 

Lá b M, apontada pelo aluno como a secção menos conseguida. O professor realçou que o 

posicionamento dos dedos apresentava o mesmo padrão que a tonalidade de Lá M 

(tonalidade estudada no período passado), mas meio tom abaixo. O professor pediu ainda 

ao aluno para executar lentamente esta secção, auxiliando-o na afinação, através da execução 

de notas pedais. Seguiu-se a execução do concerto. Na passagem onde se verificam cordas 

dobradas entre notas dedilhadas na corda lá e a corda solta mi, o professor pediu que o aluno 

realçasse a voz inferior, de forma a realçar a condução melódica.  
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• Aula N.º 20 – aula coadjuvada 

Data: 28 de março Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Autoavaliação; 

Fase I: aquecimento 

10 min.; 

- Exercícios de 

aquecimento; 

- Preparar fisicamente o aluno para a 

execução integral do programa 

proposto a avaliação; 

- Alongamento dos membros superiores; 

- Realizar exercícios que promovem o movimento das 

articulações dos braços, essenciais na execução do 

instrumento; 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

20 min.; 

- Escala e arpejo de 

Dó M em 2 oitavas; 

- Escala e arpejo de Lá 

m em 2 oitavas; 

-Execução da rotina de escalas a 

apresentar na prova de avaliação; 

- Correção de eventuais erros; 

 

 

- Execução das escalas e respetivos arpejos em notas 

separadas e notas ligadas 2 a 2; 

 

Estudo n.º 13, H. 

Kayser; 

Estudo n.º 9, H. 

Kayser; 

Execução integral dos estudos; 

- Correção de eventuais erros; 

-Execução integral dos estudos; 

- Identificação das passagens menos conseguidas; 

Fase III: estudo de 

repertório com piano; 

20 min.; 

Concerto n.º 5, op. 22, 

1.º andamento, F. 

Seitz; 

- Simulação de prova, execução 

integral do concerto; 

Correção de eventuais erros; 

- Promover o processo de 

autoavaliação; 

-Execução integral do concerto; 

- Identificação das passagens menos conseguidas; 

- Autoavaliação da simulação realizada; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

 

Descrição da aula: 

Como habitual, na aula antes da prova de avaliação realizou-se uma simulação da prova 

com posterior autoavaliação da mesma. Depois do aquecimento muscular, realizado em 

conjunto com o estagiário, o aluno iniciou as rotinas das escalas de Dó M e Lá m. Na 

execução da escala foram executadas 2 por arco, no arpejo, 3 por arcada. Seguiram-se as 

execuções dos estudos n.º 13 e 9. O aluno demonstrou alguns sinais de fadiga muscular após 

terminar o último estudo, em resultado da extensão deste. Na parte final, foi executado o 

concerto de Seitz, sendo que o concerto de Vivaldi não foi proposto a avaliação. Finalizada 

a simulação, procedeu-se à autoavaliação. O aluno conseguiu identificar os elementos menos 

conseguidos numa avaliação geral, e na avaliação de cada conteúdo apresentado. Mais uma 

vez, o aluno não foi capaz de identificar um aspeto positivo na sua prestação. 

 

Reflexão:  

No decorrer do segundo período, o aluno revelou-se sempre responsável e cumpridor, 

assumindo sempre as suas responsabilidades. A incapacidade de o aluno identificar virtudes 

na sua prestação é uma situação preocupante. Durante o próximo período, os professores 

devem recorrer sistematicamente, no final das várias fases da aula, à avaliação formativa, 

enfatizando em primeiro lugar os pontos positivos na realização das tarefas pedidas.  
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• Aula N.º 21 – aula assistida 

Data: 4 de abril Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Prova de avaliação. 

 

 

 

 

• Aula N.º 22 - aula assistida 

Data: 2 de maio Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

Por motivos de saúde, o professor cooperante faltou. 

 

 

 

Conteúdo Programático – 3.º Período 

 

Escalas 

Escala e arpejo de Sol M em 3 oitavas; 

Escala e arpejo de Si M em 2 oitavas; 

 

Estudos 

Estudo n.º 18, H. Kayser; 

Estudo n.º 16, H. Kayser; 

 

Peças e concertos 

 

Concerto n.º 2, op. 13, 1.º andamento, F. Seitz; 
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• Aula N.º 23 - aula assistida 

Data: 9 de maio Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Sol M em 3 oitavas; 

- Estudo n.º 16, H. Kayser; 

- Concerto n.º 2, op. 13, 1.º andamaneto, F. Seitz; 

 

Descrição da aula 

A aula foi iniciada com a escala e arpejo de Sol M em oitavas. A tessitura da escala 

constituiu um novo desafio para o aluno, na medida que, a execução desta obrigou a uma 

mudança de posição para a 5.ª ou 6.ª posição. Primeiro o professor apresentou as dedilhações, 

sendo que a chegada ao último sol era feita através de uma extensão do 4.º dedo na 5.ª 

posição. Na execução do arpejo foram sugeridas as mesmas dedilhações, sendo que a mesma 

extensão era apoiada na execução do segundo dedo. De seguida, foi realizada uma leitura do 

estudo n.º 16. Considerando a curta direção do período, o professor cooperante pediu que o 

aluno dividisse a arcada original, marcada por compasso, dado que, a execução da arcada 

original requeria um tempo bastante fluído, tempo este que não estaria ao alcance do aluno 

em questão neste período de tempo. No final da aula foi ainda realizada uma leitura do 

concerto. 

 

• Aula N.º 24 – aula assistida 

Data: 20 de maio Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Sol M em 3 oitavas; 

- Estudo n.º 18, H. Kayser; 

- Concerto n.º 2, op. 13, 1.º andamento, F. Seitz; 
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Descrição da aula: 

O professor cooperante iniciou a aula abordando a última oitava da escala de Sol M. 

Foram realizados alguns exercícios para aprimorar a mudança para a 5.ª posição. O aluno 

revelou algumas melhorias, mas a tensão excessiva do polegar ainda apresenta um obstáculo 

técnico. Seguiu-se a execução do estudo n.º 18, cuja leitura tinha sido já realizada na aula 

anterior. Comparativamente ao estudo n.º 16, o n.º 18 não revelou grandes dificuldades. O 

aluno estava familiarizado com o conteúdo apresentado. No entanto, o estudo insiste na 

consolidação da terceira posição, à exceção de uma outra extensão para a quarta posição. 

Com o intento de melhorar a afinação, o professor pediu ao aluno para estudar as passagens 

mais desafiantes ligadas (3 notas por arcada). No final da aula foi estudado o concerto. O 

aluno revelou algumas dificuldades em executar os sucessivos trilos numa das secções. A 

solução do professor passou por estruturar ritmicamente o trilo.  
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• Aula N.º 25 – aula coadjuvada  

Data: 30 de maio Hora: 9h20 – 10h10 Sala: P2 

 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Consciência corporal (cinestesia); 

- Auto-observação; 

-Memória Musical; 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e timbre; 

- Correlação entre processos de acuidade 

auditiva e processos mecânico-corporais; 

-Comunicação (interação) musical; 

- Pensamento crítico; 

- Autoavaliação; 

Fase I: aquecimento 

5 min.; 

- Exercícios de 

aquecimento; 

- Preparar fisicamente o aluno para a 

execução integral do programa 

proposto a avaliação; 

- Alongamento dos membros superiores; 

- Realizar exercícios que promovem o movimento das 

articulações dos braços, essenciais na execução do 

instrumento; 

 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios, 

estudos e escalas; 

20 min.; 

Escala e arpejo de Sol 

M em 3 oitavas; 

Escala e arpejo de Si M 

em 2 oitavas; 

-Execução da rotina de escalas a 

apresentar na prova de avaliação; 

- Correção de eventuais erros; 

 

- Execução das escalas e respetivos arpejos em notas 

separadas e notas ligadas 2 a 2; 

 

Estudo n.º 18, H. 

Kayser; 

Estudo n.º 16, H. 

Kayser; 

Execução integral dos estudos; 

- Correção de eventuais erros; 

-Execução integral dos estudos; 

- Identificação das passagens menos conseguidas; 

Fase III: estudo de 

repertório com piano; 

25 min.; 

Concerto n.º 2, op. 13, 

1.º andamento, F. 

Seitz; 

- Simulação de prova, execução 

integral do concerto; 

Correção de eventuais erros; 

- Promover o processo de 

autoavaliação; 

-Execução integral do concerto; 

- Identificação das passagens menos conseguidas; 

- Autoavaliação da simulação realizada; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, partituras, lápis, borracha, piano (aula de acompanhamento). 

Descrição da aula: 

Como verificado nos períodos transatos, na última aula antes da prova de avaliação foi 

realizada uma simulação da prova e, em posteriormente, uma autoavaliação da prestação. O 

aluno iniciou a simulação com a execução das escalas. Na execução da escala de Si M o aluno 

revelou algumas dúvidas, o que não se revelou inesperado, considerando que a atenção neste 

curto período se prendeu com a escala de Sol M em 3 oitavas. No entanto, a execução desta 

ainda revelou alguma insegurança no posicionamento da mão esquerda. Seguiram-se as 

execuções dos estudos e, posteriormente, do concerto. O estudo n.º 18 revelou alguma 

estabilidade, quer na afinação, quer no golpe de arco. Em oposição, o estudo n.º 16 revelou 

a falta de articulação da mão esquerda e alguns movimentos abruptos do arco nas mudanças 

de corda. O concerto revelou ainda alguma falta de articulação entre as várias secções. 

Terminada a simulação, procedeu-se à autoavaliação. O aluno admitiu que gostaria de estar 

melhor preparado, mas que a duração deste período, que contrasta significativamente com a 

duração do período anterior, condicionou a sua preparação. No entanto, o aluno, para além 

de estar consciente sobre as secções que necessitam ainda de atenção, foi capaz de apontar 

algumas virtudes da sua prestação.  

 

Reflexão: 

A curta duração deste período condicionou o trabalho desenvolvido na sala de aula, de 

modo que, todo o tempo empregue teve como principal objetivo a preparação de repertório 

a apresentar na prova de avaliação, e não o desenvolvimento de determinadas competências. 

Na opinião do estagiário, esta situação propõe uma reflexão urgente de duas questões: a 

divisão do ano letivo em semestres, ainda que isto poderia trazer um problema de articulação 

entre a colaboração do Conservatório com os vários agrupamentos escolares, e a revisão do 

programa oficial de violino, enfatizando o desenvolvimento de competências como objetivo 

da aprendizagem e não a mera execução de programa (conteúdo). 
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7.1.4.3 Aluno G e H 

Conteúdo Programático – 1.º Período 

 

Escalas 

 

Escala de Lá M em 1 oitava; 

 

Peças 

 

“Brilha, brilha lá no céu”, Suzuki livro I, S. Suzuki; 

 

• Aula N.º 1 – aula assistida 

Data: 18 outubro Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Colocação do violino e pega do arco; 

- Cordas soltas; 

Descrição da aula: 

Os alunos G e H tem aula em conjunto por opção do professor cooperante. Oficialmente 

está previsto que cada aluno de iniciação tenha duas aulas de 25 minutos por semana. O 

professor optou por esta metodologia baseando-se nas várias vantagens do ensino 

instrumental em grupo. No entanto, este tipo de metodologia implica um maior planeamento 

das aulas e requer uma maior monitorização por parte do professor. Apesar de aula do dia 

18 de outubro constituir a primeira aula da prática pedagógica de coadjuvação letiva do 

estagiário, esta não era a primeira aula dos alunos em questão, de modo que, estes já estavam 

familiarizados com os instrumentos e respetivos acessórios.  

A aula começou com a chegada dos alunos que, contrariamente ao esperado, não 

revelaram qualquer intimidação ou constrangimento em resultado da presença do professor 

estagiário. Foi observado que os alunos são muito enérgicos, mas com pouca capacidade de 

concentração. O professor cooperante decidiu trabalhar apenas com um aluno, sendo que o 

outro observa o colega enquanto esperava pela sua vez. O professor trabalhou em primeiro 

a colocação do arco, recorrendo sistematicamente a metáforas, como por exemplo “mão 

como uma bola” ou “mão como a como de um leão”, de forma auxiliar o aluno na construção 
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de uma posição correta na pega do arco. De seguida foi colocado, ainda com o auxílio do 

professor, o instrumento entre o maxilar e a clavícula do aluno, sendo que os dois alunos 

utilizavam por recomendação do professor uma almofada da marca Wolf. O professor pediu 

ainda que o aluno executasse a corda solta lá, cujo nome foi associado a uma cor, neste caso 

a cor azul. O aluno não conseguiu realizar um movimento contínuo, dado que, ainda 

apresentava muitas dificuldades para sustentar o arco com a mão direita. O professor colocou 

uma fita na escala do instrumento para futura referência visual na colocação do primeiro 

dedo. De seguida, o professor repetiu o mesmo processo com o aluno H.  

Por se tratar de uma aula iniciação, é possível observar com mais clareza algumas 

orientações e opções metodológicas do professor cooperante. Neste caso, foi possível 

observar que o professor cooperante privilegia desde o início a leitura da notação musical.  

Em primeiro, as cordas são associadas a cores e, posteriormente, aquando da colocação de 

notas dedilhadas, o professor recorre, à utilização de números, sendo estes removidos assim 

que o aluno se demostrar familiarizado com a notação e associação dos espaços na clave de 

sol às posições no instrumento. Outra opção metodológica observada nesta primeira aula foi 

a utilização de fitas, um auxiliar visual, para a colocação dos dedos na escala do instrumento. 

O professor cooperante utiliza, para cada aluno, um caderno que tem a dupla função de 

registar todos os exercícios realizados na aula e, simultaneamente, comunicar com os 

encarregados de educação informando-os sobre o progresso do seu educando. 
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• Aula N.º 2 – aula assistida 

Data: 25 outubro Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Colocação do violino e pega do arco; 

- Cordas soltas; 

- Colocação do 1.º dedo na corda Lá; 

 

Descrição da aula: 

Na aula n.º 2 foi repetida a mesma sequência de exercícios realizada na aula passada. Os 

alunos revelam algumas melhorias e revelam um maior conforto e naturalidade na pega do 

arco e no suporte do instrumento. No entanto, o estagiário receia que a celeridade na 

construção e assimilação dos elementos técnicos de base poderá promover e consolidar 

alguns hábitos indesejados, como posições incorretas. Não obstante, os alunos revelam 

alguma impaciência para realizar qualquer exercício que não incida na produção de som 

através da execução do instrumento. No final da aula, foi ainda pedido que os alunos 

colocassem e executassem uma nota sustentada dedilhada, através da execução do 1.º dedo. 

