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resumo 

 

A presente dissertação integra duas componentes da prática 

educativa: a reflexão crítica da Prática de Ensino Supervisionada, 

realizada no ano letivo 2017/2018, no Orfeão de Leiria Conservatório 

de Artes, e a apresentação do Projeto de Investigação Vila de Sozo. 

A Vila de Sozo é uma obra escrita para pequena orquestra, coro misto, 

coro infantil e soprano solista. Contém material didático a ser utilizado 

na disciplina de Formação Musical. O projeto de investigação dividiu-

se em duas fases: a de compreensão da contextualização social em 

que se insere e as estratégias de implementação, envolvendo: a 

escolha das técnicas de composição da obra, que fornece base 

pedagógica para a estruturação da proposta de implementação; a 

proposta de implementação propriamente dita, assim como a 

descrição da implementação e dos dados obtidos e sua conclusão. Os 

objetivos do projeto são: contribuir com uma obra concebida para a 

formação musical e para a tomada de consciência para os problemas 

da sustentabilidade ambiental. 

O estudo foi realizado no âmbito da disciplina de Formação Musical do 

ensino Articulado do Orfeão de Leiria, no qual participaram 13 alunos 

de uma turma de 4º grau. 

Os resultados revelaram que a performance de conteúdo musical da 

formação musical pode ser importante para a aprendizagem dos 

alunos. 
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abstract 

 

This dissertation contains two components of educational practice: the 

critical reflection of the Supervised Teaching Practice, held in the school 

year 2018/2019 at the Orfeão de Leiria Conservatory of Arts, and the 

presentation of the A Vila de Sozo Research Project. A Vila de Sozo is 

a composition written for small orchestra, mixed choir, children's choir 

and solo soprano. It contains didactic material to be used in the 

discipline of Formação Musical. The research project was divided into 

two phases: the comprehension of the social context in which it is 

inserted and the implementation strategies, containing: the choice of the 

composition techniques for the work, which provides a pedagogical 

basis for the structuring of the implementation’s proposal; the 

implementation proposal itself, as well as the description of the 

implementation, the data obtained and its conclusion. The objectives of 

the project ar: to contribute with a work conceived for the Formação 

Musical classes and for the awareness on environmental and 

sustainability issues.  

The study took place in Orfeão de Leiria’s music school with 13 students 

from a 4th grade class. 

The results showed us that the performance of the learned content can 

be important for the student’s learning process. 
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RELATÓRIO DA COMPONENTE DA PRÁTICA DE ENSINO 

1. Introdução:  

Esta secção é referente à realização da Prática de Ensino - componente integrante da unidade 

curricular da Prática de Ensino Supervisionada - e foi realizada no ano de 2018/2019 no Orfeão 

de Leiria Conservatório de Artes, em Leiria.   

Esta componente letiva é importante para a aquisição de ferramentas e competências que 

visam garantir uma prática educativa eficaz. Conforme o Plano Anual de Formação dos Alunos em 

Prática de Ensino Supervisionada, esta formação constituiu-se por quatro áreas diferentes: 

Prática Pedagógica de Coadjuvação Letiva, a Observação Letiva, a Participação em Atividades e a 

Organização das mesmas.   
As turmas sujeitas à prática pedagógica coadjuvada estão sob a tutoria do professor Mário 

Nascimento. Em conformidade com as normas de procedimento foram selecionadas duas turmas 

distintas: 4º Grau do horário de quinta às 8:30 e 8º Grau de segunda-feira às 19:15.  

Para proteção de dados e garantia do anonimato dos alunos em questão, os nomes dos 

alunos da turma não serão expostos no texto, as turmas serão apresentadas sob o título de Grau 

e Horário, como foi feito no parágrafo anterior. O horário da prática pedagógica da turma de 4º 

Grau foi partilhado com um colega estagiário de Formação Musical da mesma escola. Esta 

decisão, tomada em conjunto com o orientador coadjuvante, visou permitir a ambos os 

estagiários uma compatibilidade horária que de outra forma não seria possível. Por outro lado, 

esta partilha trará uma mais-valia para a experiência dos orientandos. 

Para cada uma das turmas foram realizados, durante o ano letivo de 2018/2019, 8 planos 

para as aulas de ensino coadjuvado. 

A presente secção abrange também: a caracterização do estabelecimento de ensino através 

da sua contextualização e funcionamento; a caracterização da sua situação geográfica e impacto 

na cidade/distrito de Leiria; uma discriminação específica das duas turmas selecionadas; uma 

síntese das atividades extracurriculares desenvolvidas pelos estagiários; e por fim uma conclusão 

desta primeira parte.    
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2. Contextualização  

2.1. Descrição e caracterização da Instituição de Acolhimento:  

2.1.1 Origem: 

“Orfeão de Leiria” é o nome do coro que deu o nome à escola. Anteriormente, o então 

Coro Masculino do Orfeão de Leiria, enquanto coro representativo da cidade, participou em 

diversos concertos, em festivais corais nacionais e internacionais e digressões fora de Portugal. 

Em 1946 os coralistas Américo Silva, Eduardo Alves Barbosa, Eduardo Gomes, Joaquim da Silva 

Barros, Joaquim Inácio Zapata de Vasconcelos, Narciso Casimiro Costa, Rui Mendes Pinheiro, Luís 

Fernandes e Eduardo Brito que constituíram o coro intitulado ‘Orfeão de Leira’ fundaram a escola 

homónima. Este coro é fruto de uma antiga tradição coral que fazia parte da cidade na época. Em 

1986 criou-se o Coro Misto com o objetivo de corrigir alguns problemas de carácter institucional 

que viriam então a surgir.  

De forma a completar e ampliar a instituição, a escola decidiu abranger outras áreas 

artísticas. Em 1977 surgiu a Escola de Dança que conseguiu atrair dezenas de crianças e jovens 

da região. Por despacho do Ministério da Educação, a Escola de Dança do Orfeão de Leiria (EDOL), 

como é hoje designada, recebeu a aprovação como Escola do Ensino Oficial da Dança.   

José Ferreira Neto, considerado um dos mais notáveis dirigentes que a instituição 

conheceu, foi o impulsionador da criação da Escola de Música do Orfeão de Leiria (EMOL). O seu 

nascimento teve a sua data em 1982. A mesma instituição recebeu autonomia pedagógica em 

julho de 1990. Por despacho do Ministério da Educação foi reconhecida como a única instituição 

do distrito com ensino oficial de música, até então. 

 

2.1.2. A Escola: 

Como um projeto educativo e formativo que valoriza a divulgação cultural e a 

participação ativa em atividades ligadas às artes, particularmente a música e a dança, e 

simultaneamente um projeto social e de saúde que menoriza o isolamento e a exclusão social, 

em 2008 foi criado o Conservatório Sénior do Orfeão de Leiria (CSOF), um órgão da escola 

especializado no ensino a partir dos 50 anos. Esta componente tem um carácter de ensino não 

oficial.   

No ano de 2018/2019, o mesmo ano em que se realizou a prática de ensino supervisionada, 

a gestão e administração escolar do OLCA foi constituída pela Direção Pedagógica (Mário Teixeira 

e Frederico Fernandes), Conselho Fiscal e Assembleia Geral (Doutor Acácio Sousa e Doutor José 

Alves). Com mandatos de dois anos, estes encontram-se sob a responsabilidade dos corpos 

sociais. As duas escolas, de música e de dança, têm o seu próprio diretor pedagógico sendo estas 



 

11 
 

a EMOL e EDOL. Os departamentos constituintes da escola de música são: Departamento de 

Formação Musical e Ciências Musicais, Departamento de Cordas, Teclas e Canto, Departamento 

de Sopros e Percussão e pelo Departamento de Classe de Conjunto. As direções pedagógicas 

reúnem-se frequentemente com as direções das escolas de ensino básico e secundário 

associadas ao Orfeão. Acompanham o cumprimento das normas do Ministério da Educação, 

seguindo portarias e instruções, valorizando a qualidade do ensino, o projeto pedagógico, a 

supervisão e a orientação pedagógica e a validação do quadro docente, fazendo a ponte com a 

Direção Executiva   

O OLCA é uma instituição de referência na área do ensino artístico especializado articulado, 

tanto na área da música como da dança. Alguns dos seus alunos prosseguiram o nível superior 

em Portugal e no estrangeiro. Muitos dos seus atuais professores foram também alunos da 

mesma instituição. A escola promove em simultâneo alguns projetos como: Coro de Câmara de 

Leiria, Orquestra de Sopros de Leiria (fundada em 1999), Orquestra Sinfónica de Leiria (fundada 

em 2008), Big Band, como reforço da disciplina de Jazz, Masterclasses, Estágio Internacional de 

Orquestra (11 edições), Festival Internacional de Guitarra de Leiria (8 edições) que inclui o 

Encontro Nacional dos Ensembles de Guitarra e o Concurso Internacional de Guitarra, Festival de 

Música de Leiria e o concurso interno intitulado “Concurso de Jovens Talentos da EMOL” (14 

edições), entre outros. 
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3. O Curso de Formação Musical no Orfeão de Leiria  

3.1. Contextualização:  

Na introdução do programa da disciplina de Formação Musical são contemplados os 

seguintes capítulos: a massificação, contextualização das escolas de música, novas áreas de 

interesse, e concorrência.   

É importante referir que o programa chama a atenção para os novos desafios dos músicos 

atuais e para a adaptação do programa às necessidades dos alunos. A aprendizagem significativa 

e o ensino personalizado são mencionados como prioridades a ter. 

3.2. Objetivos Gerais e competências a Desenvolver:  

Segundo o programa curricular de formação musical, os objetivos principais assentam em 

proporcionar a participação na música sendo ela um universo comunicacional único, por conter 

o puro prazer, a realização do preenchimento existencial, permitindo aos pais que estes possam 

dar aos filhos um instrumento de valor incomensurável; Proporcionar ainda uma possibilidade de 

carreira profissional a quem esteja disposto a fazê-lo sabendo que, para tal, os alunos terão ao 

seu dispor uma abordagem rica contendo os mais variados conteúdos. A escola mostra ser atual 

e focada na melhoria do ensino dos alunos tendo em conta, por exemplo, o valor que o programa 

dá à aprendizagem significativa. “O objetivo global da Formação Musical é, pois, criar condições 

vivenciais para que cada candidato encontre, cultive e amadureça o seu próprio potencial de 

significação musical.” 

Ao nível da autonomia como músicos, o plano evidencia a importância da leitura musical, 

incentiva o espírito crítico e a análise do próprio reportório dos alunos, a capacidade de 

improvisar e o prazer em fazer música.  

O programa da escola foi elaborado de forma a esclarecer os encarregados de educação 

dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. Todavia, os professores da disciplina terão 

no próprio programa informação atualizada e pormenorizada que sugere um bom suporte 

teórico. Vejamos o seguinte excerto do texto que foca a importância do conceito da sintaxe 

musical:  

  

“Como pode um músico interpretar uma cadência se lhe é indiferente a relação 

Dominante-Tónica? Como pode um músico articular convenientemente uma frase, 

jogando com dinâmica, respiração, etc., se não consegue perceber o “circuito fechado” 

da quadratura? De igual forma, como pode um músico surpreender, argumentando com 

elementos de agógica e dinâmica, com um motivo rítmico contrastante se não foi clara 

para si a construção de uma ideia rítmica à custa da repetição prévia? Cabe ao professor 
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de Formação musical oferecer as vivências direcionadas para tais elementos sintáticos, 

na sequência própria e em função dos conteúdos específicos de cada nível, dirigir-se 

posteriormente para a sua racionalização, tendo como objetivo máximo conduzir os seus 

alunos num trajeto de aquisição de vocabulário próprio e uma literacia elucidada, e não 

meros cumpridores de indicações de partitura ou do professor de instrumento – por 

muito competente que este seja.”   

 

Nas aulas de formação musical, os alunos questionam frequentemente a aplicação 

prática dos exercícios desenvolvidos e da utilidade que estes têm na vida profissional de um 

músico ou estudante de música.  Na ótica do autor do relatório, estas observações são 

importantes para a motivação e atenção para com a disciplina. Os autores do programa da escola 

não tiveram apenas a preocupação de expor os conteúdos e organizá-los, mas também em expor 

a importância que estes têm para a vida prática de um modo bastante profundo e sustentado. É 

de extrema importância referir estes assuntos no programa da disciplina para que os pais e alunos 

se sintam motivados e consequentemente respeitem e cumpram com os objetivos da disciplina.  

Na disciplina de Formação Musical, as competências a desenvolver pelos alunos são 

definidas em função dos objetivos e dos conteúdos específicos. No presente currículo, mediante 

a complexificação dos conteúdos específicos de cada grau, os objetivos são transversais a todos 

os níveis. Para que os alunos possam ter uma aprendizagem gradual e atempada, a lecionação 

destes mesmos conteúdos desenvolve-se em espiral.  

    

3.3. Avaliação:  

A avaliação da disciplina de Formação Musical segue os seguintes requisitos:   

“1) Os alunos do 1º ao 8º grau são avaliados através da avaliação contínua, não sendo realizada 

prova de passagem ou global. No entanto, no 3º período, os testes realizados em todas as turmas 

do mesmo nível do Curso Básico deverão obedecer a uma mesma matriz. Os alunos, internos ou 

externos, que queiram ingressar no Curso Secundário de Música, e que já tenham concluído ou 

que se encontrem em processo de conclusão do 9º ano de escolaridade, deverão realizar uma 

Prova de Acesso ao 6º grau, nos termos da Portaria 243-B-2012 de 13 de agosto, sendo a sua 

matriz aprovada em Conselho Pedagógico todos os anos letivos e afixada na escola em local 

visível.   

2) A avaliação contínua engloba a área cognitiva e as atitudes e valores. A área cognitiva é 

avaliada em diversos momentos, distribuídos ao longo do ano letivo, compreendendo atividades 
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orais e escritas, enquadradas em quatro áreas de saber: atividades de leitura; atividades de 

escrita (discriminação auditiva); teoria (área conceptual), e atividades de improvisação. Os 

parâmetros de avaliação contínua são definidos e aprovados em Conselho Pedagógico todos os 

anos, sendo na primeira semana de novembro afixados na escola em local visível, assim como no 

site institucional do Orfeão de Leiria Conservatório de Artes.   

3) A meio do 1º e 2º períodos, o professor deverá realizar a avaliação intercalar qualitativa 

(NS - Não Satisfaz; S - Satisfaz; SB - Satisfaz Bem e SMB - Satisfaz Muito Bem), para ser entregue 

aos encarregados de educação dos alunos com avaliação negativa ou com positiva tangencial, 

bem como dos alunos com alteração no desempenho muito acentuada. A avaliação intercalar 

deverá contemplar os seguintes parâmetros: Currículo de Formação Musical - Departamento de 

Formação Musical e Ciências Musicais.  

4) No final de cada período, o professor deverá realizar a avaliação final de período de todos 

os alunos, para ser disponibilizada às escolas do ensino regular e aos encarregados de educação. 

Esta avaliação sumativa é expressa em níveis de 1 a 5 no Curso Básico e numa escala de 0 a 20 

valores no Curso Secundário. Para além desta avaliação quantitativa (nota final de período), o 

professor deverá indicar a percentagem obtida por cada aluno em cada parâmetro da avaliação 

contínua (leitura; escrita; teoria; improvisação; atitudes e valores).   

5) A avaliação contínua no segundo e terceiro períodos letivos deverá ter em consideração 

a avaliação realizada nos períodos anteriores. No caso do Curso Básico, a nota a atribuir a cada 

aluno deverá levar em maior consideração o seu desempenho no período letivo mais recente, de 

acordo com os seguintes critérios: Nota 2ºP = 40% avaliação 1ºP + 60% avaliação 2ºP Nota 3ºP = 

30% avaliação 1ºP + 30% avaliação 2ºP + 40% avaliação 3ºP P = período.  No caso do Curso 

Secundário, a nota a atribuir a cada aluno num dado período letivo faz sempre média com o seu 

desempenho evidenciado nos períodos anteriores (todos os períodos letivos têm o mesmo peso 

na nota a atribuir).   

6) No final do 3º período todos os professores de um dado nível do Curso Básico deverão 

realizar provas (escrita, oral, teórica e de improvisação) idênticas, de acordo com as do Currículo 

de Formação Musical - Departamento de Formação Musical e Ciências. As classificações obtidas 

nestes testes serão contabilizadas para a avaliação contínua de cada aluno, não tendo qualquer 

peso relativo especial na sua avaliação global. A realização de testes que obedecem a uma mesma 

matriz tem por objetivo contribuir para uma maior uniformidade dos conteúdos lecionados e dos 

objetivos a atingir entre os diversos professores que lecionam o mesmo nível. Relativamente aos 

níveis do Curso Secundário, as matrizes a seguir apresentadas indicam o tipo de exercícios de 
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avaliação que deverão ser realizados, mas não é obrigatório que todos sejam implementados nos 

testes a realizar no 3º período, uma vez que o tempo de aula disponível poderá ser insuficiente. 

O professor deverá realizar avaliação de todos os exercícios apresentados, mas poderá distribuí-

los ao longo do ano, da forma que achar mais conveniente.” (Programa Curricular da Disciplina 

de Formação Musical da Escola de Música do Orfeão de Leiria, Anexo 2). 
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4. Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de Ensino 

Supervisionada  

No ano letivo de 2017/2018, a Direção Pedagógica foi contactada com o intuito de iniciar o 

processo de oficialização do estágio. O professor Mário Nascimento foi o professor escolhido para 

ser o orientador cooperante.  

Uma vez que o projeto científico se encontra implementado através das aulas da prática de 

ensino supervisionada, no dia 25 de junho do ano letivo de 2017/18, o autor assistiu à reunião de 

preparação do ano letivo 2018/19 onde este foi exposto. Foi aprovado por unanimidade pelo 

departamento de Formação Musical e Ciências Musicais.  Nesta primeira reunião, o autor teve 

contacto com o programa de Formação Musical e foram designados os números de horas e 

horário que cada turma iria ter, de acordo com a sua escola e grau.  

  No dia 16 de setembro, deu-se então a primeira reunião com o professor cooperante, 

estando de acordo com o planeamento das atividades e todos os elementos que constituem o 

documento intitulado Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de Ensino Supervisionada 

(anexo 4). Este documento sintetiza as informações relativas aos alunos, níveis e horários, 

atividades organizadas e participadas.  

De seguida, a  

Tabela 1 apresenta as turmas que foram atribuídas ao estagiário com os respetivos graus 

e horários. As turmas designadas receberam a presença do estagiário nas aulas observadas e na 

prática pedagógica de coadjuvação letiva.  

 

   Nome Aluno/Turma  Ano/curso  Dia/hora aula  

1  8º Grau  8º Grau  Segunda-feira 19h15-20h45  

2  5º Grau  5º Grau  Quinta-feira 8h30-11h00  

 

Tabela 1 - Alunos e turma para observação de lecionação 

Tendo em conta a política da escola, as seguintes atividades foram organizadas com a aprovação do professor da 
disciplina Mário Nascimento e pela Direção Pedagógica da Escola. A  

Tabela 2 apresenta as atividades organizadas pelo autor, onde participaram os alunos da 

turma de 4º Grau, nomeadamente os que foram atribuídos para a prática pedagógica de 

coadjuvação letiva. Na primeira atividade descrita, a turma irá interpretar canções da obra Vila 
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de Sozo concluindo assim o que é proposto pela segunda parte deste documento - projeto 

científico.   

 

  Atividade  Dia/hora prevista  

1  

Audição de Coro,  

Formação Musical e  

Piano  

12 de junho de 2019  

2  Concerto: Vila de Sozo  29 de junho de 2019  

 

Tabela 2 - Atividades organizadas pelo estagiário 

   



 

18 
 

5. Objetivos específicos, conteúdos programáticos e avaliação por graus das 

turmas participantes  
 

O presente estágio terá o registo do contacto entre duas turmas de graus distintos, o que é 

bastante útil para a formação profissional podendo assim ser possível o cultivo de uma perspetiva 

educativa alargada.   

Para além dos objetivos da disciplina, o programa da escola traz ao de cima questões de 

grande relevância para o presente tópico como: a prioridade da vivência musical, a canção, o 

movimento, a atividade em grupo e a constituição da aula.  

