
i 
 

 

 

  

Universidade de Aveiro  

Departamento de Comunicação e Arte 

2020 

 

Inês Filipa Barros 

Arede 

 

O Movimento como recurso de aprendizagem 

musical: um estudo empírico em contexto 

regional 

 



ii 
 

 Universidade de Aveiro  

Departamento de Comunicação e Arte 

2020 

 

Inês Filipa Barros 

Arede 

 

O Movimento como recurso de aprendizagem 

musical: um estudo empírico em contexto 

regional 

 

Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para 

cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau 

de Mestre em Ensino de Música, realizada sob a orientação 

científica do Prof. Dr. Jorge Manuel de Mansilha Castro 

Ribeiro, Professor Auxiliar do Departamento de Comunicação 

e Arte da Universidade de Aveiro. 



iii 
 

   

  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos os que me acompanharam neste percurso 



v 
 

  



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

O Júri 

Presidente     Professor Doutor José Paulo Torres Vaz de Carvalho 

     Professor auxiliar da Universidade de Aveiro 

 

Vogal- arguente principal  Professora Doutora Daniela da Costa Coimbra 

Professora adjunta na Escola Superior de Música e Artes 

do Espetáculo 

 

Vogal- orientador   Professor Doutor Jorge Manuel de Mansilha Castro Ribeiro 

     Professor auxiliar da Universidade de Aveiro 

  



vii 
 

 

 

 

 

Agradecimentos  Ao professor Doutor Jorge Castro Ribeiro por toda a orientação 

nesta investigação. Por toda a paciência, perseverança e 

motivação. E por ver sempre o lado positivo da vida.  

Ao professor Sérgio Neves por toda a experiência e 

ensinamentos que me transmitiu e por todas as oportunidades 

que me proporcionou, não só em contexto de estágio mas ao 

longo destes anos de Licenciatura e Mestrado.  

Ao professor Luís Carvalho e a todos os professores de clarinete 

que fizeram parte do meu percurso, por tudo o que me 

ensinaram e por todas as oportunidades que me 

proporcionaram. 

A todos os professores que fizeram parte do meu percurso 

musical, por terem deixado um bocadinho de si e por 

contribuírem para a minha crescente paixão pela música.  

A todos os inquiridos e entrevistados envolvidos nesta 

investigação, que mesmo em tempos controversos 

despenderam do seu pouco tempo para colaborarem comigo.  

A todos os amigos e colegas, pela ajuda, pelos concelhos, pelo 

apoio, pela amizade, paciência e dedicação. Por todas as 

gargalhadas, jantaradas e bons momentos. Obrigado por terem 

feito parte do meu crescimento e por me acompanharem ao 

longo deste percurso.  

À minha irmã por toda a ajuda e esclarecimentos e à minha mãe. 

 



viii 
 

 

 

 

  



ix 
 

 

 

Palavras-chave 

 

 

 

 Resumo  

Movimento, recurso de aprendizagem, metodologias, 

ensino-aprendizagem, aprendizagem em grupo 

Esta investigação pretende demonstrar que o movimento 
corporal é um recurso eficaz e importante para a aquisição, 
desenvolvimento e compreensão de competências musicais. 
A sua aplicação em sala de aula privilegia, não só, a aquisição 
e desenvolvimento de conhecimentos, como também de 
competências sociais por meio da interação, aquando em 
grupo, visando a promoção de uma aprendizagem sensorial, 
interativa, integrada, lúdica e mais significativa.  
Os dados recolhidos através de entrevistas e questionários a 

representantes do ensino público, particular cooperativo e 

superior universitário da música refletem o seu 

conhecimento sobre a temática, a opinião dos intervenientes 

sobre o seu uso e necessidade e o estado do ensino na 

atualidade no que concerne às práticas utilizadas, num 

contexto regional.  

A segunda parte comporta o relatório da Prática de Ensino 

Especializada decorrida durante o ano letivo de 2019/2020 

na Escola de Artes da Bairrada integrando uma primeira 

experiência de implementação de ensino à distância em 

contexto formal de ensino artístico especializado por 

consequência da pandemia por Covid-19.  
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This research aims to demonstrate that body movement is an 

effective and important resource for acquisition, development 

and comprehension of musical skills. Its application in the 

classroom favors the acquisition and development of 

knowledge, but also social skills through interaction, when in a 

group, aiming to promote sensory, interactive, integrated, 

playful and meaningful learning. 

The data collected through interviews and questionnaires to 

representatives of public, private cooperative and university of 

musical education reflect their knowledge on the subject, their 

opinion of its use and need, and the state of education today 

with regard to the practices used, in a regional context. 

The second part comprises the report of the Specialized 

Teaching Practice that took place during the academic year 

2019/2020 at the Escola de Artes da Bairrada, integrating a 

first experience of implementing distance learning in a formal 

context of specialized artistic education as a consequence of 

the pandemic by Covid- 19. 
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Introdução 

O movimento corporal surge, no âmbito educacional, como um recurso de ensino-aprendizagem 

que visa ajudar os alunos a adquirir e compreender determinados conceitos musicais que por si só, 

devido ao seu grau de abstração, se mostram de difícil compreensão aquando de uma abordagem 

exclusivamente teórica. O uso deste recurso não é uma prática nova, mas parece não ser muito 

usual, no entanto apresenta resultados muito eficientes no que concerne a aquisição e 

compreensão de competências musicais e extramusicais, extremamente valiosas no processo de 

crescimento e desenvolvimento dos alunos.  

No contexto que conhecemos a aprendizagem musical envolve um conjunto de disciplinas, que 

visam proporcionar uma educação musical completa. No entanto, devido à estratificação do ensino 

e à crescente especialização dos vários domínios ao longo do século XX, essa divisão mostrou-se 

cada vez mais notória. Embora, por um lado, tenha gerado consequências extremamente positivas, 

por outro lado isolou substancialmente cada disciplina dificultando a interligação dos domínios e 

com isso, uma crescente dificuldade no alcance de uma aprendizagem holística.  A aprendizagem 

musical, tanto no que diz respeito ao domínio da formação musical como do instrumento, 

tradicionalmente, tem dado uma maior importância a aspetos relacionados com a aprendizagem 

da notação, aprendizagem de conceitos, leitura musical e todos os aspetos relacionados com a 

teoria negligenciando aspetos importantes para a compreensão musical, relacionados com 

questões  práticas (Papageorgiou, 2012), como uma aprendizagem sensorial e com recurso ao 

movimento com vista ao desenvolvimento não só da compreensão mas também de fatores como 

a expressividade e a musicalidade, que muitas vezes são deixados de parte, devido à excessiva 

atenção dada ao domínio da leitura ou, no caso do instrumento, ao domínio técnico. 

Ao longo dos últimos anos tem se notado um esforço crescente em contrariar essa tendência por 

meio de um trabalho interdisciplinar que vem surgindo através da criação de novos projetos e/ou 

novas disciplinas, afim de minimizar os efeitos negativos do isolamento disciplinar. Apesar dos 

benefícios desta medida, isso não demonstra ser suficiente para combater a lacuna existente na 

aprendizagem dos alunos, num ensino excessivamente teórico e abstrato, que não dá espaço e 

oportunidade para experienciar os conceitos e dar significado ao conhecimento que estão a adquirir 

afim de atingirem um maior grau de compreensão.  Rodrigues (1998) defende que “é importante 

que a análise da música enquanto objeto externo se faça, mas depois da expressão e compreensão 

musical fazerem parte da própria natureza do sujeito.” 
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Pedagogos como Dalcroze, Gordon, Kodály e Orff, consideram que, para atingir uma aprendizagem 

musical eficaz, devemos partir do nosso primeiro instrumento que é o corpo, o ouvido e a voz, 

componentes que nos pertencem e que sabemos manipular afim de, numa primeira fase, explorar 

uma aprendizagem sensorial e intuitiva e só mais tarde entrar na aprendizagem conceptual. Essa 

posterior aprendizagem conceptual vai servir para aprimorar, aprofundar e enriquecer a habilidade 

e capacidade de ouvir e compreender a música (Papageorgiou, 2012).  

Motivação pessoal 

Ao longo do meu percurso enquanto aluna de música e na minha mais recente experiência 

enquanto professora, tenho observado muitos alunos, nos mais variados graus de ensino, com 

dificuldades em adquirir e/ou desenvolver determinadas competências musicais. Essas 

competências, quando são de cariz rítmico e/ou melódico, como por exemplo: sentir a pulsação 

internamente, manter um tempo estável, perceber e exprimir alterações métricas, perceber o 

fraseado da música e outras semelhantes, creio que acontecem pelo tipo de ensino que está 

implementado em Portugal. Um ensino muito focado na dimensão teórica: leitura de partituras e 

sua reprodução, e pouco focado no corpo, na audição, no sentir e compreender a música 

holisticamente incluindo a expressão. Na verdade, há uma ênfase muito forte na teorização e 

conceptualização com alguma desvalorização dos aspetos mais físicos e emocionais inerentes à 

aprendizagem musical. 

Esta questão prendeu em especial a minha atenção quando, já no ensino superior, numa aula de 

formação auditiva, me deparei com colegas a demonstrar bastantes dificuldades na realização de 

uma atividade simples que consistia em marcar uma determinada pulsação com os pés e fazer a 

subdivisão com palmas. Percebi que não se tratava de uma questão de descoordenação, mas sim 

de uma lacuna no domínio da compreensão que tinha havido nos seus percursos de aprendizagem. 

Apesar desta temática estar diretamente relacionada com o domínio da formação musical, nota-se 

uma necessidade da sua transferência também para o domínio da aprendizagem do instrumento. 

Tendo em conta a forma como os currículos do ensino da música estão organizados, é com 

frequência que os alunos se iniciam no instrumento ao mesmo tempo que começam a dar os 

primeiros passos na formação musical. Também é recorrente alguns alunos mostrarem dificuldades 

ou a necessidade de mais tempo ou de uma abordagem diferente para a compreensão de 

determinados conceitos e competências, muito provavelmente pela lacuna existente referida 

anteriormente, o que se traduz em alguns constrangimentos e dificuldades nas aulas de 

instrumento. É, portanto, necessário estes professores estarem munidos das ferramentas 
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essenciais para colmatar esta situação. Por falta de conhecimento ou de estratégias, muitas vezes 

os professores de instrumento tendem a resolver problemas, por exemplo, relacionados com a 

compreensão interna da pulsação, através do uso exaustivo do metrónomo ou outras estratégias 

semelhantes, o que demonstra, muitas das vezes, ser ineficaz, aborrecido e frustrante, 

desmotivando os alunos.  

Assim, o objetivo inicial deste projeto seria, com base nas diversas metodologias de ensino-

aprendizagem musical existentes, que abordam o movimento corporal como recurso de 

aprendizagem, elaborar um conjunto de atividades e aplicar em contexto de workshop. 