Apesar de ter assistido apenas a duas aulas, é já possível identificar algumas diferenças na 

personalidade e nas competências de cada aluno. O aluno G parece apresentar menos pré-

disponibilidade psicomotora na execução do instrumento, revela pouca coordenação e uma 

posição muito tensa. No entanto, revela-se muito motivado, resiliente e ambicioso no estudo 

do instrumento, revelando boas competências na acuidade auditiva. O aluno H revela mais 

competências psico-motoras para a execução do instrumento. Todavia, não apresenta a 

mesma resiliência e motivação quando comparado ao aluno G.  
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• Aula N.º 3 - aula coadjuvada    

Data: 8 novembro Hora: 10h30 – 11h20 Sala: P2 

 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

- Consciência corporal (cinestesia); 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e 

timbre; 

- Coordenação psicomotora; 

- Correlação entre processos de 

acuidade auditiva e processos 

mecânico-corporais; 

- Auto-observação; 

 

 

 

Fase I: aquecimento 

20 min.; 

 

- Colocação do 

violino e arco; 

 

- Consolidação da postura no 

suporte do instrumento; 

- Consolidação na pega do 

arco; 

 

- Execução de exercícios para a colocação do 

arco e violino; 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios e 

escalas; 

30 min.; 

-Corda soltas; 

- Exercícios de 

colocação do 1.º 

dedo na corda 

Mi e Lá; 

 

 

 

- Consciencialização e 

desenvolvimento da qualidade 

da produção sonora e dos 

movimentos adjacentes; 

- Consciencialização dos 

movimentos na colocação do 

primeiro dedo; 

-Execução de cordas soltas dividindo cada 

arcada em 3 movimentos distintos; 

- Exercícios para a colocação do primeiro 

dedo em pizzicato (introdução desde 

conceito se necessário); 

- Realização dos exercícios anteriores com o 

arco, salientado a coordenação entre as mãos; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, caderno, lápis, borracha. 

Descrição da aula: 

A planificação a aula não apresentará uma divisão em 3 fases, estratégia adotada nos 

alunos E e F, dado que, tratando-se de uma iniciação instrumental, o conteúdo programático 

a apresentar na avaliação do período é relativamente menor (1 escala e uma obra). Deste 

modo, as aulas dos alunos G e H estruturar-se-ão em 2 fases, sendo que, na primeira fase, 

intitulada de aquecimento, realizar-se-ão exercícios que pretendem promover a 

consciencialização do corpo e, simultaneamente, aprimorar a postura dos alunos, 

nomeadamente a postura na sustentação do instrumento e a pega do arco. A segunda fase 

incidirá sobre o desenvolvimento de competências associadas à execução técnica do 

instrumento, bem como ao desenvolvimento de outras competências do domínio geral da 

música, como por exemplo a acuidade auditiva ou leitura de partituras.  

Na primeira aula coadjuvada, o estagiário decidiu adotar o mesmo sistema do professor 

cooperante trabalhando individualmente com cada aluno, sendo que enquanto um dos 

alunos executava as tarefas propostas, o outro deveria observar atentamente. A aula foi 

iniciada com a colocação do instrumento. O estagiário aplicou o exercício da autoria de 

Rolland intitulada “a estátua da liberdade”. Este visou promover a colocação do instrumento 

enfatizando o movimento descendente deste até o contacto com a clavícula. Para tal, o aluno 

deveria elevar o instrumento com o braço esticado, sendo aqui referida a imagem da estátua 

da liberdade, e só depois realizar o já referido movimento descendente, em vez de realizar 

apenas um movimento direto de elevação do instrumento em direção à clavícula. Os alunos 

revelaram uma resposta positiva na execução deste exercício. Seguiu-se a colocação da pega 

do arco. O professor cooperante tinha empregue algum tempo das aulas anteriores na 

consolidação da pega do arco, no entanto, os alunos revelaram ainda alguma dificuldade, 

apresentando uma pega muito tensa, em que o dedo indicador mantinha contacto com o 

arco na primeira falange, em resultado a pega revelava-se insegura e superficial. Com um 

marcador de cor, o professor estagiário pintou no dedo indicador dos alunos o local onde o 

dedo deveria ter contacto com o arco, dado que os alunos não conseguiam identificar as 

diferenças entre a pega realizada por estes e a desejada. Seguiu-se a execução das cordas 

soltas. De forma a corrigir uma melhor distribuição de arco, em função da velocidade, o 

professor estagiário propôs dividir o arco em três partes, associando a cada uma destas um 

movimento específico na condução do arco. Na realização deste exercício foi evidente a 

necessidade em colocar fitas no arco, de forma a promover uma divisão mais precisa. Na 
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final da aula foi ainda executado um exercício, proposto em aulas anteriores pelo professor 

cooperante, para a colocação do 1.º dedo na corda Lá e Mi. Observada alguma dificuldade 

dos alunos na realização do exercício, foi proposto que os alunos executassem primeiramente 

este exercício em pizzicato. 

Reflexão: 

Conseguir atenção dos alunos tem se revelado um grande desafio. Em aulas futuras seria 

produtivo propor tarefas que incluam ativamente os dois alunos. Na sala de aula, os alunos 

revelam bastante motivação na realização das tarefas propostas, contudo, são facilmente 

distraídos, mesmo por estímulos provenientes do exterior da sala de aula. Apesar de bastante 

motivados em aula, os alunos não cumprem regularmente com os trabalhos de casa. De 

forma, a combater estas duas situações, o professor estagiário pretende implementar uma 

estratégia de índole behaviorista: a atribuição de um reforço positivo em caso de 

cumprimento das tarefas propostas. Apesar de um pouco retrógrada, esta estratégia poderá 

ser importante no desenvolvimento da motivação externa dos alunos numa fase inicial de 

aprendizagem. Contudo, este reforço na motivação externa dos alunos deve ser substituído 

progressivamente pela motivação interna. No caso concreto, foi proposto que o reforço 

positivo assuma a forma de autocolantes que funcionariam como prémio para os alunos por 

cumprirem os seus deveres de casa e revelarem um bom comportamento na sala de aula.  
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• Aula N.º 4 – aula coadjuvada  

Data: 15 novembro Hora: 10h30 – 11h20 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

- Consciência corporal 

(cinestesia); 

-Acuidade auditiva: tempo, altura 

e timbre; 

- Coordenação psicomotora; 

- Correlação entre processos de 

acuidade auditiva e processos 

mecânico-corporais; 

- Auto-observação; 

 

 

 

Fase I: aquecimento 

20 min.; 

- Colocação do 

violino e arco; 

 

- Consolidar a postura no 

suporte do instrumento; 

- Consolidar a pega do arco; 

 

- Execução de exercícios para a colocação do 

arco e violino; 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios e 

escalas; 

30 min.; 

- Corda soltas; 

- Exercícios de 

colocação do 1.º 

dedo na corda Mi 

e Lá; 

 

 

 

- Desenvolver a qualidade da 

produção sonora com base 

nos movimentos de braço 

adjacentes; 

- Desenvolver os movimentos 

corretos na colocação do 

primeiro dedo; 

- Execução de cordas soltas dividindo cada 

arcada em 3 movimentos distintos; 

- Exercícios para a colocação do primeiro 

dedo em pizzicato (introdução desde 

conceito se necessário); 

- Realização dos exercícios anteriores com o 

arco, salientado a coordenação entre as mãos; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, caderno, lápis, borracha, autocolantes. 

Descrição da aula: 

Com o intento de consolidar o trabalho realizado previamente, a presente aula seguiu a 

mesma planificação da aula anterior. Antes da aula iniciar, como havia sido combinado, o 

professor estagiário, com o auxílio do professor cooperante, colocou as fitas no arco para 

auxiliar os alunos no exercício da divisão do arco. Em consequência, na realização dos 

exercícios de cordas soltas, os alunos mostraram uma reação muito positiva. Durante a aula, 

o professor estagiário introduziu ainda uma pequena modificação no suporte do 

instrumento. Na última aula, os alunos mostraram alguns sinais de desconforto resultantes 

de uma inadaptação à almofada de suporte em questão, que, nos dois casos, não se ajusta às 

características físicas dos alunos. Por esta razão, o professor decidiu utilizar uma esponja 

como acessório de suporte auxiliar, que resultou num maior conforto. O aluno H, apesar de 

mostrar níveis de motivação elevados, apresenta alguma ansiedade e impaciência na 

realização dos exercícios, isto resulta, por vezes, em problemas de postura. Em sentido 

oposto, o aluno G começa a revelar maior disciplina e rigor nos exercícios propostos. No 

final da aula foram atribuídos os autocolantes considerando o trabalho de casa apresentado 

e o comportamento na sala de aula. 

Reflexão: 

Na atribuição de autocolantes no final da aula tornou-se evidente que é necessário, antes 

de avaliar estas duas dimensões (o cumprimento do trabalho de casa e comportamento na 

sala de aula), estipular objetivamente os critérios de avaliação, enunciando-os aos alunos, 

dado que, a interpretação de bom comportamento revelou-se muito subjetiva por parte dos 

alunos. Como já referido, os alunos são muito enérgicos e gostam de intervir com vários 

comentários durante a aula. A intenção do estagiário é conseguir filtrar estas intervenções, 

privilegiando aquelas que dizem respeito à sala de aula e, por isso, desempenham um papel 

importante no processo de aprendizagem. Na opinião do estagiário, uma posição demasiado 

autoritária poderia inibir a promoção do pensamento crítico.  
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• Aula N.º 5 – aula assistida 

Data: 22 novembro Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Colocação do violino e pega do arco; 

- Cordas soltas; 

- Colocação do 1.º e 2.º dedo na corda Lá; 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com a realização dos exercícios de divisão de arco, já implementados 

na última aula. Na execução destes, os alunos revelam alguma passividade no movimento do 

antebraço, nomeadamente no movimento à ponta, onde este movimento desempenha uma 

função crucial na condução do arco. Com o objetivo de estimular este movimento, o 

professor cooperante aplicou uma metáfora, de forma a explanar o movimento em questão. 

Os alunos reagiram positivamente a esta estratégia. A sustentação de cordas soltas evidencia 

algumas melhorias, contudo, os alunos desleixam-se por vezes na posição da pega do arco, 

bem como no suporte do violino. Será pertinente em aulas futuras abordar a postura com 

base no posicionamento dos pés, flexão dos joelhos etc. Esta metodologia foi aplicada por 

vários pedagogos do passado como por exemplo P. Rolland ou S. Suzuki.  Seguiu-se a 

colocação dos 1.º e 2.º dedo na corda Lá e Mi. Foi observado que os dois alunos ainda não 

consolidaram uma posição da mão esquerda confortável, o que torna o processo de 

colocação dos dedos um grande desafio, promovendo a criação de hábitos indesejados e de 

tensões acumuladas. Durante estes exercícios, a postura da mão direita foi também afetada.  

É proposto que, para não prejudicar o trabalho já realizado na mão direita, a introdução da 

mão esquerda seja realizada primeiramente com a execução de pizzicatos e, só depois, articular 

este desafio com a execução de notas sustentadas. Como já observado na última aula 

coadjuvada, os alunos intervieram pontualmente de forma pertinente na aula, na tentativa de 

corrigir o colega. No entanto, o professor deve encontrar uma estratégia eficiente para gerir 

estas intervenções. 
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• Aula N.º 6 – aula coadjuvada 

Data: 29 novembro Hora: 10h30 – 11h20 Sala: P2 

 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

- Consciência corporal (cinestesia); 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e 

timbre; 

- Coordenação psicomotora; 

- Correlação entre processos de 

acuidade auditiva e processos 

mecânico-corporais; 

- Auto-observação; 

 

 

 

 

Fase I: aquecimento 

20 min.; 

 

 

- Colocação do violino e arco; 

 

- Desenvolver uma postura 

correta com base no 

posicionamento dos pés; 

- Consolidar a postura no 

suporte do instrumento; 

- Consolidar a pega do arco; 

- Consciencializar os alunos da importância da 

colocação dos pés para o desenvolvimento de uma 

postura saudável; 

- Execução de exercícios para a colocação do arco e 

violino; 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios e 

escalas; 

30 min.; 

-  Corda soltas em métrica 

ternária; 

- Exercícios de colocação do 

1.º, 2.º e 3.º dedo na corda Mi e 

Lá; 

- Execução de pizzicati; 

- Execução da escala de Lá M 

(1 oitava); 

- Execução da peça “Brilha, 

brilha lá no céu”; 

- Desenvolver a produção sonora 

com base nos movimentos do 

braço adjacentes; 

- Desenvolver os movimentos 

corretos na colocação do 1.º, 2.º 

e 3.º dedo, através da execução 

de pizzicati; 

- Executar a escala de Lá M; 

- Executar a obra “Brilha, brilha 

lá no céu”; 

- Execução de cordas soltas; 

- Realização de exercícios para a colocação dos 3 

dedos na corda Lá e Mi em pizzicato; 

- Realização dos exercícios anteriores com o arco, 

salientado a coordenação entre as mãos; 

- Execução da escala de Lá M; 

- Execução da peça “Brilha, brilha lá no céu”; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, caderno, lápis, borracha, autocolantes. 

Descrição da aula: 

Antes de executar os já habituais exercícios de colocação do violino e da pega do arco, 

foi realçada a importância do posicionamento dos pés e das pernas para o desenvolvimento 

de uma postura correta. Seguiu-se a execução de cordas soltas. O estagiário pediu que os 

alunos sugerissem um nome para cada uma das três partes do arco. Os dois alunos acordaram 

em chamar à parte do talão “mãe”, à parte do meio “pai” e à ponta “avó”. De seguida, o 

professor estagiário sugeriu que enquanto um dos alunos executava a nota sustentada o outro 

dissesse em voz alta os nomes escolhidos, enquanto que o professor marcava a pulsação. A 

realização deste exercício improvisado teve o intento de, por um lado, realizar uma tarefa 

que envolvesse ativamente os dois alunos e, simultaneamente, promover o sentido de 

pulsação através de uma associação silábica, recorrendo a elementos familiares aos alunos. A 

inclusão de um elemento familiar num exercício resultou numa maior envolvência dos alunos 

na realização da tarefa proposta. De seguida, foram executados sucessivos exercícios, escritos 

pelo professor cooperante no caderno de cada aluno, que visavam a colocação dos três dedos 

nas cordas Lá e Mi. Em primeiro, os exercícios foram realizados em pizzicato e, 

posteriormente, com o arco. Na última variante do exercício, os alunos tiveram imensa 

dificuldade em articular o movimento das duas mãos. O último exercício escrito pelo 

professor cooperante era a escala de Lá M na extensão de uma oitava. No final da aula foi 

ainda executado a peça “Brilha, brilha lá no céu”, transcrita no caderno pelo professor 

cooperante. Os alunos já tinham trabalhado esta obra em aulas passadas e, por isso, já 

conheciam a sequência de notas e o ritmo adjacentes a esta. No entanto, a execução revelou 

vários problemas técnicos. 

 

Reflexão: 

A estratégia de incluir os alunos na construção do próprio exercício revelou-se bastante 

positiva, na medida que, os alunos revelaram uma maior envolvência na tarefa proposta. Por 

outro lado, a necessidade urgente em preparar os alunos para as provas de avaliação de final 

de período condicionam na negativa o próprio processo de aprendizagem que, mais uma vez, 

assenta na preparação de um programa, em vez do desenvolvimento de competências.  
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• Aula N. º 7 – aula coadjuvada  

Data: 6 de dezembro Hora: 10h30 – 11h20 Sala: P2 

 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

- Consciência corporal (cinestesia); 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e 

timbre; 

- Coordenação psicomotora; 

- Correlação entre processos de 

acuidade auditiva e processos 

mecânico-corporais; 

- Auto-observação; 

 

Fase I: aquecimento 

10 min.; 

- Colocação do violino e 

arco; 

 

- Consolidar a postura no 

suporte do instrumento; 

- Consolidar a pega do arco; 

- Execução de exercícios para a colocação do arco 

e violino; 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios e 

escalas; 

40 min.; 

-  Corda soltas; 

- Exercícios de colocação dos 

dedos da mão esquerda; 

- Escala de Lá M em 1 oitava; 

- Peça “Brilha, brilha lá no 

céu”; 

 

- Desenvolver a produção 

sonora com base nos 

movimentos de braço e 

antebraço adjacentes; 

- Desenvolver os movimentos 

corretos na colocação dos 

dedos da mão esquerda; 

- Simular a prova de avaliação; 

- Realizar autoavaliação;  

 

- Execução de cordas soltas; 

- Realização de exercícios para a colocação dos 3 

dedos na corda Lá e Mi em pizzicato; 

- Realização dos exercícios anteriores com o arco, 

salientado a coordenação entre as mãos; 

- Realizar uma simulação da prova de avaliação; 

- Execução da escala de Lá M; 

- Execução da peça “Brilha, brilha lá no céu”; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, caderno, lápis, borracha, autocolantes. 