Os conteúdos do programa da disciplina do Orfeão de Leiria são divididos como gerais e 

específicos de cada grau. Cada um deles irá ser exposto de seguida pela mesma ordem. Os 

conteúdos e objetivos gerais são:  

Interpretar melodias:   

• Em vários estilos   

• Com e sem nome de notas   

• Com texto ou sílaba neutra   

• Com e sem apoio de acompanhamento instrumentando   

• Com percussão   

Revelar sentido de:   

• Afinação   

• Contorno melódico   

• Articulação, motívica e frásica,   

• respiração   

• Estrutura parcial – motivos, frases – e global – secções   

• Agógica e dinâmica   

Realizar as melodias aos níveis de:  

• Imitação   

• Leitura   

• Escrita   

• Improvisação  

 

5.1. 4º Grau  

5.1.1. MELODIA   

Âmbito  
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• Centrado na 8ª - tónica - tónica   

Movimento/Saltos  

• Graus conjuntos   

• Saltos sobre qualquer um dos graus harmónicos relativos aos conteúdos harmónicos do 

4º Grau   

• Cromatismos, notas ornamentais e notas com função de modulação ou tonicização aos 

tons próximos de IV e V   

Contexto tonal  

• Modo Maior   

• Modo menor [utilizando as escalas harmónica, natural e melódica]   

• Modulação e tonicização aos tons próximos IV e V   

Contexto rítmico/Ritmo   

• Métrica binária e ternária   

• Aplicação dos conteúdos rítmicos relativos ao 4ª Grau   

Contexto harmónico  

• Conteúdos harmónicos definidos para o 4º Grau   

Leitura  

• Leitura por relatividade   

• Leitura por absoluto até quatro alterações   

• Leitura por absoluto nas claves de sol (3ª linha), fá (4ª linha) e dó (3ª e 4ª linha) Escrita  

 Escrita com os conteúdos definidos para o 4º Grau, a uma e a duas vozes  

 

5.1.2. HARMONIA  

Acordes enquanto entidades absolutas: 

• PM, Pm, V7 , acorde diminuto e acorde aumentado   

• Estados dos acordes de 3 sons (5, 6 3, 6 4)   

Acordes em progressão: 

• Várias combinações possíveis de: no modo Maior: I – ii – iii – IV – V – vi no modo menor: 

i – III – iv – V – VI   

• Modulação ou tonicização aos tons próximos IV e V: V7 /IV, V7 /V. [Os tons de chegada 

podem estar no modo maior ou menor]   

Cadências:   

• Perfeita   

• À Dominante   
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• Plagal   

• Picarda   

• Interrompida   

• Imperfeita  

 

5.1.3. TEORIA/ÁREA CONCEPTUAL:  

Assimilar os conceitos de:  

• Acordes: os tipos de acordes sobre cada um dos graus das escalas Maior e menores   

• O acorde aumentado: sua constituição intervalar, possibilidades de ocorrência, funções 

Intervalo: sua classificação quantitativa e qualitativa entre qualquer um dos graus das 

escalas Maior, mh, mn e mm   

• Compassos: 2 /4, 3 /4, 4 /4, 6 /8, 9 /8, 12/8   

• Cromatismo   

• Modulação e tonicização   

• A função do acorde V7   

• Acorde “pivot”   

• Notas estranhas à harmonia: ornatos [genericamente]   

• Harmonia clássica como harmonia funcional   

• Cifra barroca para os três estados dos acordes de três sons [ou 5 ou 5 3]; [6 ou 6 3]; [6 4]   

• Cifra de Jazz   

• Instrumentos transpositores   

Efetuar os raciocínios ao nível da escrita:   

• Escalas Maior/menor até quatro alterações   

• Escalas cromáticas   

• Encadeamento harmónico   

• Construção de acordes a partir de cifra barroca; escrita da cifra a partir dos acordes   

• Construção de acordes a partir de cifra de Jazz; escrita de cifra a partir dos acordes   

Efetuar os raciocínios ao nível da leitura:   

• Análise de partitura [funções harmónicas, cadências, ornamentos, forma, instrumentos 

transpositores, constituição frásica, etc.  

 

5.2. 8º Grau  

5.2.1. MELODIA  

Âmbito:  
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• Alargado para além da 8ª - tónica - tónica   

Movimento/Saltos:  

• Graus conjuntos   

• Saltos sobre qualquer um dos graus harmónicos relativos aos conteúdos harmónicos do 

8º Grau   

• Cromatismos, notas ornamentais e notas com função de modulação ou tonicização   

Contexto tona/atonal:   

• Modo Maior   

• Modo menor [utilizando as escalas harmónica, natural e melódica]   

• Escala Hexáfona   

• Modos antigos [Dórico, Frígio, Lídio e Mixolídio]   

• Modulação e tonicização: a qualquer tonalidade   

• Melodias atonais à base da 2ª M, 2ªm, 5ªP, 4ªP, 3M, 3m, Trítono e “Sabotagem da oitava” 

[arpejos de 3 sons com âmbito de 8ª aumentada ou 8ª diminuta. Ex: 3M+6M; 3m+6m; 

4P+5D]   

Contexto rítmico/Ritmo:  

• Métrica binária e ternária   

• Mudança de compasso [parte do tempo = parte do tempo, tempo = tempo ou outras 

possibilidades] e compassos irregulares   

• Melodias em andamento muito lento [e=1, etc.]   

• Aplicação dos conteúdos rítmicos relativos ao 8ª Grau   

Contexto harmónico:  

• Conteúdos harmónicos definidos para o 8º Grau   

Afinação:   

• Intervalos  largos,  ótimos  e  estreitos  (melódica  ou 

harmonicamente), relativamente à afinação pura   

Leitura:  

• Leitura por relatividade Leitura por absoluto em qualquer armação de clave Leitura por 

absoluto em todas as claves   

• Leitura em claves alternadas [solfejo cantado ou rezado]   

Escrita:  

• Escrita com os conteúdos definidos para o 8º Grau a uma, duas, três e quatro vozes   

• Melodias atonais a 3 vozes, com poucos saltos (lineares) (Modus Novus)  
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5.2.2. HARMONIA:  

Acordes enquanto entidades absolutas:   

• de 3 sons:   

• o PM, Pm, aumentado e diminuto   

• de 4 sons: C7 , Co7, C7M, Cm7 , Cm7M, C¯7 , C7(5#), C6 , Cm6 de cinco ou mais sons: 

C7(9), C7(13), C7(9#), C7(9b), Cm7(9), C7M(9)  o acorde de 6ª Napolitana [bII6 ]  o 

acordes de 6ª aumentada [Al, It, Fr]  o “Clusters” de três e quatro sons  

Acordes em progressão:   

• Qualquer combinação possível com os acordes considerados até ao 8º Grau   

• Modulação ou tonicização a tonalidades distantes   

• Marchas (sequências) harmónicas   

Notas estranhas à harmonia:   

• Nota de passagem; ornato; apogiatura; retardo; antecipação; escapada; cambiata  

 

5.2.3. TEORIA/ÁREA CONCEPTUAL  

Assimilar os conceitos de:  

• Instrumentos transpositores   

• Principais características da música nos diversos períodos históricos suscetíveis de 

reconhecimento auditivo   

• Estilos musicais ao longo da história e seus principais compositores   

• Acordes de sétima:   

• C7 , C7M, Cm7 , Co , Cm7M, C¯7 e C7(5#)   

• Acordes de nona, etc. C7(9), C7(13), C7(9#), C7(9b), Cm7(9), C7M(9)   

• Acorde de 6ª Napolitana [bII6 ]   

• Acordes de 6ª aumentada [Al. It, Fr]   

• Cromatismo   

• Modulação e tonicização   

• Acordes “pivot”   

• Notas estranhas à harmonia: nota de passagem, ornato, apogiatura, retardo, 

antecipação, escapada e cambiata, nota pedal   

• Harmonia clássica como harmonia funcional   

• Cifra barroca para os quatro estados dos acordes de quatro sons [7]; [6 5]; [4 3]; [2] e 

demais símbolos deste tipo de cifra   

• Cifra de Jazz Instrumentos transpositores   
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• Compassos irregulares   

• Intervalos largos e estreitos: a relação com a série dos harmónicos e com alguns sistemas 

de afinação, nomeadamente a afinação natural e o temperamento igual   

Efetuar os raciocínios ao nível da escrita:  

• Escalas Maior/menor em qualquer tonalidade   

• Escalas cromáticas   

• Escalas hexáfonas   

• Modos antigos   

• Encadeamento harmónico   

• Construção de acordes a partir de cifra barroca; escrita da cifra a partir dos acordes   

• Construção de acordes a partir de cifra de Jazz; escrita de cifra a partir dos acordes   

Efetuar os raciocínios ao nível da leitura:  

• Análise de partitura [funções harmónicas, cadências, ornamentos, forma, instrumentos 

transpositores, constituição frásica, etc.   

• Em claves alternadas  

Os conteúdos e objetivos mencionados anteriormente, são retirados do Programa da Disciplina 

de Formação Musical da escola de música do Orfeão de Leiria.  
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6.  Descrição da Prática de Ensino Supervisionada  

6.1. O Professor Cooperante: 

Mário Nascimento nasceu em S. Mamede de Ribatua (Alto Douro). Desde os 11 anos 

tocou fliscorne na banda filarmónica da sua aldeia e dedicou-se autodidaticamente à direção 

coral. Tendo-se licenciado em Engenharia Agrícola e concluído o Mestrado em Recursos 

Genéticos na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, lecionou Genética nesta 

universidade.  

Em 1997 iniciou o seu percurso musical de forma orientada, tendo estudado Técnicas de 

Composição com António Cartageno e Eugénio Amorim, Formação Musical com Luís Lopes, e 

Direção com Edgar Saramago, Vasco Negreiros, António Lourenço, Martin Schmith e Vasco 

Pearce Azevedo. Em 2003 concluiu a Licenciatura em Ensino de Música (área específica de Teoria 

e Formação Musical), na Universidade de Aveiro.  

Dirigiu diversos coros, e cantou no Coral de Letras da Universidade do Porto, dirigido por 

José Luís Borges Coelho, bem como no Vocal Ensemble, dirigido por Vasco Negreiros.  

É professor de Formação Musical e de Classe de Conjunto na Escola de Música do Orfeão 

de Leiria e membro do Quinteto de Metais de Leiria. É maestro do Coro Ninfas do Lis e do Coro 

do Orfeão de Leiria, para os quais tem realizado diversas composições e arranjos. 

 

6.2. Descrição das turmas participantes: 

De seguida apresentar-se-á a descrição das turmas designadas para o estágio 

contemplando: a hora de lecionação da disciplina, o número de alunos que compõem cada turma, 

o regime de ensino que frequentam, o respetivo ano de escolaridade, os instrumentos tocados 

pelos estudantes, o historial de comportamento dos grupos, respetivo desempenho e outros 

aspetos importantes.   

A descrição das turmas refere-se à sua prestação no ano anterior à prática de ensino 

supervisionada. 

 

6.2.1. Turma de 4º Grau: 

A hora para a lecionação da disciplina é das 8:30 às 11:00 de quinta-feira. A presente 

turma foi constituída por 12 alunos do 8º ano de escolaridade da escola básica D. Dinis - Leiria, 

cujas idades rondavam os 13 e 14 anos. Todos os alunos pertenciam ao regime articulado. Alguns 

dos alunos da turma tinham frequentado já o ensino de iniciação na escola. Todos os alunos 

tinham instrumento próprio e condições de estudo em casa. A turma continha alunos de 

percussão, oboé, fagote, piano, contrabaixo, trombone e violino. Segundo o professor da 
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disciplina, a turma tinha um nível cognitivo razoável tendo em conta a média de aproveitamento 

das turmas de formação musical da escola (presentes e passadas). No ano letivo de 18/19, o 

professor Mário Nascimento foi o docente da turma pelo segundo ano. 

Ao nível de comportamento, a turma apresentou algumas dificuldades em manter 

silêncio e ordem na sala de aula, mesmo tendo momentos de pausa e relaxamento estipulados 

pelo professor da disciplina. 

A capacidade de improvisação da turma era consideravelmente boa. No domínio teórico 

a turma apresentava dificuldades na classificação de intervalos, na identificação auditiva melódica 

e rítmica. Quando analisada ao nível da qualidade de leitura musical e performance quer melódica 

quer rítmica, a turma apresentava uma boa prestação. 

É importante referir que a turma de 4º Grau foi a turma selecionada para a 

implementação do projeto de investigação: utilizar materiais da obra Vila de Sozo para o 

desenvolvimento de competências. 

 

6.2.1. Turma de 8º Grau:  

  A aula de Formação Musical iniciava às 19:15 e terminava às 20:45 de segunda-feira. As 

idades dos alunos rondavam os 16 e 17 anos de idade. A turma de 8º Grau, por comparação com 

a restante escola, tinha um carácter heterogéneo tendo em conta que continha alunos de 

diferentes regimes oferecidos pela escola. A turma era constituída por 6 alunos. Um dos alunos 

pertencia ao regime articulado, uma aluna pertencia ao regime livre e os restantes frequentavam 

o ensino supletivo. Os alunos estudavam flauta, violino, piano e guitarra. Dois deles pretendiam 

seguir o ensino superior em música. 

Sob o ponto de vista de atitudes e valores, a turma era calma e interessada nos conteúdos 

da disciplina. O ambiente foi propício para uma aprendizagem excelente, debate e partilha de 

ideias. 

Cognitivamente, a turma apresentava bastantes dificuldades quando comparadas com 

turmas dos anos anteriores, segundo o professor da disciplina. A turma não tinha tido contacto 

frequente com exercícios de improvisação até então.   

6.3. Planificação anual do estágio: 

O ano letivo é determinado pelo calendário oficial do Ministério da Educação, dividindo 

o ano escolar em três períodos de aulas intervaladas com as interrupções letivas de natal, carnaval 

e páscoa. As aulas tiveram início no dia 17 de setembro e fim no dia 14 de dezembro de 2018; o 

segundo período decorreu de 3 de janeiro a 5 de abril de 2019; o terceiro período iniciou a 23 de 

abril e prolongou-se até ao início de junho de 2019. De acordo com a escola, os alunos de 5º Grau 
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terminaram as aulas no dia 7 de junho. Todos os outros terminaram uma semana depois, no dia 

14 do mesmo mês.  

Segundo o calendário escolar, o OLCA definiu a sua planificação anual que contempla 

testes de avaliação, audições, concertos, provas de passagem/provas globais, masterclasses e 

estágios, entre outras atividades, a decorrer quer nos períodos de aula, quer nas interrupções 

letivas.  

No início do 1ºPeríodo o professor Mário Nascimento apresentou o currículo e todas as 

metas a serem alcançadas pelos alunos durante o período de lecionação.  

  A prática pedagógica foi então organizada de acordo com a planificação anual da 

instituição e da disciplina, com o plano anual de atividades, e também articulada com o Plano 

Anual de Formação do Aluno em Prática de Ensino Supervisionada.  

 

6.4. Descrição das aulas assistidas e coadjuvadas: 

Na generalidade, todas as aulas tiveram um ambiente propício para o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos. Para efeitos de estágio, o professor coadjuvante manteve sempre um 

contacto próximo com o estagiário demonstrando feedback ativo. Nas mesmas circunstâncias o 

professor coadjuvante deu sempre uma grande possibilidade de liberdade na escolha dos 

exercícios a serem realizados em sala de aula. Antes de cada aula, o professor Mário Nascimento 

recebia a planificação e sugeria alterações para que todos os planos ficassem em concordância 

com aquilo que é esperado no cumprimento do currículo da disciplina. No capítulo 7, a descrição 

da presença dos professores orientadores é prolongada.im 

6.4.1. Turma de 4º Grau  

Aulas Assistidas  

Comportamento 

Em relação às primeiras aulas assistidas os alunos reagiram bem à presença de um novo 

professor na sala de aula. Poderiam apenas distrair-se por momentos para comentar a presença 

de um professor estranho na aula, mas não foi algo que possa ter sido considerado como 

prejudicial para a sua concentração.  

 

Desempenho cognitivo  

Metade da turma conseguia acompanhar com eficiência a aula do professor e mostraram 

bons resultados nos momentos de avaliação. Os restantes alunos demonstraram resultados 

razoáveis tendo em conta que o seu interesse. 
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Aulas Coadjuvadas  

Comportamento  

Nas primeiras aulas de janeiro, os alunos tinham alguma dificuldade de concentração na 

aula. Com o decorrer das aulas, o professor estagiário recorreu várias vezes à reformulação da 

disposição dos lugares na sala para evitar distrações. Em outros momentos, os exercícios práticos, 

como improvisação e leituras rítmicas e melódicas, eram também uma boa solução para reduzir 

a distração por parte dos alunos.  

 

Desempenho Cognitivo  

Os alunos conseguiram acompanhar os conteúdos dados pelo professor estagiário, na 

generalidade. Nas primeiras aulas, por parte do professor estagiário, era difícil ter a consciência 

da unanimidade na atenção dos alunos. Com o passar do período, foi mais fácil detetar os alunos 

que não estavam tão atentos à aula e construir formas de captar a sua atenção.  

 

6.4.1. Turma de 8º Grau  

Aulas Assistidas  

Comportamento  

Os alunos apresentaram um comportamento exemplar em todas as aulas. 

 

Desempenho cognitivo  

O interesse e atenção para com os conteúdos da disciplina foram desde início muito 

elevados. Os alunos apresentavam dificuldades em todos os aspetos. No entanto, como 

apresentado nas conclusões, a turma obteve uma mudança radical.  

 

Aulas Coadjuvadas  

Comportamento  

Os alunos desde início se mostraram muito concentrados e atentos nas aulas de ensino 

coadjuvado. Sempre se mostraram recetivos às diferenças dos dois estilos distintos de lecionação 

dos professores.   

 

Desempenho Cognitivo  
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Os alunos conseguiram acompanhar os conteúdos dados pelo professor estagiário, na 

generalidade. Ao longo das aulas o professor estagiário conseguiu adaptar as suas exigências bem 

como as suas técnicas de modo a captar a atenção dos alunos.   

6.5. Descrição e discussão dos tipos de registo  

Para registar as aulas integrantes da prática de ensino supervisionada, foi usado um 

sistema descritivo narrativo. Cada secção contém informação da turma, a data da aula, os 

conteúdos, as estratégias e as competências a serem trabalhadas. 

Exemplo de relatório de aula:   

PLANIFICAÇÃO DE AULA 

Turma: 8º Grau  Relatório nº6  
Hora: 19:15 – 20:45 Data: 7-1-2019  

 12º ano 
escolar  

Conteúdos  Estratégia Competências desenvolvidas  

Melodia atonal  1. Contextualização histórica 
referindo os compositores que 
lentamente se foram distanciando 
do conceito tonal.  
2. Cantar intervalos escolhidos 
dentro do registo da oitava e 
repeti-los escolhendo notas de 
partida sempre diferentes.  

Expressão Vocal  
Compreensão Auditiva  
  

Leitura da obra:  
“Romance” – C. 
Debussy  

Leitura da obra, começando por 
um andamento lento. Adaptar a 
velocidade de interpretação da 
obra à facilidade crescente por 
parte dos alunos  

Expressão Vocal  
Compreensão Auditiva  
  

Leitura Rítmica a 2 
partes  

  Expressão Rítmica  
Compreensão rítmica  
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Exemplo de planificação de aula:  

 

 

PLANIFICAÇÃO DE AULA 

Turma: 4 º Grau  Planificação nº1  
Hora: 19:15 – 20:45 Data: 7-
1-2019  

 8º ano 
escolar  

Conteúdos  Objetivos  Tarefas   Duração  
Prevista  
(min.)  Gerais  Específicos  

Audição com foco 
rítmico  

Contactar 
trechos 
musicais que 
contêm 
mudanças de 
compasso.  

  1.  
2.  

Os alunos ouvem o trecho 
musical e  expressam-se 
livremente pela sala de 
aula   
Dispondo os alunos m 
forma de circulo, o 
professor executa trechos 
rítmicos dentro da métrica 
da obra de modo a 
ambientar os alunos nas 
divisões e mudanças de 
compasso.  

30’’  

Compreensão  
rítmica  

Identificar  
mudanças de 
compasso e de 
divisão métrica  

  1.  Depois de ouvirem o trecho 
musical e de estarem já 
num meio menos familiar o 
professor pede aos alunos 
que iniciem com um bater 
de palmas o compasso 
onde ouvem a mudança em 
questão. Para resolver 
problemas de distinção de 
métrica e mudança de 
compasso, o professor 
deve ajudar os alunos à 
audição de mudança de 
instrumentação e 
densidade timbrica, que 
são simultâneos às 
mudanças rítmicas.   

30’’  
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Compreensão 
melódica  

Identificar  
mudanças de 
timbres e de 
melodias.  

Identificar e 
simbolizar as 
melodias 
ouvidas.  

1.  
2.  

Num primeiro momento o 
professor canta as 
melodias ouvidas com os 
alunos.  
Em conjunto o professor 
escreve o solo de trompete 
e de clarinete que se 
ouvem no final do excerto.  

1’  

Observações da 
aula   

 Na primeira atividade os alunos mostraram alguma vergonha de se expressar 
no espaço. Com o exemplo do professor, os alunos foram ficando 
gradualmente mais desinibidos e participaram no desenvolver no exercício.   
De seguida, na imitação rítmica, os alunos responderam com eficácia aos 
ritmos criados pelo professor. O professor pediu de seguida aos alunos que 
ocupassem o seu lugar tornando assim a aula dinâmica. Sempre que os 
estudantes tinham dificuldade na identificação de mudança de compasso o 
professor incentivava à audição da mudança de instrumentação que sucede 
ao mesmo tempo que a mudança de divisão rítmica.  
De seguida os alunos cantaram as melodias dos instrumentos sem problema. 
Sempre que necessário, o professor sugeria cantar o tema de forma lenta para 
facilitar a audição de cada nota.  