Pretendíamos dar aos intervenientes uma oportunidade de experienciar a música de forma 

diferente e possibilitar o desenvolvimento de competências musicais, pessoais e sociais, 

promovendo a exploração sensorial, espacial, corporal e a interação e dinâmica de grupo. A nível 

pessoal iria permitir adquirir competências e experiências que futuramente, na prática docente, 

possibilitariam uma dinamização das aulas mais interessante, interativa, eficaz e motivadora, 

estando na posse de recursos didáticos diversificados, que permitiriam dar resposta a várias 

questões pedagógicas (o planeamento do workshop que estava em construção assim como as 

respetivas autorizações para a sua concretização podem ser consultados nos anexos).  

Devido à pandemia por Covid-19 que se instalou em Portugal no início do ano civil de 2020, à 

instituição do estado de emergência decretado a 18 de março e, consequentemente, à instituição 

do ensino à distância, as atividades previstas deste projeto educativo, que se iriam realizar no mês 

de abril, viram-se inviabilizadas, tendo sido necessário uma reestruturação do que tinha sido 

planeado até então, afim de manter válido o projeto e terminar no tempo previsto.  

De forma a não descartar um tema que prendia a atenção da autora e de forma a manter a 

calendarização do projeto, a opção encontrada foi alterar a investigação-ação para um estudo 

empírico e assim perceber, num contexto regional, até que ponto o movimento é utilizado como 

recurso de ensino-aprendizagem principalmente por professores de instrumento, a opinião dos 

intervenientes em relação ao assunto e quais as estratégias predominantes nas próprias práticas 

de ensino e dos demais colegas. Este estudo abordou os graus mais elementares da música (da 

iniciação ao 2º grau) por ser essencialmente durante esses anos que adquirem as bases musicais.   

Estrutura do relatório final de prática de ensino supervisionada 

O presente relatório encontra-se dividido em duas grandes partes. 
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Na primeira parte, referente ao enquadramento teórico, será abordada a questão do movimento e 

do corpo enquanto meio de compreensão do mundo, a relação do movimento com a música e o 

movimento enquanto recurso de aprendizagem musical. Também é feita uma breve abordagem às 

diversas metodologias de ensino-aprendizagem que veem no movimento grande importância para 

uma aprendizagem musical eficiente. Subsequentemente é apresentado o estudo empírico, onde 

se define a problemática do estudo, a metodologia aplicada e a análise dos resultados seguida das 

considerações finais. Quanto à amostra foram selecionadas quatro instituições: três do ensino 

artístico especializado público e da rede de ensino particular e cooperativo com ensino oficial e 

paralelismo pedagógico e uma do ensino superior universitário. Quanto à metodologia, foi feita 

uma recolha de dados através de dois instrumentos de inquirição: questionários aos professores 

do ensino artístico especializado público e particular e cooperativo; e entrevistas aos professores 

universitários e, excecionalmente, a um professor do ensino particular e cooperativo.  

Na segunda parte é apresentado um suporte escrito da prática de ensino supervisionada 

descrevendo e caracterizando a instituição de acolhimento e todo o trabalho pedagógico realizado, 

servindo como registo e reflexão do percurso realizado no decorrer do ano letivo. 

O assunto movimento corporal na música é sem dúvida um tópico muito extenso e escusado será 

dizer que não seria possível abordar tudo o que a ele diz respeito neste trabalho. No entanto, 

pretendemos reunir a informação necessária de forma a clarificar a sua importância e os seus 

benefícios para a perceção e compreensão do mundo e da música em concreto.  
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1. Enquadramento teórico 

1.1. O corpo e o movimento na compreensão do mundo  

A teoria da cognição incorporada1, parece ser a melhor forma de perceber a relação do corpo com 

o mundo e com a sua compreensão. É um tema que vai muito para além do domínio deste trabalho 

e do próprio domínio da música. No entanto consideramos importante fazer alguns apontamentos 

de forma a contextualizar os capítulos seguintes. Informações específicas e mais aprofundadas 

sobre este tema podem ser encontradas nos trabalhos de filósofos como, por exemplo Heidegger, 

Husserl e Merleu-Ponty referidos por Mainsbridge (2016, p.12) e por cientistas cognitivos, como 

por exemplo, Varela (Ibidem).  

O que estes nomes têm em comum é a sua oposição em relação à separação entre corpo e mente 

introduzida no pensamento ocidental por René Descartes. Temos como exemplo Merleu-Ponty, 

que defende o papel central do corpo na experiência e envolvimento com o mundo (Ibid, p.13). 

Como reação contra o dualismo mente-corpo cartesiano surgiu a teoria do conhecimento tácito ou 

implícito de Michael Polanyi, que se baseia em pareceres derivados de atividades físicas e sensoriais 

que não são facilmente verbalizadas (Ibid, p.13). Segundo Funk & Coeckelbergh (2013) este 

conceito pode ser usado para ajudar a compreender a experiência dos músicos quando incorporam 

o seu conhecimento na performance de movimentos significativos, sem necessariamente ser 

possível explicar o processo com palavras ou conceitos (p. 119 in Mainsbridge, 2016, p.13).  

Marc Leman (2008) aplicou a teoria da cognição incorporada ao campo musical, afirmando que o 

corpo é o objeto central na nossa experiência musical, assente na ideia de que a música é executada 

e percebida através de gestos cuja implantação pode ser diretamente sentida e compreendida 

através do corpo, sem a necessidade de descrições verbais (p. 127 in Mainsbridge, 2016, p.14).  

Através destes pequenos apontamentos e destas referências, percebemos o papel primordial do 

gesto e movimento na perceção e cognição humanas em geral e na música, neste caso específico; 

as teorias relacionadas e alguns dos autores que abordam este tema de forma mais aprofundada. 

Através das teorias da cognição incorporada, podemos entender melhor a integração do gesto com 

a perceção e com o pensamento em geral, incluindo ideias sobre como o movimento do corpo é 

uma resposta ao que percebemos e uma contribuição ativa à nossa perceção do mundo (Johnson, 

2007).  

                                                             
1 A teoria da cognição incorporada é uma teoria complexa baseada em princípios de neurociências, 
psicologia, ciências cognitivas, neurobiologia e filosofia.  
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1.2. O movimento e a música: uma relação através de bibliografia relevante 

A música e o movimento corporal são dois fenómenos naturalmente ligados às proporções 

humanas (Abril, 2011). Várias são as evidências que justificam esta afirmação.  

O professor e investigador Carlos Abril (2011) teve um contributo de extrema importância para esta 

temática com a sua aprofundada revisão e análise bibliográfica publicada no livro Menc handbock 

of research on music learning. O conteúdo do capítulo desta obra “Music, movement and learning” 

teve uma forte relevância no desenrolar desta investigação e esta secção da dissertação baseia-se 

nesse trabalho.  

Começando por uma análise à própria palavra, Dogantan-Dack (2006) retrocede até à origem grega 

do termo música- mousike- alegando que este transporta no significado a unidade de melodia e 

dança. Passando para as culturas indígenas, menciona que a distinção conceptual entre a música e 

o movimento, por vezes é obscurecida pela conexão íntima das duas. Refere ainda haver uma ampla 

evidência histórica e contemporânea de que a música, para além de gerar respostas 

comportamentais e movimentos estruturados como a dança, também afeta o corpo internamente, 

causando mudanças fisiológicas que variam de leves a profundas, tais como alterações na 

frequência cardíaca ou a nível muscular.  

Segundo Abril (2011) pesquisadores como Papousek; Poutchas e Trehub, invocam a presença do 

movimento perante a música desde os primeiros anos de vida, quando os bebés prendem a sua 

atenção perante uma fonte sonora através de movimentos da cabeça e dos olhos, até aos anos 

posteriores, quando se movimentam ao som da música de forma controlada e de maneiras 

culturalmente estilizadas, ou ainda quando utilizam a música para fins terapêuticos. Declaram que, 

embora o movimento nos primeiros meses de vida não pareça refletir propriedades específicas da 

música, o movimento em direção a uma fonte sonora é uma resposta física proposital.  

Moorhead e Pond citados por Abril (2011) veem no movimento uma das primeiras respostas 

humanas à música, considerando, a propensão das crianças para se movimentarem enquanto 

produzem sons. A ocorrência simultânea de produção musical e movimento corporal, por exemplo 

ao tocar um tambor ou uma campainha enquanto marchavam, leva a crer que os fatores rítmicos 

do movimento físico e a produção musical estão relacionados, defendendo que a música 

desencadeia movimento e o movimento invoca a criação musical. Para além disso, referem ainda 

que, apesar das crianças se moverem pelo simples prazer de se mover, também se moviam com a 

finalidade de imitir sons, por exemplo através do bater dos pés no chão.  
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Hicks, através do seu estudo, descobriu que crianças entre os 6 e os 14 meses respondem 

fisicamente à música, notando uma sequência de padrões. Constatou que essas respostas físicas 

intencionais precedem as respostas vocais à música, corroborando a ideia de que o movimento é a 

primeira forma de resposta à música (Abril, 2011).  

Vários outros autores como Sims; Metz; Reynolds; Flohr and Brown; Ferguson; Miller; Campbell; 

Boon and Cunningham, entre outros, dão a conhecer, através dos seus estudos, a forma como os 

humanos reagem e se movem perante a música. As suas pesquisas demonstraram que as crianças 

se movem de maneira intencional com a música, embora esses movimentos possam não refletir 

diretamente as suas características, no entanto, à medida que se desenvolvem e amadurecem, 

essas crianças demonstram movimentar-se numa melhor correspondência com a música. 

Constataram ainda que a falta de movimento na presença de música, muito possivelmente é um 

indicativo de um elevado grau de atenção dada à fonte sonora (Abril, 2011, p.103). 

Numa perspetiva científica, foi descoberto que a prática musical que inclui movimento físico 

“results in enlarged representations of somatosenory [sic] and auditory córtex…as well as the motor 

areas in the brain” (Davidson, 2009, p.365 in Abril, 2011). Johnson (2007) explica que os 

movimentos corporais controlam os instrumentos que geram movimentos de partículas de ar. Esses 

movimentos, por sua vez, são transmitidos ao ouvinte e controlados pelo sistema auditivo, que, 

através de um acoplamento neuronal com o sistema motor, colocam o corpo do ouvinte em 

movimento. A comunicação musical é dirigida pelo movimento corporal, que é codificado pelo 

reprodutor, transmitido por áudio e descodificada pelo ouvinte (Johnson, 2007). Abril (2011) 

acrescenta que o movimento, a musica e o processamento não-verbal de informação espacial são 

responsabilidade do hemisfério direito do cérebro, e que grande parte dessa região se ativa quando 

as pessoas se movimentam, com ou sem música. Daniel Levitin citado por Abril (2011) defende que 

a experiências musicais, como cantar ou tocar instrumentos, fizeram parte do processo evolutivo, 

ajudando os humanos a refinarem as suas capacidades motoras. Blacking; Campbell; Hsu, Moog; 

Moorhead e Pond; Trehub consideram que independentemente de a natureza da música invocar o 

movimento ou de haver ligações neurais ou evolutivas entre os dois, claramente, os seres humanos 

estão predispostos a responder às propriedades da música através do movimento corporal (Abril, 

2011). Como tal, o movimento é um componente integral da experiência musical, atravessando o 

tempo, a cultura e a geografia (Ibid).  