Descrição da aula: 

A aula iniciou-se com um breve aquecimento que, em primeiro lugar, pretendeu exercitar 

alguns músculos e articulações dos membros superiores e, por último, consolidar a o suporte 

do instrumento e a pega do arco, através de exercícios já realizados nas últimas aulas. Seguiu-

se a execução de notas soltas sustentadas em três tempos, recorrendo ao exercício de divisão 

do arco, já implementado na última aula (“pai, mãe e avó”). Os alunos revelaram um maior 

controlo na distribuição de arco, em resultado de uma maior consciencialização da pulsação. 

Seguidamente, foram executados, primeiro em pizzicato e depois com arco, os exercícios para 

a colocação dos dedos da mão esquerda escritos pelo professor. Na execução com o arco, os 

alunos ainda revelaram alguma dificuldade em articular as duas mãos. O aluno G revela, 

confirmando observações anteriores, grandes competências na acuidade auditiva, 

nomeadamente na perceção de afinação. No entanto, a postura demasiado tensa da mão 

esquerda e uma posição demasiado fletida do pulso tornam o processo de afinação moroso, 

o que, por sua vez, gera alguma frustração. Comparativamente, na maior parte das vezes, o 

aluno H não identifica auditivamente os desvios na afinação. Após a realização destes 

exercícios foi realizada uma simulação da prova, em que cada aluno deveria executar a escala 

de Lá M e a peça estudada em aula. Na autoavaliação, o aluno G revelou mais uma vez um 

certo perfecionismo apontado as notas da escala que, segundo ele, não estavam na afinação 

correta. Este aluno revelou alguma autorrealização por executar a peça “Brilha, brilha lá no 

céu” de memória. Por sua vez, na autoavaliação, o aluno H revelou insatisfação com a 

qualidade de som produzido. 

 

Reflexão: 

Na execução de notas soltas sustentadas os alunos começam a revelar um maior controlo 

técnico. No entanto, a articulação do arco com a mão esquerda tem-se revelado um problema 

proeminente. O posicionamento errático da mão esquerda parece estar na origem deste 

problema. Ao longo do período a relação e a dinâmica entre os alunos tem-se alterado. No 

começo, o aluno H revelava claramente uma maior facilidade na execução instrumental, no 

entanto, o aluno G tem apresentado um estudo mais regular, executando todos os exercícios 

de memória. O aluno G tem revelado também uma predisposição em arriscar, mesmo 

quando não está completamente seguro, o que, na opinião do estagiário, é uma atitude 

potencializadora no processo de aprendizagem. Por sua vez, o aluno H, que no início 
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mostrava alguma confiança, em consequência da autoconsciência das suas próprias 

competências, começa a revelar alguma desmotivação quando deparado com o progresso 

mais expressivo do colega. Esta competição passiva entre colegas deve ser regulada pelo 

professor de forma a tornar-se construtiva e potencializadora e não repressora. No entanto, 

realçamos que este é um dos desafios na realização de aulas instrumentais em grupo de 

pequenas dimensões. Um terceiro elemento poderia ajudar a equilibrar a dinâmica do grupo.  

 

• Aula N.º 8 – aula assistida 

Data: 13 dezembro Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Exercícios de colocação dos dedos da mão esquerda; 

Descrição da aula: 

Finalizada a prova de avaliação, o professor cooperante aproveitou a aula antes da 

interrupção letiva de natal para refletir sobre o trabalho desenvolvido durante o primeiro 

período. De forma a tornar as aulas mais produtivas, foi acordado que os alunos teriam 5 

minutos de intervalo para falar com o professor sobre o que quisessem, desde que 

mantivessem concentrados no restante período de aula. No final da aula foram ainda 

realizados alguns exercícios de colocação dedos, enfatizando a importância da posição do 

pulso.  

Conteúdo Programático – 2.º Período 

Escalas Escala e arpejo de Lá M em 1 oitavas; 

 

 

Peças e concertos 

Brilha, brilha lá no céu, Suzuki livro I, S. Suzuki; 

Balão do João, Suzuki livro I, S. Suzuki; 

“Go tell aunt rhody”, Suzuki livro I, S. Suzuki; 
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• Aula N.º 9 – aula coadjuvada 

Data: 3 de janeiro Hora: 10h30 – 11h20 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

- Consciência corporal (cinestesia); 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e 

timbre; 

- Coordenação psicomotora; 

- Correlação entre processos de 

acuidade auditiva e processos 

mecânico-corporais; 

- Auto-observação; 

 

Fase I: aquecimento 

20 min.; 

- Exercícios de flexibilidade; 

 

- Desenvolver a flexibilidade dos 

dedos das duas mãos com o 

objetivo de promover uma 

postura menos tensa; 

 

- Execução de exercícios de flexibilidade dos dedos 

de K. Sassmannshaus; 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios e escalas; 

30 min.; 

- Corda soltas em 2 e 3 

tempos; 

- Exercícios de colocação dos 

dedos da mão esquerda; 

- Escala de Lá M em 1 oitava; 

 

- Desenvolver a produção 

sonora com base nos 

movimentos de braço e 

antebraço adjacentes; 

- Variar a velocidade de arco 

consoante as métricas 

apresentadas; 

- Desenvolver os movimentos 

corretos na colocação dos dedos 

da mão esquerda; 

- Execução de cordas soltas com dois tempos e três 

tempos (divisão do arco em dois e três partes); 

- Realização de exercícios para a colocação dos 3 

dedos na corda Lá e Mi em pizzicato; 

- Realização dos exercícios anteriores com o arco, 

salientado a coordenação entre as mãos; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, caderno, lápis, borracha, autocolantes. 

Descrição da aula: 

Em conclusão da reflexão sobre a gestão da dinâmica da sala de aula, foram propostas 

aos alunos as seguintes regras: a atribuição de autocolantes, como forma de premiação, 

consideraria duas dimensões, a apresentação do trabalho de casa e o comportamento exibido 

em aula. Relativamente ao último, foi proposto que os alunos pudessem intervir na aula com 

comentários com permissão do professor, que seria concedida após os alunos levantarem o 

dedo. Caso interviessem sem autorização, os alunos seriam punidos com um cartão amarelo. 

Se, mesmo com permissão, o comentário realizado não tivesse qualquer pertinência ou 

relação com o assunto da aula o aluno seria punido com um cartão azul. No final da aula, 

caso tivessem sido punidos com 2 cartões da mesma cor não teriam direito a receber o 

autocolante de bom comportamento. Os alunos concordaram com esta ideia, que foi 

apresentada pelo estagiário em forma de jogo. O intento da implementação deste jogo foi 

fomentar a participação ativa de ambos alunos durante toda a aula, regulando, 

concomitantemente, a periocidade e pertinência destas intervenções.  

Após acordadas as regras do jogo, a aula foi iniciada com realização de um exercício que 

promoveu a flexibilidade dos dedos, através da consciencialização e exercitação das 

articulações. O estagiário aplicou os exercícios de preparação do golpe de arco collé do 

pedagogo Sassmannshaus através de um pequeno jogo, intitulado posteriormente pelos 

alunos de “o balão do dedão”. Este exercício proponha que os alunos alongassem lentamente 

os dedos à medida que inspiravam e, posteriormente, juntamente com a expiração, fletissem 

todas as articulações dos dedos, à semelhança de um balão a esvaziar. Seguiu-se a execução 

de cordas soltas. Na intenção de desenvolver a capacidade de distribuição e velocidade do 

arco, os alunos executaram, em primeiro, notas soltas com dois tempos, e posteriormente, 3 

tempos. A pulsação era introduzida pela execução de acordes verticais ao piano. Numa fase 

mais avançada, os alunos teriam de executar sem paragens uma sequência alternada de notas 

de 3 e 2 tempos. O exercício revelou-se bastante eficaz no desenvolvimento da relação entre 

a distribuição de arco e o sentido de pulsação. No final da aula foram executados os exercícios 

de colocação dos dedos da mão esquerda, emulando o movimento dos dedos desenvolvido 

na fase inicial da aula.  
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Reflexão: 

O jogo implementado com o objetivo de gerir a dinâmica das intervenções dos alunos 

na sala de aula revelou-se bastante eficiente, sendo que os alunos se mostraram muito 

comprometidos com o jogo. Na opinião do estagiário, foi muito importante objetivar as 

regras do jogo, neste caso os critérios de avaliação, que, que por sua vez, resultariam na 

atribuição ou não de um reforço positivo. Este caso, apesar de singelo, é um exemplo da 

importância da comunicação e explicação dos critérios de avaliação aos alunos, 

principalmente se estes se coadunarem com os objetivos definidos. Nesta aula foi observado 

que os alunos não conseguiam diferenciar e filtrar um comentário relacionado com a aula de 

um comentário aleatório, muitas das vezes sobre a vida familiar dos alunos. Deste modo, a 

realização deste jogo promoveu a capacidade de os alunos discernir a pertinência e qualidade 

dos comentários realizados considerando os objetivos traçados para a aula em questão.  

 

• Aula N.º 10 - aula assistida 

Data: 10 janeiro Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Cordas soltas; 

- Exercícios para a colocação dos dedos da mão esquerda; 

- Brilha, brilha lá no céu, variações rítmicas; 

Descrição da aula: 

A aula foi iniciada com a execução de cordas soltas. O professor cooperante, para além 

de implementar o exercício realizado na aula anterior, que previa a divisão do arco em dois 

ou em três, introduziu um exercício que explorou o desenvolvimento da célula rítmica 

colcheia-duas semicolcheias, através da divisão do arco. Foi pedido que os alunos 

executassem a colcheia em dois terços do arco, sendo que a parte final do arco ficaria 

reservada para a execução das duas semicolcheias. Este processo seria repetido, iniciado desta 

vez à ponta, completando assim um ciclo. Seguidamente, o professor cooperante realizou os 

exercícios para a colocação dos dedos da mão esquerda, acrescentado um novo exercício, o 

arpejo de Lá M. A execução do arpejo introduziu um novo desafio: a execução de notas 
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dedilhadas por grau disjunto. Como trabalho de casa, o professor pediu que os alunos para 

colocassem todos os dedos sequencialmente até chegar à nota dedilhada pretendida. Numa 

fase mais avançada, os alunos deveriam colocar apenas o dedo em questão. Na fase final da 

aula foi executada a peça “Brilha, brilha lá no céu” com a variação rítmica trabalhada 

anteriormente. Dado que a arcada já estava consolidada e as notas memorizadas, os alunos 

não tiveram dificuldade em executar esta tarefa.  

• Aula N.º 11 – aula assistida 

Data: 17 janeiro Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Cordas soltas; 

- Exercícios para a colocação dos dedos da mão esquerda; 

- “O Balão do João”; 

Descrição da aula: 

O professor cooperante iniciou esta aula com o exercício de sustentação de notas soltas 

com ritmos já introduzidos na última aula, atendendo sempre à distribuição e velocidade do 

arco como parâmetro prioritário. Após a realização de todas as variantes, foi introduzido um 

novo ritmo, ritmo este composto por duas notas curtas e uma nota longa, a inversão do 

último ritmo introduzido. Por esta razão, os alunos assimilaram-no com alguma facilidade. 

A introdução deste novo ritmo esteve associada com a nova peça a estudar, “O Balão do 

João”.  Seguidamente, foi realizada uma leitura da primeira frase desta nova peça, onde foi 

possível identificar dois dos conteúdos técnicos trabalhados nas últimas aulas: o ritmo já 

mencionado e a progressão melódica por graus disjuntos. Os alunos revelaram alguma 

dificuldade na execução dos graus disjuntos, demorando algum tempo até colocar 

sequencialmente todos os dedos até a nota desejada. Na segunda parte da frase, uma escala 

de Lá M até a dominante, os alunos demonstraram relativa facilidade na execução. Contudo, 

na final da frase, a execução posterior do arpejo de Lá M confirmou a dificuldade na leitura 

e execução dos graus disjuntos. Os alunos têm revelado melhorias na leitura dos exercícios, 

de modo que, o professor cooperante prevê uma remoção progressiva de alguns auxiliares 

de leitura, como os números, e posteriormente, as cores.
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• Aula N.º 12 – aula coadjuvada 

Data: 24 de janeiro Hora: 10h30 – 11h20 Sala: P2 

 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

- Consciência corporal (cinestesia); 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e 

timbre; 

- Coordenação psicomotora; 

- Correlação entre processos de 

acuidade auditiva e processos 

mecânico-corporais; 

- Auto-observação; 

 

 

 

 

Fase I: aquecimento 

15 min.; 

- Exercícios consolidação pega 

do arco; 

 

- Desenvolver os músculos proeminentes 

na pega do arco; 

- Desenvolver o movimento de pronação 

do antebraço direito com e sem arco; 

- Execução dos exercícios do “o adeus do 

arco” a “aranha” e “ligar o carro”; 

 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios e 

escalas; 

35 min.; 

- Cordas soltas em várias 

arcadas; 

- Exercícios de colocação dos 

dedos da mão esquerda; 

- Escala e arpejo de Lá M em 1 

oitava; 

- “O balão do João”; 

- Aprimorar a distribuição do arco, em 

consequência de uma variação de 

velocidade, na execução de várias células 

rítmicas; 

- Desenvolver os movimentos corretos na 

colocação sequencial dos dedos da mão 

esquerda; 

- Desenvolver a colocação disjunta dos 

dedos (arpejo de Lá M); 

- Execução a solo e em conjunto da 

primeira parte da peça “O balão do João”; 

- Execução de notas sustentadas em cordas 

soltas (corda Lá e Mi) em várias células 

rítmicas, enfatizando a respetiva 

distribuição do arco;  

- Execução da escala de Lá M; 

- Execução do arpejo de Lá M de forma a 

trabalhar a colocação de dedos por graus 

disjuntos; 

- Execução conjunta da primeira parte da 

peça; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, caderno, lápis, borracha, autocolantes. 