Materiais usados  Recitativo II.1. – “Vila de Sozo” D.V.Santos  
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6.6. Atividades da Prática de Ensino Supervisionada  

6.6.1 Audição de Formação Musical, Piano e Coro – Dia 12 de junho de 2019: 
 

Nesta audição os alunos de Formação 

participaram com os temas: A Pequena Vila de 

Sozo e Corramos como irmãos. Ambos os temas 

pertencem à obra A Vila de Sozo que foi escrita 

para efeitos do projeto científico da segunda 

parte do presente documento. Os dois primeiros 

compassos da melodia I.2. Corramos como 

irmãos foram escritos pelos alunos da turma de 

4º Grau. 

Para a realização da audição, foi 

necessária a entrega de um documento a ser lido 

e assinado pelos pais onde constam o local, hora e data da audição e o pedido para gravação de 

imagem e som.  

6.6.1. Concerto Final: “Vila de Sozo” – Dia 29 de junho de 2019: 
  

O concerto final contou com a 

participação da Orquestra Vila de Sozo, 

Coro do Orfeão de Leiria, Coro de 

Câmara do Orfeão de Leiria, Soprano 

Beatriz Maia, sob a direção do Professor 

Maestro Nuno Almeida. 

 O momento foi gravado pela 

empresa “Coletivo da fonte”. Esse 

material áudio será necessário para 

implementações futuras do projeto. 

 O momento apresentado na Figura 27 foi inteiramente planeado pelo autor da presente 

dissertação. O primeiro desafio passou por adquirir autorização para a realização do projeto na 

escola, o que envolveu inúmeras reuniões com a Direção Pedagógica e Direção executiva da 

escola. Depois de definido o espaço e o dia, foi necessário contactar os músicos que integraram 

a orquestra. A orquestra foi constituída, na sua grande maioria, por amigos do compositor, que 

são também professores no Orfeão de Leiria ou noutras instituições, e também por alunos de 8º 

Figura 1 - Ensaio para a audição do dia 12 de Junho. À 
frente os alunos de 4º grau. Nas mesas atrás o Coro de 
Câmara do Orfeão de Leiria. Ao fundo da sala o Coro do 
Orfeão de Leiria. 

Figura 2 - Concerto do dia 29 de Junho 
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grau. A marcação dos ensaios foi também desafiante, uma vez que os músicos residiam nos 

distritos de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Porto. 

 Aqui convergiram os finais de inúmeros desafios e meses de trabalho. Foi o resultado de 

uma grande equipa que se mostrou incansavelmente apoiante deste projeto. Este exemplo vivo 

de humanismo e fraternidade é sem dúvida a conclusão deste longo percurso.  

Para a realização deste espetáculo foram necessárias as seguintes etapas:  

A Vila de Sozo  

• Escrita da Obra (início em maio de 2018, final em abril de 2019)  

Efeitos Legais e Contacto com as Direções da Instituição  

• Reuniões com a Direção Pedagógica e Direção Institucional para determinar o local e hora 

do concerto desde junho de 2018 até fevereiro de 2019  

• Pedido à Direção Pedagógica da autorização para a realização do projeto no auditório da 

escola e para a participação do Coro de Câmara no concerto.   

Logística:  

• Contacto com o maestro dos dois Coros, Coro do Orfeão de Leiria e Coro de Câmara do 

Orfeão de Leiria.   

• Contacto com cada um dos 20 músicos constituintes da orquestra para averiguar 

disponibilidades e possibilidade de transporte.  

• Elaboração da planificação de ensaios dos músicos  

• Organização dos transportes dos músicos para os ensaios.  

• Design do Cartaz, bilhetes e programas do concerto.   

Sob todos os pontos de vista implícitos na organização de um projeto, o concerto do dia 

29 de junho foi o mais exigente.  

O processo começou no passado ano letivo quando a proposta de projeto científico foi 

enviada no âmbito da disciplina de Metodologias de Investigação. Assim, o projeto da Vila de Sozo 

foi aprovado, a Direção Pedagógica do Orfeão de Leiria foi contactada e mostrou-se interessada 

na realização do projeto bem como a Direção institucional, sendo este apresentado em reunião 

geral da instituição várias vezes.   

No início do ano letivo de 2018/2019, a Direção Pedagógica recebeu a proposta de 

implementação do projeto integrado, em resposta ao pedido que fizera de sugestões de projetos 

para a instituição. O primeiro obstáculo a superar foi a tentativa de angariação de fundos para 
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financiar o projeto, ou seja, para que fosse possível o pagamento dos músicos participantes. Este 

foi apresentado pela Direção Institucional às câmaras municipais da região e a outras instituições. 

Na proposta foi sugerido que o concerto se realizasse no Teatro José Lúcio da Silva, bem 

como outros teatros da cidade. Aquando do contacto da escola, os teatros estavam já ocupados 

por outros eventos. O concerto foi então marcado para o dia 29 de junho de 2019 às 21:00 no 

auditório do Orfeão de Leiria.  

Depois do concerto marcado e local definido, o passo seguinte foi o contacto dos músicos 

que integraram a orquestra. Os músicos são na maioria alunos da Universidade de Aveiro e da 

Escola Superior de Música de Lisboa. O próprio professor coadjuvante, Mário Nascimento, 

aceitou participar como trompetista no projeto. Os professores da escola que aceitaram 

participar no projeto foram: Nuno Almeida (Maestro), António Casal (Percussão) e Mélanie Paula 

(Violoncelo).  

Depois destas etapas seguiram-se as marcações de ensaios e planificações dos mesmos 

para a Orquestra, Coro do Orfeão de Leiria e Coro de Câmara do Orfeão de Leiria.   
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7. Avaliação do desempenho e resultados  
 

No presente tópico será feita uma reflexão acerca do acompanhamento tido por parte dos 

professores orientadores, dos obstáculos ultrapassados, bem como as conclusões sobre todo o 

processo de estágio, a prestação dos alunos e a prestação do próprio professor estagiário.   

7.1. Os professores Orientadores 
 

7.1.1. O professor coadjuvante: 
 

O professor coadjuvante esteve sempre disposto para discutir os assuntos a serem 

trabalhados na aula, para indicar como o fazer, e para reformular as planificações das aulas. O 

aspeto que é entendido como o mais valioso aquando da análise da prestação do professor 

coadjuvante foi a sua calma e capacidade de cativar os alunos a aprender e a estarem atentos na 

aula. A humanidade foi de facto algo presente em todas as aulas.   

Em aspetos mais específicos, o professor tem facilidade na harmonização no piano e na 

guitarra. O facto de o professor dominar estes dois instrumentos harmónicos é algo valioso para 

manter a atenção dos alunos em sala de aula. Aquando das aulas de improvisação, o professor 

fazia também o uso do trompete, o que reforça mais uma vez aquilo que foi dito anteriormente. 

No final de cada período, o professor procurava sempre fazer um balanço de tudo o que tinha 

sido feito nas aulas, do que era preciso melhorar e dos conteúdos que precisavam de ser 

trabalhados, ou que precisavam de ser trabalhados de um outro modo.  

 

7.1.2. O orientador de Estágio: 
 

Quanto à colaboração da Professora Doutora Helena Caspurro houve um forte 

acompanhamento do percurso dos alunos, quer pelo contacto direto, quer pelo contacto com o 

professor coadjuvante. Quando aos momentos de avaliação, a professora mostrou-se sempre 

disponível para partilhar ideias quanto às nossas planificações e conceção de atividades para o 

momento de aula. Todo o processo foi monitorizado com feedback atempado e preciso.   

 Nos momentos de avaliação a professora ajudou o estagiário a encontrar soluções para as 

atividades a realizar em aula. De entre os aspetos valiosos para a orientação do percurso de 

estágio, o mais decisivo para a consolidação desta caminhada foi realmente a importância que 

uma boa planificação da aula tem ao nível humano e pessoal de cada aluno:  

Aquando da preparação da última aula de estágio a ser presenciada pela professora, foi 

apresentada uma planificação de aula que continha três momentos dedicados a 3 áreas distintas: 
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harmonia, melodia e ritmo. Sendo esta a última aula do período e do 8º grau, a orientadora 

chamou a atenção para o impacto que uma aula final tem para a significação do aluno. Foi 

proposto então, pela orientadora, um plano de aula que integrasse um aspeto que, na ótica do 

estagiário e do professor coadjuvante, tivesse ficado um pouco mais débil no trabalho dos alunos. 

Decidiu-se então que os alunos analisariam um coral já estudado em aula e improvisariam sobre 

a estrutura harmónica do mesmo.   

7.3. Do percurso individual das turmas participantes: 
 

7.3.1. 4º Grau: 
 

A turma de 4º Grau obteve uma melhoria muito gradual no seu desempenho, mas 

significativa. No panorama geral de formação musical, a turma tem um resultado final bom. O 

comportamento da turma, referência feita na descrição das turmas, está relacionado com as 

idades dos alunos que a compõem.   

Ao nível musical, a turma conta com a presença de alunos com capacidades musicais 

acima da média, que prometem fazer um percurso musical excelente. As classificações da turma 

no ensino regular, dados recolhidos em momento de reunião de avaliação, são superiores em 

relação às restantes turmas da escola.   

7.3.2. 8º Grau: 
 

De um modo geral, a turma de 8º Grau, sendo uma turma que ao início apresentou vários 

problemas no domínio cognitivo, foi capaz de superar inúmeros problemas. No encontro final 

com os alunos, a conclusão tirada foi que as aulas de improvisação tiveram de facto uma grande 

importância na formação e na motivação dos estudantes. Infelizmente, não era, de todo, uma 

atividade feita com regularidade em anos anteriores.  

Nesta turma destacaram-se as aulas dos dias 7 de janeiro, 18 de março e 3 de junho, cujos 

relatórios se encontram em anexo (Ver Anexo 3). Foram duas aulas distintas, sendo que a primeira 

se focou na leitura melódica e a segunda se focou, por exemplo, também na improvisação rítmica. 

Em ambos os tipos de aula, o professor coadjuvante mostrou o seu constante apoio perante as 

dificuldades que iam surgindo. É importantíssimo referir também que o professor permitiu o 

espaço para a tentativa e erro que foi fundamental para a construção da minha autoconfiança 

em momento de sala de aula.   
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7.4. Do aluno estagiário: autoavaliação: 

 
No presente tópico será feita a reflexão sobre o valor que o estágio tem para a formação 

pessoal, sobre a relação do professor estagiário com as turmas e de que modo ela foi decisiva 

para a formação enquanto professor e a conclusão sobre o percurso enquanto aluno de estágio. 

Durante a análise de cada turma será focada a sua prestação geral, as maiores dificuldades e 

aquilo que foi entendido como cumprido com sucesso.  

Em relação ao percurso de estágio é imperativo afirmar que a presente unidade curricular 

é fundamental para a formação de qualquer professor. A organização da disciplina está feita de 

modo a ajudar o aluno a adquirir ferramentas para o ambiente de trabalho. A oportunidade de 

trabalhar com dois professores distintos, usufruir da sua monitorização e poder trabalhar com 

duas turmas de níveis diferenciados foi fundamental para a aquisição de competências a serem 

aplicadas aquando da lecionação numa escola.   

 

4º Grau: 
 

É importante concluir que houve bastantes dificuldades no que toca à resposta da turma 

em momentos de exercício e reconhecimento de competências musicais, quer por distração dos 

alunos, quer pela inexperiência do professor estagiário no que toca ao uso de estratégias para 

manter a atenção unânime dos alunos. A resposta dos alunos em momentos de avaliação foi 

positiva concluindo-se que a maioria cumpriu com o que é esperado do desempenho de um aluno 

de 4º grau.   

No que toca aos conteúdos trabalhados em sala de aula, foi importante perceber como a 

mente de um jovem de 13 anos funciona. Um aluno de 4º Grau tem já alguma experiência na 

distinção de timbres, reconhecimento de vozes, expressividade no momento de performance 

melódica e rítmica. Todavia, foi constatada alguma falta de prática no que toca à análise teórica 

(intervalos, análise de funções tonais e identificação e análise de acordes). Quanto a esta turma 

em específico, seria necessário fazer ainda conexões entre o que é analisado teoricamente e o 

que é escutado. Por exemplo: antes de analisar um acorde, seria necessário ainda fazer trabalho 

de reconhecimento e distinção de padrões harmónicos.   

 

8º Grau: 
 

A turma de 8º grau foi aquela que, no percurso pessoal, teve mais impacto e mais 

significação enquanto estagiário. Talvez por terem uma idade um pouco mais madura, os alunos 

colaboraram nos momentos de coadjuvação letiva estando sempre atentos e levantando 
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questões pertinentes. Enquanto professor estagiário é enriquecedor quando os alunos procuram 

resolver conflitos no que toca à compreensão de conteúdos. O facto de os alunos colocarem 

questões permite ao professor identificar quais são as dificuldades de raciocínio que 

normalmente surgem, em que momentos isso acontece, e porquê.   

Exemplifica-se agora com um momento da aula do dia 7 de janeiro, onde foi proposta a 

leitura da canção “Romance” de Claude Debussy: o objetivo da aula era a compreensão da 

melodia impressionista, das mudanças de tonalidade imprevistas e na entoação de intervalos 

dissonantes abundante. Depois de cumpridos os objetivos, os alunos questionaram o significado 

da letra da canção, revelando interesse e apreço pelo que tinha sido acabado de estudar.  

As dificuldades da turma eram notadas em conteúdos como leitura rítmica, análise e 

identificação auditiva de harmonia, entoação e identificação de melodias atonais. Todavia, 

durante o momento de autoavaliação da turma, os alunos reconheceram todas essas dificuldades 

revelando que, ainda que não tenham concluído o 8º Grau com uma classificação muito alta, 

foram capazes de pensar sobre o funcionamento das aulas e sobre o que mais poderia ter sido 

feito para melhorar a sua aprendizagem, tanto do seu lado como do professor estagiário.   

No que toca à prestação com a turma de 8º grau, regista-se que foi aquela em que se 

procurou utilizar um maior número de estratégias para conseguir colmatar as dificuldades ao 

nível da compreensão de conteúdos. Como referido anteriormente, os conteúdos que foram 

trabalhados por mais tempo foram a análise teórica de corais, a leitura e identificação de melodias 

atonais e em alguns casos a improvisação.  

Aquando da autoavaliação da turma, os alunos confessaram que o conteúdo que os fez 

sentir mais felizes por trabalhar foi a improvisação, na maioria. No início do ano, a improvisação 

era feita sempre com algum receio por parte dos alunos. Com o decorrer do período, os alunos 

apresentaram melhorias significativas no que toca à improvisação quer rítmica quer melódica. É 

de facto uma grande vitória, pois significa que, para além de ter um impacto positivo na formação 

dos alunos, criou prazer e satisfação aquando da sua execução.  

Concluindo agora, as maiores dificuldades a nível geral foram por vezes a dificuldade na 

procura de estratégias diferentes para conectar com os alunos de 4º grau. É necessário procurar, 

no modo de interação com os alunos, modos de os manter interessados, quer com linguagem 

corporal, quer com a seleção de novos exercícios e novas maneiras de encarar problemas. Após 

a aula do dia 18 de março, ficou a vontade de fazer mais atividades de criação com os alunos. Não 

terá havido tempo suficiente, ou poder-se-ia ter organizado as planificações de aula 

diferentemente, de modo a complementar essa falta. As atividades de criação são 

importantíssimas para a aplicação prática de competências adquiridas e para proporcionar aos 
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alunos momentos de aprendizagem significativa. O facto de eles verem as suas próprias criações 

a serem trabalhadas é decisivo na sua formação enquanto músicos e seres humanos.   

O ser humano pode, de facto, apresentar formas distintas de se relacionar com os outros, 

pode apresentar muitas maneiras de comunicar. Enquanto professor estagiário, é necessário 

reconhecer que este ano foi apenas o início da descoberta do mundo do ensino. É objetivo do 

docente ser capaz de unir a turma, levá-la a adquirir competências e a desenvolver os seus 

integrantes como artistas e pessoas e isso foi decisivo para a formação enquanto professor de 

Formação Musical.   



 

 

  

PARTE II: 

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO: 

INTRODUÇÃO: 

Tendo em conta a experiência do autor em contexto de aulas de formação musical, 

conclui-se que o trabalho de sala de aula é frequentemente abstrato, na medida em que se isola 

de acontecimentos de significação. É por este motivo, que considera ser útil aliar os conteúdos 

de formação musical a situações reais que necessitem de atenção urgente.  

 Esta investigação tem como primeiro objetivo contribuir nesse sentido com uma obra 

musical - A Vila de Sozo –  que contém material pedagógico de Formação Musical. Esse material 

é acompanhado de um conjunto de estratégias, contextualizadas teoricamente, que permitem a 

sua aplicação na sala de aula. Como último objetivo, a obra servirá também para sensibilizar, quer 

os alunos quer o público, para o problema da sustentabilidade ambiental, implícito no libreto. 

No sentido amplo, o projeto encara a sala de aula (no contexto musical e à semelhança 

do que já acontece com outras disciplinas) como um local precioso para responsabilizar os alunos 

pela intervenção direta na sociedade em que estão integrados. Por oposição ao método 

expositivo e a atividades totalmente desligadas do âmbito performativo, o projeto trata o 

momento de performance e a respetiva preparação como uma poderosa ferramenta pedagógica. 

É considerado que o uso de reportório real como material pedagógico, por diversos motivos, é 

essencial para a formação de futuros músicos. 

A problemática desta dissertação desenvolve-se em torno das seguintes questões:   

• o que está por detrás do planeamento dos programas de formação musical e do 

imperativo pela preocupação ambiental?  (A nível político) 

• Quais os projetos já feitos que podem ajudar na contextualização da peça? 

• Quais as bases teóricas por detrás da escrita da obra ao nível da conceção e do fim 

pedagógico que ela terá?  

• Qual foi a inspiração e as questões que levaram à composição de A Vila de Sozo?  

• O que esta obra traz de novo? (No panorama da formação musical) 

• Como decorreu a aplicação e preparação da obra? 

• Como foram aferidos os resultados?  

Para responder a estas questões, a estrutura desta monografia integra cinco capítulos: 

os enquadramentos social e teórico, os processos utilizados desde a composição à pedagogia, a 

descrição e análise da obra Vila de Sozo, a proposta de abordagem da obra para a disciplina de 

Formação Musical e, por último, a aferição dos resultados.  



 

42 
 

O primeiro capítulo irá contextualizar o projeto na sua dimensão política e social. De 

seguida, descreverá de que forma as áreas da música e da sustentabilidade se poderão conectar, 

dando como exemplo alguns projetos que nasceram desta união.  

O capítulo dois descreve de que modo a pedagogia influênciou a escrita musical de A Vila 

de Sozo .  

 O terceiro capítulo contém a descrição de A Vila de Sozo, que se divide na apresentação 

da motivação pessoal e análise musical. A motivação pessoal para a composição tem três pilares 

importantes: a conexão com o mundo natural, a ameaça à sua subsistência e a vontade de 

trabalhar reportório real na sala de aula. Por fim, é feita uma análise musical que visa enquadrar 

o leitor: na narrativa; nas técnicas usadas; nos movitos musicais principais; na coerência interna 

e nos aspetos gerais. Só é possível compreender muitos aspetos da proposta de implementação 

do projeto no capítulo quatro, depois de conhecer a obra musicalmente. 

 A implementação do projeto é descrita no capítulo quatro. Aqui, é exposto o método de 

investigação do autor, é feita uma sistematização dos exercícios com a devida justificação teórica 

das estratégias aplicadas e são analisados os dados recolhidos durante a sua implementação.  

 

“As dificuldades de desempenho ao nível da improvisação – e genericamente do 

pensamento e expressão criativos –, da audição, sobretudo ao nível harmónico, bem como 

a iliteracia notacional, são os principais exemplos de problemas verificados ainda hoje nos 

alunos, nomeadamente em Portugal.”  

(Caspurro, 2006, p.44)  

 

Tendo isso em conta, a justificação das estratégias de cada exercício passa pelo foco em 

três competências fundamentais: audiação, improvisação e literacia musical. Considerando que 

esses tipos de abordagens foram valiosos para o autor, ele pretende agora replicá-los em 

exercícios desenvolvidos com base numa obra que ele para tal concebeu. 

De forma a averiguar a pertinência das estratégias didáticas, a aferição dos resultados é 

feita tendo em conta quatro fontes distintas: o feedback dos alunos registado em caderno de 

campo, a classificação dos testes de avaliação, o momento da performance e inquéritos 

realizados depois dela. 
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1. Enquadramento social e político: 

O presente capítulo pretende contextualizar o projeto de investigação, em primeiro plano, 

no âmbito dos currículos e abordagem de competências da Formação Musical, e, em segundo, 

no âmbito da preocupação ambiental, nas perspetivas nacional e internacional  

A eficácia da aprendizagem do aluno deve ser sempre o foco principal na sala de aula. Muitas 

vezes os docentes preocupam-se com o que podem adicionar ao programa e não com o que 

retirar ou reestruturar. “Eficiência deve ser a obrigação primordial para todos os envolvidos no 

processo da planificação institucional”. (R. Sidnell). A planificação de matrizes da disciplina deve 

ser flexível e adaptada às necessidades dos estudantes, correspondendo às carências do que é 

exigido hoje em dia, numa sociedade repleta de mudanças e desafios. No ponto 1.1. faz-se uma 

breve referência aos planos curriculares de algumas escolas de modo a compreender se de facto 

existe alguma preocupação quanto a essas necessidades. 