Em suma, apesar do conhecimento analítico e concreto ser extremamente valorizado 

principalmente nas culturas ocidentais, existem outras formas de conhecimento igualmente 
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importantes pois oferecem o potencial de comunicação, compreensão e expressão e devem ser 

também tidas em consideração (Ibid). Gardner citado em Abril (2011) defende que a inteligência 

cinestésica é uma das muitas inteligências humanas, representando uma maneira única de pensar, 

resolver problemas e representar o conhecimento. O pensamento cartesiano que defendia o 

dualismo entre mente-corpo, anteriormente referido, foi rejeitado por muitos que afirmam que o 

movimento corporal pode representar formas importantes de conhecimento, pensamento e um 

meio através do qual é possível expressar de forma não verbal. A corroborar esta afirmação temos 

Garber, Alibali e Goldin-Meadow; e Wis citados em Abril (2011) que afirmam que movimentos ou 

gestos intencionais são reflexos inefáveis do conhecimento de uma pessoa e representam maneiras 

pelas quais as ideias podem ser transmitidas sem o uso de formas discursivas. Assim como a música, 

o movimento e a dança são formas de expressar aquilo que as palavras não podem conter (Dura e 

Reimer in Abril, 2011). Juntunen e Hyvonen (2004) igualmente citados em Abril (2011) argumentam 

que o movimento é uma metáfora da música e serve como uma ponte conceptual para a 

aprendizagem musical. Embora o movimento possa ser uma maneira diferente de saber, distinta 

da música, a evidência parece esmagadora de que os dois estão intrinsecamente relacionados. O 

corpo pode servir, assim, como um meio importante para incorporar a música e expressar 

conhecimento musical (Abril, 2011).  
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1.3. Movimento na aprendizagem musical 

Ao longo das últimas décadas temos vindo a assistir a um crescente interesse na perceção e 

cognição humanas como um fenómeno incorporado e multimodal. Uma das principais justificações 

desse desenvolvimento é que experienciamos e compreendemos o mundo, incluindo a música, 

através do movimento do corpo. Quando ouvimos ou vemos algo, somos capazes de compreender, 

relacionando com movimentos corporais ou com alguma imagem mental de movimentos corporais. 

Para a pesquisa musical, esta perspetiva incorporada é uma mudança significativa de paradigma, 

pois muda o foco dos símbolos mais abstratos da notação musical para a experiência holística do 

som e movimentos contínuos do nosso corpo (Johnson, 2007).  

Várias são as situações em que as pessoas dão por si a movimentar-se ao som da música, seja a 

balançar o corpo, a acenar ou a imitar os próprios músicos a tocar algum instrumento. Vendo o 

quão omnipresente é o movimento relacionado com a música e o entusiasmo e alegria que as 

pessoas expressam através desses movimentos, considera-se esses movimentos como expressão 

de um profundo envolvimento com a música e como exteriorização de uma conexão fundamental 

existente entre a música e o movimento. Assim consideramos a experiência musical inseparável 

das sensações de movimento (Johnson, 2007).  

Dada a inegável evidência da relação entre e música e o movimento, e o fato de o fazer música 

requerer processos sensoriais como a cinestesia, que contribuem significativamente para a 

construção de significado e de identidade musical, assume-se que o uso do movimento é uma parte 

lógica e necessária nos processos de ensino-aprendizagem da música. Considerando também o 

papel preponderante que detém em algumas abordagens de ensino musical, como, por exemplo, 

na metodologia de Dalcroze e Orff.  

O uso do movimento integrado no processo de aprendizagem deve ser feito com base na garantia 

de que essas experiências ajudam os alunos a interiorizar, incorporar e reforçar determinados 

conceitos musicais. Vários artigos e livros pedagógicos defendem o seu uso para o desenvolvimento 

de competências rítmicas (Dalby; Shehan; Weikart), expressividade (Carlson; Schnebly-Black e 

Moore), conhecimento conceptual (Neil) musicalidade (Campbell e Scott-Kassner; Woods) e 

afinação (Abril, 2011). 

Apesar de todas as competências possíveis de desenvolver com o auxilio e através do recurso ao 

movimento, o desenvolvimento de competências rítmicas é sem dúvida o mais notório. Quando se 

fala em movimentar o corpo em consonância com a música, a maioria das vezes referimo-nos à 
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pulsação ou à componente rítmica, e a natureza da performance está dependente da capacidade 

de nos movimentarmos ritmicamente. Rodrigues (1998) defende que “a aprendizagem de padrões 

rítmicos só deve ocorrer depois da criança ter tido oportunidade de se movimentar livremente e 

de explorar o espaço em resposta a canções e exemplos musicais diversificados. (…). As crianças 

estão, pois, preparadas para iniciar a aprendizagem de padrões rítmicos quando demonstram ter 

consolidado um tempo interior estável e são capazes de se movimentar coordenadas consigo 

próprias e com a música.” (Rodrigues, 1998). Experienciar através do movimento serve, portanto, 

para desenvolver e reforçar a perceção e as competências rítmicas.  

Segundo Stetson, autor de uma investigação detalhada sobre a natureza das sensações 

cinestésicas, todo o ritmo é dinâmico e consiste em movimento. O autor afirma que é necessário, 

para qualquer ritmo, percebido ou produzido, mudanças das condições musculares, ou seja, 

movimento. O que não significa que todo o movimento seja rítmico (in Dogantan-Dack, 2006). 

Vários estudos abordam a relação entre o movimento e o ritmo e o movimento como ferramenta 

educacional para a aprendizagem do ritmo. Esta é uma área da literatura que tem prendido a 

atenção de vários investigadores não só do ramo da educação musical mas também da psicologia 

da música, e uma das principais conclusões que obtiveram foi que a maturidade tem um papel 

significativo no desenvolvimento de competências rítmicas, nomeadamente ao nível da 

sincronização (Abril, 2011, p.112). 

Como referido anteriormente, o movimento pode ser usado também como meio para desenvolver 

ou reforçar o conhecimento conceptual, competências ou a compreensão. Temos, por exemplo, 

professores que para reforçar o conceito de pulsação, pedem aos alunos para andarem no tempo 

da música. O movimento pode também ser usado como um meio não verbal para tornar visível a 

perceção e a interpretação da música. Também pode ser usado como um meio para acomodar e / 

ou desenvolver a aprendizagem cinestésica (Abril, 2011).  

No que toca a afinação, como esta é uma questão abstrata e pouco óbvia e os movimentos 

corporais são concretos e fornecem pistas visuais e cinestésicas, este recurso pode ser usado para 

desenvolver a compreensão dos seus conceitos (Abril, 2011, p.112). 

Vários estudos comprovam que o uso do movimento contribui beneficamente para a aprendizagem 

musical das crianças. Joseph (1982) descobriu que crianças que experienciaram o movimento nas 

aulas reconheciam mais facilmente padrões rítmicos familiares em músicas desconhecidas. 

Crumpler descobriu que atividades eurítmicas (provenientes da metodologia de Dalcroze) têm uma 

influência positiva nas capacidades de discriminação melódica dos alunos. Rohwer descobriu que 
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os alunos que usavam o movimento em conjunto com imagens metafóricas melhoraram o seu 

desempenho instrumental. Cheek através do seu estudo afirma que experiências psicomotoras 

sistemáticas têm um impacto significativo na perceção e compreensão musical (Ferguson, 2015, 

p.24). 

Teóricos como Saslaw; Larson; Zbikowski; Brower e Cox tentaram explicar as nossas experiências 

rítmicas e tonais na música tendo como referência as nossas experiências corporais ou os chamados 

esquemas de imagens corporais. A sua pesquisa leva-os a crer que experienciamos e 

compreendemos fenómenos musicais, mapeando metaforicamente os conceitos derivados da 

nossa experiência corporal do mundo físico. A dimensão corporal das nossas experiências musicais 

também recebe especial atenção em estudos sobre respostas afetivas à música. Foi demonstrado, 

por exemplo, que as reações fisiológicas que ocorrem enquanto as pessoas ouvem música que 

avaliam como triste, feliz, zangada etc. são semelhantes às que ocorrem quando experimentam 

essas emoções em contextos não musicais (Krumhansl in Dogantan-Dack, 2006). O envolvimento 

mais óbvio do corpo na música, no entanto, diz respeito à atividade da performance musical, pois 

é tradicionalmente o meio pelo qual as obras musicais chegam ao público, e é a performance que 

torna a fisicalidade do corpo por trás da música imediatamente evidente para os ouvintes. 

(Dogantan-Dack, 2006) 

Mathis Lussy, na sua teoria, fundamenta a performance expressiva na conceção corporal do ritmo 

musical e relaciona os desvios da regularidade mecânica observados numa performance às 

propriedades estruturais da música. Lussy explicou as variações de andamento na performance 

invocando a locomoção e comparou a nossa experiência da dinâmica do ritmo à nossa experiência 

de movimento corporal. Segundo ele, a sustentação de uma frase musical do inicio ao fim da 

performance, é semelhante à sustentação do corpo à medida que ele se move no espaço físico. Os 

princípios psicofísicos por trás das propriedades espácio-temporais que caracterizam a locomoção 

podem, assim, explicar -invocando Ehrefels- as características temporais da performance musical 

(Dogantan-Dack, 2006) Lussy também utilizou a respiração para explicar a natureza dirigida do 

movimento rítmico. Segundo ele, os dois processos que definem um ciclo completo de respiração, 

ou seja, inspiração / ação e expiração / relaxamento, fornecem a origem fisiológica da experiência 

rítmica: experimentamos a inspiração como um período de tempo durante o qual aspiramos ar para 

os pulmões e avançamos em direção à exalação. Da mesma forma, quando expiramos, temos a 

experiência não apenas de relaxamento, mas também de uma chegada após a atividade e o fim de 

um ciclo de respiração. Tomando o fenómeno da respiração como base das nossas experiências de 
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ritmo, Lussy propôs, portanto, o repouso-ação-repouso como a essência do movimento rítmico. 

Esse modelo permite a conceptualização de uma frase musical em termos espaciais, de forma a que 

se possa imaginar facilmente uma trajetória ao longo da qual a frase se desenrola. (Dogantan-Dack, 

2006). 