Descrição da aula: 

O estagiário iniciou a aula com a realização em conjunto de exercícios para desenvolver 

os músculos envolvidos na pega do arco. Estes exercícios assumem uma designação 

metafórica para uma melhor compreensão por parte dos alunos. Em casos pontuais, foi 

pedido que os alunos atribuíssem uma designação ao próprio exercício, de forma a tornar o 

processo de aprendizagem mais envolvente e significativo. Em primeiro, realizou-se o 

exercício da “aranha” que consistia em movimentar a mão ao longo da vara do arco, sem 

perder a posição da pega. Numa primeira fase, a vara mantinha uma orientação vertical, na 

fase mais avançada, uma orientação horizontal. De seguida, foi realizado o exercício de “ligar 

o carro”, designação esta atribuída pelos alunos, que visava estimular o movimento de 

pronação do antebraço direito através do relaxamento completo do cotovelo, sendo que o 

movimento resultante é semelhante ao movimento de rodar uma chave. De seguida, foi 

realizada uma variante deste exercício com o arco, ao qual os alunos chamaram de “o adeus 

do arco”. Para além dos objetivos supracitados, este exercício promove também o 

fortalecimento do dedo mindinho direito, essencial para o equilíbrio do arco na execução ao 

talão. Após a finalização do aquecimento, foram executadas notas soltas sustentadas com as 

várias rítmicas trabalhadas na aula anterior. De seguida, foi executada a escala de Lá M. Os 

alunos revelaram ainda alguns problemas de afinação, não identificando as eventuais notas 

desafinadas. Ao piano, o professor estagiário executou a escala com o aluno, de forma a 

introduzir um elemento de comparação. Aqui os alunos revelaram reações significativamente 

divergentes. O aluno G revelou uma maior capacidade em identificar as notas desafinadas, 

revelando algum perfecionismo na tentativa de correção. Em contrapartida, o aluno H não 

revelou tantas competências na perceção da altura dos sons, revelando menor ambição e 

motivação em completar a tarefa com distinção. Na execução do arpejo de Lá M, os alunos 

ainda revelaram alguma dificuldade na colocação dos dedos. Apesar de a planificação prever 

a execução a solo e, posteriormente em conjunto da primeira parte da obra, por falta de 

tempo, não foi possível executar este último objetivo para a presente aula. 

Reflexão: 

A inclusão ativa dos alunos no processo de construção dos exercícios, ainda que esta 

inclusão seja apenas superficial, através da atribuição do nome para o exercício em questão, 

tem-se revelado uma estratégia muito positiva. Os alunos revelam uma maior envolvência 
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com o exercício e, em consequência, um maior interesse. A estratégia de premiar os alunos 

por cumprir com as tarefas propostas para casa e pelo comportamento demonstrado na sala 

de aula tem resultado numa diferenciação dos alunos. O aluno G, como já referido, tem se 

revelado bastante cumpridor, executando regularmente os exercícios de memória. O aluno 

H não tem demonstrado a mesma dedicação. O estagiário receia que esta situação possa levar 

a uma maior desmotivação do aluno H. As intervenções dos alunos durante a aula têm-se 

revelado mais produtivas, ainda que muitas das vezes surgem como correções depreciativas 

do colega. O professor deverá promover um discurso e uma avaliação mais construtiva por 

parte dos alunos. A inclusão de mais atividades em conjunto poderá ainda enriquecer e 

valorizar o processo de aprendizagem dos alunos. 

 

• Aula N.º 13 – aula assistida 

Data: 31 janeiro Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Conteúdos:  

- Cordas soltas; 

- Exercícios para a colocação dos dedos da mão esquerda; 

- “O Balão do João”; 

Descrição da aula: 

O professor cooperante iniciou a aula com a realização das já habituais cordas soltas com 

as variantes rítmicas já introduzidas. Durante os exercícios, o professor chamou várias vezes 

a atenção dos alunos para corrigir a posição da mão direita, pedindo que os alunos 

mantivessem um círculo entre o polegar e os restantes dedos, através da comparação com a 

boca de um leão em oposição a um bico de um pato. Em seguida, foram executados os vários 

exercícios de colocação dos dedos da mão esquerda, dando especial atenção ao arpejo de Lá 

M, que se tem revelado nas aulas anteriores como o mais desafiante. No final da aula foi 

ainda realizada a leitura da parte final da peça “O balão do João”. Como já foi observado 

anteriormente, os alunos têm revelando melhorias significativas no processo de leitura.  
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• Aula N.º 14 – aula assistida 

Data: 7 fevereiro Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Cordas soltas; 

- Escala e arpejo de Lá M (1 oitava); 

- “O Balão do João”; 

Descrição da aula: 

Ao longo deste período, os alunos têm revelado a vontade de se apresentarem em 

público, por esta razão, a comunicação que no dia 14 de março realizar-se-ia uma audição de 

classe deixou os alunos eufóricos e extremamente motivados. O professor cooperante 

acordou com os alunos que ambos deveriam preparar as duas peças até agora estudadas – 

“Brilha, brilha, lá no céu” e “O balão do João” – e que, uma semana antes da audição, a obra 

a executar seria sorteada. Após os ânimos acalmarem, a aula foi iniciada. 

A estruturação desta aula seguiu o mesmo modelo da aula passada. Contudo, a grande 

parte da aula foi centrada na correção da posição da mão esquerda com o intento de melhorar 

a afinação e promover a independência de dedos, importante para a colocação dos dedos em 

graus disjuntos. O professor começou com os exercícios de notas sustentadas, prosseguindo 

para os exercícios de colocação dos dedos da mão esquerda. Nestes, o professor concentrou-

se na correção da posição dos alunos que, curiosamente, revelam problemas viciosos, de uma 

certa perspetiva, opostos. O pulso do aluno G revela uma posição demasiada fletida em 

direção à escala do instrumento, apoiando o próprio braço do instrumento do pulso. Uma 

das razões que poderá levar ao aluno sustentar o braço do instrumento no pulso é utilização 

inadequada da almofada que ao não promover um auxílio eficiente no suporte no 

instrumento poderá induzir o aluno a procurar outros soluções menos convencionais e 

eficientes. No caso do aluno H, verifica-se a situação oposta, o pulso do aluno está 

exageradamente fletido no sentido oposto à escala do instrumento e, em consequência, os 

dedos ficam muito afastados da mesma. O professor fez várias correções ao longo da aula, 

mas estes problemas já apresentam um carácter vicioso, de modo que, será um desafio 

reverter esta situação, atendendo a concentração limitada dos alunos na correção destes 

parâmetros. No final da aula foi ainda executada a peça em questão.
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• Aula N.º 15 – aula coadjuvada 

Data: 21 fevereiro Hora: 10h30 – 11h20 Sala: P2 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

- Consciência corporal (cinestesia); 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e 

timbre; 

- Coordenação psicomotora; 

- Correlação entre processos de 

acuidade auditiva e processos 

mecânico-corporais; 

- Auto-observação; 

 

Fase I: aquecimento 

15 min.; 

- Suporte do instrumento; 

- Exercícios destreza e 

independência dos dedos da 

mão esquerda; 

- Corrigir a posição no suporte do 

instrumento; 

- Desenvolver a independência dos dedos 

da mão esquerda; 

- Ajustamento do posicionamento do 

cotovelo esquerdo no suporte do 

instrumento; 

- Realização de exercícios de destreza para 

a mão esquerda; 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios e escalas; 

20 min.; 

- Cordas soltas em várias 

arcadas; 

- Escala e arpejo de Lá M em 1 

oitava; 

 

- Aprimorar a distribuição do arco, em 

consequência de uma variação de 

velocidade, na execução de várias células 

rítmicas; 

- Desenvolver a colocação disjunta dos 

dedos (arpejo de Lá M); 

  

- Execução de notas sustentadas em cordas 

soltas (corda Lá e Mi) em várias células 

rítmicas, enfatizando a respetiva 

distribuição do arco;  

- Execução da escala e arpejo de Lá M de 

forma a trabalhar a colocação de dedos por 

graus disjuntos; 

Fase III: execução em conjunto 

das obras estudadas; 

15 min.; 

- “O balão do João”; - Execução a solo e em conjunto da peça 

“O balão do João”; 

- Execução da obra com recurso à memoria 

musical;   

- Execução a solo e em conjunto da peça 

“O balão do João”, com e sem o auxílio da 

partitura; 



218 

 
 

Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, caderno, lápis, borracha, autocolantes. 

Descrição da aula: 

Como habitual, os alunos revelaram muita energia nas tarefas propostas durante a aula. 

Apesar de geralmente ser um aspeto positivo para o trabalho desenvolvido, por vezes torna-

se difícil para o professor conseguir a atenção dos alunos. Em consequência das observações 

anteriormente realizadas, foi previsto incluir pontualmente uma terceira fase na aula que 

consistia na realização de uma atividade em conjunto, neste caso, a execução em conjunto 

da peça. O professor estagiário ainda concedeu a meio da aula um período intervalar de 5 

minutos, onde os alunos puderam falar com o professor, este período de tempo foi designado 

pelos alunos por “tempo da conversa”.  

A aula foi iniciada com o exercício já implementado no 1.º período, “A estátua da 

liberdade” do pedagogo P. Rolland. Na última aula foram identificados problemas opostos 

na posição do pulso esquerdo dos alunos, no entanto, apesar desta oposição, ambos revelam 

um problema em comum no cotovelo esquerdo que, por sua vez, se encontra à esquerda do 

instrumento, em vez de estar sob o tampo inferior. A realização do exercício anterior teve o 

objetivo de introduzir esta correção. No entanto, após a execução das escalas os hábitos 

viciosos dos alunos prevaleceram sobre as correções sistemáticas realizadas pelo professor 

estagiário no decorrer da aula. No final da aula, foi executado, primeiramente a solo, e, 

posteriormente, em conjunto, a peça “O balão do João” de memória. 

 

Reflexão: 

Nas aulas de instrumento o professor tem facilidade em monitorizar atentamente o aluno 

em todas as atividades propostas. O professor estagiário tem recorrido sobretudo à avaliação 

formativa na realização das atividades propostas, dado que, esta avaliação permite ao aluno 

compreender os aspetos positivos e negativos da sua execução, e, por essa razão, assume-se 

como um instrumento valioso no processo de aprendizagem. Ao contrário de alunos mais 

velhos, estas alunas, para além da avaliação formativa, têm necessidade de serem avaliadas 

no final da aula. Desta forma, o professor aplicou uma ferramenta de avaliação através 

atribuição de uma cor (vermelho, amarelo ou verde) correspondente ao desempenho das 

alunas no final de aula. Nesta aula, os alunos obtiveram a cor verde e, por isso, ganharam um 

autocolante.   
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• Aula N.º 16 – aula coadjuvada 

Data: 28 de fevereiro Hora: 10h30 – 11h20 Sala: P2 

 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

- Consciência corporal (cinestesia); 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e 

timbre; 

- Coordenação psicomotora; 

- Correlação entre processos de 

acuidade auditiva e processos 

mecânico-corporais; 

- Auto-observação; 

 

Fase I: aquecimento 

15 min.; 

- Métricas regulares binária e 

ternária; 

- Métrica irregular (5/4); 

- “Brilha, brilha lá no céu”; 

- Identificar auditivamente, através do 

movimento corporal, as métricas propostas 

na execução da obra “Brilha, brilha lá no 

céu”, executado pelo professor ao violino; 

- O professor executará no violino a peça “A 

estrelinha” nas várias métricas referidas.  As 

alunas terão o objetivo de identificar as 

mesmas, através de manifestação de 

movimentos associados previamente; 

Fase II: Trabalho técnico: execução 

de exercícios e escalas; 

15 min.; 

- Cordas soltas em várias 

arcadas; 

- Escala e arpejo de Lá M em 1 

oitava em métrica binário e 

ternária; 

 

- Aprimorar a distribuição do arco, em 

consequência de uma variação de velocidade, 

na execução de várias células rítmicas; 

- Desenvolver a colocação disjunta dos dedos 

(arpejo de Lá M); 

- Desenvolver a noção de afinação, através da 

execução da escala com acompanhamento 

harmónico; 

- Execução de notas sustentadas em cordas 

soltas (corda Lá e Mi) em várias células 

rítmicas, enfatizando a respetiva distribuição 

do arco;  

- Execução da escala e arpejo de Lá M de 

forma a trabalhar a colocação de dedos por 

graus disjuntos; 

- Execução da escala com acompanhamento 

de piano; 

Fase III: execução em conjunto das 

obras estudadas; 

20 min.; 

- “O balão do João”; - Execução a solo e em conjunto da peça “O 

balão do João”; 

- Executar a obra com recurso à memoria 

musical;   

- Identificação da métrica da obra trabalhada; 

- Execução a solo e em conjunto da peça “O 

balão do João”, com e sem o auxílio da 

partitura; 

- Relacionar o exercício proposto na fase 

inicial da aula  
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, caderno, lápis, borracha, autocolantes. 

Descrição da aula: 

Nesta aula, o professor estagiário implementou um aquecimento díspar dos 

aquecimentos realizados até o momento. Em vez de se debruçar na exercitação e 

consciencialização de determinados músculos e articulações importantes para a execução do 

violino, o estagiário pretendeu implementar uma estratégia de aprendizagem holística, 

partindo de um conteúdo musical rítmico, a métrica regular binária (2/4) e ternária (3/4) e a 

métrica irregular (4/5). Em primeiro lugar, o estagiário propôs um exercício explanado na 

cadeira Didática da Música II. Neste, era pretendido relacionar um movimento corporal a 

uma métrica: à métrica regular binária foi associado o estalar de dedos em contratempo, à 

métrica regular ternária foi associado a dança da valsa e por fim à métrica irregular foi 

associada à “dança do bêbado”. Foram tocadas melodias nas métricas mencionadas e, 

simultaneamente, pedido que os alunos realizassem a dança correspondente. Após 

assimiladas as danças, o estagiário executou uma melodia familiar, a melodia do “brilha, brilha 

lá no céu”, que inesperadamente alternava de métrica, passando pelas métricas trabalhadas. 

Os alunos teriam de dançar a dança correspondente a cada métrica. Os alunos conseguiram 

identificar com alguma clareza as métricas regulares, sendo que revelaram maior dificuldade 

em identificar a métrica irregular. Contudo, a reação dos alunos ao exercício foi muito 

positiva. Após a realização deste pequeno experimento, seguiu-se a execução de notas 

sustentadas em cordas soltas nas várias variantes rítmicas. Os alunos revelam já bastante 

conforto em executar, com alguma proficiência técnica, o exercício e as suas variantes. 

Imediatamente, foi executada a escala e arpejo de Lá M. A colocação dos dedos da mão 

esquerda do arpejo apresenta algumas melhorias, sendo que os alunos não precisam de tanto 

tempo entre notas para colocar os dedos, no entanto, observam-se alguns problemas de 

afinação. À semelhança da última aula, o estagiário executou a escala ao piano em conjunto 

com os alunos, primeiro em uníssono e, posteriormente, com uma harmonização da escala. 