Naturalmente que da parte do Ministério da Educação há a preocupação de definir os 

objetivos que se pretende atingir durante a escolaridade obrigatória. Por isso, no ponto 1.2., 

impôs-se uma pesquisa pelos documentos mais importantes elaborados pelo ME: Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, Aprendizagens Essenciais e o Referencial de Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico e o Ensino 

Secundário.  

Nos pontos 1.3. e 1.4. serão apresentados alguns projetos que relacionam a música com a 

sustentabilidade ambiental. 

1.1. Curricula e Abordagem de competências na Formação Musical a nível 

nacional: 

O ensino artístico de música é uma componente não obrigatória, é realizado de forma 

completamente autónoma e desagregada das disciplinas do ensino regular. Não existe um 

documento nacional genérico que administre o programa curricular desta vertente de ensino; as 

instituições que administram os cursos artísticos têm a liberdade de criar o seu próprio programa. 

Analisando os programas e os critérios de avaliação das oito escolas públicas de ensino artístico 

em Portugal, é possível perceber que estas não se regem pelas mesmas diretrizes. Umas têm por 

modelo o programa do Conservatório Nacional de Lisboa, outras optam por fazer o seu próprio 

de raiz.  

Algumas das escolas mostram preocupação pelos novos desafios do músico moderno, como 

é observado no plano curricular de formação musical do Orfeão de Leiria, Conservatório de Artes, 

por exemplo. (página 12 do relatório de estágio). 
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1.2. Documentos Governamentais para a sustentabilidade na Educação:  

Estes documentos refletem uma preocupação com a modificação do paradigma educativo 

vigente e apelam à consciencialização dos estudantes para questões ambientais e de 

sustentabilidade. A criação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, em cujo guião constam 

os domínios obrigatórios de todos os níveis e ciclos de escolaridade, o Desenvolvimento 

Sustentável e a Educação Ambiental surge com o intuito de responder a essas preocupações. No 

âmbito da educação ambiental para a sustentabilidade são trabalhados assuntos como a 

educação rodoviária, a educação para o consumidor, a educação para a saúde e a educação para 

os media. Desde 2004 que estes temas são mencionados em todas as disciplinas, à exceção das 

disciplinas ligadas ao Ensino da Música. A obra Vila de Sozo, tendo a particularidade de refletir 

sobre o ambiente, pode ser uma ferramenta adequada para trabalhar esses temas na aula. A 

música, por ser uma componente central da cultura popular, pode ser uma força poderosa na 

sala de aula (Ramsey, 2002, p. 183). 

 

1.2.1. O Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória: 

O Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (2017) foi homologado pelo Ministério 

da Educação em julho de 2017. Contribui para a convergência e articulação das decisões 

inerentes às várias dimensões do desenvolvimento curricular, na medida em que é considerado 

um documento de referência para a organização do sistema educativo. Nele constam oito 

princípios, dez áreas de competências e os cinco valores que são expectados nos alunos. Um dos 

princípios é o da Sustentabilidade, sendo o Bem-estar, Saúde e Ambiente uma das áreas de 

competências e Cidadania e Participação consagrada nos valores (p. 11). 

 

1.2.2. Referencial de Educação Ambiental Para a Sustentabilidade: 

Este documento foi concebido pela equipa composta pelas seguintes entidades: Direção-

Geral da Educação (DGE), Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), Associação de 

Professores de Geografia (APG), Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Associação 

Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), Centro de Informação, Divulgação e Ação para o 

Ambiente e Desenvolvimento (CIDAADS), Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Professora 

Doutora Helena Freitas, da Universidade de Coimbra. 

É um documento versátil na medida em que pode ser usado no seu todo, ou em parte, e em 

contextos vários. É importante na Educação para a Cidadania, porque permite a orientação no 

desenvolvimento de projetos e atividades que tenham como objetivo colaborar na formação 
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pessoal e social dos alunos. Na educação pré-escolar o seu uso deverá ser enquadrado pelas 

orientações curriculares adequadas aos estados de desenvolvimento das crianças.  

 

1.3. A questão da sustentabilidade ambiental na música nacional: 

Os resultados expostos a seguir são resultado da pesquisa na internet ou por informação 

transmitida pessoalmente.  

As últimas pesquisas foram realizadas no dia 28 de outubro de 19 nos sites: 

• Catálogo Bibliográfico|Bibliotecas da Universidade de Aveiro, com as palavras chave: 

música sustentabilidade, music susteinability 

• Google, com as palavras chave: música e sustentabilidade  

 

Resultados: 

 

O projeto “Sê-lo Verde” é um programa que apoia a sustentabilidade ambiental dos festivais 

de música realizados em Portugal “O programa define duas categorias de candidaturas: a dos 

festivais com um número entre 5 000 e 25 000 espectadores, e a dos festivais com mais de 25 

000 espectadores. A taxa de financiamento fixada nas candidaturas foi de 40% ou de 60%, 

respetivamente para medidas intangíveis, como ações de sensibilização ou de comunicação, e 

tangíveis, como a promoção da reciclagem ou redução do consumo de água.” (“Sustentabilidade 

ambiental dos festivais de música vai ser premiada,” n.d.)  

 

No evento Bioblitz foi possível descobrir a flora e fauna presentes no Parque de Serralves 

num pequeno período. O evento reuniu especialistas de várias áreas, voluntários, famílias, alunos, 

professores e outros membros da comunidade. Todos eles com o objetivo de explorar a 

biodiversidade de um espaço singular como é o Parque de Serralves. desenvolvido no Parque de 

Serralves (Porto), teve como objetivo fazer divulgar conhecimento científico sobre a 

biodiversidade urbana, através do contacto do público com investigadores e da sua participação 

em atividades científicas e pedagógicas. Realizou-se em cinco dias dedicados exclusivamente a 

escolas e um fim-de-semana para todo o tipo de público. (“Fundação de Serralves - Serralves,” 

n.d.)  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: DA COMPOSIÇÃO À PEDAGOGIA: 

No presente capítulo, o processo inicial da composição de “A Vila de Sozo” é contextualizado 

através dos seguintes pontos: justificação da escolha pela formação de orquestra sinfónica e coro; 

planeamento para a conceção da obra; conceitos pedagógicos por detrás da sua conceção. Estes 

últimos contribuíram também para a estruturação das atividades descritas no capítulo quatro. 

2.1. Ponto de Partida: 

A formação e a sua respetiva orquestração: 

A escolha da formação Orquestra Sinfónica, Coro Misto, Coro Infantil e Solista baseou-se 

nos seguintes aspetos: 

• A enorme quantidade de recursos disponíveis na instrumentação da orquestra 

sinfónica para descrever toda a narrativa pertencente ao conto. A orquestra é capaz, 

pela sua riqueza tímbrica, é de se adaptar a todos os caracteres existentes, de todas 

as personagens. Uma vez que a obra é escrita para um público familiar, é pretendido 

que ela tenha um carácter dinâmico, algo que se consegue através: de várias 

combinações instrumentais (ex.: II.4. Raiva e Destruição – voz, flautas, violoncelo e 

contrabaixo); da distinção de momentos e personagens através da associação de 

timbres a personagens, por exemplo: a caixa de rufo é utilizada nas árias dos 

Habitantes da Vila que são associados à indústria, por outro lado, as árias dos Avós 

são acompanhadas apenas por cordas e sopros, representando os timbres de épocas 

musicais mais recuadas. 

• A possibilidade de representar as personagens da narrativa com os diversos coros. 

Os naipes de Soprano e Tenores, por serem vozes agudas, representam os Habitantes 

da Vila que, exceto as crianças, são o grupo mais novo da Vila de Sozo. Os naipes de 

Altos e Baixos representam os Avós (Tabela 4). O coro das crianças representa as 

crianças da vila. Assim, é possível a representação da metáfora da diversidade 

ideológica que compõe e molda a face, o presente e o futuro do planeta.  

 

Tenhamos como primeiro exemplo o Prólogo que foi concebido numa macroestrutura 

“AB”. A primeira parte (A – cc.1 -147) têm um carácter animado chamando a atenção para a 

apresentação dos vários motivos musicais, representantes de situações e personagens, que 

surgem nos andamentos procedentes. Nessa parte, a orquestração em tutti e a parte e 

percussão, muito ativa, têm um grande protagonismo. No final de A, encontra-se uma transição 

para B, com um carácter totalmente diferente, feita através de um solo de trompete sem 

acompanhamento. A parte B (cc. 147 – 178), por sua vez, dá lugar a acordes longos nas cordas, 
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que acompanham as melodias nas madeiras num andamento muito mais lento. A primeira 

intervenção das vozes, que se sucede no compasso 163, serve como uma antevisão do último 

andamento através do texto – “Vida, Fauna, Flora e Povo” – que volta a ser repetido nos últimos 

compassos do último andamento.  

2.2. Planeamento da composição: 

Sendo uma obra que pretende conter material pedagógico, as duas competências básicas a 

comtemplar são: a compreensão melódica e a compreensão rítmica.  

Para a compreensão melódica, as melodias foram escritas em modos diversos, e outras 

escalas, nomeadamente, a acústica. No entanto, não se pretende que os alunos tenham um 

primeiro contacto com os modos através das melodias da obra. Pretende-se que os modos sejam 

abordados em sala de aula através do método que o docente achar mais pertinente. Tendo os 

alunos aprendido a nomenclatura de cada modo e as suas características, é pertinente então 

introduzir as melodias propostas da obra. Isto porque numa só frase podem surgir dois ou três 

modos distintos. Estas são úteis para um estudo posterior uma vez que elas mostram a diferença 

entre vários modos numa única sequência1.  

Para a compreensão rítmica, foram desenvolvidos excertos rítmicos tendo em conta a 

dificuldade daqueles que integram a sebenta do 4º Grau do Orfeão de Leiria Conservatório de 

Artes, escola onde o estágio foi desenvolvido. Essas leituras compõem excertos rítmicos da obra 

que vão de encontro ao nível de dificuldade adequado ao 4º Grau.  

 

Os conteúdos abordados serão: 

- A melodia modal e tonal; 

- Excertos rítmicos; polirritmia.  

Associadas a estes conteúdos, teremos as seguintes competências: 

- A Leitura, compreensão e simbolização melódica; 

- A Leitura e simbolização rítmica. 

 

2.3. Contextualização teórica base para a composição: 

Aspetos Gerais: 

 Os seguintes textos referem-se ao suporte teórico que guiou o processo composicional 

desde o seu início. Estes estão relacionados com os objetivos gerais das atividades apresentadas 

no capítulo quatro.  

 
1 Daí, compreende-se que o projeto, em si, pretende envolver outras obras, e outras melodias que possam 
ajudar os alunos no enquadramento dos conteúdos da compreensão melódica. 
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APRENDIZAGEM HOLÍSTICA:  

A aprendizagem holística tem em conta que um indivíduo encontra identidade, 

significado e sentido na vida através da comunidade, através do mundo natural e de valores 

espirituais como a compaixão e a paz. Tem como objetivo incentivar jovens para uma grande 

paixão pela vida e pela aprendizagem. Isto não é conseguido através de um currículo académico 

que condensa o mundo em “embalagens com instruções”, mas sim através de contacto direto 

com o ambiente. 2 (R. Miller, 2000) É pretendido que no projeto os alunos tenham contacto com 

experiências sociais ricas, aliando sempre a algo extramusical que, neste caso, é o meio ambiente 

e a sustentabilidade. Encarando o projeto no seu sentido amplo, ou seja, tendo em conta os 

ensaios e todo o envolvimento na preparação das apresentações, os alunos puderam ter contacto 

com o coro misto que, por sua vez, era constituído por pessoas com idades compreendidas entre 

os 30 e os 80 anos, e com coros de crianças que ajudaram na preparação da audição do dia 12 de 

setembro.  

Referenciando novamente as palavras de R. Miller, é pretendido que os alunos trabalhem 

na sua identidade enquanto músicos e pessoas através do contacto com a comunidade e o mundo 

natural. “O mundo natural é entendido como tudo aquilo que envolve todas as coisas vivas ou 

que ocorrem naturalmente, ou seja, não-artificiais. 3” (Johnson et al., 1997) Deseja-se que em 

aplicações futuras do projeto, os alunos possam explorar com profundidade o libreto, 

convidando-os a realizar atividades que envolvam os seus pais e a comunidade, se possível.  

  A educação para a alma pode começar com “como educar para viver poeticamente, 

esteticamente, como caminhar para a eternidade4” (J. P. Miller, Karsten, Denton, Orr, & Kates, 

2005, p.3) 

 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: 

A aprendizagem significativa é uma “experiência consciente claramente articulada e 

precisamente diferenciada que emerge quando sinais, símbolos, conceitos e proposições 

 
2 “Holistic education is based on the premise that each person finds identity, meaning, and purpose in life 

through connections to the community, to the natural world, and to spiritual values such as compassion 

and peace. Holistic education aims to call forth from young people an intrinsic reverence for life and a 

passionate love of learning. This is done, not through an academic "curriculum" that condenses the world 

into instructional packages, but through direct engagement with the environment.” 
3 Tradução de: “The natural environment encompasses all living and non-living things occurring naturally, 
meaning in this case not artificial. The term is most often applied to the Earth or some parts of Earth.” 
4 Tradução de: “According to Moore, education for the soul can begin with teaching people “how to live 
poetically and aesthetically, how to step into eternity.”” 
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potencialmente significativos estão relacionados e incorporadas dentro de uma dada estrutura 

cognitiva individual”5 (Ausubel, 2000, p.10) 

A aprendizagem e resolução de problemas em grupo é um dos pontos de partida fulcrais 

para a conceção de exercícios e estratégias para a implementação dos materiais que constituem 

a “Vila de Sozo”. Apesar de serem valorizados os exercícios de natureza individual, tendo em 

conta a importância do tema extramusical do projeto, é pretendido que os alunos tenham a 

oportunidade de comunicar entre si, partilhar experiências e opiniões que sejam relevantes para 

a sua formação como um todo. Para suprir esta necessidade, foram desenvolvidas duas atividades 

de grupo que promovem o contacto e a cooperação entre os alunos: Atividade A) do andamento 

II.1. Recitativo IV (ver páginas 91 e 92); Atividade C) do andamento I.2. Corramos como irmãos 

(ver páginas 89 e 90). 

A um nível musical, os estudantes puderam ouvir os andamentos da obra, trabalhados 

em sala de aula, ao vivo e tocados por músicos que também são seus professores. Poder trocar 

impressões e poder partilhar uma performance com os próprios professores é importante na 

concretização de uma aprendizagem significativa. 

 

A PERFORMANCE COMO POTENCIADORA DA APRENDIZAGEM E COMO CONSOLIDANTE DA 

MESMA: 

Estudos de McPherson (2003) mostram que os alunos são capazes de boas performances 

quando têm estratégias de bom estudo em casa e dispõem de bons esquemas aurais (McCormick 

& McPherson, 2003, p.38)6. O momento da performance serve, portanto, de regulador para o 

estudante uma vez que ela é uma meta a ser alcançada, e, para além disso, é um momento 

público em que este deverá mostrar as competências adquiridas.  

 
5Tradução de: “Emphasis is placed on ‘meaningful learning’, i.e. learning with understanding wich is not 
manifested in behavior, but wich can be described as ‘a clearly articulated and precisely differentiated 
conscious experience that emerges when potentially meaningful signs, symbols, concepts, or propositions 
are related to and incorporated within a given individual’s cognitive structure’  
6 Tradução de: “In addition, the second author has identified a hierarchy of cognitive strategies that 
students employ when performing music in various ways, and reported that these help predict the skills of 
performing rehearsed repertoire, sight-reading, playing from memory, playing by ear and improvising 
(McPherson, 1993, 1996, 1997). His results parallel findings of academic subjects, and have implications 
for music pedagogy, in that better student musicians are likely to possess a sophisticated repertoire of 
strategies that they use when performing and practising. In contrast, weaker instrumentalists are likely to 
display a naive understanding of how to transfer information obtained from musical notation or aurally into 
an appropriate musical response (McPherson, 1993, 1996, 1997). This is further illustrated in Hallam’s 
(2001a, 2001b) studies with young instrumentalists. She concludes that learners’ use of effective strategies 
when practising and performing depends on how successfully they have acquired the range of aural 
schemas that allow them to monitor and control their performance. In her view, efficiency of a strategy 
increases with expertise and depends on a mix of metacognitive and domain knowledge upon which 
students draw to monitor and evaluate their playing.” 
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Sendo objetivo do projeto a apresentação pública da Vila de Sozo, é esperado que o aluno 

se mostre mais atento e concentrado nas aulas onde as canções serão trabalhadas. Assim ele 

consegue, à partida, garantir bons resultados e proporcionar um clima saudável e próspero em 

sala de aula. 

 

O USO DE REPORTÓRIO REAL NAS AULAS DE FORMAÇÃO MUSICAL: 

Quanto ao uso de reportório musical real nas aulas de Formação Musical existem dois 

planos fundamentais que sustentam a formação de um bom músico: Em primeiro lugar existe 

contacto com diversas obras de mais ou menos relevância que constituem a sua posterior cultura 

musical. De seguida, a qualidade da conceção melódica e harmónica – o uso de sequências 

harmónicas e melódicas - é benéfica para aprendizagem dos alunos porque torna a aprendizagem 

mais fluída e intuitiva. Na formação do aluno em formação musical “verifica-se que por vezes as 

aulas são centralizadas nas questões técnicas e/ou conceitos que constituem toda a linguagem 

musical, deixando para segundo plano – e isto quando são abordadas – a componente estética e 

fruitiva da música.” (Tavares, 2015). No mesmo documento, Diogo Filipe Tavares afirma que “Na 

atualidade, a visão da disciplina de Formação Musical ainda não é unânime entre os professores 

(…) sendo que ainda há quem defenda a Formação Musical como auxiliador do instrumento e da 

execução instrumental, e quem defenda a Formação Musical como uma disciplina onde se 

desenvolve e vivencia toda a experiência musical.” 

O presente documento assenta sobre pressuposto de que a disciplina desenvolve toda a 

experiência musical, ou seja, para além do auxílio ao instrumento, a formação musical deve ser 

um local onde a música possa ser vivida de muitas formas distintas.  Tenhamos em conta que as 

turmas da disciplina de formação musical, em Portugal, unem alunos de diversos instrumentos. 

Essa diversidade deve ser vivida e celebrada pois tem um valor incalculável. Naturalmente, os 

alunos irão partilhar dificuldades que sentem em peças do seu próprio reportório, do seu 

instrumento ou de música de câmara (caso tenham essa opção). Esta troca só é possível, em 

muitos casos, na aula de formação musical. A aula de F.M. é provavelmente a única em que os 

alunos de diversos instrumentos se encontram. A única disciplina em grupo que os alunos têm, 

para além de formação musical, na maioria dos casos, é classe de conjunto. Todavia, as classes 

de conjunto são menos ricas nesse ponto de vista uma vez que os seus integrantes tocam todos 

o mesmo instrumento, ou instrumentos da mesma família. 

A Vila de Sozo é então um projeto que pretende levar reportório real à sala de aula. Neste 

caso, o reportório, é acompanhado de um suporte escrito que descreve as atividades associadas 

a cada momento musical. Para cada atividade, é apresentado um conjunto de estratégias que 

auxiliam todos aqueles que quiserem levar A Vila de Sozo às salas de aula. No entanto, as 
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estratégias aqui apresentadas não são as únicas nem devem ser encaradas como sendo 

necessariamente as mais adequadas. O presente documento é apenas o início de um trabalho 

que está sujeito à riqueza de experiências que o poderão desenvolver.  

 

“Por fim, é importante que todos os professores de Formação Musical reflitam que formar 

musicalmente uma pessoa está muito para lá de meros exercícios teóricos e técnicos – 

independentemente do grau de dificuldade – e que quer o ponto de partida assim como o 

ponto de chegada deverá ser a música(…)”  

(Tavares, 2015) 

De um modo geral, tendo por base os valores anteriores, a escola pode ser vista como 

um local onde os alunos podem ter uma formação mais envolvente, mais interdisciplinar e mais 

humana. 

 

AS FASES DE APRENDIZAGEM DE PIAGET: 

 A psicologia de Piaget foi fundamental na formação do autor do presente documento. 

Daí, todo o processo, incluindo o criativo, ter sido sustentado nos seus conceitos e circunstâncias. 

Para a elaboração da proposta de implementação do projeto em sala de aula, a teoria de Piaget 

auxiliou no planeamento das próprias estratégias, sendo pretendido que os exercícios não 

contenham nenhum processo indesejado ou inadequado à formação dos estudantes.   

Uma vez que os alunos da turma escolhida para o projeto estão na faixa etária dos 13-14 

anos, é assumido que a fase cognitiva em que eles estão inseridos é o operatório formal. Segundo 

Piaget, “os estudantes são agora capazes de operações hipotético-dedutivas, ou seja, ele pode 

agora refletir através de hipóteses e não apenas através de objetos.”7 (Piaget, 1964) 

 

Aspetos Específicos: 

 Os seguintes aspetos estão relacionados com os objetivos específicos das atividades 

descritas no capítulo quatro.  