O corpo é um meio importante para sentir e compreender a musica mas para isso precisa ser 

igualmente responsivo e sensível durante a audição (Papageorgiou, 2012). Um estudo realizado por 

Sims com crianças em idade pré-escolar, descobriu que as que foram expostas ao movimento 

enquanto ouviam música demonstraram um maior grau de atenção do que aquelas que ouviam 

passivamente. Vários estudos demonstram evidências a favor do uso do movimento em atividades 

de audição. O movimento, pode oferecer às crianças uma maior facilidade no processamento da 

música e na compreensão do que ouvem, em contradição, a escuta passiva pode não ser a mais 

eficaz no processamento e na representação simbólica. (Abril, 2011, p.116) 

Apesar de todas as evidências apresentadas a favor, existem também opiniões contraditórias como 

a de Thaddeus Giddings que afirmou que o movimento não era uma maneira eficaz ou eficiente de 

usar o tempo durante o ensino da música, acreditando que os esforços deveriam se concentrar no 

desenvolvimento da capacidade dos alunos de ler música. Ele recomendou que o movimento 

rítmico fosse ensinado no currículo de educação física. Embora houvesse algumas exceções, os 

livros didáticos de música da época focavam principalmente o canto, com poucas ou nenhuma 

sugestão pedagógica para o uso do movimento (Campbell in Abril, 2011). Na maioria das escolas 

do início do século XX, a dança e o movimento rítmico caíram sob os auspícios da educação física, 

ao invés da educação musical (Carter e Volk in Abril, 2011). No entanto esta realidade não era 

comum a todos os países. Em Inglaterra, por exemplo, o uso do movimento já teve um lugar bem 

definido no currículo da música. O “Handbook of Suggestions from the Board of Education in 

England (1937)” fornece diretrizes detalhadas para o uso do movimento nas aulas de música das 

escolas públicas. Os autores desse manual alegam que o movimento rítmico era uma forma muito 

prática e valiosa de apreciação musical das crianças, porque as encorajava a ouvir música de forma 

inteligente, e a assimilar e expressar o que ouviam (Shiobara, 1994, p.114). 

Apesar de todas as evidências explanadas, não é nosso objetivo sobrepor o uso do movimento a 

qualquer outra prática, estratégia, recurso ou metodologia. É, sem dúvida importante, uma correta 

e equilibrada interligação entre a experimentação da música em toda a sua componente corporal 

e a sua conceptualização e teorização.   



13 
 

Papageorgiu (2012), no seu estudo, descarta o processo linear/diacrónico, baseado exclusivamente 

no processo conceptual, a favor do processo circular/ sincrónico considerando que a análise e a 

performance percetivos baseados em regras, não são vistos como dois componentes 

independentes para alcançar a meta desejada, mas sim integrados num processo unificado no qual 

o artista está a pensar/ouvir através do corpo: enquanto estuda e analisa a pontuação com o 

intelecto, ao mesmo tempo envolve a intuição corporal na avaliação do significado musical. As 

notas da partitura têm um significado expressivo potencial que precisa ser descoberto não apenas 

através de regras e procedimentos teóricos, mas também pela reação corporal e intuitiva às notas 

durante o ato de execução, real ou imaginário (Papageorgiou, 2012).  

 

Figura 1: Processo linear/diacrónico Fonte: Papageourgiu (2012) 

 

Figura 2: Processo circular/ sincrónico Fonte: Papageorgiu (2012) 
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Em suma, todas as evidências e os estudos referenciados demonstram as qualidades e os benefícios 

do uso do movimento em sala de aula e todas as competências possíveis de adquirir e desenvolver 

a partir da sua aplicação. Claro que acompanhado de outras estratégias e recursos e em parceria 

com a conceptualização e teorização. É importante perceber que nem o ensino exclusivo da teoria, 

nem o uso exclusivo de experiencias corporais permitem alcançar o objetivo de uma aprendizagem 

completa e holística.  
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1.4. Movimento e o fator social 

Para além de todas as competências musicais possíveis de adquirir, reforçar e/ou desenvolver 

através do recurso ao movimento, o seu fator social é sem dúvida uma componente essencial para 

o desenvolvimento pessoal das crianças. Enquanto docentes é necessário, para além do ensino dos 

domínios da própria disciplina em questão, atentar ao desenvolvimento pessoal e social das 

crianças que se encontram em fase de crescimento.  

A aplicação de atividades de movimento em aulas de grupo acarreta ainda mais vantagens, pois 

permite, entre outras, a partilha de experiências e opiniões, a desinibição quando expostos a 

atividades novas que, caso estivessem sozinhos, possivelmente ficariam desconfortáveis e 

constrangidos na sua realização e a compreensão entre pares.  

A corroborar esta afirmação, Metz e Reynolds citados em Abril (2011) relatam que as crianças são 

afetadas por aqueles que observam. Desde os 18 meses, as crianças copiam os movimentos que 

veem provenientes dos seus cuidadores e professores. Para complementar, Abril (2011) faz 

referência aos resultados da pesquisa de Flohr e Brown com alunos da pré-escola e de Ferguson 

com alunos do ensino fundamental onde indicam que estes são altamente influenciados pelos 

colegas quando se movem criativamente ao som da música. Abril (2011) conclui que claramente, a 

maneira como os seres humanos se movem é altamente influenciada pelos pares em ambientes 

sociais.  

Ricardo Barceló declara que 

Para mim, seria importante desenvolver os aspetos sociais que estão ligados à música o 

mais cedo possível, para deixar impressões positivas que enriqueçam o espírito das pessoas 

em formação (…) considero que a música é uma forma de comunicação de uma mente a 

outra, que permite a vivência partilhada de sensações e emoções entre várias pessoas, sem 

a necessidade de ter uma formação específica prévia, ao contrário do que acontece com 

outras disciplinas, visto que só é suficiente ter a capacidade de ouvir para começar a 

desenvolver a sensibilidade pela música, com um forte impacto no mundo emocional, o 

que se torna óbvio nas crianças de tenra idade. As emoções provocadas pela audição e pela 

produção de sons organizados musicalmente podem ser vividas intensamente em solitário, 

mas quando as crianças partilham ativamente essas emoções com outros indivíduos 

conectam-se vivamente ao mundo dos outros. Creio que esse fator social da música pode 

alimentar a curiosidade natural e também propiciar a aprendizagem lúdica, a base do futuro 
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estudo vocacional da música como fonte inequívoca de prazer intelectual. (Ricardo Barceló, 

2015 in Sousa, 2015) 

Kaiser (nd) defende que a música e o movimento são atividades sociais que ajudam as crianças a 

sentirem-se parte de um grupo e beneficiam o seu desenvolvimento em vários aspetos: 

 Participating in a group  

 Social skills  

 Express emotions  

 Enhance self‐concept by sharing music and dance of each other’s culture  

 Refine listening skills‐noticing changes in tempo or pitch  

 Awareness of movement and body positions  

 Creativity and imagination  

 Learn new words and concepts  

 Explore cause and effect  

 Develop large motor skills  

 Improve balance, coordination, and rhythm through dance and movement 

activities  

 Improve small motor skills‐learning finger plays and playing musical 

instruments (Kaiser, sem data).  

Johnson (2007) afirma que quando um movimento está em sintonia com os movimentos dos 

outros, isso pode levar a experiências muito intensas de união ou vínculo social. Nesse sentido, o 

significado da música não é algo externo ao próprio movimento, mas algo que está intimamente 

ligado a ele.  

Torna-se, portanto, evidente a importância e a necessidade do desenvolvimento de aspetos sociais 

relacionados com a música, em sala de aula. Ao permitir a compreensão entre pares, uma vivência 

partilhada de sensações e poder alimentar a curiosidade natural e propiciar uma aprendizagem 

lúdica, é uma fonte de motivação para prosseguir os estudos em música.  
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1.5. Metodologias de ensino-aprendizagem 

A metodologia de ensino aprendizagem consiste na análise de orientações para a concretização de 

um objetivo. A origem do termo vem do latim “methodus” que se difundiu no meio da educação 

como o campo que estuda a forma como o conhecimento é produzido. Por outras palavras, uma 

metodologia de ensino compreende as ferramentas que os educadores utilizam para transmitir os 

seus conhecimentos aos alunos. Cada professor utiliza um método, em busca da melhor forma de 

motivar os alunos, tendo como finalidade a aprendizagem. (Eleva Plataforma de Ensino, 2020) É 

importante distinguir o método (o procedimento para alcançar objetivos) e a metodologia (o 

estudo do método) (Conceito.de, 2020).  

Method is the order in which sequential objectives are introduced in a curriculum to 

accomplish a comprehensive objective, a goal. A good method tells us what to teach, when 

to teach it (the best sequencing of instruction), and why to teach it. (The Gordon Institute 

for Music Learning, 2020). 

Para este subcapítulo foram selecionadas as metodologias de alguns dos mais influentes pedagogos 

dos séculos XX e XXI, que foram trazidas e implementadas em Portugal ao longo dos últimos anos. 

Aqui constam as diversas metodologias cujos autores viam no movimento um fator importante 

para a aprendizagem. Apesar dos seus objetivos primordiais divergirem e do movimento não ser o 

aspeto central de todas as metodologias, todas o consideravam e tinham presente.  

Começando pela metodologia de Ward, um dos seus principais princípios metodológicos consiste 

na motivação das crianças para a descoberta, partindo sempre do conhecido para o desconhecido 

relativo e dando espaço para que desenvolvam o seu sentido crítico e estético, encorajando-as na 

aquisição da autonomia na expressão das suas próprias opiniões. Esta pedagogia assenta na 

educação da voz da criança, que a vai descobrindo e construindo com a ajuda do professor. Assim, 

a voz é o primeiro instrumento que as crianças aprendem a explorar a partir de uma série de jogos 

e estratégias adequadas às idades e capacidades com o objetivo de a usarem sem esforço, 

alcançando o prazer a cantar (CentroWard, 2019). O movimento, aqui, tem o papel de cultivar a 

sensação de ritmo musical e o gesto expressivo de auxiliar na correção da afinação do canto (Berry, 

1976 in Shiobara, 1994, p.113). 

Zoltan Kodály, na sua abordagem, procurou aplicar o movimento também como ferramenta para 

auxiliar o canto. Devido à falta de recursos materiais para auxiliar a sua prática pedagógica, teve 

necessidade de recorrer a estratégias orais e corporais, daí o privilégio dado à voz, o que lhe 
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permitiu institucionalizar uma educação musical acessível a todas as pessoas, ou seja, um sistema 

de ensino de “massas”. Com isto, a sua ideia era não só formar músicos, mas também formar 

público, criando ouvintes que não só enchessem as salas de concerto, mas que fossem eles também 

músicos, ainda que amadores. (Sousa, 2015, p.74-75). Uma das suas técnicas mais conhecidas foi o 

uso de sinais com a mão para representar as diferentes notas musicais, pois considerava que a 

junção da componente visual e cinestésica ajudava as crianças a desenvolver a capacidade de 

relação intervalar (Choksy et al, 1986). Na sua abordagem, Kodály usa o movimento como um 

acompanhamento natural do canto. Também encoraja o movimento como reação a elementos 

musicais como a afinação e o ritmo (Shiobara, 1994, p.113). 