Esta estratégia resultou em algumas melhorias, contudo, o problema da afinação resulta, na 

opinião do estagiário, das incorreções na posição da mão esquerda. Na última fase, foi 

executado “O balão do João”. O aluno G apresentou toda a peça de memória, enquanto que, 

o aluno H apresentou apenas a primeira parte. Ainda antes da aula terminar, o professor 

questionou os alunos, perguntando qual seria a dança que fariam ao ouvir a peça executada, 

os alunos responderam inequivocamente a dança dos estalos (métrica regular binária). 
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Reflexão: 

A realização deste aquecimento atípico para uma aula de instrumento deveu-se ao 

trabalho realizado no âmbito da cadeira Didática da Música II. Nesta cadeira, foi discutida a 

fundo a importância da aprendizagem holística, elencando algumas estratégias na 

aprendizagem de determinados conteúdos. Fascinado por este modelo de aprendizagem, o 

estagiário implementou uma das estratégias elencadas na aula. O resultado positivo desta 

experiência singular foi confirmado no final da aula, quando os alunos conseguiram associar 

uma das danças à obra executada. Esta pequena e singela aplicação do ensino holístico veio 

a confirmar o potencial deste modelo de aprendizagem. No entanto, é necessário realçar que 

a formulação, planificação e implementação destas estratégias requer um maior esforço da 

parte do professor. Não obstante, a construção destas estratégias promove o 

desenvolvimento da criatividade e do pensamento divergente, não só do aluno, mas também 

do professor.
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• Aula N.º 17 - aula assistida 

Data: 7 de março Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Lá M (1 oitava); 

- “Go tell aunt rhody”, Suzuki livro I, S. Suzuki; 

Descrição da aula: 

O professor cooperante iniciou a aula com a execução da escala e arpejo de Lá M. Na 

execução destas, o professor fez constantes correções na posição da mão esquerda, tentando 

alivar o excesso de tensão criado entre o polegar e o 1.º dedo. Após terminar a execução do 

arpejo, foi proposta a leitura de uma nova obra, “Go tell aunt rhody” do livro I de S. Suzuki. 

Apesar das obras estudadas anteriormente terem sido retiradas deste método, o professor 

fez questão em escrevê-las no caderno. No entanto, para atender a pedido dos alunos, o 

professor cooperante decidiu dar aos alunos uma fotocópia da obra em questão. 

Correspondendo ao já observado em aulas anteriores, os alunos, ainda com o auxílio de cores 

associadas às várias cordas e dos números, estão a melhorar a leitura da notação, apesar de 

revelarem uma maior dificuldade na leitura do ritmo em comparação à leitura das notas. 

Apesar de não conseguirem tocar fluentemente a peça proposta para leitura, os alunos 

conseguiram solfejá-la com sucesso. Foi ainda realizado um exercício em conjunto, no qual 

enquanto um aluno solfejava um compasso o outro executava o mesmo no violino. 

Considerando que a audição de classe realizar-se-ia na próxima semana, o professor 

cooperante perguntou aos alunos se queriam decidir entre eles qual obra cada um executaria, 

os alunos chegaram a um acordo, não sendo necessária a realização de um sorteio. 
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• Aula N.º 18 – aula coadjuvada 

Data: 14 de março Hora: 10h30 – 11h20 Sala: P2 

 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

- Consciência corporal (cinestesia); 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e 

timbre; 

- Coordenação psicomotora; 

- Correlação entre processos de 

acuidade auditiva e processos 

mecânico-corporais; 

- Auto-observação; 

Fase I: aquecimento 

10 min.; 

- Colocação do violino e 

arco; 

 

- Consolidar a postura no 

suporte do instrumento; 

- Consolidar a pega do arco; 

- Execução de exercícios para a colocação do arco e 

violino; 

Fase II: preparação para a 

audição 

40 min.; 

- “Brilha, brilha lá no céu”; 

- “O balão do João”; 

- Informar os alunos dos 

procedimentos e regras de uma 

audição 

- Realizar uma simulação da 

audição; 

- Comunicar os alunos sobre as regras adjacentes às 

audições de instrumento; 

- Execução das obras com acompanhamento de piano; 

- Realização de uma simulação da audição; 
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, caderno, lápis, borracha, autocolantes. 

Descrição da aula: 

Considerando que hoje realizar-se-ia a audição de classe, foi proposto que o professor 

estagiário preparasse os alunos para este evento. A aula foi iniciada com alguns exercícios de 

aquecimento muscular. Imediatamente, foram ainda realizados alguns exercícios para 

aprimorar e consolidar a postura da mão direita e o suporte do instrumento. Após a realização 

destes, os alunos foram informados sobre algumas regras inerentes às audições, 

nomeadamente a existência de um programa que dita a ordem de execução dos alunos, a 

realização das vénias antes e depois da execução e o silencio necessário no decorrer da 

audição. No final da explanação, foi realizado um ensaio com o pianista acompanhado. Os 

alunos mostraram grande entusiasmo por tocar acompanhados por um pianista. Ainda 

durante o breve ensaio foram trabalhas as respirações que os alunos deviam efetuar para dar 

entrada ao acompanhador. No final do ensaio, foi realizada uma simulação da audição e, 

posteriormente, cada aluno realizou uma avaliação formativa do seu par, enfatizando o que 

gostou e o que gostou menos da execução. 

Reflexão: 

No caso concreto destes alunos, a audição desempenhou um fator significativo na 

motivação, na medida que, ambos propuseram apresentar a sua peça de memória. Esta 

situação não é excecional no caso do aluno G que revela sistematicamente um estudo regular 

e, por isso, é comum apresentar a execução de partes das obras ou exercícios de memória. 

Em oposição, o aluno H não tem revelado um estudo constante, e, em consequência, 

raramente executa o instrumento sem o auxílio da partitura. Em todo o caso, a apresentação 

em público é um exercício de extrema importância para o desenvolvimento de competências 

de âmbito performativo. Na avaliação dos seus pares, os alunos revelaram uma avaliação 

bastante positiva, realçando também alguns momentos de hesitação ou desafinação 

ocorridos durante a performance. 
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• Aula N.º 19 – aula assistida 

Data: 21 de março Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Lá M (1 oitava); 

- “Go tell aunt rhody”, Suzuki livro I, S. Suzuki; 

- “O balão do João”, Suzuki livro I, S. Suzuki; 

 

Descrição da aula: 

O professor cooperante iniciou aula com algumas considerações sobre a audição 

realizada na semana passada. Imediatamente, o professor pediu que os alunos descrevessem 

a sua experiência. Os alunos revelaram que a experiência foi positiva, no entanto, revelaram 

também sentir muito nervosismo na altura da performance, o que seria expectável, 

considerando que a audição se tratava da primeira apresentação pública destes alunos. Por 

esta razão, é de extrema importância realizar apresentações públicas com regularidade, sendo 

estas audições de classe ou mesmo audições entre as várias classes de instrumento, 

proporcionando aos alunos um contacto direto com outros instrumentos musicais. 

Após esta breve reflexão, o professor propôs que os alunos executassem a escala e arpejo 

de Lá M. Depois de trabalhar individualmente com os alunos, corrigindo alguns problemas 

de postura e afinação, o professor pediu que os alunos executassem em conjunto a escala e 

arpejo, sendo auxiliados pelo professor estagiário ao piano. Seguidamente, o professor pediu 

que cada aluno executasse as duas peças estudadas ao longo deste período, “Go tell aunt rhody” 

e “O balão do João”. Seguindo a tendência observada nas últimas aulas, o aluno G executou 

as obras de memória, apesar de revelar algumas dúvidas na execução da primeira obra, em 

oposição, o aluno H não revelou uma execução tão consistente. Em resultado, o professor 

cooperante fez uma chamada de atenção, realçando que o aluno não estava a cumprir as 

tarefas de casa propostas. No final da aula, o professor decidiu que na prova de avaliação os 

dois alunos executariam, juntamente com a escala e o arpejo, a peça “O balão do João”
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• Aula N.º 20 – aula coadjuvada 

Data: 28 de março Hora: 10h30 – 11h20 Sala: P2 

 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

- Consciência corporal (cinestesia); 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e 

timbre; 

- Coordenação psicomotora; 

- Correlação entre processos de 

acuidade auditiva e processos 

mecânico-corporais; 

- Auto-observação; 

Fase I: aquecimento 

20 min.; 

- Colocação do violino e arco; 

 

- Consolidar a postura no 

suporte do instrumento; 

- Consolidar a pega do arco; 

- Execução de exercícios para a colocação do arco e 

violino; 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios e escalas; 

30 min.; 

-  Corda soltas; 

- Escala e arpejo de Lá M em 1 

oitava; 

- Peça “O balão do João”; 

 

- Consciencialização e 

desenvolvimento da qualidade da 

produção sonora e dos 

movimentos adjacentes; 

- Desenvolver a perceção da 

afinação num contexto tonal; 

- Simular a prova de avaliação; 

- Promover a avaliação partindo 

de um discurso construtivista; 

- Promover a autorreflexão;  

- Execução de cordas soltas; 

- Execução da escala e arpejo de Lá M em canon; 

- Realizar uma simulação da prova de avaliação; 

- Construir uma apreciação construtiva da execução 

do colega; 

- Autoavaliar a sua performance com base nos 

aspetos positivos e nos aspetos a melhorar;   
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, caderno, lápis, borracha, autocolantes. 

Descrição da aula: 

Tratando-se da última aula antes da prova de avaliação do 2.º período, o professor 

estagiário propôs centrar esta aula na preparação da prova de avaliação, através da realização 

de uma simulação da prova e de uma avaliação e autoavaliação conduzida pelos alunos. Antes 

da realização da simulação, foi realizado um aquecimento, no qual foram realizados exercícios 

para a colocação do instrumento (“estátua da liberdade”) e para o fortalecimento dos 

músculos da mão direita (“aranha” e o “adeus do arco”). Após a realização do aquecimento, 

foram ainda executados individualmente cordas soltas sustentadas e a escala e arpejo de Lá 

M. Para desenvolver a perceção de afinação num contexto tonal específico e, 

simultaneamente, promover a autonomia e concentração dos alunos, o professor estagiário 

pediu que os alunos executassem a escala em canon, sendo que a primeira voz era executada 

pelo piano. O objetivo específico deste exercício era a execução da escala em tríades, 

salientando assim a relação das várias notas num determinado acorde (contexto harmónico). 

Terminado o exercício, foi iniciada a simulação da prova de avaliação. No final da simulação, 

o professor estagiário pediu que cada aluno realizasse uma avaliação da prestação do colega 

e uma autoavaliação com base nos pontos aspetos positivos e aspetos a melhorar, sendo 

ainda inquirido quais as estratégias de estudo a utilizar para melhorar os aspetos apontados.  

Reflexão: 

Neste período, a divergência no ritmo da aprendizagem de cada aluno tem aumentado 

exponencialmente, fruto, em grande parte, do estudo desenvolvido por estes em casa. Apesar 

de apresentarem um nível instrumental semelhante, o aluno G tem revelado necessidade em 

executar mais repertório. Na avaliação dos seus pares, os alunos revelaram uma tendência 

para apontar aspetos negativos, sugerindo uma posição defensiva. No entanto, na 

autoavaliação, os alunos revelaram posições diferentes. O aluno G revelou uma atitude 

perfecionista, mostrando-se insatisfeito, muitas das vezes injustificadamente, com a afinação. 

No entanto, apesar da insatisfação, não elencou nenhuma estratégia de estudo para melhorar 

os aspetos apontados. Por sua vez, o aluno H revelou uma atitude mais positiva e confiante, 

menosprezando os lapsos ocorridos. 
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• Aula N.º 21 – aula assistida 

Data: 4 de abril Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Prova de avaliação. 

 

 

 

• Aula N.º 22 – aula assistida 

Data: 4 de abril Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Por motivos de saúde, o professor cooperante faltou. 

 

 

 

 

 

Conteúdo Programático – 3.º Período 

Escalas Escala e arpejo de Lá M em 1 oitavas; 

 

Peças e concertos 

 

Allegro, Suzuki livro I, S. Suzuki; 
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• Aula N.º 23 - aula assistida 

Data: 9 de maio Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Lá M (1 oitava); 

- Allegro, Suzuki livro I, S. Suzuki; 

 

Descrição da aula: 

A curta duração deste período apresenta um condicionamento adicional na preparação 

das aulas, na medida que, o professor cooperante teve a necessidade em despender um tempo 

extra das aulas na preparação da nova peça a apresentar na prova de avaliação do último 

período. Por esta razão, a aula foi iniciada com um breve aquecimento e, imediatamente, 

procedeu-se à leitura do Allegro de Suzuki. A partitura facultada pelo professor, foi retirada 

do método de S. Suzuki e, por esta razão, apresentava apenas alguns números (dedilhações) 

para auxiliar a leitura. Desta forma, as cores, associadas representativas das cordas do 

instrumento, foram removidas no auxílio à leitura. Os alunos revelaram alguma renitência 

em resultado desta mudança. O aluno H manifestou que a obra em questão era muito longa 

para preparar. Motivado por demonstrar aos alunos que, apesar de ser um pouco mais longa 

que as músicas anteriores, a obra não apresentava muito material para estudo, o professor 

decidiu fazer uma breve análise da obra. O professor executou o tema (1.º sistema). 

Seguidamente, propôs que os alunos escutassem atentamente a obra e que assinalassem na 

partitura sempre que ouvissem o tema executado anteriormente. Em resultado desta pequena 

análise em conjunto, os alunos compreenderam que, apesar de longa, a obra é apenas 

composta por 2 frases de quatro compassos cada, sendo que os restantes sistemas são 

repetições do tema inicial. Neste sentido, foi proposto que nesta aula os alunos trabalhem a 

primeira parte da obra. A maior dificuldade prendeu-se com a passagem entre o 2.º e o 3.º 

compasso, onde surge uma corda Mi solta e, de seguida um Ré, 3.º dedo na corda Lá. Esta 

passagem apresentou alguns problemas na preparação dos dedos na corda Lá.  
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• Aula N.º 24 – aula assistida 

Data: 20 de maio Hora: 10h30-11h20 Sala: P2 

 

Conteúdos: 

- Escala e arpejo de Lá M (1 oitava); 

- Allegro, Suzuki livro I, S. Suzuki; 

Descrição da aula: 

Antes de continuar com o trabalho realizado na aula anterior, o professor executou em 

conjunto com os alunos a escala e arpejo de Lá M. Imediatamente, o professor pediu que os 

alunos apresentassem o trabalho realizado em casa. Apesar de ainda revelar algumas 

hesitações, o aluno G executou de memória a primeira parte da obra. Por sua vez, o aluno H 

revelou ainda muitas dúvidas na execução do mesmo excerto. Antes de iniciar a leitura da 

segunda parte da obra, foi ainda trabalhada a retoma do arco entre a repetição da primeira 

parte. Nesta secção, os dois alunos revelaram o mesmo problema: a perda da noção de 

pulsação aquando do movimento de retoma. De forma a tornar este momento mais 

estruturado, o professor pediu que os alunos imobilizassem o arco no segundo tempo da 

mínima e que, apenas depois, realizassem a retoma. A aplicação desta estratégia resultou em 

melhorias imediatas, no entanto, por vezes os alunos ainda revelam alguma hesitação na 

realização do movimento. De seguida, foi realizada uma leitura da segunda parte da peça. A 

leitura desta parte revelou dois desafios: o aparecimento de duas mudanças de corda 

sequencias e o surgimento de uma corda solta seguida do segundo dedo, problema 

semelhante ao identificado na primeira parte. O professor isolou os problemas identificados 

e realizou exercícios com o intento de tornar os movimentos mais fluídos.  
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• Aula N.º 25 – aula coadjuvada  

Data: 30 de maio Hora: 10h30 – 11h20 Sala: P2 

 

Planificação da Aula 

Competências Fases da aula/Duração Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

-Leitura da notação musical; 

-Memória Musical; 

- Consciência corporal (cinestesia); 

-Acuidade auditiva: tempo, altura e 

timbre; 

- Coordenação psicomotora; 

- Correlação entre processos de 

acuidade auditiva e processos 

mecânico-corporais; 

- Auto-observação; 

Fase I: aquecimento 

10 min.; 

- Colocação do violino e arco; 

 

- Consolidar a postura no 

suporte do instrumento; 

- Consolidar a pega do arco; 

- Execução de exercícios para a colocação do arco e 

violino; 

Fase II: Trabalho técnico: 

execução de exercícios e 

escalas; 

40 min.; 

-  Corda soltas; 

- Escala e arpejo de Lá M em 1 

oitava; 

- Allegro, Suzuki livro I, S. 