 

 A EXPRESSÃO MOTORA NA APRENDIZAGEM RÍTMICA: 

Segundo a experiência pessoal do autor, a dança e a expressão motora foram 

extremamente úteis durante o processo de criação. Apesar de a obra se materializar sob a forma 

de oratória, a inspiração para a sua composição passa pela visão de coreografias e movimento de 

 
7 Tradução de: “Finally, in the fourth stage, these operations are surpassed as the child reaches the level of 
what I call formal or hypothetic deductive operations; that is, he can now reason on hypotheses, and not 
only on objects.”  
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corpos. No momento de sala de aula, é interessantíssimo poder fazer o trabalho que inicialmente 

serviu de inspiração para o compositor. Os andamentos que se baseiam na visão do movimento 

corporal são todos os andamentos instrumentais do primeiro e segundo quadro: ou seja: 

I.0.PRÓLOGO, II.0. “fugatto”, II.1. Recitativo e II.2. 

 A eurítmica de Dalcroze requer total envolvimento tanto dos estudantes como do 

professor. (Findlay, 1971) Posto isto, a atividade A) do andamento II.4. Recitativo IV foi 

desenvolvida propositadamente para este tipo de abordagem (ver páginas 91 e 92). 

Tendo em conta a experiência pessoal, o contacto com vários professores de formação 

musical e a experiência de vários alunos, conclui-se que os exercícios de expressão corporal são 

muitas vezes postos de lado. Ainda que não tenham sido explorados e sintetizados na proposta 

de abordagem do ponto 4, os andamentos instrumentais I.1., II.0., II.2 e III.5. são ricos em 

contrastes rítmicos e até adequados a momentos de dança que podem vir a ser explorados por 

outros docentes que os queiram levar para a sala de aula.  

 

A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE E INCORPORAÇÃO DE PROBLEMAS SOCIAIS COMO 

MÉTODO PEDAGÓGICO: 

Ramey (2002) expõe o duplo papel que a música pode desempenhar na educação: por 

um lado, a informação presente nas letras das canções; por outro, uma ferramenta para manter 

e/ou aumentar o interesse dos alunos por determinado tópico (p. 184). 

Coss (2013) defende que a educação musical pode aumentar a eficácia — assim como 

expandir a oportunidade — do envolvimento musical de todos os indivíduos, uma vez que uma 

dimensão da experiência musical serve o aprimoramento, a extensão e o aprofundamento das 

experiências emocionais sentidas pela humanidade (p. 21). Neste sentido, defende também que 

o envolvimento de emoções em contextos de aprendizagem não só facilita a reflexão dos alunos 

como é vista como um ato transformador (p. 22). Também Turner e Freedman (2004) veem na 

música uma forma de inspirar a ação ambiental, desenvolvendo empatia pelo mundo natural8.  

 
8 Music can be readily engaged through its integration in multimedia presentations, by focused musical 

performances, and by enjoying natural sound in an ambient setting. Music can be used to emulate, praise, 
and enjoy nature, and to tell about issues associated with environmental and social damage. This is a 
nonscientific, but valid approach that builds empathy by providing an aesthetic understanding of the natural 
world and environmental issues. Music can engage instructors and students, and help them to learn through 
ambience, melodies, and lyrics. (p. 50) 
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A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES DE ROTINA: 

Apesar de A Vila de Sozo ser a matéria prima do presente documento, não é pretendido 

que esta seja a única obra a ser usada no projeto. Como referenciado anteriormente, é necessário 

que seja feito um trabalho complementar com outras obras. As atividades de rotina propostas no 

ponto quatro, principalmente as atividades que envolvem as árias da obra, pretendem 

proporcionar aos alunos a oportunidade de não esquecer A Vila de Sozo nas aulas onde o foco 

noutras obras é fulcral. Ou seja, ainda que o professor tenha de abordar outros exercícios e 

competências nas aulas, e, por isso, também outras obras, as atividades de rotina, realizadas no 

início da aula, ajudam os alunos a não esquecer a obra central. 

 

2.4. O estilo como ferramenta pedagógica: 

Desde o início, o desejo do compositor para a obra foi que ela fosse rica e contrastante, uma 

vez que é dedicada a uma faixa etária de idades reduzidas. Para que o interesse durante a obra 

fosse mantido, foi necessário descobrir ferramentas que permitissem dar-lhe um carácter sempre 

fresco e interessante. Para isso, é feito um uso de diversas técnicas de composição derivadas de 

estilos e épocas distintos. Esta escolha revela ter implicações pedagógicas especialmente no 

campo da literacia musical. 

 

Ter literacia musical não passa apenas por saber ler e escrever música. O conceito básico 

de que a literacia envolve a simples capacidade de ler e escrever, envolvendo processos 

de descodificação de letras e grupo de letras em som e vice-versa, é uma suposição 

comum. Contudo, a literacia na linguagem é muito mais complexa.9 ´ 

(Cooper, 2003) 

“Embora os investigadores ainda debatam quanto aos melhores métodos e técnicas para 

ensinar crianças a ler um idioma, sendo que concluam que cada uma precisa de um 

conjunto individual de métodos e técnicas, todos concordam que a oralidade deve estar 

estabelecida antes deste processo (Cooper, 2003). Existe também um crescente 

reconhecimento pela importância da comunicação em situações práticas do dia-a-dia e 

da necessidade de desenvolver a capacidade de falar, ouvir, ler, escrever e pensar das 

 
9 Tradução de: “An obvious way to define and thereby understand what ‘musical literacy’ means is to draw 
parallels with the ways that children become ‘literate’ as they learn to read and write their spoken mother 
tongue. A common assumption is that literacy involves the simple ability to read and write, through 
processes involved in decoding letters and groups of letters, into sounds and vice versa. However, literacy 
in language development is far more complex.” 
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crianças (Cooper, 2003). Por isso, ter literacia no ato de ler e escrever pode requerer 

desenvolver um grande conjunto de estruturas, ”desde aptidões individuais, 

conhecimento para praticas sociais a competências funcionais até valores ideológicos e 

metas políticas” (Soares, 1992). Uma suposição fundamental neste tipo de literatura é 

que as crianças deverão ser expostas a uma grande variedade de experiências de literacia 

e de instrução direta ou indireta, começando por experiências auditivas e as de expressão 

que no seu devido tempo levam, e desenvolvem ao mesmo tempo, à capacidade de ler e 

escrever.”10 

(Cooper, 2003) 

 

Tendo em conta o que foi anteriormente referido, a Vila de Sozo foi concebida sobre 

quatro estilos distintos, atribuídos às quatro personagens e a momentos específicos da obra. A 

infanta, a mestre, a fauna e o ancião têm personalidades completamente distintas e a música é 

fiel aos seus caracteres. A turma de Formação Musical convive com este ambiente rico em 

expressões musicais distintas que contribui, conforme a citação anterior, para a sua literacia. 

Fauna Impressionismo 

Habitantes da Vila Jazz, Neoclassicismo 

Crianças Polimodalismo 

Anciães  Música Antiga, Estilo Coral 

Recitativos  Estilo próprio 
 

Tabela 3 - Personagens e correspondência estilística 

 Nos recitativos, os personagens falam com o acompanhamento de acordes longos na 

orquestra, geralmente nas cordas. Por vezes pode haver a participação de instrumentos de 

percussão para reforçar a intenção dos personagens. 

 

 
10 Tradução de : “Although researchers still debate the best methods and techniques for teaching children 
to read language, and teachers find that each child needs an individual mix of methods and techniques, 
they agree that language has first been established (Cooper, 2003). There is also an increasing recognition 
of the importance of communication in real-world situations and the need to develop children’s capacities 
to speak, listen, read write, and think (Cooper, 2003). Thus, literacy in Reading and writing can involve 
developing a large set of structures “ranging from individual skills, abilities, and knowledge to social 
practices and functional competencies to ideological values and political goals” (Soares, 1992). One of the 
fundamental assumptions in this literature is that children should be exposed to a wide variety of literacy 
experiences and considerable direct or explicit instruction, beginning with experiences in listening and 
speaking which in due course lead on to, and continue to develop alongside, Reading and writing “ 
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3. A Obra 

3.1. A Vila de Sozo: 

A obra Vila de Sozo foi escrita durante um ano, entre abril de 2018 e abril de 2019. Foi 

apresentada publicamente no auditório do OLCA - Orfeão de Leiria – Conservatório de Artes, no 

dia 29 de junho de 2019. Anteriormente, no dia 12 de junho, foi feita uma audição com canções 

da obra que contou com a participação dos alunos da turma de 4º grau, do Coro do Orfeão de 

Leiria e os Coros da professora Mariana Baltazar, docente na instituição de acolhimento do 

estágio. Nessa audição, as árias da obra foram apresentadas com o acompanhamento ao piano 

do próprio compositor e autor deste documento. Essas árias foram trabalhadas pelos alunos de 

4º Grau em sala de aula como atividades de rotina. No dia 29, a apresentação integral da obra 

contou com a colaboração de uma solista (soprano), uma camarata clássica, um coro misto (coro 

do OLCA) e um coro de vozes brancas (coro de Câmara do OLCA) sob a orientação do professor e 

maestro Nuno Almeida. 

O libreto transporta-nos para uma vila onde a produção de “nero” acaba por tornar a 

vida diária insustentável, afetando as pessoas que ali vivem, bem como a natureza que as rodeia, 

concretamente devido à contaminação das águas e a um incêndio na mata. O “nero”, segundo a 

criação da libretista, é uma planta da qual é extraída uma seiva usada para o fabrico de quase 

tudo o que se usa na vila. As várias personagens (habitantes da vila, crianças, avós e fauna) têm 

diversas opiniões quanto ao problema e procuram uma solução possível, não conseguindo 

inicialmente chegar a um consenso. Todas as propostas de solução apresentadas refletem pontos 

de vista diferentes, consoante a vivência de cada personagem e de acordo com a sua própria 

“verdade”. Com o esforço de todos os envolvidos, foi possível chegar a um compromisso. É 

exatamente nesta inexistência de uma verdade absoluta e na procura das melhores soluções para 

a comunidade em geral que reside a essência desta narrativa e, por conseguinte, das atividades 

associadas a toda a obra. 

 

Fico cada vez mais incomodado, quanto mais vivo, quando vejo o ser humano – que 

deveria usar o alto da sua posição para servir a natureza, de maneira a melhor suprir o 

próximo, ajudando-o a se livrar dos estados de necessidade extrema – , baseado em falsas 

premissas, fazer precisamente o contrário do que na verdade lhe é favorável e então, por 

ter destruído a base do seu sustento, ficar a tentar salvar um mínimo.  

(Goethe, Maximen, & Reflexionen, 2007) 
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3.2. Motivação pessoal: 

A origem rural, o respeito pela natureza e pelos animais passado de geração em geração, são 

valores fundamentais do autor que o motivaram a escrever uma obra de cariz de proteção 

ambiental. Desde cedo, ele sentiu necessidade de criar, procurando sempre no contacto com a 

natureza, através de passeios pelas florestas, alguma inspiração para as suas obras. De facto, a 

natureza estimula os poderes de observação, criatividade e sentido de paz11 (Crain, 1997) 

Desde cedo, o compositor teve contacto com funcionários de instituições que limpavam as 

estradas danificadas pelos incêndios da região de Leiria. Os próprios funcionários comentavam 

que muitos destes fogos eram causados por mão humana, aliás, por instituições da região. Uma 

vez que um dos objetivos da dissertação é colaborar com algo útil para o futuro, ela só fará 

sentido se de facto soubermos respeitar o planeta. Por isso, aliar a educação musical à 

sustentabilidade do planeta foi inevitavelmente a primeira e única escolha para o tema do libreto.  

Apesar de todos os esforços por parte de entidades superiores no sentido de se intensificar 

a consciencialização ambiental nas escolas, o ensino artístico parece passar despercebido no que 

toca à importância do assunto. Tendo em conta o referido no capítulo anterior, dentro do mundo 

da música, quer erudita ou popular, o surgimento de exemplos de música aliada à 

sustentabilidade é crescente, a um ritmo ainda muito lento. Infelizmente, isto acontece ainda a 

um nível internacional na música pop ou rock. A um nível nacional, a música tanto erudita como 

popular aparenta não revelar interesse pelo tema. A Vila de Sozo, é uma pequena contribuição 

para este tipo de projetos. 

Tendo em conta que os alunos revelam problemas de leitura, audiação e improvisação, 

referidos na introdução, A Vila de Sozo nasce da vontade de criar uma obra que pode ser 

explorada nas aulas de formação musical. Desde o início, foi objetivo que essa obra pudesse servir 

como porta para outros compositores, estilos, épocas e abordagens.   

 

3.3. Estrutura e Coerência interna: 

A obra foi concebida em forma de oratória. Os momentos descritivos têm lugar nas árias e os 

momentos que desenvolvem a narrativa tem lugar nos recitativos. A obra é dividida em três 

Quadros. Eles apresentam três fases distintas da relação da vila com a natureza envolvente. No 

primeiro quadro, os personagens da Vila apresentam-se e ao mesmo tempo surgem também os 

primeiros problemas relacionados com a produção excessiva de “nero”. No segundo quadro a 

crise e discórdia instalam-se entre os personagens que querem proteger a vila, sem ter a certeza 

do que fazer e de quais interesses defender. No terceiro quadro os personagens apercebem-se 

 
11Tradução de: “nature stimulates powers of observation, creativity, and a sense of peace”  
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de qual posição tomar e a vila toma a opção que parece, à partida, garantir-lhe um futuro mais 

próspero.  

  



 

58 
 

3.4. Personagens e Funções: 

Na narrativa surgem 4 personagens distintas: os Avós, os Habitantes da Vila, as Crianças 

e a Fauna. Nas árias, os personagens pronunciam-se através dos naipes de coro. Nos recitativos, 

os personagens representam-se por um recitador. O Ancião representa os Avós, a Mestre da Vila 

representa os Habitantes da Vila, a Infanta representa as Crianças e a Fauna é representada 

apenas por uma pessoa, quer nas árias quer nos recitativos (ver Figura 3 abaixo) 

 

 A posição dos coros e personagens pode e deve variar consoante a intenção do maestro em 

interpretações futuras. No entanto, a posição dos coros e recitadores utilizada na apresentação 

do dia 29 de junho foi a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personagens Avós Habitantes da 

Vila 

Crianças Fauna 

Intervenção 

Musical 

Altos e Baixos Sopranos e 

Tenores 

Coro de vozes 

brancas  

Fauna: soprano 

solista 

Intervenção 

Falada 

Ansião  Mestre Infanta Fauna: soprano 

solista 
Tabela 4 - Personagens, no coro (intervenção musical) e nos recitativos (intervenção falada) 

Figura 4 - A Laranja Os Habitantes da Vila representados nos recitativos através da Mestre da Vila. 
A Azul os Avós representados pelo Ansião. 
A Verde a Fauna 
A Multicolor a Infanta da Vila representante das Crianças da Vila  

Figura 3 - A laranja os Habitantes da Vila representados atrás pelos Tenores e à frente pelas Soprano. 



 

59 
 

3.5. Descrição e Análise Musical: 

Este capítulo deverá ser consultado aquando da leitura dos capítulos seguintes. A análise 

musical servirá como base para compreender certos aspetos educativos.  

A análise de cada andamento será feita com a seguinte ordem: importância e descrição 

da narrativa de cada andamento; discriminação e descrição dos motivos principais que 

caracterizam esse andamento; influências noutros andamentos e aspetos gerais. 

No que toca ao planeamento motívico da obra, cada andamento contém nele: o motivo 

caracterizante: que é único ao andamento onde se insere e que representa o seu momento 

narrativo; e motivos móveis: este tipo de motivos representa uma personagem, um local ou 

acontecimento que se pretende referenciado em vários momentos da obra, como é por exemplo 

o motivo I.1.a. que surge no andamento I.1. e que representa a Vila de Sozo, os seus habitantes 

e seus dependentes. Um andamento pode conter um motivo móvel como é o caso de I.1., ou 

pode conter vários, como por exemplo o I.0.PRÓLOGO.  Para que seja mais fácil referenciar cada 

motivo da obra, aquando da sua análise, eles irão ser rotulados do seguinte modo:  

Nome do andamento + variável de “a” a “z” 

Exemplo:  

A variável indica por si a relevância que o motivo tem no andamento, sendo “a” da maior 

importância e “z” da menor. O motivo I.1.a. pertence ao andamento I.1. e é o mais importante, 

daí ser atribuída a variável “a”. 

 

Há elementos específicos de um andamento que podem surgir noutros momentos da 

obra. Neste ponto será feita a análise de como esses elementos foram adaptados a novas 

situações, sendo eles motivos, progressões harmónicas ou ainda escolhas tímbricas. 

Os elementos importantes para a descrição dos andamentos que não sejam 

contemplados nos pontos anteriores serão descritos nos aspetos gerais. 

A descrição dos recitativos é breve porque são escritos num estilo próprio. A fala recitada 

dos personagens é acompanhada por acordes relativamente longos, nas cordas ou sopros. Por 
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vezes têm elementos da percussão que pretendem reforçar o carácter e as características 

exclusivas das mensagens dos personagens.  Logo, a análise de cada recitativo irá conter apenas 

a descrição do texto, à exceção do II.1. e III.4.  
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QUADRO I 

I.0. PRÓLOGO: 

Aspetos gerais: 

Quanto ao Prólogo, um andamento de abertura, cabe dizer que ele representa o Quadro 

I que ele próprio abre. A pluralidade de texturas e de contrastes existentes simboliza a diversidade 

das expressões distintas dos personagens. No primeiro quadro, as opiniões de cada personagem 

são únicas, individuais, não se relacionam e não se aceitam mutuamente. Representado isso, o 

andamento foi escrito numa macroestrutura “AB” com uma parte A num andamento de 120 a 

semínima e com uma parte B lenta e repleta de modulações sem preparação causando um certo 

desconforto e espectativa.  

Todo o material musical utilizado neste andamento é pertencente a outros à exceção do 

trecho apenas comum ao Prólogo (cc. 12 -22) e Epílogo (cc. 1-8). 

O andamento termina com o acorde de Prometheus ou acorde do “pleroma” como 

Scriabin o denominava (Morrison, 1998). Quando analisado num sistema tonal, onde se situa a 

escrita de A Vila de Sozo, o acorde pode ser entendido como um acorde instável que requer 

resolução. Sabendo que as alturas constituintes do acorde, independentemente da sua inversão, 

são: Dó, Fá#, Sib, Mi, Lá e Ré, o acorde pode ser considerando de sétima dominante com quarta 

aumentada, sexta e nona agregadas. No sistema tonal, este acorde necessitaria de resolução. Na 

obra, tendo em conta que a natureza é assumida como a própria divindade, o acorde do pleroma 

é sua própria representação. O acorde é, em segundo sentido, um símbolo da resposta aos 

problemas da vila, que ao início não é entendido/a como estável para os seus ocupantes. 

 

I.1. A Vila de Sozo – CORAL 

Descrição da Narrativa: 

Texto: “A pequena Vila de Sozo/ Lugar pacato para se viver/ Grandes campos cobrem o solo/ 

Plantações para Seiva de “nero”. Os homens operam na usina/ Os homens cultivam os campos/ 

Há mais na vila que o trabalho/ Há algo na vila a respirar. Há também a nossa mata/ que rodeia 

toda a vila. A mata e a vila são apenas um/ A mata é também a nossa casa.”  

Este é o primeiro Coral onde cantam as crianças, os avós e os habitantes da vila.  
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Motivos principais: 

 

Figura 5- Introdução do Coral - A Pequena Vila de Sozo  

À direita encontra-se o 

motivo mais importante da 

obra: I.1.a. Ele representa a 

Vila de Sozo e todos os seus 

personagens. Sempre que 

ele surge em outros 

andamentos, ele 

representa o futuro da vila 

ou a sua integridade. 

 

 

Influências em outros andamentos: 

 

Figura 7 - (cc. 1-5) Motivo I.1.a. no Prólogo I.0. 

Figura 6 - A Pequena Vila de Sozo - Melodia Principal – A verde o motivo I.1.a. 
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No I.0. Prólogo (Figura 7 ) ele inicia a obra nos 

instrumentos de registo grave. No I.7. 

Fundação da Vila (Figura 8), ele surge no 

oboé quando o passado da vila é revelado.  

Também surge em andamentos puramente 

instrumentais como: Recitativo II.1. (Figura 

9); II.0. Fugatto (Figura 10); II.2. (Figura 11). 

 

Figura 9 – (cc. 12-15) Motivo 1.1.a. no Solo de trompete no Recitativo II.1. 

 

Figura 10 - (cc.10-12) Flauta no andamento II.0. Fugatto 

 

Figura 11-(cc.14-18) Motivo I.1.a. no andamento II.2. 

 No último andamento, a melodia é reaproveitada para o Coral final, III.5. Epílogo, desta 

vez com uma letra nova: “Fazer algo começa em mim, fazer algo começa em ti, em cada um de 

nós, em todos nós”. 

Figura 8 - (cc. 10-12) Solo de Oboé no andamento I.7. A Fundação da Vila 
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Figura 12 - (cc.87-94) Motivo I.1.a. no EPÍLOGO II.5. 