Na metodologia de Willems a música é comparada à linguagem e, tal como a língua materna, 

necessita de uma interiorização e compreensão anterior à prática, baseada na audição e no 

desenvolvimento sensorial, implicando a retenção de vários fatores essenciais à consequente 

reprodução dessa linguagem (Sousa, 2015). Segundo Alves (2015), sendo este um método focado 

nas relações humanistas e no desenvolvimento cognitivo que a aprendizagem da música pode 

proporcionar, adequa-se perfeitamente aos propósitos educacionais da educação musical, 

especialmente nos primeiros anos, que visam, de forma geral, uma formação humanisticamente 

mais íntegra (Alves, 2015, p.32).  No seguimento desta ideia, “defendia a importância do 

alargamento do olhar sobre o ensino, de forma a promover o desenvolvimento intelectual, 

sensorial e afetivo, necessário para a construção da personalidade, defendendo, portanto, a relação 

dos aspetos da música: ritmo, melodia e harmonia, com as necessidades do ser humano: físicas, 

afetivas e psicológicas” (Willems, 1975 in Cristóvão, 2016 p. 221). Willems vi-a no movimento e na 

voz os elementos essenciais para preencherem a lacuna entre a música e o ser humano, usando o 

gesto físico para articular um sentimento pela música e pelo ritmo. (Chapuis, nd in Shiobara, 1994, 

p.113) 

Émile Jacques-Dalcroze foi um dos primeiros e poucos pedagogos musicais que deu ao corpo um 

papel central no processo de aprendizagem, pois defendia que experienciar a música através do 

corpo levava a uma compreensão mais profunda do seu significado, desenvolvendo uma 

consciência mental e cinestésica, o que se traduziria num maior grau de musicalidade e 

expressividade. Depois de várias experiências, concluiu que a perceção de elementos rítmicos e 

dinâmicos dependia não apenas da audição, mas também da cinestesia. Através das pesquisas 

feitas ao longo da sua vida, chegou à conclusão que o ritmo da música provocava uma resposta 

muscular e nervosa do corpo (Choksy et al, 1986).  Com base nessa informação, desenvolveu um 
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sistema de treino rítmico apelidado de Eurhythmics, no qual os jogos, exercícios e atividades usados 

foram pensados para ajudar o aluno a desenvolver a musicalidade por meio da interiorização do 

som através dos músculos e nervos e subsequente exteriorização através de movimentos corporais. 

Ele defendia que as pessoas deveriam desenvolver a sua musicalidade e consciência cinestésica 

através de experiências sensoriais antes do inicio da aprendizagem musical teórica. Acreditava que 

o movimento servia como veículo principal para a compreensão musical e como uma forma de 

conectar mente, corpo e espírito na experiência musical (Dalcroze, 1921 in  Abril, 2011). Dalcroze, 

com a sua abordagem e metodologia, originou uma mudança de paradigma no ensino da música 

com o uso do movimento, baseada na crença de que a compreensão musical está enraizada na 

compreensão corporal (Shiobara, 1994, p.114). 

A metodologia de Carl Orff evoluiu tendo como base o pressuposto de que a dança surge da música 

e vice-versa. Este pressuposto surgiu a partir de uma experiência que fez com Mary Wigman e 

Dorothee Günther onde juntou as duas artes, proporcionando aos músicos a oportunidade de 

dançar e aos bailarinos a oportunidade de fazer música. Orff defendia que o movimento era uma 

componente vital da experiência da aprendizagem musical, afirmando que a música não deveria 

ser ensinada por si só. Considerava que o movimento era importante na educação das crianças, 

porque era uma maneira natural deles reagirem ao mundo no geral e à música em particular. Na 

abordagem de Orff o movimento está intrinsecamente ligado à música e os dois se reforçam 

mutuamente. O movimento é, aqui, usado para oferecer aos alunos oportunidades de se moverem 

de maneira livre, criativa e expressiva (movimento criativo), bem como de maneira estruturada e 

planejada (movimento diretivo) (Choksy et al., 1986). Orff vê na música uma unificação entre 

música, movimento, dança e discurso. (Shiobara, 1994, p.113) 

A teoria da aprendizagem musical de Edwin Gordon aborda essencialmente o desenvolvimento da 

audiação. Este termo foi criado pelo próprio, para definir a compreensão cognitiva da música na 

ausência física do som (Gordon, 2007 in Abril, 2011). No que diz respeito ao ritmo, Gordon defende 

que este não é um conceito intelectualmente processado como a audiação e como tal, considera 

importante a aprendizagem cinestésica através de movimentos corporais. Vê no movimento um 

recurso para desenvolver conceitos rítmicos e melhorar a performance musical, considerando um 

meio essencial para desenvolver a musicalidade. Segundo Caspurro (2007), na abordagem de 

Gordon  

(…) mais do que fazer música importa como é de facto apreendida ou assimilada pelo 

sujeito. Compreende-se assim que o privilégio dado ao canto, ao movimento corporal, a 
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atividades de escuta sonora, à improvisação – antes da aprendizagem da teoria, da leitura 

e escrita musical – constitua uma regra fundamental deste paradigma de ensino (Caspurro, 

2007, p.4).  

Segundo Ramalho (2014), o autor rejeita completamente o ensino da notação musical sem que os 

alunos tenham aprendido a escutar e a executar música com compreensão (Ramalho, 2014, p.209), 

porque se pretende que a leitura seja um processo de reconhecimento ao invés de um processo de 

descodificação (The Gordon Institute for Music Learning, 2020). 

O método de Suzuki, tem por base o princípio da aprendizagem da língua materna (Trindade, 2010). 

“Tem como princípios fundamentais a aprendizagem da música através da audição, da repetição e 

da imitação, isto é, da visualização e da repetição de experiências” (Sousa, 2015). O movimento, 

nesta abordagem, tem o papel de reduzir a tensão que se acumula durante a prática dos 

instrumentos musicais (Mills e Murphy in Shiobara, 1994, p.113), além de facilitar a memória 

muscular e a aprendizagem por imitação.  

Gÿorgy Kurtag foi o criador de uma metodologia de ensino da música direcionada para a 

aprendizagem do piano, a partir de aspetos lúdicos e criativos, tornando o ensino e aprendizagem 

musical numa fonte de bem-estar, de alegria e criatividade (Sousa, 2015).  

Através desta metodologia, a criança é introduzida no seu mundo imaginário, riquíssimo, 

privilegiando o movimento e a diversificação de atividades lúdicas. A pedagogia Kurtag 

valoriza o jogo infantil e todo o desenvolvimento da aprendizagem inicial se enquadra nos 

aspetos lúdicos. (…) É uma metodologia acessível à criança no sentido de a respeitar como 

pessoa que se movimenta, continuamente, e entende as coisas mais facilmente através do 

caminho sensorial. Integra os alunos, desde a sua primeira lição, na linguagem pianística de 

glissandos, clusters e demais elementos dos vocábulos de vanguarda. (Sousa, 1999 in 

Sousa, 2015, p.124) 

Maurice Martenot criou uma metodologia de educação musical para crianças a partir das suas 

experiências com o som, tendo inventado, em 1929, um instrumento musical com o nome de 

Ondes Musicales, também conhecido por Ondes Martenot (Sousa, 1999 in Sousa, 2015). Este 

pedagogo atribui grande importância aos jogos didáticos e ao material pedagógico de apoio 

considerados, por ele, como meios excelentes de aprendizagem e consolidação de 

conhecimentos. (Sousa, 2015) “Estes aspectos são excepcionais no sentido de facultarem aos 

professores uma metodologia mais atraente, favorecendo a exteriorização das faculdades 
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musicais e a assimilação da teoria através de jogos didáticos.” (Maria de Lurdes Álvaro Ribeiro, 

1999 in Sousa, 2015) 

Murray Schafer, através da sua metodologia “gerou um movimento pedagógico internacional que 

se objetiva para a criação e exploração de novas sonoridades, procurando estabelecer a harmonia 

do homem com o contexto sonoro em que vive” (Alberto Barros de Sousa, 2003 in Sousa, 2015).  

Nesta perspetiva, Murray Schafer considera a música como um dos principais fatores para 

uma boa formação integral da personalidade humana, possuindo características especiais 

de estimulação, do desenvolvimento e da criatividade. Nesta perspetiva, para Schafer, o 

objetivo da educação musical não será a música, mas a educação. A música deverá ter como 

objetivo a educação, o desenvolvimento da personalidade da pessoa do homem (Sousa, 

2010 in Sousa, 2015).  

Segundo Amilcar Martins (2015)  

Schafer propunha o epicentro da sua abordagem de Educação Musical no universo do som 

lato sensu. Tudo quanto fosse susceptível de produzir som merecia ganhar o estatuto de 

instrumento e/ou fonte sonora. E os sons produzem-se, de forma espontânea e/ou 

intencional, através das múltiplas fontes sonoras, dependendo a sua produção expressiva 

da energia relacional que com elas era estabelecido pelos actores/criadores/músicos e 

outros agentes. A sua metodologia é extremamente detalhada e comporta infinitas 

combinações que desafiam, ainda hoje, a literacia e a criatividade dos professores, dos 

animadores, dos músicos, bem como de outros interessados pelo fenómeno sono-musical 

e acústico. (Amilcar Martins, 2015 in Sousa, 2015) 

Outras duas abordagens que vêm no movimento um papel central para a aprendizagem musical 

são as de Alexandra Pierce e Rudolf Laban, que apesar de não terem uma presença muito notável 

em Portugal consideramos importante referenciá-las.  

A abordagem de Alexandra Pierce tem como base o treino do corpo de forma a reagir a detalhes 

expressivos da música. No livro Deepening Musical Performance through movement Pierce explora 

sistematicamente elementos musicais específicos que considera importantes, de forma a ajudar os 

músicos, mais precisamente os performers, a atingirem uma maior compreensão musical. Vários 

aspetos são explorados através de desafios que envolvem o movimento corporal completo, fazendo 

a ligação entre a estrutura musical e o movimento corporal. Ao mesmo tempo, o envolvimento 

corporal dá acesso a detalhes expressivos que a teoria tradicional raramente é capaz. Além da 
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sensação corporal, o aspeto da visão é uma componente importante dos vários exercícios. Pierce 

recorre ao uso de exercícios de contorno, riscos e rabiscos que considera serem sugestivos, fazendo 

mais sentido ainda se depois forem traduzidos em movimento corporal. Defende que representar 

graficamente o que é experienciado pelo corpo usando uma linguagem gestual sistemática é um 

processo pedagógico valioso, que pode elevar o que é intuitivo e fisicamente experienciado a um 

nível conceptual mais consciente (Papageorgiou, 2012).  