Suzuki; 

 

- Desenvolver a articulação 

staccato e detaché; 

- Aplicar a articulação trabalhada 

na obra em questão; 

- Simular a prova de avaliação; 

- Promover a avaliação partindo 

de um discurso construtivista; 

- Promover a autorreflexão;  

- Execução de cordas soltas em articulações distintas, 

staccato e detaché 

- Executar a escala aplicando as articulações 

trabalhadas; 

- Aplicar e associar as articulações estudadas às 

diferentes secções da peça;  

- Realizar uma simulação da prova de avaliação; 

- Construir uma apreciação construtiva da execução 

do colega; 

- Autoavaliar a sua performance com base nos 

aspetos positivos e nos aspetos a melhorar;   
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Materiais utilizados: 

Violino e arco, estante, caderno, lápis, borracha, autocolantes, metrónomo.  

Descrição da aula: 

O estagiário iniciou a aula com um breve aquecimento, executando alguns dos exercícios 

já realizados em aulas anteriores. De seguida, foram executadas cordas soltas com o objetivo 

de desenvolver os tipos de articulação notados na peça. Primeiramente, foram executadas 

cordas soltas na articulação detaché, articulação já familiar aos alunos. De seguida, foi 

introduzido o staccato. O professor estagiário pediu que os alunos colocassem o arco no meio 

e, com um impulso enérgico mas controlado, levassem o arco até a ponta. O professor pediu 

que os alunos parassem o arco na segunda colcheia, à semelhança do que o professor 

cooperante pediu na estruturação da retoma do arco. Antes dos alunos executarem a arcada, 

o professor estagiário demonstrou sucessivas vezes, enfatizando a paragem do arco em 

contratempo. O professor pediu que os alunos executassem o exercício com o auxílio do 

metrónomo. A realização deste exercício apresentou um desafio novo para os alunos: o 

controlo na velocidade e direção do arco na realização de movimentos rápidos. Confrontado 

com este problema, o professor decidiu executar este movimento apenas com 1/3 do arco, 

recorrendo à divisão do arco em três partes e ao exercício da “mãe, pai e avó” implementado 

ao longo dos períodos transatos. Quando os alunos demonstraram algum controlo na 

velocidade e direção do arco, o professor pediu que os alunos realizassem o mesmo 

movimento começando do meio do arco. Os alunos revelaram algumas melhorias, contudo 

o professor enfatizou a importância em estudar várias vezes apenas com 1/3 do arco antes 

de realizar o exercício na sua variante original. De seguida, o professor sugeriu que os alunos 

executassem a escala com a articulação desenvolvida. Após a execução da escala, o professor 

associou esta articulação à notação expressa na segunda parte do Allegro de Suzuki. Os alunos 

executaram a obra de princípio até o fim. Entretanto, o tempo previsto para a aula terminou, 

de modo que, não foi possível realizar avaliação e autoavaliação.  

Reflexão: 

Como referido na observação da primeira aula assistida do 3.º período, a curta duração 

deste período condiciona significativamente a planificação das aulas e, em consequência, a 

aprendizagem. Esta situação torna pertinente refletir sobre a possibilidade de estruturar o 

ano letivo em semestres em vez de períodos.   
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7.2  Relatórios das Atividades Organizadas 

• Workshop 

A realização do Workshop constituiu o elo de ligação entre a investigação conduzida, 

explanada na Parte I, e a prática de ensino supervisionada. A realização da investigação 

demandou a participação de alunos tecnicamente proficientes, sendo que uma das condições 

estipuladas na admissão de participantes era que os alunos frequentassem pelo menos o 6.º 

grau do Conservatório em regime integrado. Por esta razão, a investigação não envolveu 

alunos do professor cooperante selecionados para a prática pedagógica de coadjuvação letiva. 

Contudo, o professor cooperante supervisionou e assistiu o investigador/estagiário na 

estruturação e concretização do workshop. Foram selecionados 3 participantes, sendo que em 

todo o Conservatório apenas 7 alunos cumpriam todos os requisitos pré-definidos, elencados 

no capítulo referente à seleção e caracterização da amostra. Por esta razão, e após uma 

reflexão em conjunto com o orientador científico, o investigador decidiu integrar um quarto 

participante que, apesar de não cumprir um dos requisitos – frequentava o 5.º grau -, 

revelava-se como um aluno extremamente competente, manifestando ainda interesse na 

temática.  

A realização do Workshop teve o intento de familiarizar os quatro participantes com a 

execução do instrumento sem qualquer suporte inferior auxiliar, considerando que os quatro 

participantes executam regularmente o seu instrumento com o auxílio de uma almofada de 

suporte. Desta forma, foi pretendido tornar os instrumentos de recolha de dados, a sessão 

de gravação e o teste psicoacústico, mais fiáveis, enfatizando assim a importância do papel 

do instrumentista na obtenção de dados. No entanto, esta atividade serviu também para 

consciencializar estes jovens instrumentistas da problemática em questão, promovendo 

várias reflexões baseadas numa contextualização histórica do acessório. Paralelamente à 

própria investigação, a realização desta atividade não tive o intento de dogmatizar uma ou 

outra prática, mas sim informar os participantes e promover o autoquestionamento. Apesar 

do tema da investigação ser a utilização da almofada, durante a atividade foi enfatizada a 

importância da queixeira, muitas das vezes descurada, no desenvolvimento de uma postura 

saudável. Em última instância, esta atividade visou dotar os participantes das ferramentas 

necessárias para uma escolha consciente e informada dos acessórios de suporte, 

considerando as características físicas do indivíduo e a sua identidade musical enquanto 

instrumentista como critérios proeminentes.  
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O workshop foi estruturado em 3 sessões, cada sessão com a duração de 3 horas. Para não 

interferir com o horário regular dos participantes, todas as sessões decorreram ao sábado de 

manhã, na sala pequena de orquestra. A organização e estruturação de cada sessão foi gizada 

consoante os objetivos específicos delineados. De carácter explanatório, a primeira sessão 

contou com presença conjunta de todos os participantes para uma introdução teórica da 

temática, seguindo o desenho apresentado na revisão da literatura. Na segunda sessão, foram 

introduzidos os primeiros exercícios para familiarizar os participantes com a prática do 

instrumento sem almofada, sendo posteriormente executados alguns dos excertos musicais 

comuns a apresentar em futuros testes. Por esta razão, os 4 participantes forma divididos em 

2 grupos, de forma a abordar alguns problemas individuais, sem perder as vantagens da 

aprendizagem através da observação direta entre pares. Na última sessão, foram executados 

os excertos escolhidos pelos participantes a apresentar como terceiro excerto musical no 

teste psicoacústico. Por esta razão, a sessão foi individual. Note-se que entre a segunda sessão 

e a terceira sessão distam 15 dias, com o intento dos alunos consolidarem a informação 

comunicada. Devido à indisponibilidade de vários professores orientarem este workshop, em 

consequência da sua duração, o estagiário assumiu essa responsabilidade, baseando-se na sua 

experiência performativa e em exercícios retirados da bibliografia citada. Seguidamente, serão 

expostas as planificações. 



235 

 
 

a) 1.ª Sessão – 12 de janeiro 

 

Planificação da Sessão 

Modelo da sessão Competências Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Sessão teórica 

explanatória; 

- Sessão em conjunto; 

- Duração de três horas 

com 30 minutos de 

intervalo; 

 

 

 

 

 

 

- Conhecimentos factuais sobre a 

história e evolução da técnica 

violinística; 

- Conhecimentos factuais sobre a 

utilização de acessórios no 

suporte do instrumento; 

- Pensamento crítico; 

- Autorreflexão; 

 

 

- O surgimento 

contextualizado dos 

acessórios de suporte na 

história do violino; 

- Definição do objeto em 

questão; 

- Critérios na seleção dos 

acessórios com base na 

literatura do género e 

artigos científicos; 

 - Compreender as razões e 

contexto do aparecimento dos 

acessórios de suporte (queixeira e 

almofada); 

- Identificar e associar as 

vantagens e desvantagens na 

utilização de um tipo de almofada 

(tradicional ≠ de suporte); 

- Promover uma reflexão 

individual sobre as razões que 

motivaram a escolha do acessório 

e modelo em questão; 

- Enfatizar a importância da 

queixeira no desenvolvimento de 

uma postura saudável; 

 

 

 

- Inquerir os alunos sobre os 

conhecimentos da temática; 

- Associar o aparecimento dos 

acessórios de suporte à mudança de 

paradigma técnico-postural; 

- Apresentar as posições 

relativamente à temática dos 

pedagogos mais proeminentes do 

século XX e XXI; 

- Promover o diálogo entre alunos 

centrada nas motivações da escolha 

do objeto em questão; 
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b) 2.ª Sessão – 19 de janeiro 

Planificação da Sessão 

Modelo de sessão Competências Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Sessão teórico-prática; 

- Divisão em 2 grupos, 

cada composto por 2 

participantes; 

- Duração de 1h30 

minutos para cada 

grupo; 

 

 

 

 

 

 

- Auto-observação; 

- Consciência corporal; 

- Coordenação psico-motora; 

 

 

 

 

 

- Exercícios de 

consciencialização 

corporal e suporte do 

instrumento de K. Havas, 

P. Rolland, I. Galamian, 

D. Hoppenot, W. 

Primrose; 

- Notas sustentadas; 

- Excertos musicais 1 e 2; 

 

 

- Desenvolver a consciência dos 

músculos e articulações 

envolvidos no suporte do 

instrumento sem almofada; 

- Executar notas sustentadas 

enfatizando os parâmetros 

básicos na produção sonora: 

pressão, velocidade e ponto de 

contacto do arco; 

- Aplicação dos exercícios 

realizados na execução dos 

excertos musicais 1 e 2; 

- Explanar algumas noções de 

postura saudável partindo da obra 

dos pedagogos citados nas tabelas 

anteriores; 

- Consciencializar os participantes de 

alguns movimentos indispensáveis na 

execução do instrumento sem 

almofada, através da realização de 

exercícios sequenciais; 

- Executar notas sustentadas, 

atendendo a uma relação harmoniosa 

entre a velocidade, pressão e ponto 

de contacto do arco com a corda; 

- Execução dos excertos musicais 1 e 

2, considerando o trabalho 

desenvolvido nos exercícios 

anteriores; 
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c) 3.ª Sessão – 9 de fevereiro  

Planificação da Sessão 

Modelo de sessão Competências Conteúdos Objetivos específicos Estratégias implementadas 

 

 

 

 

- Sessão prática; 

- Sessão individual 

- Duração de 45 

minutos por 

participante; 

 

 

 

 

 

 

- Auto-observação; 

- Consciência corporal; 

- Coordenação psico-motora; 

- Capacidade de adaptabilidade;  

- Expressão musical; 

 

 

- Exercícios de 

consciencialização 

corporal e suporte do 

instrumento de K. Havas, 

P. Rolland, I. Galamian, 

D. Hoppenot, W. 

Primorose; 

- Excerto Musical 3 

(escolhido pelo 

participante). 

- Desenvolver a consciência dos 

músculos e articulações 

envolvidos no suporte do 

instrumento sem almofada; 

- Executar o excerto musical 3, 

parte de uma peça estudada pelo 

participante, eliminando, dentro 

dos possíveis, os desafios técnico-

posturais resultantes da remoção 

da almofada; 

- Desenvolver a capacidade de 

adaptar-se rapidamente à 

remoção do acessório; 

 

 

- Realização de diversos exercícios 

propostos em métodos e manuais 

dos pedagogos citados; 

- Execução do excerto escolhido 

pelo participante. Correção de 

eventuais problemas técnico-

posturais resultantes da remoção da 

almofada; 

- Execução do excerto com e sem 

almofada; 
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7.3 Relatórios das Atividades com Participação Ativa 

• Concerto de Professores em Homenagem a Santa Cecília 

A realização do concerto de professores em homenagem a Santa Cecília, padroeira dos 

músicos, é já uma tradição no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga. 

Realizado no auditório Adelina Caravana às 21 horas do dia 22 de novembro, dia de Santa 

Cecília, o concerto contou com a participação de grande parte dos docentes da área 

vocacional que executaram obras do barroco italiano até o modernismo português, 

apresentadas nas mais variadas formações.  

Neste âmbito, o aluno estagiário integrou a orquestra de cordas de professores que 

executou o Concerto de Vivaldi em Sol M, RV 532, para dois bandolins, transposto para 2 

guitarras, executadas pelo prof. Vítor Gandarela e pelo prof. Rui Gama. Foram planificados 

dois ensaios a realizar nos dias 14 e 21 de novembro às 19h. Para além destes ensaios, foi 

realizado o já habitual ensaio de colocação no dia do concerto. 

A realização desta atividade permitiu ao estagiário conhecer e relacionar-se com os 

docentes do departamento de cordas, provendo também a interação de índole performativa 

entre colegas, que se relacionam diariamente na condição de professores. A realização do 

concerto foi indubitavelmente um sucesso pelos números expressivos da assistência, que 

juntou toda a comunidade envolvente do Conservatório, desde o corpo docente e discente, 

encarregados de educação, ex-alunos e mesmo melómanos. O programa do concerto foi 

apresentado no formato powerpoint, de modo que, o professor cooperante emitiu uma 

declaração de como o estagiário participou na atividade em questão82. 

 

 

 
82 Consultar Anexo XX. 
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• Audição de classe do prof. Ricardo Godinho  

Apesar das eventuais dificuldades inerentes à organização de uma audição de classe, no 

dia 14 de março, pelas 21 horas, foi organizada a audição da classe do prof. Ricardo Godinho. 

A audição realizou-se na sala de orquestra do Conservatório e contou com a participação de 

11 alunos, desde o 1.º ano de iniciação até o 5.º grau, e três pianistas acompanhadores. O 

público foi composto maioritariamente pelos encarregados de educação e familiares dos 

alunos. Dos 4 alunos que integraram a prática pedagógica de coadjuvação letiva, apenas o 

aluno F não compareceu, tal como tinha sucedido na aula da manhã. O professor cooperante 

informou que as faltas se deveram a um pequeno acidente que impossibilitou o aluno de 

tocar instrumento durante um curto espaço de tempo. Realizaremos uma breve observação 

dos alunos lecionados pelo estagiário. 

Aluno G: revelou algum nervosismo, parte por ser a primeira apresentação pública do 

aluno e também por ter sido o aluno a iniciar a audição. Contudo, apresentou a obra “Brilha, 

brilha lá no céu” de memória. O aluno revela muito brio e motivação a executar o 

instrumento. No entanto, após ter finalizado a sua participação, e apesar dos avisos realizados 

pelos professores na aula durante a manhã, o aluno não revelou um comportamento 

exemplar, falando constantemente com o seu colega. 

Aluno H: à semelhança do colega também revelou algum nervosismo antes de entrar em 

palco. No entanto, o nervosismo não foi visível durante a execução. O aluno apresentou 

também a obra “O balão do João” de memória. Como já referido, juntamente com o seu 

colega, o aluno G, o aluno H não revelou uma atitude exemplar após terminar a sua 

participação. 