Aspetos Gerais: 

O andamento baseia-se na repetição do motivo principal fazendo o uso de vários grupos 

tímbricos: quinteto de madeiras (cc.: 1 – 8.); coros e cordas (9 – 17); tutti instrumental (cc.: 18 – 

25); vozes masculinas, viola e violoncelos (cc.: 26 – 33); vozes femininas, cordas e metais (cc.: 34 

– 41), com entrada das restantes vozes no compasso 39; vozes brancas e tutti instrumental (cc.: 

42 – 49). 

Nos primeiros oito compassos do motivo, a melodia encontra-se no modo de dó menor. 

Em contraste, os seguintes oito compassos mostram o contraste entre o modo menor e dórico. 

Existe apenas uma breve tonicização a ré bemol maior nos compassos 38 e 39. Apesar de o centro 

tonal do andamento ser dó, ele termina na quinta aberta de fá. 

No que toca à harmonia foram utilizadas técnicas como: progressão harmónica baseada 

em movimentos cromáticos e rearmonização. 

 

I.2. Corramos como Irmãos: 

Descrição da Narrativa: 

Texto: “Corramos como irmãos/ Conhecemos a mata como a palma das nossas mãos/ A floresta 

é o abrigo de todos/ O abrigo da nossa imaginação/ “Chega de correr, chega de brincar”/ Talvez 

a vila seja mais que resmungar.“ 

 Neste texto, as crianças apresentam-se. A relação entre as crianças e a mata é estreita 

porque ela é o abrigo das suas atividades.  
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Figura 13 - Corramos como irmãos I.2. 

Motivos principais: 

 

Os primeiros compassos foram escritos pelos alunos, integrados numa atividade descrita 

no ponto 4.5. A melodia inicia-se no modo maior (cc.: 1 – 5), altera para mixolídio (cc.: 6 – 11), 

fazendo depois uma pequena tonicização a sol menor uma vez que é pertencente tanto ao modo 

como à tonalidade (cc.: 12 – 13), prossegue na escala mista (cc.: 13 – 17), funde os modos maior 

e mixolídio (c: 18) e termina de novo no modo mixolídio (cc.: 19 – 20).   

 

Aspetos Gerais: 

A harmonização consiste no uso de acordes pertencentes às funções implícitas nos 

modos. O acompanhamento da ária, é feito apenas com piano, simbolizando a simplicidade de 

carácter das crianças. Serve também de elemento contrastante uma vez que é o único 

andamento a ser acompanhado apenas pelo piano 

 

 

 

I.3. Pois que brilha por ela mesma – ARIA SOPRANO 

Descrição da narrativa: 

  Primeira Ária de Soprano, onde temos a apresentação da personagem e da sua perspetiva 

em relação às atitudes da Vila perante a mata. 

 

Motivos principais: 

 O motivo apresentado na Figura14 é o motivo caracterizante do andamento. A melodia, 

iniciada pelo oboé, encontra-se no acorde de fá maior (c.1) e posteriormente pela sua variação 

menor (c.2). A flauta recebe o testemunho do oboé e continua a melodia na sétima da dominante 

de si bemol maior (c.3), terminando depois na napolitana de fá maior (c.4), ou seja, sol bemol 

maior onde foi adicionada a quarta aumentada que é neste caso é dó. 
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Figura14 - Motivo I.3.a. 

Na Figura 15 podemos observar o motivo I.3.b. 

que representa a presença da Fauna. O motivo 

é constituido, neste andamento, por uma 

melodia em mi lídeo nos violinos I e a sua 

imediata resposta nos violinos II em mi maior. 

Sendo um motivo móvel, ele é encontrado em 

andamentos seguintes como podemos 

observar no ponto seguinte. 

 

 

 

 

 

 

Influências em outros andamentos: 

No Prólogo, o motivo I.3.b faz a transição 

para a marca de ensaio C em dó que na ótica do 

compositor representa a estabilidade e equilíbrio 

depois da secção anterior onde povoa a incerteza 

e dissonância (c. 91). 

De novo, agora no andamento II.0. o 

motivo antecede uma nova parte em II.0. a 

abertura do segundo quadro em forma AB. 

 

 

 

 

 

Figura 15 - (cc.15-16) motivo I.3.b 

Figura 16 - Motivo I.3.b. no I.0. Prólogo 
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 À esquerda, Figura 17, o motivo I.3.b. surge no 

andamento II.0. Fugatto (c.31) pelas cordas. Ele faz 

também a transição entre uma parte muito 

movimentada pela percussão (cc.:18 -31), e um 

momento de calma preenchido por acorde longo das 

cordas (cc.:33 – 37). 

O motivo é um símbolo do mundo natural atribuído 

pelo compositor. Ele é usado na transição de partes 

energéticas para partes calmas para poder 

representar a capacidade que a natureza tem de trazer 

equilíbrio como foi mencionado nos motivos para a 

escrita da obra (Ver primeiro parágrafo da página 56). 

 

Aspetos Gerais: 

O andamento é propositadamente associado ao impressionismo. Tendo em conta a 

tendência que os compositores desta época da história da música tinham para descrever 

episódios passados em ambientes bucólicos e silvestres, foi opção do compositor adotar este 

estilo para a representação da Fauna. Em I.3. temos constantes modulações, e melodias ricas em 

modos antigos e outro tipo de escalas. A melodia da Fauna é escrita sob o conceito de melodia 

infinita. 

. 

I.4. Recitativo I: 

Descrição da Narrativa: 

As crianças expressam a sua preocupação pelo aspeto da Vila e da situação dos seus 

habitantes. Este é o primeiro recitativo da obra que expõe, logo de início, a problemática 

principal. 

I.5. Vejam Só: 

Descrição da Narrativa: 

 A Fauna dá continuidade à preocupação que é demonstrada pelas crianças. Esta é a 

resposta de quem está diretamente afetada pela exploração de “nero”.    

Motivos principais: 

 
Figura 18 - Motivo I.5.a. 

Figura 17 - motivo I.3.b no andamento II.0. Fugatto 
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Influências em outros andamentos: 

 Neste andamento não existem motivos ou elementos que surjam ou tenham um papel 

relevante em outros andamentos da obra. 

Aspetos Gerais: 

 Este andamento, pode ser quase considerado um recitativo com acompanhamento 

musical tendo em conta os seguintes aspetos: tem uma duração curta, contém um texto 

puramente descritivo e uma estrutura melódica em constante desenvolvimento e sem repetição 

de melodias ou qualquer elemento musical.  

 

I.6. Recitativo II: 

Descrição da Narrativa: 

 Aqui dá-se o contacto os habitantes da vila, neste caso as crianças, e a Fauna que não se 

repetira há gerações. As crianças da Vila são confrontadas pela Fauna que se encontra doente e 

que tem naturalmente o conhecimento da atitude dos Habitantes da Vila perante a mata. As 

crianças são desafiadas a descobrir quais os planos por detrás do sofrimento e doença crescentes 

e o seu respetivo autor. Depois da mensagem da Fauna, as crianças sabem que têm de descobrir 

na vila, três vozes distintas: a voz da mudança, do passado e da mentira.  

 

I.7. Fundação da Vila: 

Descrição da Narrativa: 

“Eles juraram cuidar da mata, e em troca ela cuidava de nós” 

Depois de incentivados a descobrir as três vozes distintas da aldeia, as crianças procuram falar 

com os seus avós que são a resposta imediata à procura pela voz do passado. No momento as 

crianças descobriram que as gerações antigas da vila teriam tido contacto com a Fauna e juraram 

cuidar da mata, em troca, ela cuidava da vila. Uma metáfora para a passada relação dos humanos 

com a natureza. 
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Motivos principais: 

 

 

Figura 19 - O motivo I.7.a. a verde 

Influências em outros andamentos: 

O motivo caracterizante do presente andamento, II.7.a., não tem uma presença explicita noutro 

andamento. No entanto, a melodia de II.6. Os Mais Antigos recupera o mesmo estilo e tipo de 

progressão harmónica. 

 

Aspetos gerais: 

O andamento tem uma forma AB. Na parte A (c.: 5 – 11) a harmonia é constituída por um 

total de 4 funções tonais distintas que se repetem até ao final da ponte (cc.:10 -11) entre AB. Aqui 

podemos encontrar um solo de oboé com a melodia principal da Vila de Sozo. 

Os principais motivos que surgem neste andamento são o motivo caracterizante I.7.a. e 

pelo motivo móvel I.1.a. no solo de oboé. 



 

70 
 

I.8. Menos Doença Finalmente: 

Descrição da Narrativa: 

Depois de descoberta a voz do passado, restam duas ainda por descobrir. As crianças 

dirigem-se então aos habitantes da vila depois de contactarem os seus avós. Aqui os habitantes 

da vila fazem também a descrição da narrativa referindo que os casos de doença diminuem e que 

o estado de saúde da vila melhora a passos largos.  

Influências em outros andamentos: 

 O motivo caracterizante da obra não é repetido novamente. O carácter e o tipo de escrita 

e recuperado na ária seguinte dos Habitantes da Vila: II.3. Crianças Egoístas. 

Aspetos Gerais: 

George Gershwin e Sergei Prokofiev foram sem dúvida as duas grandes inspirações para 

as árias dos Habitantes da Vila. As escalas de blues e o swing, aliadas às modulações sem 

preparação para tonalidades distantes, são elementos fundamentais caracterizantes das árias da 

personagem.   

I.9. Recitativo III: 

Descrição da Narrativa: 

 No presente momento, as crianças conseguem pedir aos avós que conversem e partilhem 

o seu ponto de vista com a Fauna. Apesar da questão de a poluição não estar clara, e de não 

terem sido descobertas as restantes vozes da vila, o Quadro 1 termina com palavras de esperança 

da Fauna que pretende acalmar e dar ás crianças e seus avós algum alento.  

 

QUADRO II 

II. 0. INSTRUMENTAL: 

Descrição da Narrativa: 

Apesar de não ter qualquer texto, o presente andamento abre o Quadro II com uma pequena 

fuga. Como referido anteriormente, o tema é sempre partilhado por um par de instrumentos da 

mesma família. Flautas (cc.:1-3), oboé e clarinete (cc.:4-6), Violino I e Violino II (cc.:7-9), Viola I e 

Viola II (cc.:10 -12). Esta pequena fuga, é seguida depois de um excerto em tutti com o tema no 

trompete. Esta pequena intervenção evolui depois para a parte B (cc.:18-37). 
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Motivos principais: 

 

Figura 20 - Motivo II.0.a. Sujeito do fugatto que compõe a parte A (cc.: 1 – 18) do andamento 

Elementos caracterizantes: 

O andamento foi escrito na forma AB. Em A (cc.:1 - 17), o andamento assume a forma de fugatto 

que converge posteriormente na parte B (cc.:18-37) com um carácter de dança.  

II. 1. Recitativo IV: 

Descrição da Narrativa: 

 Os Habitantes da Vila fazem a descrição atual do seu estado que parece ser estável e 

recuperar o seu normal funcionamento.   

Elementos caracterizantes e motivo principal: 

O presente andamento, ao contrário da 

maioria da obra, foi escrito a partir de 

uma peça para piano. O motivo à 

esquerda é o motivo que serve de base 

para todo o andamento. Ele repete-se 

ao longo de toda a duração do 

momento musical.  

O andamento é escrito no compasso 6/8, no entanto, ele é escrito de modo a ser 

entendido como 4/4 e ¾, ver Figura 22. 

O motivo adapta-se à nova harmonia a cada quatro compassos. Os instrumentos 

restantes funcionam como uma extensão tímbrica do piano. Num primeiro momento (cc.1-2), a 

flauta 1 dobra a mão direita do piano, a flauta 2 reforça as notas mais agudas e os violinos dobram 

a mão esquerda do piano.  No compasso três surge a lira que divide o compasso em três 

semínimas, dando a ilusão de um 3/4. No compasso cinco, a mão esquerda passa a ser dobrada 

pelas violas e os violoncelos dividem um compasso em dois tempos de semínima com ponto. De 

seguida (c.7), o oboé surge com o clarinete numa voz em movimento contrário com o piano. No 

compasso nove, surgem as trompas com preenchimento harmónico e os violoncelos e 

contrabaixos passam a dividir o compasso em três tempos de semínima voltando à ilusão de um 

3/4. Em anacruse para o compasso 3 surge o trompete com o motivo I.1.a. Assim, por adição 

Figura 21 - Motivo II.1.0 
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tímbrica gradual, no final do andamento todos os instrumentos contribuem para uma textura rica 

na tonalidade de Lá maior. 

Nos violoncelos e contrabaixo, é feito o suporte da harmonia que divide o compasso em três 

partes ou em duas. Assim, é possível concretizar uma ambiguidade polirrítmica juntamente com 

os instrumentos de percussão como a lira. Com este background é possível servir assim o 

propósito pedagógico que pode ser consultado na abordagem pedagógica deste andamento 

(consultar páginas 91 e 92). 

s 

II. 2. INSTRUMENTAL: 

Descrição da Narrativa:  

 Aqui, as crianças tentam destruir a usina que produz o “nero” necessário para as 

tecnologias da aldeia. Aqui o texto não existe mas o sentido é subentendido aquando da audição 

acompanhada pelo libreto. 

Influências em outros andamentos: 

A secção que inicia no compasso oito e termina no compasso trinta e dois é usada de 

novo no Epílogo (cc.: 19- 45) com uma adaptação à harmonia de sétima da sensível de fá 

sustenido com quarta adicionada e baixo em dó. 

Figura 22 - Início do recitativo II.1. A verde: as flautas com divisão de 4 tempos; a lira com a divisão em 3 tempos; os 
instrumentos graves com a divisão em dois tempos. 
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II. 3. Crianças Egoístas: 

Descrição da Narrativa:  

No presente andamento os Habitantes da Vila descrevem a tentativa de destruição da 

usina por parte das crianças. Durante o seu discurso, referem também a atitude precipitada das 

crianças e a sua tentativa em vão de querer resolver questões que não lhes dizem respeito 

Elementos caracterizantes: 

 Tal como no andamento I.8. Menos Doença, o swing e o carácter militar são recuperados.  

II. 4. Raiva e Destruição: 

Descrição da Narrativa:  

 Mais uma tentativa da Fauna descreve a atitude para com ela e os atos injustos que a Vila 

demonstra para com a mata. 

Motivos principais: 

Elementos caracterizantes: 

Ao contrário da maioria dos andamentos, II.4. Raiva e Destruição tem apenas o 

acompanhamento de duas linhas melódicas das flautas em diálogo e o suporte harmónio dobrado 

à oitava nas vozes de violoncelo e contrabaixo. 

II. 5. Recitativo V: 

Descrição da Narrativa: 

Os avós prestam o seu auxílio e dialogam com a Fauna descrevendo a tentativa de destruição da 

usina por parte das crianças. 

II. 6. Os Mais Antigos: 

Descrição da Narrativa:  

 A Fauna descreve a atitude dos mais velhos 

como a mais fiel aos votos da aliança. A aliança é 

um dos elementos da sabedoria antiga da vila. Ela 

celebrava o respeito pelas criaturas da mata que 

são elas próprias representadas pela Fauna. 

Aspetos gerais: 

 A ária é escrita numa variação da forma rondó: ABCBDB’ em que o motivo principal 

(cc.:13-36; 24-27; variação cc.: 33-36) é constituído por uma melodia cromática na voz de 

soprano. 

Figura 23 - Melodia da Fauna no andamento II.6. Os 
Mais Antigos 



 

74 
 

II. 7. Recitativo 6 

Descrição da Narrativa:  

 A Fauna dialoga com os Habitantes da Vila e parece começarem a entender-se. No 

entanto, o Quadro II termina com a surpresa dos Avós por observarem que a mata está a arder e 

apercebem-se que as crianças estão dentro dela. Esta surpresa é simbolizada pelo seguinte 

trecho nas cordas: 

 

Figura 24 - Redução do trecho final (c.:8 - 10) no andamento II.7 

 

QUADRO III 

III. 0. INSTRUMENTAL: 

Descrição da Narrativa:  

 Através do seu carácter lento e melancólico, o andamento abre o Quadro III com um 

triste pesar. Ele representa as crianças presas na floresta que se debilitam com o avançar do 

incêndio. Aqui, os Habitantes da Vila entristecem e apercebem-se da consequência direta das 

suas atitudes. 

Aspetos gerais: 

 O andamento é iniciado pela flauta 1 e naipe de cordas (cc.:1-5-), no compasso 6 surgem 

as trompas para ajudar num crescimento tímbrico. No compasso 10 surge o climax com o 

trompete e o preenchimento do tam-tam. A partir daí a progressão harmónica ajuda numa 

modulação em movimento descendente até terminar em pianíssimo. 

 

III. 1. Nunca se tinha visto nada assim: 

Descrição da Narrativa:  

 Os Habitantes da Vila descrevem o fumo e o fogo que consomem a mata. Demonstram a 

sua preocupação pelas crianças que estão debilitadas pela inalação de fumo. 

 

Aspetos Gerais: 

O andamento está escrito numa forma em arco. Em “A” (c.1-27), a orquestra acompanha 

com acordes longos e dolorosos. As flautas e violinos 1 dobram a parte de soprano e as violas 
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dobram a parte de tenor. Assim, uma vez que a harmonia é muito complexa, é mais fácil para o 

coro se existir um suporte da sua parte nas vozes de orquestra. Em B (cc.:28-49) as cordas iniciam 

um acompanhamento em pizzicato para aliviar um pouco o carácter pesado e lento. Em A’ (cc.: 

50 - 63 repete-se a melodia principal (ver Figura 25). À parte “A’” é adicionada uma nova linha 

(cc.:60-63) que se afasta do centro tonal que do compasso um ao compasso cinquenta e oito era 

fá sustenido. Essa nova melodia termina no acorde de Prometheus que não oferece um centro 

tonal em concreto.  

 

III. 2. Recitativo VII, III. 3. Recitativo VIII e III. 4. Recitativo IX: 

Descrição da Narrativa:  

 Aqui, todos os personagens da vila discutem o sucedido, apercebem-se de que é 

suscetível de repetição, e por isso, terminam todos com a união. Optam por mudar o rumo da 

Vila. 

A Fauna descreve a decisão tomada para todos na vila: os campos de cultivo de “nero” 

servirão para a construção de campos de investigação onde a os efeitos da sua produção irão 

estudados. Não sendo radicais, irã adaptar-se às necessidades que se vão alterando ao longo do 

tempo. Aqui, as crianças apercebem-se que não devem ser demasiado radicais na tomada de 

decisões, os avós aceitam a mudança de paradigma, e os habitantes da vila apoiam a construção 

dos campos de investigação das repercussões do uso de “nero”.  

 

III. 5. EPÍLOGO: 

Descrição da Narrativa:  

 Descrição da nova aliança entre a Vila e a floresta comprometendo-se num futuro melhor 

e mais próspero.  

Figura 25 - Inicio da parte A de III.1. Nunca se tinha visto nada assim 
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Motivos principais: 

 O presente andamento, o último da obra, engloba excertos da maioria dos andamentos 

que foram já analisados na secção de “influência em outros andamentos” dos andamentos 

anteriores.  

Aspetos gerais: 

 O andamento é divido na forma ABCD. Em “A” (c.1 -18) é recuperada a secção inicial 

(cc.:12 -22) do Prólogo. Em “B” é recuperada a secção já usada em II.2. (cc.:8-32). “C” é uma 

secção totalmente nova dividida por uma intervenção do coro (cc.: 47-54). No compasso 54 a 

orquestra entra em pianíssimo no acorde de dó sustenido maior deixado pelo coro. De seguida, 

cresce até ao compasso 55 para iniciar a repetição (cc.:55-64) do trecho então terminado pelo 

coro, ainda com bastantes variações melódicas na parte de violino 1 e 2. No compasso 65 inicia-

se uma nova secção num andamento de semínima igual a cento e vinte. Os coros proferem o 

texto: “A vida volta à fauna, flora e povo, ela volta àquilo que é apenas. A vida é um rio que corre, 

na Terra em constante mudança”. Aqui acontece a concretização da antevisão feita no Prólogo 

(cc.:163-178) feita pelos coros com o texto “Vida, fauna, flora e povo”. Ele é relembrado pelo uso 

do seu trecho característico dos compassos 77 ao 87. Na secção final (cc.:88 – 107) o motivo 

central - I.1.a. - é recuperado no novo texto: “Fazer algo começa em mim, fazer algo começa em 

ti, em cada um de nós, em todos nós”. No compasso 95, os coros terminam a sua intervenção e 

inicia-se a repetição (cc.: 96- 107) do trecho na orquestra. A obra termina num fortíssimo 

crescente na nota de mi bemol maior



 

 

Legenda: M.T.A.: Modulações para tonalidades afastadas | M.T.P.: Modulações para tonalidades afastadas | S.P.: Sem Personagens | Irr.: Irregular | Sv.: Suave 

| Enrg.: Enérgica 

 

Andamento I.0. 

Prólogo 

I.1. 

Vila de 

Sozo 

I.2. 

Corramos 

como 

irmãos 

I.3. Pois 

que 

brilha 

por ela 

mesma 

I.5. 

Vejam 

Só 

I.7. 