Rudolf Laban foi outra figura importante no ensino do movimento e da dança que teve um grande 

impacto no ensino da música. Ele acreditava que o movimento deveria ser aprendido por todas as 

pessoas como uma forma de desenvolver a autoconsciência e a criatividade (Laban e Ullmann, 1971 

in Abril, 2011). Apesar das suas teorias de movimento terem sido tipicamente aplicadas na dança e 

na educação física, acabaram por, mais tarde, ser incluídas nas práticas de ensino e aprendizagem 

musical (Brooks; Gordon; Lewis in Abril, 2011). A sua abordagem foi pensada para abranger um 

vocabulário de movimento que poderia ser anotado e/ou usado pedagogicamente. A aplicação das 

ideias de Laban à educação musical surgiu na interpretação de movimentos através da música e na 

expressão de perceções musicais através de movimento (Gordon; Nash; Woods in Abril, 2011). Nos 

últimos anos tem havido um crescente interesse em aplicar as suas ideias à direção (Billingham; 

Gambetta in Abril, 2011). 

Considerando toda a informação reunida, é evidente o uso do movimento no ensino-aprendizagem 

da música e a sua integração nas mais variadas metodologias. Não há evidências de diferenças do 

impacto das várias abordagens, pois qualquer forma de instrução e aplicação do movimento se 

traduz em mudanças positivas nas capacidades e desempenho musical dos intervenientes (Abril, 

2011, p.119). 

Segundo Fernando Lapa (2015)  

O segredo não está no método. Embora alguns sejam mais adequados do que outros, não 

me parece que haja nenhuma vantagem especial em absolutizar um deles em especial. […] 

Trata-se de encontrar sempre as ferramentas mais adequadas à aprendizagem das crianças 

e dos jovens. (…) Porque essas metodologias são meios. Não são o fim (Fernando Lapa, 

2015 in Sousa, 2015). 

Na opinião de Mário Anacleta (1999)  

A utilização de uma só metodologia é sempre um mau princípio. […] A pedagogia musical é 

hoje entendida como algo que nasce do exercício e da prática, do prático para o teórico. 
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[…] Contudo, mais do que o que uma ou outra metodologia faz, ou diz, é importante que 

na reunião das várias metodologias se encontre o equilíbrio (Mário Anacleta, 1999 in Sousa, 

2015).  
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2.  Estudo Empírico 

2.1.  Apresentação do estudo 

O enquadramento teórico da primeira parte do presente documento permite-nos compreender o 

trabalho de campo desenvolvido, que teve por objetivo perceber as estratégias utilizadas no ensino 

atualmente, num contexto regional, tendo por base as metodologias de ensino e aprendizagem 

trazidas e difundidas em Portugal ao longo do século XX e XXI , a importância dada ao movimento 

enquanto estratégia essencial de aprendizagem e neste seguimento a aprendizagem em grupo 

enquanto meio facilitador da compreensão entre pares. Utilizando uma combinação metodológica, 

foram usadas técnicas de análise qualitativa e quantitativa de forma a alcançar uma melhor 

compreensão das práticas que se encontram no terreno. Para isso, foram selecionadas quatro 

instituições, identificadas à frente, a nível regional, com as quais a própria teve ligação em 

diferentes etapas do seu percurso de aprendizagem musical.  

2.2.  Objetivos do estudo e definição da problemática 

Com a presente investigação pretende-se demonstrar que o movimento é um recurso necessário e 

essencial à aprendizagem musical. Tendo em conta o referido anteriormente e a motivação que 

originou este estudo, nota-se uma sobrevalorização do ensino musical teórico e conceptual em 

detrimento de um ensino experiencial, sensorial e cinestésico, que é possível de atingir, por 

exemplo, com atividades que envolvam o movimento corporal. A partir do enquadramento teórico 

realizado é possível compreender a importância do movimento no conhecimento do mundo e a sua 

intrínseca ligação com a música, de que forma contribui para a perceção e compreensão musical e 

que competências ajuda a desenvolver; o seu fator social e a sua importância na compreensão entre 

pares; e as diversas abordagens e metodologias implementadas em Portugal ao longo dos últimos 

anos, que fazem uso deste recurso. No que concerne ao trabalho de campo levado a cabo, e através 

da metodologia aplicada, pretendeu-se aferir o conhecimento dos docentes, num contexto 

regional, sobre a temática; as opiniões dos intervenientes sobre a sua necessidade, os seus 

benefícios e a sua aplicabilidade, aferindo as práticas e estratégias que mais regularmente utilizam 

na sua prática docente. Assim conseguimos obter uma visão sobre o estado do ensino na 

atualidade, num contexto regional, no que concerne às práticas de ensino utilizadas, tendo como 

objetivo primordial aferir o uso do movimento.  

2.3.  Metodologia e justificação das opções metodológicas 

Após revisão bibliográfica, foram utilizados dois instrumentos de recolha de dados: inquéritos por 

questionários e entrevistas obtendo uma coletânea de dados de natureza quantitativa e qualitativa. 
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Os questionários foram difundidos pelos professores de instrumento dos níveis de iniciação, 1º e 

2º graus de escolas de música do ensino artístico especializado público e da rede de ensino 

particular e cooperativo, nomeadamente pela Escola de Artes da Bairrada, onde foi realizado a 

Prática de Ensino Supervisionada, pelo Conservatório de Música da Jobra e pelo Conservatório de 

Música de Aveiro Calouste Gulbenkian. As entrevistas foram realizadas na sua maioria a professores 

do ensino superior universitário. 

O trabalho de campo foi composto por duas fases: a primeira consistiu na elaboração e 

disseminação dos inquéritos; e a segunda na elaboração e realização das entrevistas.  

2.4.  Recolha de dados 

A recolha de dados através dos questionários apresentou alguns entraves nomeadamente por falta 

de colaboração por parte de alguns professores das escolas selecionadas. A ideia inicial 

contemplava um número de respostas muito superior ao número efetivamente obtido, tendo em 

conta o número de docentes abrangidos pelo pré-requisito estabelecido. Por esta razão, a amostra 

obtida foi mais reduzida do que o esperado. Já a recolha através das entrevistas foi muito bem-

sucedida, tendo obtido resultados consideravelmente interessantes não só para inclusão no 

presente projeto, mas para utilização a nível pessoal no contexto profissional de docência.  

2.4.1.  Questionário 

A escolha do questionário composto por perguntas de resposta fechada e aberta, justificou-se 

como uma opção metodológica essencialmente por permitir expressar realidades e opiniões dos 

inquiridos e por permitir uma análise facilitada das respostas fechadas e consequente quantificação 

e qualificação dos resultados provenientes da amostra. Os questionários foram realizados através 

da ferramenta Google Forms e difundidos através do email institucional e por meio dos 

diretores/coordenadores pedagógicos.  

A sua elaboração foi criteriosa tendo presente os objetivos a atingir. Apesar de não ter ficado 

evidente nos inquéritos disseminados, na análise optou-se por deixar claramente assinalado as três 

secções que compõem o inquérito afim de estruturar melhor a apresentação dos resultados. A 

primeira secção é relativa aos dados pessoais, a segunda secção é relativa ao percurso de 

aprendizagem e a terceira é relativa às práticas e estratégias de ensino aplicadas. Cada uma das 

secções tem objetivos distintos. A primeira secção pretende apenas escalonar os professores por 

género, por idades e por instrumento. Na segunda secção, mais elaborada, pretendem-se obter 

informações acerca dos seus percursos de aprendizagem nomeadamente em relação ao tipo de 

estratégias a que foram submetidos. Na terceira e última secção, composta também por questões 
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de resposta aberta, pretende-se perceber as estratégias utilizadas pelos professores inquiridos em 

contexto de sala de aula (com alunos de iniciação, 1º e 2º graus), a importância dada ao movimento 

e a atividades que envolvem o movimento enquanto estratégias de ensino, o conhecimento das 

metodologias de importantes pedagogos defensores do movimento enquanto recurso essencial e 

a sua opinião em relação à aprendizagem em grupo enquanto potenciador do desenvolvimento e 

da consolidação de competências musicais e extramusicais.  

Previa-se uma dimensão de amostra de cerca de 90 indivíduos, no entanto apenas foram obtidos 

28 questionários preenchidos, nomeadamente 17 por parte de docentes do Conservatório de 

Música de Aveiro Calouste Gulbenkian, 8 da Escola de Artes da Bairrada e 3 do Conservatório de 

Música da Jobra.  

2.4.2.  Entrevistas 

A segunda parte do trabalho de campo focou-se nas entrevistas aos professores dos vários 

domínios do ensino superior de música. Os critérios de seleção utilizados tiveram em conta os seus 

domínios de especialização/principais disciplinas lecionadas e as práticas de ensino 

utilizadas/conhecidas de um ponto de vista externo.  

O guião da entrevista foi elaborado e reformulado até chegar à forma final. O objetivo foi conceber 

uma entrevista relativamente curta com perguntas abertas que permitisse ao entrevistado 

expressar livremente a sua opinião à cerca dos assuntos levantados e que, caso houvesse 

necessidade, permitisse a introdução de questões pertinentes no decorrer da entrevista.  

Esta entrevista tinha como objetivos conhecer o ponto de vista dos professores do ensino superior 

relativamente ao estado do ensino de música na atualidade, no sentido de perceber se 

consideravam que as práticas utilizadas proporcionavam um ensino eficaz e completo no que diz 

respeito à aquisição e compreensão da componente teórica e aplicação na componente prática, ou 

seja, se através das estratégias e práticas levadas a cabo se obtinha uma eficaz transferência de 

conhecimentos ou se consideravam haver alguma lacuna nesse processo. Devido às condições 

adversas as entrevistas não puderam ser realizadas pessoalmente tendo sido feitas tanto por via 

email (formato escrito) como por via videochamada (formato oral). As entrevistas realizadas por 

videochamada foram gravadas e posteriormente transcritas. De forma a assegurar a 

confidencialidade e o anonimato os professores, estes foram representados através de letras.  

Para além das entrevistas aos professores do ensino superior de música que foram objeto de 

análise, foi ainda realizada uma entrevista a um professor do ensino profissional de música por 
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recomendação de um dos professores do ensino superior entrevistados, não só por já ter lecionado 

a iniciação musical e os primeiros graus de ensino mas também por fazer parte do serviço educativo 

da Casa da Música e realizar inúmeros workshops e oficinas com crianças. Acresce também o facto 

de lecionar disciplinas como projetos coletivos e improvisação, movimento e criar projetos de 

pequena, média e grande escala direcionados para crianças e jovens. Também esta entrevista foi 

realizada via videochamada e posteriormente transcrita.  