Aluno E: contrariamente aos alunos anteriores, o aluno E não executou a obra de 

memória. No entanto, o aluno demonstrou algumas melhorias significativas 

comparativamente à execução da obra nas aulas anteriores.  

Reiterando a ideia já exposta na observação das aulas, a realização de apresentações 

públicas é uma experiência de enorme valor no desenvolvimento de competências 

performativas e no desenvolvimento motivacional dos alunos. O programa da audição estará 

disponível para consulta em anexo83. 

 
83  Consultar Anexo XXI. 
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8. Reflexão Final 

Apesar de laboriosa, esta experiência permitiu ao estagiário aplicar muitas das 

competências desenvolvidas durante a sua formação nos últimos dois anos. No entanto, 

nesta reflexão final, não serão reiteradas algumas das conclusões já enunciadas ao longo deste 

relatório, mas sim apresentadas algumas preocupações e propostas em resultado destas 

mesmas conclusões. 

 No Projeto Educativo de 2014-2018, documento mais atualizado disponível no site da 

instituição, é assumido que a missão do Conservatório é “… a formação especializada de 

elevado nível técnico, artístico, cultural e humana dos seus alunos, visando o 

desenvolvimento das competências necessárias para a formação de futuros profissionais na 

área da música …” (CMCG, 2014, p. 9). No entanto, segundo dados facultados pelo 

professor cooperante, das 2 turmas de 9.º ano, considerando que cada turma era composta 

por 23 alunos, apenas 9 alunos ingressaram no ensino secundário integrado, sendo que a taxa 

de aproveitamento é de 19,6%. Estes dados revelam-se mais preocupantes quando é 

conhecida a intenção do ministério da educação reduzir o tempo das aulas de instrumento 

no ensino básico. Estes factos ameaçam o incumprimento do objetivo supracitado, a 

formação de futuros profissionais na área música, pelo menos a formação de instrumentistas 

profissionais, principalmente quando as escolas profissionais de música, dada a sua maior 

autonomia curricular, mantêm uma aposta mais intensa nessa área curricular. Contudo, o 

espírito pioneiro do Conservatório ainda se mantém vivo, e nos últimos anos tem revelado 

uma ação meritória na democratização da música  através de sucessivos protocolos para o 

ensino de música em regime articulado, primeiro com o Agrupamentos de Escolas de 

Maximinos (2017/2018)  e, mais recentemente, com o Agrupamentos de Escolas de 

Mosteiro e Cávado (2019/2020). No entanto, estas novas medidas exigem uma nova reflexão 

e restruturação da missão do Conservatório no que diz respeito a formação de futuros 

instrumentistas profissionais. 

A aprendizagem com base no desenvolvimento de competências tem revelado uma 

aceitação dentro da comunidade pedagógico-científica. No entanto, é recorrente que os 

programas oficiais de instrumento das várias instituições públicas, na ausência de um 

programa nacional, elenquem apenas a execução de conteúdos para a obtenção de um grau 

no ensino artístico especializado da música. Desta forma, é proposto uma reformulação do 
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programa oficial de violino do Conservatório, bem como a reestruturação dos critérios de 

avaliação da prova específica de instrumento.  

Na investigação deste relatório final foi enfatizada a importância da escolha consciente e 

informada dos acessórios de suporte auxiliar do instrumento. No entanto, durante a prática 

de coadjuvação letiva, o professor cooperante e o professor estagiário tiveram alguma 

dificuldade em guiar os alunos na procura por um conjunto de acessórios de suporte ideais. 

Esta dificuldade, resulta da necessidade dos alunos e do professor se dirigirem a 

estabelecimento comercial para poder experimentar os vários modelos de acessórios 

disponíveis. Por esta razão, é proposto que as instituições do género adquiram um conjunto 

destes acessórios, permitindo assim ao professor e aluno realizar uma experimentação que 

conduzirá certamente a melhores níveis performativos. Uma outra solução, sem 

contrapartidas financeiras para as instituições, seria estabelecer um protocolo com um 

estabelecimento comercial que cederia, ainda que temporariamente, os respetivos acessórios. 

A opção em planificar as aulas coadjuvadas em 3 fases revelou inicialmente resultados 

muito positivos, dada a rotina criada e consolidada ao longo das aulas. Não obstante, a 

mesma rotina revelou-se contraprodutiva no desenvolvimento da motivação de 

determinados alunos. Desta forma, apesar das evidentes vantagens da planificação 

tradicional, na qual são traçadas estratégias para atingir certos objetivos, é necessário realçar 

o valor da planificação mental que, contrariamente à primeira, depende inteiramente da 

resposta do aluno face às tarefas propostas. Esta planificação revela-se ainda mais imperativa 

na aula de instrumento de iniciação, onde a reação dos alunos é mais imprevisível.  

Durante a prática de coadjuvação letiva, foi intento do estagiário aplicar os princípios da 

aprendizagem holística, aplicando algumas estratégias discutidas na unidade curricular de 

Didática da Música. Todavia, a formulação de estratégias que promovam o cruzamento dos 

vários domínios das competências revelou-se um desafio, parte porque o ensino 

instrumental, em concreto o ensino do violino, revela algum distanciamento com as práticas 

de aprendizagem em voga.  

Em suma, a imersão num contexto profissional educativo revelou-se numa experiência 

de valor imensurável na formação do estagiário.
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Anexo I – Modelo de almofada de suporte patenteada por F. L. Becker em 188284. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
84 Fonte: https://patents.google.com/patent/US252923A/en.   
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Anexo II - Modelo de almofada de suporte patenteada por J. Mclay em 191985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 Fonte: 
https://patents.google.com/patent/US1296414A/en?q=~patent%2fUS2064925A,shoulder+rest&before=priority:19191
212&after=priority:19180101. 
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Anexo III - Modelo de almofada de suporte patenteada por V. Kolitsch em 193586. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 Fonte: 
https://patents.google.com/patent/US2064925A/en?q=violin&q=shoulder&q=rest&before=priority:19360101&after=
priority:19190101 
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Anexo IV – Exemplar do modelo Isny da marca Wittner87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V – Exemplar Kay Sona-Graph88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Fonte: https://www.gear4music.pt/pt/Sopros-de-madeira-sopros-de-metal-cordas/Wittner-Isny-Violin-Chin-Rest-
Clamp-3-4-4-4/21BM. 
88 Fonte: https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co34112/kay-sona-graph-6061a-speech-spectrum-
analyzer-c. 
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Anexo VI – Exemplar do modelo Korfker da Pirastro89. 

 

 

 

 
89 Fonte: https://www.pirastro-shoulderrests.com/en/korfker-rest-features/. 
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Anexo VII – Formulário do inquérito por questionário realizado aos participantes. 
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Anexo VIII – Carta de autorização endereçada aos encarregados de educação dos 

participantes. 
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Anexo IX - Fichas informativas do equipamento utilizado por cada participante. 

 

 

 

Participante A 
 
 

 
Instrumento 

 
Luthier 

 
Anónimo 

 
Ano 

 
Não identificável 

 
País/cidade 

 
Não identificável 

 
 

Arco 

Archetier Anónimo 

Ano Não identificável 

País/cidade Não identificável 

 
 

Jogo de Cordas 

Corda Mi Thomastik Dominante 

Corda Lá Thomastik Dominante 

Corda Ré Thomastik Dominante 

Corda Sol Thomastik Dominante 

 
Modelo Queixeira 

 
Guarnieri 

 
Marca/Modelo Almofada 

 
Bonmusica 

Participante B 

 
 

 
Instrumento 

 
Luthier 

 
Anónimo 

 
Ano 

 
2015 

 
País/cidade 

 
Alemanha 

 
 

Arco 

Archetier Anónimo 

Ano 2015 

País/cidade Alemanha 

 
 

Jogo de Cordas 

Corda Mi Pirastro Obligato 

Corda Lá Pirastro Obligato 

Corda Ré Pirastro Obligato 

Corda Sol Pirastro Obligato 

 
Modelo Queixeira 

 
Guarnieri 

 
Marca/Modelo Almofada 

 
Kun Solo 
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Participante C 

 
 

 
Instrumento 

 
Luthier 

J. Capela 

 
Ano 

1994 

 
País/cidade 

Espinho 

 
 

Arco 

Archetier Coda Bow 

Ano 2016 

País/cidade Não identificável 

 
 

Jogo de Cordas 

Corda Mi Pirastro Evah Pirazzi Gold 

Corda Lá Thomastik Vision Solo 

Corda Ré Thomastik Vision Solo 

Corda Sol Thomastik Vision Solo 

 
Modelo Queixeira 

 
Guarnieri 

 
Marca/Modelo Almofada 

 
FOM (almofada low cost baseada na patente 

da marca Kun) 

Participante D 

 

 

Instrumento 

Luthier Ricardo Vicenzo 

Ano Cerca de 1900 

País/cidade Não 

 

 

Arco 

Archetier Coda Bow: Modelo Diamond 

SX 

Ano 2016 

País/cidade Não identificável 

 

 

Jogo de Cordas 

Corda Mi Pirastro E. Pirazzi Gold 

Corda Lá Thomastik Infield Blue 

Corda Ré Thomastik Infield Blue 

Corda Sol Thomastik Infield Blue 

Modelo Queixeira Guarnieri 

Marca/Modelo Almofada Kun Super 
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Anexo X – Formulário do Teste Psicoacústico. 
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Anexo XI – Lista de Execução do Teste Psicoacústico 
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Anexo XII- Formulário do teste de fiabilidade. 
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Anexo XIII – Média de concordância e amplitude por critério (teste de fiabilidade). 

Critério Estabilidade Sonora 

Exemplos Observador 

A 

Observador 

B 

Observador 

C 

A/B A/C B/C Soma dos Resultados/número 

de observadores 

Amplitude 

1 2 2 1 1 1 1 1     1 

2 1 1 0 1 0 0  1/3 1 

3 -2 -3 2 1 0 0  1/3 4 

4 -3 -2 -2 1 1 1 1     1 

5 2 2 1 1 1 1 1     1 

Média de concordância entre Observadores 

 
73,33% - 

Média da Amplitude  - 1,6 

 

Critério Perceção de Intensidade 

Exemplos Observador 

A 

Observado

r B 

Observado

r C 

A/B A/C B/C Soma dos 

Resultados/número de 

observadores 

Amplitude 

6 3 2 1 1 1 1 1     2 

7 1 -3 -2 0 0 1  1/3 4 

8 2 2 1 1 1 1 1     1 

9 -1 -2 -2 1 1 1 1     1 

10 1 3 1 1 1 1 1     2 

11 3 2 2 1 1 1 1     1 

12 1 3 1 1 1 1 1     2 

Média de concordância entre Observadores 
90,48%  

-     

Média da Amplitude - 

 
1,857142857 
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Critério Not open - Open 

Exemplos Observador 

A 

Observado

r B 

Observado

r C 

A/B A/C B/C Soma dos 

Resultados/número de 

observadores 

Amplitude 

6 3 2 1 1 1 1 1     2 

7 0 0 -2 1 0 0  1/3 4 

8 1 3 2 1 1 1 1     1 

9 1 -3 0 0 0 0 0     1 

10 0 3 2 0 0 1  1/3 2 

11 2 3 2 1 1 1 1     1 

12 0 1 1 0 0 1  1/3 2 

Média de concordância entre Observadores 
57%  

-     

Média da Amplitude - 

 
2,142857 

 

Critério Metallic - Warm 

Exemplos Observador 

A 

Observado

r B 

Observado

r C 

A/B A/C B/C Soma dos 

Resultados/número de 

observadores 

Amplitude 

6 -2 -2 -2 1 1 1 1     0 

7 1 0 0 0 0 1  1/3 1 

8 -2 -1 1 1 0 0  1/3 2 

9 -1 0 0 0 0 1  1/3 1 

10 -3 -3 -3 1 1 1 1     0 

11 1 3 2 1 1 1 1     2 

12 -1 2 0 0 0 0 0     3 
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Média de concordância entre Observadores 
57,14% 

-     

Média da Amplitude - 

 
1,285714 

Critério Muted - Brilliant  

Exemplos Observador 

A 

Observado

r B 

Observado

r C 

A/B A/C B/C Soma dos 

Resultados/número de 

observadores 

Amplitude 

6 2 0 0 0 0 1  1/3 2 

7 -2 -2 -2 1 1 1 1     0 

8 2 0 2 0 1 0  1/3 2 

9 0 -3 -3 0 0 1  1/3 3 

10 1 2 2 1 1 1 1     1 

11 0 0 1 1 0 0  1/3 1 

12 1 -1 -1 0 0 1  1/3 2 

Média de concordância entre Observadores 
52,38% 

-     

Média da Amplitude - 

 
1,571429 
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Anexo XIV - Análise da Centroid, Inharmonicity e Pitch dos restantes participantes. 

 

Participante B - Sem almofada 

 Centroid Harmonicity Pitch 

1 - Sol 3 2458,88 0,983785 196,519 

2 - Sol 3 2565,13 0,989757 196,756 

9 - Lá 3 2715,33 0,990805 220,981 

10 - Lá 3 2289,02 0,9875 220,366 

3 - Ré 4 2530,43 0,960474 295,159 

4 - Ré 4 2447,75 0,976085 295,071 

11 - Fa# 4 2890,98 0,991564 374,193 

12 - Fa# 4 2878,9 0,988165 375,166 

5 - Lá 4 3661,59 0,978016 442,36 

6 - Lá 4 3584,63 0,98166 441,736 

13 - Ré 5 3122,68 0,989339 590,206 

14 - Ré 5 3122,98 0,989224 591,094 

7 - Mi 5 4213 0,984718 662,926 

8 - Mi 5 4586,36 0,97144 662,688 

15 - Si 5 4882,88 0,990522 999,006 

16 - Si 5 4765,79 0,986846 998,881 

Participante B - Com almofada 

 Centroid Harmonicity Pitch 

1 - Sol 3 2566,1 0,984093 196,7 

2 - Sol 3 2444,78 0,417724 196,657 

9 - Lá 3 2505,66 0,989906 220,684 

10 - Lá 3 2139,38 0,989747 219,312 

3 - Ré 4 2752,25 0,990826 295,035 

4 - Ré 4 2803,16 0,977185 294,926 

11 - Fa# 4 2768,66 0,982316 370,194 

12 - Fa# 4 3097,56 0,983127 368,935 

5 - Lá 4 3534,18 0,982156 442,58 

6 - Lá 4 3478,06 0,981023 442,558 

13 - Ré 5 3551,5 0,97537 593,867 

14 - Ré 5 3712,51 0,984977 595,353 

7 - Mi 5 5116,67 0,98907 662,85 

8 - Mi 5 5252,14 0,988374 663,067 

15 - Si 5 4815,99 0,992411 991,762 

16 - Si 5 4676,18 0,992934 984,009 
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Participante C - Com almofada 

 Centroid Harmonicity Pitch 

1 - Sol 3 2643,69 0,98277 196,391 

2 - Sol 3 2569,19 0,976269 196,478 

9 - Lá 3 2612,99 0,986522 219,031 

10 - Lá 3 2645,67 0,986977 219,377 

3 - Ré 4 2772,48 0,946836 294,46 

4 - Ré 4 2789,05 0,946394 294,534 

11 - Fa# 4 2573,18 0,96159 371,326 

12 - Fa# 4 2663,82 0,963814 371,005 

5 - Lá 4 3442,32 0,951178 442,172 

6 - Lá 4 3480,35 0,952293 442,569 

13 - Ré 5 3888,62 0,956762 596,085 

14 - Ré 5 3974,09 0,950379 594,342 

7 - Mi 5 5238,03 0,97495 661,593 

8 - Mi 5 5513,51 0,960871 661,3 

15 - Si 5 4215,31 0,984268 984,079 

16 - Si 5 4365,31 0,983485 993,197 

 

Participante C - Sem almofada 

 Centroid Harmonicity Pitch 

1 - Sol 3 2324,91 0,985976 196,658 

2 - Sol 3 2344,04 0,609295 196,432 

9 - Lá 3 2357,7 0,982077 220,647 

10 - Lá 3 2336,7 0,582273 220,343 

3 - Ré 4 2593,69 0,939192 294,801 

4 - Ré 4 2411,32 0,950719 294,753 

11 - Fa# 4 2716,05 0,9628 371,874 

12 - Fa# 4 3010,28 0,965526 370,507 

5 - Lá 4 3238,83 0,961143 441,252 

6 - Lá 4 3323,3 0,949584 442,839 

13 - Ré 5 4358,59 0,921859 590,487 

14 - Ré 5 4651,36 0,940689 590,215 

7 - Mi 5 4858,35 0,975086 664,199 

8 - Mi 5 4894,13 0,964921 662,197 

15 - Si 5 4551,07 0,992319 995,296 

16 - Si 5 4552,6 0,985063 995,783 
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Anexo XV - Média de concordância e amplitude por exemplo musical (teste psicoacústico). 