Fundação 

da Vila  

I.8. Menos 

Doença 

II.0. II.3. 

Crianças 

Egoístas 

II.4. Raiva 

e 

Destruição 

II.6. Os 

Mais 

Antigos 

III.0. 

Instrumental 

III.1. Nunca 

se viu nada 

assim 

III.5. 

EPÍLOGO 

Tipo INSTR. CORAL ARIA ARIA ARIA ARIA ARIA INSTR. ARIA ARIA ARIA INSTR. ARIA CORAL 

Personagens Todos Todos Crianças Fauna Fauna Avós Habitantes 

da Vila 

S.P Habitantes 

da Vila + 

Crianças 

Fauna Fauna 

+ Avós 

S.P Habitantes 

da Vila 

Todos 

Harmonia M.T.A X   X X  X X X   X X X 

M.T.P.  X X   X    X X    

Melodia Tonal      X         

Polimodal  X X            

Outro X   X X  X X X X X  X X 

Instrumentação Tutti X X            X 

Cordas               

Sopros               

Percussão Sv.  X  X         X  

Enrg. X      X  X     X 

Outras 

combinações 

         X     

Métrica  Straight X X X X X X  X  X X X X X 

Swing       X  X      

Compassos 4/4 | 2/4  X X   X X      X  

3/4         X X     

6/8               

Irr. X   X X      X   X 



 

 
   



 

 
   

PARTE III: 

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO: 

IMPLEMENTAÇÃO
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO 

1. Método de Investigação: 

1.1. Descrição e objetivos da investigação: 

Para o presente estudo do Projeto Educativo, foi usado como procedimento 

metodológico a Investigação-Ação. 

 

“Latorre (2003) considera que as principais vantagens da IA são a melhoria da 

prática e que o propósito da IA não é tanto produzir conhecimentos, mas 

sobretudo questionar as práticas sociais e os valores que as integram com a 

finalidade de os explicar, sendo um “poderosos instrumento para reconstruir as 

práticas e os discursos” (Latorre, 2003 cit. por Coutinho, 2009: 363). Para 

Coutinho et al. (2009) pode ainda considerar-se que a IA tem como objetivos 

compreender, melhorar e reformular práticas; fazer uma intervenção em 

pequena escala no funcionamento de entidades reais e apresentar uma análise 

detalhada dos efeitos dessa intervenção. Fazer investigação implica planear, 

atuar, observar e refletir mais cuidadosamente do que habitualmente se faz no 

dia-a-dia, no sentido de induzir melhorias e maior conhecimento dos práticos 

sobre as suas práticas.” 

(Castro, 2012, p. 8) 

 

Este estudo tem como objetivo principal interpretar os dados recolhidos, averiguar a 

pertinência das estratégias atribuídas no que tange aos exercícios implementados - descritos no 

ponto três deste capítulo - e melhorar as suas futuras aplicações. A proposta de estratégias 

associadas a cada atividade foi elaborada com vista a melhoria das seguintes competências: a 

compreensão e execução melódica e rítmica.  

O segundo objetivo do projeto foi contribuir com uma proposta de abordagem dos exercícios 

concebidos para momentos da obra que não foram aplicados na sala de aula, mas que poderão 

vir a ser, em estudos futuros.  

O último objetivo do estudo foi recolher dados acerca: da importância que os alunos dão a 

eventos que aliem a música à sustentabilidade; da possível participação dos alunos em eventos 

que tenham conjugado a música com sustentabilidade; dos conhecimentos básicos sobre 

sustentabilidade e estado atual do planeta.  

 



 

82 
 

1.2. Caracterização da turma participante: 

A turma de Formação Musical participante pertencia à escola de música do Orfeão de Leiria. 

Os critérios de inclusão são inexistentes uma vez que todos os participantes cumprem com os 

requisitos para a participação no projeto: (i) ser estudante de música, (ii) pertencer ao quarto 

grau. A turma continha 13 alunos, e todos os encarregados de educação concordaram em 

autorizar os filhos a participar em todos os processos que o projeto envolveu.  

 

1.3. Materiais: 

Para tal, existem quatro fontes de dados distintas que serão analisadas e confrontadas: o 

caderno de campo do investigador (que contém a reação dos alunos a cada exercício): os 

resultados das provas de avaliação; resultados dos inquéritos e as considerações sobre os 

momentos de performance. 

 

1.4. Requisitos para o docente: 

Para a realização deste projeto é necessário que o docente conheça a harmonia da obra 

ou que tenha as reduções da peça em suporte físico. Uma vez que a obra tem uma harmonia 

complexa, é fundamental que o docente seja dotado de capacidades de (re)harmonização para 

momentos de aprendizagem, especialmente os de improvisação.  

Uma vez que é sugerido que os alunos sejam criativos em alguns momentos da obra, é 

essencial que o professor seja capaz de criar de imediato ostinatos rítmicos ou harmonizações a 

3 ou 4 vozes que acompanhem as melodias ou momentos musicais criados pelos alunos.  
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2. Procedimentos e metodologias: 
 

2.1. Planeamento: 
 

O projeto Vila de Sozo iniciou-se em maio de 2018 com a escrita da obra musical. A prática 

de ensino supervisionada correlaciona-se com a implementação do projeto científico na medida 

em que as fases pertencentes são necessárias a ambas.  As observações iniciaram-se em outubro 

de 2018 e finalizaram em dezembro, coincidindo com o final do primeiro período. 

Posteriormente, tendo em conta a observação prévia e estudo do que seria necessário trabalhar 

nos períodos seguintes, seguiram-se o planeamento e aplicação do projeto, que tiveram início 

em janeiro de 2019 e conclusão em junho do mesmo ano. 

 

2.2. Planeamento da implementação: 

A implementação do projeto teve três fases distintas. A primeira fase consistiu na fase das 

observações que se iniciaram em outubro de 2018 e finalizaram em dezembro, coincidindo com 

o final do primeiro período.  O autor pôde então ter o primeiro contacto com os alunos e com as 

estratégias de ensino do professor Mário Nascimento.  

Primeira Fase: 

Depois de assistidas as aulas, durante o primeiro período, foi marcada uma reunião com 

o professor Mário Nascimento que elucidou o autor das maiores dificuldades da turma e dos 

conteúdos a serem trabalhados. Segundo o docente da turma de 4º Grau, a maior dificuldade dos 

alunos no momento era a interpretação rítmica e a identificação melódica. 

Segunda fase: 

Depois da reunião integrada na Prática de Ensino Supervisionada, os conteúdos com 

prioridade foram selecionados para o trabalho de sala de aula. Os andamentos da obra que 

correspondiam às necessidades da turma foram analisados e foram selecionados para a redação 

da proposta de implementação do projeto: melodia a 1 e 2 vozes e trecho rítmico a 1 voz.  

A segunda fase teve lugar no 2º período quando os alunos tiveram o primeiro contacto 

com a obra e com a proposta de implementação de exercícios.  

Terceira fase: 

A terceira fase teve lugar no terceiro período, quando os estudantes foram avaliados 

tendo como exercício a execução prática de trechos melódicos e rítmicos retirados da obra. Nesta 

fase foram obtidas as classificações necessárias à análise de resultados da presente investigação. 
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A preparação para a audição realizou-se ao mesmo tempo que os alunos se preparavam para as 

provas de avaliação porque alguns dos conteúdos avaliados foram os mesmos requeridos para a 

audição: árias retiradas da obra. 

 

2.3. Planeamento das atividades relacionadas com A vila de Sozo:  

As obras referidas na revisão de literatura no capítulo dois da segunda parte da dissertação 

providenciaram materiais diversos para a criação das atividades. Para cada andamento 

selecionado para a implementação foram dedicadas uma ou mais atividades incidindo em 

competências e objetivos específicos selecionados pelo professor Mário Nascimento. A descrição 

de cada aula terá em conta as competências a adquirir, os objetivos a alcançar, o material usado, 

as estratégias a usar e a sua devida justificação. 

Uma vez que o projeto não incide em todas as competências de 4º grau, foram atribuídas 5 

aulas para pôr o projeto em prática.  

7-1-19: 

A aula do dia de 17 de janeiro realizou-se em torno do andamento II. 1.A Pequena Vila de Sozo.  

21-3-19: 

Para a aula, foi pedido aos alunos que compusessem melodias a serem adaptadas aos textos do 

andamento II.2 Corramos como irmãos. 

2-5-19: 

Leitura de excertos rítmicos e identificação auditiva de excertos melódicos da obra. 

30-5-19: 

Atividade de Rotina: Leituras melódicas: “Corramos como irmãos” e a “Pequena Vila de Sozo”. 

6-6-19: 

Atividade de Rotina: Leituras melódicas: “Corramos como irmãos” e a “Pequena Vila de Sozo”. 
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3. PROPOSTA DE ABORDAGEM DA OBRA PARA A FORMAÇÃO MUSICAL:  

Em 23 andamentos da obra, 7 têm interesse pedagógico. Os outros estão abertos a novas 

análises e propostas de abordagem e implementação. Todos os recitativos exceto II.1 e III.4 têm 

um objetivo puramente musical. Logo, neste capítulo, serão referenciados apenas os andamentos 

com interesse para a análise e proposta de abordagem nas aulas de formação musical. Desse 

conjunto, 4 deles foram implementados.  

Para a proposta de atividade de cada andamento da obra, serão expostos os conteúdos 

familiares e não familiares, objetivos, competências, estratégias e justificação com a devida 

complementação teórica para cada atividade. Dentro da justificação teórica contemplar-se-á o 

suporte teórico dos processos de cada exercício. É necessário ter em conta que, para além da 

função de transmissão de conhecimento, alguns dos exercícios têm também a sua dimensão de 

avaliação e monitorização da aprendizagem. Só assim é possível a recolha de dados para a 

obtenção de resultados sobre os exercícios.  

As atividades dividem-se em dois polos: atividades específicas e atividades de rotina. Alguns 

andamentos têm atribuída, também ou apenas, uma atividade de rotina.  
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QUADRO I 

I.1. A Pequena Vila de Sozo: 

 

O presente andamento tem duas abordagens distintas: A) trabalhar os conteúdos e 

objetivos que para ele estão destinados; B) integrar uma atividade de rotina encarando a melodia 

como pertencente ao cancioneiro da aula. 

A) Primeira Abordagem 

Competências Objetivos: 

Compreensão melódica 

Leitura Melódica 

 

Avaliação dos conteúdos já adquiridos: Identificar os modos que 

nela são contemplados 

Cantar a melodia 

Conteúdos familiares:  

 

Conteúdos não familiares: 

 

Modo Dórico, maior e 

menor. 

 

Melodia polimodal com os modos dórico e menor em simultâneo. 

 

Material: I.1. A Pequena Vila de Sozo  

Estratégia: 1. A audição do início ao fim é importante para a perceção 

do todo da melodia.  

2. Cantar do início ao fim. 

3. Cantar a melodia procedendo à sua divisão em partes 

adequadas à aprendizagem e resolução de problemas. 

Usar uma harmonização simplificada ao piano, guitarra 

ou harpa.  

4. Identificar os modos usados. 

5. Improvisar em secções criadas pelo professor, sabendo 

que a progressão harmónica a ser usada nesse momento 

deve ser a mesma que acompanhou a melodia. 

 

 

 

 

  



 

87 
 

Justificação: 

 

1. O primeiro passo do exercício assenta na teoria do “som-antes-do-símbolo”. A expressão “som-

antes-do-símbolo” foi criada por Carl Orff, um compositor e professor alemão do século XX. No 

sentido de mostrar que o som precede sempre a introdução da sua representação gráfica. “A 

habilidade de identificar uma grande quantidade de sons é vital para a eficácia da literacia futura. 

Quando os sons da nossa linguagem são reconhecidos pelo nosso cérebro, eles podem, então, 

ser associados ao seu equivalente gráfico – os caracteres alfabéticos” (Kay, 2013, p.viii) 12 

“Pestalozzi, inspirado no pensamento dos filósofos anteriores, estipulava, no século XVIII, que o 

princípio <sight-before-symbol> (in Rodrigues, 1998, p. 19; cf. ainda Mark, 2002, p. 39; 

McPherson & Gabrielsson, 2002, p. 101) deveria ser posto em prática pelos educadores em 

qualquer domínio do conhecimento a ensinar aos alunos” (Caspurro, 2006, p.79) 

 Este exercício foi então selecionado para ocupar o primeiro lugar porque ele prepara os 

seguintes.  

2. e 3. “Assim como as letras são agrupadas para formar palavras e estas, por sua vez, frases, 

também na música, as alturas ou durações são agrupadas em padrões e estes, por seu turno, em 

frases (…) (Caspurro, 2006, p. 84). Tendo em conta a afirmação, é aconselhado cantar a melodia 

do início ao fim uma primeira vez. Posteriormente, deve-se trabalhar a melodia em excertos mais 

curtos e atentar nas dificuldades dos alunos.  

4. Ao nível da aprendizagem dos modos, a presente atividade serve apenas para consolidar o 

conhecimento adquirido no estudo de obras que os tenham abordado individualmente 

5.  Tendo em conta a análise estrutural do andamento (consultar página 64)  ele é indicado para 

a improvisação, sabendo que os alunos têm um suporte harmónico para os guiar. A compreensão 

melódica irá ser monitorizada na etapa da improvisação tendo em conta que “a audição da 

sintaxe tonal e a improvisação melódica são faces da mesma moeda” (Caspurro, 2006). 

B) Como atividade de Rotina 

Consultar “A importância das atividades de rotina” da página 53 
 

 

 
12 Traduzido de: “The phrase ‘sound before symbol’ was coined by Carl Orff, a twentieth-century German 
composer and teacher, in order to ilustrate that sound always precedes the introduction of its iconic 
representation. The abiliby to identify our profusion of sounds is vital to future literacy proficiecy. Once the 
sounds of our language have been recognized by the brain, they can then be matched to their graphical 
equivalent – alphabetical characters” 
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I.2. Corramos como irmãos: 

Para este andamento estão reservadas três abordagens distintas: A) Primeira 

Abordagem; B) Composição de um trecho melódico; C) Atividade de Rotina. 

A) Primeira Abordagem  

   

Competências Objetivos: 

Compreensão melódica 

Leitura Melódica 

 

Avaliação dos conteúdos já adquiridos: Identificar os modos que 

nela são contemplados 

Cantar a melodia. 

 

Conteúdos familiares:  

 

Conteúdos não familiares: 

 

Modo Maior, mixolídio, e 

misto 

 

Melodia polimodal com os modos dórico e menor em simultâneo. 

 

Material: I.2. A Corramos como irmãos  

Estratégia: 1. A audição do início ao fim é importante para a perceção 

do todo da melodia.  

2. Cantar do início ao fim. 

3. Cantar a melodia procedendo à sua divisão em partes 

adequadas à aprendizagem e resolução de problemas. 

Usar uma harmonização simplificada ao piano, guitarra 

ou harpa.  

4. Identificar os modos usados. 

 

 

Justificação: (Consultar pontos 1.,2.,3. e 4. da página 87) 
 

B) Como atividade de Rotina: 

Consultar “A importância das atividades de rotina” da página 53 
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C) Composição: 

Aquando da aplicação do projeto em sala de aula, no dia 21-3-19, os alunos tiveram como 

trabalho para casa a composição de uma melodia para o seguinte texto: “Corramos como irmãos, 

conhecemos a mata como a palma das nossas mãos”. 

Competências Objetivos: 

Compreensão melódica e 

rítmica 

Compreensão da prosódia 

textual  

Leitura Melódica 

 

Escrever uma melodia com a prosódia correta 

Avaliar os conhecimentos adquiridos a nível melódico e rítmico 

 

Conteúdos familiares:  

 

Conteúdos não familiares: 

 

- Prosódia 

 

Material: I.2. Corramos como irmãos  

Estratégia: 1. O aluno terá que como trabalho para casa escrever uma 

melodia com os seguintes requisitos: 

- Na tonalidade de Dó maior 

- Compasso quaternário  

- Juntar a seguinte letra: “Corramos como irmãos, 

conhecemos a mata, como a palma das nossas mãos.” 

 2. Em momento de aula o professor de analisar a melodia 

com os alunos. Aqui é aconselhável formar “ilhas” onde 

os alunos poderão trabalhar em conjunto e com a 

participação momentânea do professor. 

 

Justificação: 

1. “Uma vez que a criatividade está intimamente ligada à imaginação e à capacidade de 

formar imagens mentais de objetos que não estão fisicamente presentes, é 

concebível que o uso da imagética mental na música facilite a criatividade.” (Wong & 

Lim, 2017)13  

 
13 “Given that creativity has been intimately linked to the “imagination” or one’s faculty of forming 
mental images of objects that are not physically present, it is conceivable that the use of mental 
imagery in music composition may facilitate creativity.” 
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2. Sendo objetivo do exercício averiguar as capacidades rítmicas dos alunos estes 

deverão ser capazes de adaptar os textos atribuídos nas aulas às melodias enviadas 

para trabalho de casa procurando alterar o ritmo das melodias concebidas. A 

resolução de problemas em grupo é essencial para aprendizagem significativa 

(consultar página 48 e 49). Ao mesmo tempo, o professor irá ser capaz de avaliar os 

alunos por observação direta. 

 

I.7. Fundação da Vila: 

 

Competências Objetivos: 

Compreensão melódica 

Leitura Melódica 

 

Avaliação dos conteúdos já adquiridos: Identificar os modos que 

nela são contemplados 

Cantar a melodia 

 

Conteúdos familiares:  

 

Conteúdos não familiares: 

 

Modo maior e menor 

 

Melodia polimodal com os modos dórico e menor em simultâneo. 

 

Material: I.7. Fundação da Vila  

Estratégia: 1. A audição do início ao fim é importante para a perceção 

do todo da melodia.  

2. Cantar do início ao fim. 

3. Cantar a melodia procedendo à sua divisão em partes 

adequadas à aprendizagem e resolução de problemas. 

Usar uma harmonização simplificada ao piano, guitarra 

ou harpa.  

4. Identificar os modos usados. 

 

 

Justificação:  

(Consultar pontos 1.,2.,3. e 4. da página 87) 
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QUADRO II: 

Recitativo II.1. ou III.4.: 

A) Atividade Rítmica 

Competências Objetivos: 

Compreensão rítmica 

 

Avaliar competências rítmicas ao nível da identificação de 

compassos. 

 

Conteúdos familiares:  

 

Conteúdos não familiares: 

 

Compassos:  

4/4  

6/8  

3/4  

Polirritmia  

 

Material: II.1. Recitativo IV   

Estratégia: 1. Os alunos terão um fundo musical onde se irão exprimir 

com rítmica corporal, interpretando livremente o que 

ouvem. 

2. Disposição dos alunos em sala de aula: em pé e em 

círculo. O professor improvisa com a duração 

primeiramente de um compasso como método de 

diagnóstico das capacidades rítmicas. O professor 

complexifica a improvisação assim que verifica a 

prestação dos alunos. 

3. É pedido aos alunos que identifiquem os compassos 

possíveis para este trecho musical focando-se em 

diferentes instrumentos.  

 

 

 

Justificação: 

1. O primeiro momento diz respeito à “interiorização” da música através do movimento livre. 

Segundo Dalcroze (1921) o movimento ajuda na espacialização do tempo, e por conseguinte, da 

perceção do mesmo por parte dos estudantes. 
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2. Através da imitação, os alunos deverão repetir padrões rítmicos executados pelo professor. O 

professor, que já sabe que o andamento é construído num compasso com múltiplas divisões, irá 

improvisar em todas as suas possibilidades. 

3. Depois de conhecerem o andamento auditivamente e ritmicamente, os alunos estarão prontos 

para o momento de avaliação de competências. Este momento de avaliação serve para aferir se 

os alunos já sabem identificar compassos diversos e se eles são capazes de justificar a sua escolha. 

A sua escolha deverá basear-se na execução dos tempos fortes de cada compasso ou por indicar 

os instrumentos que o façam através da sua linha. Exemplo: os violoncelos e contrabaixos, 

dividem sempre o compasso 6/8 com duas semínimas com ponto, ou com três semínimas.  

  

B) Atividade Melódica 

Competências Objetivos: 

Compreensão melódica  Identificar melodias pertencentes ao ostinato 

 

Conteúdos familiares:  

 

Conteúdos não familiares: 

 

Melodia   

Material: II.1. Recitativo IV   

Estratégia: 1. Identificação dos vários instrumentos que compõem o 

trecho. 

2. É pedido aos alunos que cantem os solos de oboé, 

trompete e clarinete. Sem nome de notas, apenas com 

entoação. 

3. Ditado rítmico dos solos finais de trompete e clarinete. 

4. Ditado melódico do solo de trompete 

 

 

Justificação: 

1. e 2.  Audição e identificação tímbrica 

3.e 4.  Identificação rítmica e melódica 
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II.0. Fugatto: 

Competências Objetivos: 

Compreensão do conceito 

sujeito na fuga 

Compreensão tímbrica  

 

Identificação da melodia principal (sujeito) aquando da entrada 

Identificação dos timbres que compõem cada representação do 

sujeito 

 

Conteúdos familiares:  

 

Conteúdos não familiares: 

 

Melodia   

Material: II.0. Fugatto   

Estratégia: 1. Numa primeira audição o professor deverá introduzir o 

conceito de fuga e de tema. 