2.4.3.  Resultados 

Tal como referido anteriormente a recolha de dados nas diferentes escolas apresentou alguns 

entraves que dificultam a análise dos resultados. Mais concretamente o facto de o número de 

respostas ser tão díspar entre as escolas que os resultados obtidos e o cruzamento destes, originam 

uma análise desigual.  
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2.5. Análise dos inquéritos 

2.5.1.  Secção A- Dados pessoais 

Género 

A primeira questão colocada nos questionários é referente ao género, sendo que este é 

perfeitamente equiparável visto que obtivemos um total de 15 respostas por parte do género 

feminino e 13 respostas por parte do género masculino. Mesmo comparando escola a escola, os 

resultados são muito semelhantes tendo obtido em relação à Escola de Artes da Bairrada, daqui em 

diante denominada de EAB, 5 respostas por parte do género feminino e 3 por parte do género 

masculino; em relação ao Conservatório de Música da Jobra, daqui em diante denominado de CMJ, 

1 resposta por parte do género feminino e 2 por parte do género masculino; e em relação ao 

Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian, daqui em diante denominado de CMACG, 

9 respostas por parte do género feminino e 8 respostas por parte do género masculino. 

Gráfico 1: Resultado referentes ao género dos inquiridos 

  

Idade 

As idades mais representadas pelos inquiridos situam-se entre os 40 e os 44 anos, sendo a segunda 

mais representativa a faixa etária entre os 30 e 34 anos. A média de idades situa-se nos 39 anos de 

idade. Das respostas obtidas é possível afirmar que tanto a EAB com o CMJ não possuem docentes 

com idades acima dos 44 anos. Em comparação, o CMACG possui docentes de faixas etárias mais 

avançadas atingindo a faixa etária dos 55 a 60 anos.  
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Com isto é possível colocar a hipótese que parte dos inquiridos possivelmente não teve contacto, 

durante o seu processo de formação, com as metodologias abordadas no presente trabalho, por 

terem sido trazidas e adotadas em Portugal depois de finalizados os seus percursos de formação.   

Gráfico 2: Resultados dos dados referentes à faixa etária dos inquiridos 

 

Instrumento 

O instrumento mais representado pelos inquiridos é o piano talvez por ser o instrumento, no geral, 

com um número de docentes mais representativo nas escolas. Logo a seguir a flauta transversal 

com um total de 4 respostas. Clarinete e guitarra apresentam um total de 3 respostas cada. 

Percussão, viola d’arco e órgão um total de 2 respostas cada e os restantes instrumentos apenas 

uma resposta cada. O CMACG por ter disponibilizado um maior número de respostas apresenta 

uma maior diversidade de instrumentos e o CMJ exatamente o oposto.  
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Gráfico 3: Resultados referentes ao instrumento lecionado pelos inquiridos 

 

2.5.2.  Secção B- Percurso de aprendizagem 

Idade de início dos estudos musicais 

Relativamente à idade de início dos estudos musicais esta varia entre os 5 e os 19 anos de idade, 

sendo que a faixa etária proeminente é entre os 5 e os 9 anos com um total de 16 casos. Logo a 

seguir a faixa etária entre os 10 e os 14 anos com 8 casos e por fim a faixa etária dos 15 aos 19 anos 

com apenas 4 casos. Esta linha descendente consoante o aumento da faixa etária é comum a todas 

as escolas. 

 Gráfico 4: Resultados obtidos referentes à idade de início dos estudos musicais dos inquiridos 
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Contexto 

No caso do contexto em que os inquiridos iniciaram os seus estudos musicais este também é 

bastante equiparado, somando um total de 13 pessoas que iniciaram num contexto formal e 15 

que iniciaram num contexto informal. Analisando e comparando o seguinte gráfico com o gráfico 

anterior referente aos instrumentos podemos afirmar que os indivíduos que iniciaram os seus 

estudos no ensino informal são os que representam os instrumentos utilizados e admitidos nas 

bandas filarmónicas, tendo em conta que essa é uma cultura muito presente e muito forte nesta 

região.    

Gráfico 5: Resultados obtidos referentes ao contexto em que os inquiridos iniciaram os seus estudos musicais 

 

Caracterização das práticas de ensino 

No que diz respeito à caracterização das práticas de ensino às quais os inquiridos foram sujeitos no 

início dos seus percursos de aprendizagem a maioria referiu terem sido diversificadas (16 respostas) 

logo abaixo temos 8 respostas a afirmar terem sido monótonas, e 5 respostas a afirmar terem sido 

retrógradas. Relativamente a práticas inovadoras, apenas 4 casos caracterizaram as práticas a que 

foram sujeitos dessa forma. Concluímos que apesar de afirmarem que as práticas foram 

diversificadas apenas um número muito reduzido afirmou terem sido inovadoras. 
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Gráfico 6: Resultados obtidos referentes à caracterização das práticas de ensino a que os inquiridos foram 

sujeitos durante os seus percursos de aprendizagem 

 

Estratégias práticas de ensino 

Foi questionado aos inquiridos se no início da sua aprendizagem musical- aquando da transferência 

de conhecimentos do domínio da formação musical para a aplicação ao nível do instrumento- na 

aquisição e/ou compreensão de determinadas competências (como por exemplo o domínio da 

pulsação, a distinção métrica, a perceção de fraseado, entre outras), tinham sido usadas estratégias 

práticas de ensino. Ao qual um total de 16 inquiridos respondeu afirmativamente e 12 respondeu 

negativamente. Sendo este número de respostas negativas considerável. Tanto a EAB como o 

CMACG demonstram um paralelismo, tendo mais respostas afirmativas do que negativas, já o CMJ 

mostra o contrário, com mais respostas negativas do que positivas. Note-se que estes números 

pertencem a uma amostra relativamente pequena e, portanto, a discrepância demonstra não ser 

muito significativa.  
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Gráfico 7: Resultados obtidos referentes à existência de estratégias práticas de ensino ao longo do percurso 

de aprendizagem dos inquiridos 

  

Recursos utilizados 

No seguimento da questão anterior, no caso de resposta afirmativa, foram questionados os 

recursos utilizados, dando à priori quatro opções de resposta, sendo elas: movimento, 

canto/entoação, experiências criativas ou nenhum dos anteriores. Claramente o canto/entoação 

foram de longe a resposta mais escolhida com 21 respostas, seguida do movimento com 9 respostas 

e experiências criativas com apenas 3 respostas. Note-se que na amostra em análise a discrepância 

é abismal entre a opção canto/entoação e movimento. Então em relação às experiências criativas, 

estas foram quase inexistentes nos percursos de aprendizagem dos inquiridos. A opção “nenhum” 

também teve um número considerável de respostas, o que significa que mesmo um recurso 

acessível a todos e que se constitui fator essencial na aprendizagem musical, não foi disponibilizado, 

ou melhor, trabalhado e desenvolvido em contexto de sala de aula. 
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Gráfico 8: Resultados obtidos referentes ao tipo de recursos utilizados aquando da existência de estratégias 

práticas de ensino no percurso de aprendizagem dos inquiridos 

 

2.5.3.  Secção C- Estratégias e práticas de ensino  

 Práticas de ensino 

Os inquiridos foram questionados sobre as práticas às quais recorriam com os seus alunos de 

iniciação, 1º e 2º grau tendo sido dadas 5 opções de resposta, sendo elas: leitura e execução de 

partituras, atividades de improvisação, escalas e exercícios técnicos, execução de trecho/peças de 

memória ou outras atividades e uma escala de frequência com as opções: nunca, raramente, às 

vezes, regularmente e sempre, para eles avaliarem. Nos gráficos abaixo é possível observar e 

analisar as respostas obtidas em cada escola.  

Como a amostra entre escolas é bastante discrepante não é possível fazer uma análise e 

comparação justa, mas é possível constatar alguns factos, nomeadamente que a leitura e execução 

de partituras é sem dúvida a prática mais utilizada, seguida das escalas e exercícios técnicos e da 

execução de trecho/peças de memória. Repare-se que as atividades de improvisação são realizadas 

com uma menor frequência e que apenas metade dos inquiridos referiu recorrer a outras atividades 

numa frequência regular ou sempre.  

0

5

10

15

20

25

Movimento Canto/ entoação Experiências criativas Nenhum

EAB CMJ CMACG TOTAL



35 
 

Gráfico 9: Resultados obtidos relativos ao tipo de atividades utilizadas pelos inquiridos em sala de aula, com 

alunos de iniciação, 1º e 2º grau (EAB) 

Gráfico 10: Resultados obtidos relativos ao tipo de atividades utilizadas pelos inquiridos em sala de aula, com 

alunos de iniciação, 1º e 2º grau (CMJ) 

Gráfico 11: Resultados obtidos relativos ao tipo de atividades utilizadas pelos inquiridos em sala de aula, 
com alunos de iniciação, 1º e 2º grau (CMACG) 
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Gráfico 12: Resultados obtidos relativos ao tipo de atividades utilizadas pelos inquiridos em sala de aula, 

com alunos de iniciação, 1º e 2º grau (TOTAL) 

 

Outras atividades 

Na sequência da questão anterior, no caso da escolha da opção “outras atividades” foi pedido que 

as identificassem em resposta aberta.  

Para uma mais fácil análise das repostas de estrutura aberta procedemos à realização de tabelas. 

Na seguinte tabela e nas subsequentes, procedemos à busca de palavras-chave ou expressões-

chave dentro das respostas dadas pelos inquiridos. Seguidamente definimos 4 a 5 categorias e 

agrupamos as palavras-chave encontradas anteriormente e por fim, através dessas 4/5 categorias 

organizamos as respostas. Desta forma conseguimos realizar uma análise qualitativa e quantitativa.  

- imagética (partitura gráfica, criação, composição, arranjo, análise) 

- vocalidade e audição (cantar, entoar, associar palavras a ritmo, tocar de ouvido, imitação) 

- movimento (consciência corporal) 

- sociabilização (musica em conjunto) 

- digital ( ferramentas digitais, playalongs,)  
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Associar sons falados/palavras a ritmo, movimento ao conceito 
de pulsação, associação de imagens do quotidiano à 
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Audição de obras com enfâse em apresentar diferentes estilos 
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Entoação. Uso de playalongs. Exercícios de respiração e 
consciência do corpo e da postura, com momentos de 
meditação (por exemplo). Criar e imaginar histórias para as 
peças/estudos (dar dramatismo). Pintar a partitura com 
diferentes cores, dividindo, por exemplo em partes ou frases 
que sejam iguais, etc.... 