• Participante A 

Participante A - Excerto Musical I - Versão 2 
(com almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C 

Concordânci
a Amplitude 

Afinação 1 2 2 1 1 1 1 1 

Estabilidade do Som 1 1 2 1 1 1 1 1 

Perceção de Intensidade de Som 1 2 1 1 1 1 1 1 

Not open - Open 0 3 1 0 0 1 1/3 3 

Metallic - Warm -1 -1 1 1 0 0 1/3 2 

Muted - Brilliant -1 2 1 0 0 1 1/3 3 

Média de Concordância entre Observadores 67% - 

Média da Amplitude - 1,8333333 

Participante A - Excerto Musical II - Versão 1 
(com almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C 

Concordânci
a Amplitude 

Afinação 2 2 2 1 1 1 1 0 

Estabilidade do Som -1 2 2 0 0 1 1/3 3 

Perceção de Intensidade de Som 1 2 0 1 0 0 1/3 2 

Not open - Open 2 2 -1 1 0 0 1/3 3 

Metallic - Warm 1 1 0 1 0 0 1/3 1 

Muted - Brilliant 1 1 0 1 0 0 1/3 1 

Média de Concordância entre Observadores 44% - 

Média da Amplitude - 1,6666666 

Participante A - Excerto Musical II - Versão 2 
(sem almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C 

Concordânci
a Amplitude 

Afinação 2 3 1 1 1 1 1 2 

Estabilidade do Som 1 3 0 1 0 0 1/3 3 

Perceção de Intensidade de Som 2 2 1 1 1 1 1 1 

Not open - Open 2 3 1 1 1 1 1 2 

Metallic - Warm 1 2 -2 1 0 0 1/3 4 

Muted - Brilliant 1 2 0 1 0 0 1/3 2 

Média de Concordância entre Observadores 67% - 

Média da Amplitude - 2,3333333 

Participante A - Excerto Musical III - Versão 1 
(sem almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C 

Concordânci
a Amplitude 

Afinação 1 1 0 1 0 0 1/3 1 

Estabilidade do Som 2 -1 -1 0 0 1 1/3 3 

Perceção de Intensidade de Som 1 0 -1 0 0 0 0 2 

Not open - Open 1 2 0 1 0 0 1/3 2 

Metallic - Warm 0 -1 -1 0 0 1 1/3 1 

Muted - Brilliant 0 1 0 0 1 0 1/3 1 

Média de Concordância entre Observadores 28% - 

Média da Amplitude - 1,6666666 

Participante A - Excerto Musical III - Versão 2 
(com almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C 

Concordânci
a Amplitude 

Afinação 2 0 1 0 1 0 1/3 2 

Estabilidade do Som 2 1 1 1 1 1 1 1 
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Perceção de Intensidade de Som 1 1 1 1 1 1 1 0 

Not open - Open 2 2 2 1 1 1 1 0 

Metallic - Warm 1 2 0 1 0 0 1/3 2 

Muted - Brilliant 2 1 2 1 1 1 1 1 

Média de Concordância entre Observadores 78% - 

Média da Amplitude - 1 

 

• Participante B 

Participante B - Excerto Musical I - Versão 1 (com 
almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 3 3 1 1 1 1 1 2 

Estabilidade do Som -1 1 -2 0 1 0 1/3 3 

Perceção de Intensidade de Som -1 2 -2 0 1 0 1/3 4 

Not open - Open 0 0 0 1 1 1 1 0 

Metallic - Warm 0 1 0 0 1 0 1/3 1 

Muted - Brilliant 0 1 -1 0 0 0 0 2 

Média de Concordância entre Observadores 50% - 

Média da Amplitude - 2 

Participante B - Excerto Musical I - Versão 2 (sem 
almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação -2 1 -1 0 1 0 1/3 3 

Estabilidade do Som 1 -1 -2 0 0 1 1/3 3 

Perceção de Intensidade de Som -1 -1 -1 1 1 1 1 0 

Not open - Open 0 0 -1 1 0 0 1/3 1 

Metallic - Warm 0 -2 0 0 1 0 1/3 2 

Muted - Brilliant 0 -1 -1 0 0 1 1/3 1 

Média de Concordância entre Observadores 44% - 

Média da Amplitude - 1,66666667 

Participante B - Excerto Musical II - Versão 1 (com 
almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 2 3 1 1 1 1 1 2 

Estabilidade do Som 1 2 1 1 1 1 1 1 

Perceção de Intensidade de Som 1 2 1 1 1 1 1 1 

Not open - Open 1 2 1 1 1 1 1 1 

Metallic - Warm 1 -1 1 0 1 0 1/3 2 

Muted - Brilliant 1 2 0 1 0 0 1/3 2 

Média de Concordância entre Observadores 78% - 

Média da Amplitude - 1,5 

Participante B - Excerto Musical II - Versão 2 (sem 
almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação -1 2 2 0 0 1 1/3 3 

Estabilidade do Som 0 2 0 0 1 0 1/3 2 

Perceção de Intensidade de Som 1 2 1 1 1 1 1 1 

Not open - Open 1 3 2 1 1 1 1 2 

Metallic - Warm 1 2 -1 1 0 0 1/3 3 
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Muted - Brilliant 1 3 1 1 1 1 1 2 

Média de Concordância entre Observadores 67% - 

Média da Amplitude - 2,16666667 

Participante B - Excerto Musical III - Versão 1 (sem 
almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 1 1 -2 1 0 0 1/3 3 

Estabilidade do Som 1 -1 -1 0 0 1 1/3 2 

Perceção de Intensidade de Som 0 0 -1 1 0 0 1/3 1 

Not open - Open -1 2 1 0 0 1 1/3 3 

Metallic - Warm 1 -1 -1 0 0 1 1/3 2 

Muted - Brilliant -1 2 0 0 0 0 0 3 

Média de Concordância entre Observadores 28% - 

Média da Amplitude - 2,33333333 

Participante B - Excerto Musical III - Versão 2 (com 
almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 2 2 2 1 1 1 1 0 

Estabilidade do Som 2 2 2 1 1 1 1 0 

Perceção de Intensidade de Som 1 2 2 1 1 1 1 1 

Not open - Open 1 2 2 1 1 1 1 1 

Metallic - Warm 1 2 1 1 1 1 1 1 

Muted - Brilliant 2 2 2 1 1 1 1 0 

Média de Concordância entre Observadores 100% - 

Média da Amplitude - 0,5 

 

• Participante C 

Participante C - Excerto Musical I - Versão 1 
(sem almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 3 3 2 1 1 1 1 1 

Estabilidade do Som 3 3 2 1 1 1 1 1 

Perceção de Intensidade de Som 1 2 -1 1 0 0 1/3 3 

Not open - Open 1 2 0 1 0 0 1/3 2 

Metallic - Warm 2 3 0 1 0 0 1/3 3 

Muted - Brilliant 2 2 -1 1 0 0 1/3 3 

Média de Concordância entre Observadores 56% - 

Média da Amplitude - 2,16666667 

Participante C - Excerto Musical I - Versão 2 
(com almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação -1 2 2 0 0 1 1/3 3 

Estabilidade do Som 0 2 2 0 0 1 1/3 2 

Perceção de Intensidade de Som 0 2 0 0 1 0 1/3 2 

Not open - Open 0 3 1 0 0 1 1/3 3 

Metallic - Warm 1 1 1 1 1 1 1 0 

Muted - Brilliant 0 2 0 0 1 0 1/3 2 

Média de Concordância entre Observadores 44% - 

Média da Amplitude - 2 
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Participante C - Excerto Musical II - Versão 1 
(sem almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 1 2 2 1 1 1 1 1 

Estabilidade do Som 2 3 2 1 1 1 1 1 

Perceção de Intensidade de Som 1 2 2 1 1 1 1 1 

Not open - Open -1 3 2 0 0 1 1/3 4 

Metallic - Warm 0 2 -1 0 0 0 0 3 

Muted - Brilliant 1 2 2 1 1 1 1 1 

Média de Concordância entre Observadores 72% - 

Média da Amplitude - 1,83333333 

Participante C - Excerto Musical II - Versão 2 
(com almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 3 3 2 1 1 1 1 1 

Estabilidade do Som 2 2 1 1 1 1 1 1 

Perceção de Intensidade de Som 1 1 1 1 1 1 1 0 

Not open - Open -1 1 1 0 0 1 1/3 2 

Metallic - Warm 0 0 -1 1 0 0 1/3 1 

Muted - Brilliant 2 1 2 1 1 1 1 1 

Média de Concordância entre Observadores 78% - 

Média da Amplitude - 1 

Participante C - Excerto Musical III - Versão 1 
(com almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 3 3 2 1 1 1 1 1 

Estabilidade do Som 1 3 0 1 0 0 1/3 3 

Perceção de Intensidade de Som 1 2 1 1 1 1 1 1 

Not open - Open 0 1 0 0 1 0 1/3 1 

Metallic - Warm 2 3 1 1 1 1 1 2 

Muted - Brilliant -1 2 0 0 0 0 0 3 

Média de Concordância entre Observadores 61% - 

Média da Amplitude - 1,83333333 

Participante C - Excerto Musical III - Versão 2 
(sem almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 3 3 2 1 1 1 1 1 

Estabilidade do Som 3 3 2 1 1 1 1 1 

Perceção de Intensidade de Som 2 3 2 1 1 1 1 1 

Not open - Open 0 2 2 0 0 1 1/3 2 

Metallic - Warm 3 3 0 1 0 0 1/3 3 

Muted - Brilliant -1 3 1 0 0 1 1/3 4 

Média de Concordância entre Observadores 67% - 

Média da Amplitude - 2 
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• Participante D 

Participante D - Excerto Musical I - Versão 1 
(com almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 3 3 2 1 1 1 1 1 

Estabilidade do Som 2 3 2 1 1 1 1 1 

Perceção de Intensidade de Som 2 2 0 1 0 0 1/3 2 

Not open - Open 1 1 1 1 1 1 1 0 

Metallic - Warm 0 3 1 0 0 1 1/3 3 

Muted - Brilliant 1 0 0 0 0 1 1/3 1 

Média de Concordância entre Observadores 66,67% - 

Média da Amplitude - 1,33 

Participante D - Excerto Musical I - Versão 2 
(sem almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 2 3 2 1 1 1 1 1 

Estabilidade do Som 2 3 2 1 1 1 1 1 

Perceção de Intensidade de Som 2 2 1 1 1 1 1 1 

Not open - Open 1 2 2 1 1 1 1 1 

Metallic - Warm -2 2 2 0 0 1 1/2 4 

Muted - Brilliant 1 2 1 1 1 1 1 1 

Média de Concordância entre Observadores 92% - 

Média da Amplitude - 1,50 

Participante D - Excerto Musical II - Versão 1 
(sem almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 2 2 2 1 1 1 1 0 

Estabilidade do Som 2 2 2 1 1 1 1 0 

Perceção de Intensidade de Som 2 2 2 1 1 1 1 0 

Not open - Open 1 3 2 1 1 1 1 2 

Metallic - Warm 1 0 1 0 1 0 1/3 1 

Muted - Brilliant 2 0 2 0 1 0 1/3 2 

Média de Concordância entre Observadores 77,78% - 

Média da Amplitude - 0,83 

Participante D - Excerto Musical II - Versão 2 
(com almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 2 3 2 1 1 1 1 1 

Estabilidade do Som 2 3 1 1 1 1 1 2 

Perceção de Intensidade de Som 2 3 1 1 1 1 1 2 

Not open - Open 1 2 1 1 1 1 1 1 

Metallic - Warm -2 3 1 0 0 1 1/3 5 

Muted - Brilliant 2 3 1 1 1 1 1 2 

Média de Concordância entre Observadores 88,89% - 

Média da Amplitude - 2,17 

Participante D - Excerto Musical III - Versão 1 
(com almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 2 2 2 1 1 1 1 0 

Estabilidade do Som 2 2 2 1 1 1 1 0 

Perceção de Intensidade de Som 1 2 2 1 1 1 1 1 

Not open - Open 0 1 2 0 0 1 1/3 2 
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Metallic - Warm 1 1 1 1 1 1 1 0 

Muted - Brilliant 0 0 2 1 0 0 1/3 2 

Média de Concordância entre Observadores 77,78% - 

Média da Amplitude - 0,83 

Participante D - Excerto Musical III - Versão 2 
(sem almofada) 

Avaliador 
A 

Avaliador 
B 

Avaliador 
C A/B A/C B/C Concordância Amplitude 

Afinação 2 2 3 1 1 1 1 1 

Estabilidade do Som 3 2 2 1 1 1 1 1 

Perceção de Intensidade de Som 3 2 0 1 0 0 1/3 3 

Not open - Open 1 2 2 1 1 1 1 1 

Metallic - Warm 2 3 2 1 1 1 1 1 

Muted - Brilliant 0 3 1 0 0 1 1/3 3 

Média de Concordância entre Observadores 77,78% - 

Média da Amplitude - 1,67 
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Anexo XVI – Resultados do teste psicoacústico apresentados na forma de gráficos de 

barras. 

• Participante A 
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• Participante B 
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• Participante C 
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• Participante D 
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Anexo XVII – Matriz Curricular dos Cursos 
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Anexo XVIII – Programa Oficial de Violino do Conservatório.  
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Anexo XIX – Carta de Autorização aos Encarregados de Educação. 
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Anexo XX – Declaração de Participação no Concerto de Professores em Homenagem a 

Santa Cecília. 
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Anexo XXI – Programa da Audição de Classe do prof. Ricardo Godinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