2. Depois de concluído o primeiro passo, os alunos deverão 

identificar auditivamente o início do tema (Figura 26) 

 

 

 

Justificação: 

O presente andamento está construído em forma de fugatto. O tema é sempre interpretado por 

dois instrumentos de cada vez, cada surgimento do tema é perfeitamente distinguível: flauta I e 

II; oboé e clarinete; violinos I e II; violas I e II; finalizando depois em trompete e violinos.  Ainda 

que que os alunos frequentem o quarto grau do conservatório, por vezes alguns ainda não têm 

contacto suficiente com diferentes instrumentos para que os conheçam e saibam identificar. As 

gravações feitas do concerto serão utilizadas como suporte para estas aulas. 

Os andamentos seguintes contêm excertos rítmicos no set de percussão que foram 

concebidos como exercício segundo a matriz do programa da escola, correspondendo assim às 

exigências do 4º grau. Estes excertos podem servir como exercício de aula e/ou como exercício 

de avaliação de conhecimentos. 

 

Figura 26 - Tema do andamento II.0. Fugatto 
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II.3. Crianças Egoístas: 

Os andamentos seguintes contêm excertos rítmicos no set de percussão que foram 

concebidos como exercício segundo a matriz do programa da escola e a sebenta de 4º Grau da 

escola. Estes excertos podem servir como exercício de aula e/ou como exercício de avaliação de 

conhecimentos.  

Competências Objetivos: 

Compreensão rítmica 

 

Leitura dos excertos rítmicos do andamento. 

 

Conteúdos familiares:  

 

Conteúdos não familiares: 

 

Ritmo  

Material: II.3. Crianças Egoístas: 

Estratégia: 1. Leitura no início ao fim do trecho 

2. Abrandar o andamento e dividir a execução do trecho 

conforme a dificuldade dos alunos 

 

 

Justificação: 

1. e 2.“Assim como as letras são agrupadas para formar palavras e estas, por sua vez, frases, 

também na música, as alturas ou durações são agrupadas em padrões e estes, por seu 

turno, em frases (…) (Caspurro, 2006, p. 84). Tendo em conta a afirmação, já 

anteriormente citada, é aconselhado executar o ritmo do início ao fim uma primeira vez. 

Posteriormente, deve-se trabalhar a melodia em excertos mais curtos e atentar nas 

dificuldades dos alunos.  

 

QUADRO III: 

III.5. EPÍLOGO 

Competências Objetivos: 

Compreensão rítmica 

 

Leitura dos excertos rítmicos do andamento. 

 

Conteúdos familiares:  

 

Conteúdos não familiares: 

 

Ritmo  
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Material: III.5. EPÍLOGO 

 

Estratégia: 1. Leitura no início ao fim do trecho 

2. Abrandar o andamento e dividir a execução do trecho 

conforme a dificuldade dos alunos 

 

 

Justificação: Consultar 1. e 2. da página 94 . 
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4. Apresentação dos resultados: 

4.1. Ferramentas de obtenção de dados: 

Os dados recolhidos são: dados do caderno de campo, classificações dos testes, resultados 

dos inquéritos e considerações sobre as audições 

No decorrer da implementação do projeto em sala de aula, foram realizadas anotações por 

observação direta, participante e sistemática, registada no final de cada aula, num caderno de 

campo pelo investigador. 

Os resultados das classificações dizem respeito à prestação nos exercícios de leitura rítmica 

e melódica dos testes orais cedidos pelo professor da disciplina. 

Os inquéritos questionavam os alunos acerca da pertinência da preparação para as audições 

na aquisição de competências de formação musical. Eles tinham também o objetivo de averiguar 

o interesse que os alunos tinham pela sustentabilidade e se de facto possuíam já alguns 

conhecimentos. 

 

4.2. Análise dos Resultados 

4.2.1. Caderno de Campo (Reação dos alunos a cada exercício): 

I.1. A Pequena Vila de Sozo: 

 A atividade A) (consultar páginas 86 e 87) foi a primeira atividade a ser implementada em 

sala de aula (7-1-2019) 

 Os alunos tiveram uma grande dificuldade de leitura porque a melodia se encontra numa 

tonalidade de três alterações, dó menor e mi bemol maior. Os conhecimentos sobre armações 

de clave não estavam tão claros, e por isso, foi necessário recordá-los. O seguinte desafio foi 

descodificar a grande quantidade de alterações que a música tem na sua constituição. Essas 

alterações devem-se ao facto de a melodia estar escrita em outros modos, que não só maior e 

menor, logo, foi necessário recordá-los e aplicar os conhecimentos à melodia presente.  

 Durante as atividades de rotina (B), realizadas nos dias trinta de maio e seis de junho, os 

alunos apresentavam dificuldade em ler as melodias no início, mas logo se recordavam e a 

atividade tornava-se célere.   

 A atividade foi registada como útil. 

I.2. Corramos como irmãos: 

 A atividade A) que coincidiu com a atividade de rotina (B) no dia trinta de maio, foi lenta 

ao inicio. Mas comparativamente com o andamento anterior, I.1. A Pequena Vila de Sozo, foi 

muito mais rápida. Supõe-se que se deva ao facto de os estilos das melodias serem semelhantes. 

Por isso, foi mais fácil para os alunos, lerem esta melodia à primeira vista.  
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 Relativamente à atividade C) (consultar página 89 e 90) , foi confirmado pelo professor e 

alunos aquele tipo de atividade nunca tinha sido feito anteriormente. Os alunos mostraram-se 

interessados pela atividade e foram bastante ativos na partilha de ideias. No entanto, em treze 

alunos, três tinham feito o trabalho de casa e apenas dois levaram o trabalho de casa para a sala. 

Apesar de tudo, as melodias escritas adaptaram-se bem ao texto. Ao mesmo tempo, os alunos 

trabalharam a leitura musical tendo em conta que leram melodias completamente novas, criadas 

pelos alunos.  

A atividade foi registada como muito enriquecedora e dinamizadora. 

Recitativo II.1. ou III.4. e III.5. EPÍLOGO: 

 As atividades de leitura rítmica foram adicionadas com o reportório de leituras rítmicas 

da sebenta de 4º Grau. Os alunos acharam as atividades desafiantes por poderem ouvir os trechos 

inseridos numa música orquestral. Estas leituras, quando comparadas com as leituras da sebenta, 

tornavam-se mais interessantes para os alunos e a sua leitura era mais célere. Deduz-se que tenha 

sido pelo contacto prévio com a fonte sonora, “som-antes-do-símbolo”. 

4.2.2. Resultados nas provas de avaliação oral: 

 

Alunos 1P 
  

2P 
  

3P 
  

A 47 
  

56 
  

53 
  

B 81 
  

76 
  

72 
  

C 85 
  

83 
  

82 
  

D 85 
  

86 
  

84 
  

E 75 
  

78 
  

72 
  

F 68 
  

66 
  

55 
  

G 99 
  

99 
  

97 
  

H 72 
  

77 
  

65 
  

I 88 
  

91 
  

82 
  

J 85 
  

74 
  

83 
  

K 84 
  

77 
  

74 
  

L 74 
  

69 
  

26 
  

M 71 
  

53 
  

65 
  

Média aritmética 78   76   70   

Tabela 5 - Classificação na avaliação oral dos alunos da turma 



 

98 
 

A Tabela 5, acima apresentada, demonstra as classificações das avaliações orais. Cada 

valor representa a média entre a leitura rítmica e leitura melódica. 

O professor da disciplina ficou encarregue pela seleção de material a ser usado na 

avaliação dos dois primeiros períodos enquanto que o investigador ficou encarregue pelo 

terceiro. No primeiro período, os alunos foram avaliados de acordo com os objetivos do 

professor. Os exercícios usados são leituras pertencentes à sebenta de 4º Grau. No segundo 

período, os exercícios pertenceram também à sebenta de 4º Grau. No terceiro período, para a 

prova oral melódica, os alunos poderiam selecionar duas leituras: I.1. A Pequena Vila de Sozo ou 

1.2. Corramos como irmãos. Na prova rítmica os alunos leram excertos do andamento III.5. 

Prólogo.  

A média das avaliações sofreu uma descida de dois valores do primeiro para o segundo 

período e uma descida de seis valores, do segundo para o terceiro. A média das avaliações 

manteve-se no nível 4 (bom). Esta descida poderá ser justificada com dois pontos: 

• Mudança de professor nos momentos de avaliação de cada período 

• Mudança de estilo das melodias usadas em cada período 

A avaliação oral do primeiro período foi monitorizada pelo professor da disciplina, a 

avaliação do segundo foi monitorizada por dois professores, da disciplina e estagiário, e o último 

por monitorizado apenas pelo professor estagiário. Daí, uma vez que o modo de avaliação usado 

é de observação direta, há naturalmente diferenças no modo de analisar os alunos.  

No primeiro e segundo período, as melodias usadas em aula eram retiradas de obras dos 

períodos barroco, clássico e romântico. No terceiro, as melodias são excertos melódicos retirados 

da obra “A Vila de Sozo”. Estas eram contrastantes na medida em que faziam uso de vários modos 

e escalas. Conclui-se então que esta descida poderá ser também justificada com a disparidade 

dos estilos musicais.  
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4.2.3. Resultados dos inquéritos: 

Objetivos: 

Com este questionário pretendeu-se compreender qual a importância que os alunos da 

turma atribuem às apresentações públicas no âmbito da disciplina de Formação Musical e que 

interesse teriam em participar em projetos ambientais. Era ainda objetivo avaliar alguns aspetos 

que concernem as perceções que os alunos da turma que constitui a amostra deste estudo têm 

sobre o estado atual do planeta. Os inquéritos foram entregues pelo professor da disciplina e não 

pelo professor estagiário, para o diminuir a probabilidade de tendenciar as respostas. 

Apresentação dos resultados: 

 

  

Tabela 6 -Respostas à questão: Achas importante apresentar conteúdos de Formação musical em audição? Porquê? 

Importância 
de 

apresentações 
em Formação 

Musical 

Aluno 
A Sim 

Auxílio na 
aprendizagem de 
conteúdos "importante para aprender as notas, os tempos…" 

Aluno 
B Sim 

Apresentar 
trabalho 
desenvolvido 

"as pessoas que vão aos concertos têm oportunidade de ver 
algumas coisas que fazemos nas aulas de Formação Musical 

Aluno 
C       

Aluno 
D Sim Inconclusivo "Ajuda" 

Aluno 
E Sim 

Abordagem de 
questões 
ambientais "incentivar as pessoas a contribuir contra a poluição" 

Aluno 
F Sim 

Auxílio na 
aprendizagem de 
conteúdos "trabalhar exercícios auditivos" 

Aluno 
G Sim 

Abordagem de 
questões 
ambientais "relembrar as pessoas dos problemas ambientais" 

Aluno 
H Sim 

Apresentar 
trabalho 
desenvolvido "mostrarmos o que aprendemos nas aulas" 

Aluno 
I Sim   Inconclusivo   

Aluno 
J Não     

Aluno 
K Não Desnecessário "acho que não é preciso" 

Aluno 
L Sim 

Apresentar 
trabalho 
desenvolvido 

"Para os encarregados de educação saberem o que trabalham em 
aula" 

Aluno 
M Sim 

Apresentar 
trabalho 
desenvolvido 

"Para as outras pessoas perceberem que na formação musical 
não é só dar matéria teórica" 
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A Tabela 6 mostra os resultados obtidos nas questões que permitiam maior 

desenvolvimento do questionário. Ela apresenta os resultados para as perguntas de resposta 

fechada, as quais não são representativas e têm apenas como intuito uma melhor compreensão 

da amostra em análise. 

Tabela 7 - Respostas às perguntas: Achas importante apresentar conteúdos de Formação Musical em audição? Porquê? 

Discussão: 

Achas importante apresentar conteúdos de Formação Musical em audição? Porquê? 

Em 13 alunos, 10 alunos responderam “sim”, 2 alunos responderam “não” e um deles 

não respondeu. As respostas afirmativas foram 77% do total. As respostas à pergunta “Porquê?” 

foram analisadas e catalogadas em quatro propósitos: aprendizagem de conteúdos, apresentar 

trabalho desenvolvido, abordagem de questões ambientais e “ajuda”. Quatro das respostas 

enquadram-se em “apresentar trabalho desenvolvido” (40%), duas enquadram-se em “auxílio na 

aprendizagem de conteúdos” (20%) , duas enquadram se em “abordagem de questões 

ambientais” (20%) e dois foram considerados inconclusivos (20%). 

As opiniões dos alunos dividiram-se no que concerne a importância de apresentar em 

audição os conteúdos lecionados na disciplina de Formação Musical. É possível afirmar que 60% 

das respostas referem a pertinência que as audições têm na sua educação, 40% para a 

apresentação do trabalho desenvolvido e 20% para o auxílio na aprendizagem de conteúdos. 

 

4.2.4. Os momentos de Performance: 
Para o registo dos momentos da performance existiram dois suportes de dados. O registo 

escrito pelo investigador no caderno de campo e o suporte em vídeo em anexo 9. 

12 de Junho 

Nesta audição, os alunos mostraram o 

trabalho desenvolvido durante as aulas com as 

canções:  A Pequena Vila de Sozo e Corramos 

como irmãos. 

Uma vez que as melodias trabalhadas na sala de 

aula correspondem à linha melódica da parte de 

soprano, o autor decidiu convidar outros coros 

para complementar esta atuação: o Coro do 

Orfeão de Leiria (que deu origem ao nome da instituição de acolhimento do estágio) e os coros 

do 2º Grau da professora Mariana Baltazar.  

  



 

101 
 

Este foi o primeiro momento da audição em que foi apresentado o resultado de um longo 

período de trabalho. 

Ao nível pedagógico, o resultado mais visível e valioso nesta atividade foi observar a 

grande motivação que a turma do 4º grau demonstrou no dia da apresentação. As aulas que 

antecederam este momento, bem como os ensaios extra, foram muito produtivas. Sem dúvida, 

o momento da performance é muito importante para todo o processo de aprendizagem. A turma 

executou as melodias sem erros e com expressividade positiva. 

29 de Junho 

 

Figura 27 - Concerto - Vila de Sozo 

 A este concerto, assistiram alguns dos alunos que participaram no Projeto Educativo. 

Aqui puderam ter contacto com a obra na sua forma original. O material trabalhado em sala de 

aula foi então apresentado sob a forma de obra musical. Na opinião do autor, este momento é 

importante para que os alunos vejam a aplicação pratica daquilo que é trabalhado.  
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Relativamente à sensibilização ambiental: 
 

Exagero em tratar estas 
questões ao nível 
nacional 

Aluno A Não 

Aluno B Não 

Aluno C Não 

Aluno D Não 

Aluno E Não 

Aluno F Não 

Aluno G Não 

Aluno H Não 

Aluno I Sim 

Aluno J Não 

Aluno K Não 

Aluno L Não 

Aluno M Não 

   

Disciplinas em que o 
assunto e abordado 

Aluno A CN 

EMRC 

Português 

Formação Musical 

Aluno B CN 

Português 

Formação Musical 

Aluno C CN 

Aluno D CN 

Formação Musical 

Aluno E CN 

Todas 

Aluno F EMRC 

CN 

Inglês 

CFQ 

Geografia 

Formação Musical 

Aluno G CN 

Inglês 

Português 

História 

Matemática 

Formação Musical 

Aluno H CN 

CFQ 

Outras 

Aluno I CN 

Aluno J CN 
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Aluno K CN 

Português 

Geografia 

Inglês 

CFQ 

Formação Musical 

Aluno L CN 

CFQ 

Formação Musical 

Inglês 

Geografia 

Aluno M CN 
 

  

Questões mais 
alarmantes 

Aluno A Poluição (oceanos e sonora) 

Aluno B Aquecimento global 

Poluição 

Desflorestação 

Aluno C Alterações climáticas 

Aquecimento global 

Aluno D Poluição (plásticos e petróleo) 

Aluno E Poluição 

Desflorestação 

Aluno F Aquecimento global 

Poluição (oceanos e emissões CO2 

Aluno G Alterações climáticas 

  Esgotamento de recursos 

Aluno H Alterações climáticas 

Aluno I Alterações climáticas 

Aluno J   

Aluno K Criação de gado 

Poluição (emissões CO2) 

Aluno L Poluição (emissões gases com efeito de estufa) 

Aluno M Poluição 

Aquecimento global 

   

Importância da 
participação em 
projetos ambientais 

Aluno A Sim 

Aluno B Sim 

Aluno C Não 

Aluno D Não 
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Aluno E Talvez 

Aluno F Não 

Aluno G Talvez 

Aluno H Sim 

Aluno I Sim 

Aluno J Não 

Aluno K Não 

Aluno L Não 

Aluno M Sim 
 

Tabela 8 - Resposta às questões ambientais 

Todos os alunos consideraram que o estado do planeta é negativo ou pelo menos 

fragilizado de alguma forma, ainda que lhe tenham sido atribuídos pesos diferentes.  

Embora segundo os resultados do inquérito as ciências da natureza (CN) sejam a disciplina onde 

as questões ambientais são mais focadas, é possível que os alunos não tenham mencionado no 

questionário todas as disciplinas em que foram focados estes assuntos. Tal deve-se ao facto de 

haver uma grande diferença entre o número de disciplinas apresentado por cada aluno. Neste 

sentido é possível especular se noutras disciplinas que não Ciências da Natureza as intervenções 

tenham sido pontuais. Todos os alunos mencionaram pelo menos uma disciplina e um dos alunos 

(Aluno E), inclusivamente, referiu que os assuntos eram abordados em todas as disciplinas, 

destacando ainda assim as Ciências da Natureza. 

É de apontar que, sendo este um questionário de carácter exploratório, estes dados não 

são representativos, procurando as perceções deste grupo específico de alunos sobre os tópicos 

já mencionados anteriormente e oferecendo pistas neste sentido. 
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CONCLUSÃO: 
 

Através dos dados recolhidos a partir do caderno de campo, inquéritos e observação da 

performance, conclui-se que o uso de reportório real em sala de aula é benéfico para a 

aprendizagem dos alunos. Tendo por base o caderno de campo, conclui-se que os alunos 

encararam os exercícios com alguma surpresa por nunca terem sido realizados em sala de aula. 

Em momentos iniciais houve dificuldade, por parte dos alunos, na execução dos exercícios. No 

entanto, tendo em conta os dados das performances, os alunos tiveram uma prestação musical 

positiva. Os inquéritos demonstraram que a maioria dos alunos consideraram as atividades 

benéficas para a sua aprendizagem, pela motivação ao estudo que estas desencadearam, por 

poderem apresentar aos pais o que é desenvolvido nas aulas e por entenderem que é possível 

aprender a teoria musical através da execução da própria música.  

Quanto à composição de obras dedicadas ao uso na sala de aula, segundo o autor, a Vila 

de Sozo foi uma experiência muito enriquecedora ao nível da sua própria formação musical e da 

sua formação enquanto professor e membro ativo da comunidade. Compor uma obra que ao 

mesmo tempo se destina ao público normal e à aplicação na sala de aula requereu do compositor 

uma constante tentativa de aliar os resultados das pesquisas à composição e uma preocupação 

óbvia de aplicar convenientemente esse material em sala de aula.  

O autor considera que a prática de ensino supervisionada e projeto de investigação foram 

aliados de maneira adequada. Os objetivos da prática de ensino supervisionada foram usados 

como processos integrantes do projeto de investigação. Por exemplo, a audição do dia 12 de 

junho funcionou como atividade de estágio e como fase final de implementação do projeto de 

investigação. Esta possibilidade de aliar a prática de ensino supervisionada ao projeto de 

investigação foi significativa para uma boa experiência enquanto mestrando.  

Relativamente à consciencialização para a sustentabilidade, verificou-se que os alunos 

não tinham participado em nenhum projeto que aliasse a música à sustentabilidade. A nível 

nacional, é importante que existam mais obras que possam aliar a música, e outras formas de 

arte, à questão da sustentabilidade. Os alunos mostram interesse pela mudança de mentalidade 

e têm disponibilidade para ajudar.  

Todo o processo foi indubitavelmente positivo e, naturalmente, criou no autor uma 

vontade acrescida e uma maior determinação para participar noutros projetos com este objetivo 

pedagógico e ambiental. Aliar os objetivos académicos do autor à vontade de proporcionar um 

futuro melhor às gerações vindouras foi o grande motor e a grande motivação para todo o 

trabalho que está na base da presente dissertação. 
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LISTA DE ANEXOS EM FORMATO DIGITAL: 

 

1. Regulamento interno 2018/2019 da Escola de Música do Orfeão de Leiria, Conservatório 

de Artes 

2. Currículo (Programa) da Disciplina de Formação Musical 

3. Relatórios de aulas assistidas das turmas de 4º e 8º grau 

4. Planificações das aulas coadjuvadas das turmas de 4º e 8º grau 

5. Documentos relativos às Atividades de Estágio:  

• Autorização para a audição do dia 12 de junho;  

• Proposta para a realização do Projeto no Conservatório.   

6. Planificação dos ensaios de Orquestra 

7. Partituras da Obra: A Vila de Sozo 

8. Respostas aos inquéritos 

 