- Entoação 
- Playalongs 
- Consciência 
corporal 
- imagética 
- análise da 
partitura 

- vocalidade e 
audição 
- imagética 
- outros recursos 

CMACG 

Cantar; ouvir música. -cantar 
- audição 

- vocalidade e 
audição 

Os alunos cantam algumas melodias do que estiverem a tocar. - cantar - vocalidade e 
audição 

Composição de trechos musicais com 8 compassos para 
guitarra 

- composição - imagética 

Leitura à primeira vista, música de câmara - leitura à 1ªvista 
- música em 
conjunto 

- sociabilização 

movimento, audição de excertos -movimento 
- audição 

- movimento 
- vocalidade e 
audição 

Exercícios de Imitação e de classe de conjunto - imitação 
-musica em 
conjunto 

- vocalidade e 
audição 
- sociabilização 

Escuta ativa (com o aluno) e acompanhada de obras 
semelhantes, com alunos da mesma idade. Acompanhamento 
(pelo professor) da obra estudada, em diversos instrumentos 
(piano, viola, e outros sempre que disponíveis) 

- audição 
- música em 
conjunto 

- vocalidade e 
audição 
- sociabilização 

Exercícios de sonoridade, Imitação e outros - imitação - vocalidade e 
audição 

Audição de vídeos e audição de áudio. Visualização no espelho 
e visualizador de embocadura. Entoação das melodias. 
Utilização de metrónomo, entre outras. 

- audição 
- consciência 
corporal 
- entoação 
 

- vocalidade e 
audição 
 

Execução de obras que os alunos queiram tocar, fora do 
contexto escolar (ex. músicas da Disney), mesmo sem 
partitura, indo "à procura" das notas. Exercícios de audiação 

-tocar de ouvido 
- audiação 

- vocalidade e 
audição 

Aula de conjunto a 4 mãos ou acompanhando uma canção 
simples. Como tenho formação em dança também gosto de 
ligar a música ao movimento e trabalhar alguns aspetos como 
pulsação e ritmo usando o movimento 

- música em 
conjunto 
- movimento 

- sociabilização 
- movimento 

Cantar as melodias, caminhar pela sala de forma a sentir a 
pulsação 

- cantar 
- movimento 

- vocalidade e 
audição 
- movimento 

Ouvir/reproduzir - audição - vocalidade e 
audição 

Movimento para percepção de pulsação e métrica - movimento - movimento 

Audição de repertório, analise histórica, formal e tonal das 
obras. 

- audição 
- análise 

- vocalidade e 
audição 
- imagética 

Tabela 1: Resultados obtidos relativos a outras atividades utilizadas pelos inquiridos em sala de aula, com 

alunos de iniciação, 1º e 2º grau 



38 
 

De forma a facilitar a análise procedemos à definição de algumas categorias, foram essas: imagética 

(onde incluímos todas as atividades que recorriam ao recurso da imagética e por ventura à criação 

de imagens mentais, tais como: partitura gráfica, composição, criação, arranjo e análise de 

partituras que subentende uma contextualização histórica ou apontamentos gráficos ilustrativos); 

vocalidade e audição (onde incluímos atividades como canto, entoação, audição, audiação, 

associação de palavras a ritmo, tocar de ouvido e imitação que subentende uma audição atenta 

para consequente reprodução); movimento (onde foram incluídas todas as atividades relacionadas 

com movimento corporal, consciência corporal, pequenos momentos de dança); sociabilização 

(onde incluímos todas as atividades relacionadas com música de conjunto como duos, trios, 

ensembles, acompanhamento pelo professor ou pelo pianista); e digital ( onde incluímos todas as 

atividades que recorriam a ferramentas digitais como os playalongs). No final desta análise 

qualitativa e numa tentativa de a transportarmos para uma análise quantitativa podemos observar 

que foram 16 as referências a atividades relacionadas com a vocalidade e audição e com uma 

discrepância muito acentuada em relação às restantes atividades, com 6 referências a atividades 

relacionadas com a imagética; 5 referências a atividades relacionadas com o movimento e a 

sociabilização e por último apenas duas referências a atividades relacionadas com recursos digitais. 

 

Gráfico 13: Resultados obtidos relativos a outras atividades utilizadas pelos inquiridos em sala de aula, com 
alunos de iniciação, 1º e 2º grau (TOTAL) 
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Aprendizagem com recurso ao movimento 

No que concerne à aprendizagem musical com recurso ao movimento corporal, foi questionado aos 

inquiridos se estes consideravam ser importante para a aquisição e/ou compreensão de 

competências como o ritmo, pulsação, compreensão musical, memória, identificação auditiva entre 

outras competências ao que a maioria, ou seja 24 dos inquiridos respondeu que sim e apenas 4 dos 

inquiridos respondeu talvez, não tendo havido registo de qualquer resposta negativa. Podemos 

concluir que o facto de uma grande parte dos inquiridos não ter sido sujeito a atividades com 

recurso ao movimento durante os seus percursos de aprendizagem e que não o utilizem com 

regularidade nas suas práticas letivas não interfere e não altera a sua opinião positiva sobre a sua 

importância.  

Gráfico 14: Resultados obtidos referentes à opinião dos inquiridos sobre a importância do movimento 

corporal como recurso de aprendizagem musical 

 

Justificação 

Esta questão surge no seguimento da anterior e pretendia aferir as razões que originaram as 

respostas relativas à importância de uma aprendizagem com recurso ao movimento.  

- Aprendizagem sensorial (ligação psicomotora, ligação música-dança, aprendizagem intuitiva) 

- Compreensão (materialização do abstrato, transferência para o instrumento) 

- Perceção  

- aprendizagem recreativa (lúdico, aprendizagem apelativa) 

EAB 

Na partida do meu instrumento, que implica estar sempre sentado sem sair da 

posição, o balanço do tronco é muito eficaz para manter uma pulsação regular 

e sentir uma determinada métrica. 
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O cérebro, se compreender através do movimento, consegue integrar melhor 

a aprendizagem. Isto facilita a passagem de um movimento aprendido para o 

instrumento também. 

- compreensão 

- transferência 

para o 

instrumento 

Torna a aprendizagem mais apelativa - aprendizagem 

apelativa 

A música é movimento, antes de a tocar, deve ser sentido no corpo. - aprendizagem 

sensorial 

Acaba por ser mais prático para eles aprenderem questões rítmicas e outras 

competências, e essencialmente de uma forma mais lúdica, que capta mais a 

atenção dos alunos 

- compreensão 

- lúdico 

A dança está intimamente ligada com a música. - ligação música-

dança 

O movimento expressa a compreensão musical de uma forma natural e 

espontânea. 

- compreensão 

CMJ 

Como não pratico tenho as minhas dúvidas Sem informação 

Não tenho informação suficiente para responder. Sem informação 

Uso muitas vezes o movimento tanto para explicar o que quero que os alunos 

transmitam como peço para o aluno o fazer de forma a perceber melhor a sua 

interpretação. Coisas simples, como caminhar devagar para um andamento 

lento, caminhar rápido para um andamento rápido... som e movimento estão 

intimamente ligados. 

- perceção 

CMACG 

É muito importante sentir o ritmo com o corpo para se melhor entender - compreensão 

O tempo da aula é, por vezes tão curto, que não é possível Sem informação 

A uma forma mais natural de exteriorizar/interiorizar o ritmo/ pulsação - compreensão 

Ajuda a sentir a música e o ritmo - aprendizagem 

sensorial 

Maior consciência percetiva. A aprendizagem é sensorial. - perceção 

-  aprendizagem 

sensorial 

A música tem que se sentir, o corpo é o principal instrumento de comunicação - sensorial 

No meu instrumento o movimento é essencial pois define desde o timbre ao 

carácter com que se toca 

- define timbre e 

carácter 

É essencial ao Homem... mover-se para expressar-se! Na música deve ser 

natural e intuitivo, no entanto deve ser igualmente ensinado a "sentir" 

(pulsação, ritmo, fraseado etc.) 

- aprendizagem 

sensorial 

O gesto proporciona uma forma de sentir mais interiorizada, por isso mais 

relaxada e eficaz 

- aprendizagem 

sensorial 

Para que os alunos consigam mais eficazmente materializar os que lhes poderá 

parecer inicialmente mais abstrato e não palpável. 

- materialização 

do abstrato 

É mais intuitiva a aprendizagem - aprendizagem 

mais intuitiva 

Tem a ver com a ligação psicomotora. É importante a consciência da vivência 

musical. Música orgânica 

- ligação 

psicomotora 

Ajuda o aluno a interiorizar e a compreender melhor as diferentes 

competências acima referidas 

- compreensão 

Importante/indispensável sentir o "balanço” - aprendizagem 

sensorial 

O corpo deve ser entendido como o primeiro instrumento de perceção musical - perceção 

Nem sempre o movimento é possível no meu instrumento, pois o peso deste e 

o perigo de uma lesão num descuido e/ou acidente é bem real. No entanto, se 

o aluno for capaz de controlar o peso do instrumento e movimentar-se com 

- útil 
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este, é útil. Já usei o movimento como exercício, mas sem o instrumento, 

usando a voz para tal 

Tabela 2: Resultados obtidos referentes à justificação da opinião dos inquiridos sobre a importância do 

movimento corporal como recurso de aprendizagem musical 

Assim, no final do processo de análise, descrito acima, aos dados presentes na tabela podemos 

concluir que as respostas dadas pelos inquiridos enquadram se em 4 categorias, sendo elas:  

a) a aprendizagem sensorial (onde estão incluídos aspetos como a ligação psicomotora, a 

ligação música-dança e a aprendizagem intuitiva);  

b) a compreensão (onde estão incluídos aspetos como a materialização do abstrato e a 

transferência para o instrumento); 

c) a perceção;  

d) a aprendizagem recreativa (onde se inclui o aspeto lúdico e a aprendizagem apelativa).  

Podemos concluir que as razões que justificam o alargado número de respostas afirmativas na 

questão anterior relativa à aprendizagem com recurso ao movimento expressam que este é fulcral 

para uma aprendizagem sensorial pois os alunos precisam de sentir a música e as suas diversas 

características tão abstratas para lhe conseguirem atribuir um significado e consequentemente 

expressar-se mais eficazmente. Também justificaram que através do movimento há uma maior 

compreensão dos conteúdos e uma consequente transferência mais eficiente para o instrumento. 

Também declararam que através do movimento tanto por parte do professor como por parte do 

aluno, este consegue mais facilmente ter uma perceção musical do que está a ser abordado. Tendo 

também sido referido o fator recreativo que este recurso origina tornando a aprendizagem mais 

lúdica e apelativa.  

Transferindo estes dados para uma análise quantitativa auferimos que 11 das respostas referiram 

aspetos relacionados com a aprendizagem sensorial, 7 das respostas referiram aspetos 

relacionados com a compreensão, 5 das respostas referiram aspetos relacionados com a perceção 

e apenas 2 respostas referiram aspetos relacionados com a aprendizagem recreativa. É sem dúvida 

notório que os inquiridos atribuem valor ao movimento enquanto recurso de aprendizagem musical 

e que todas as categorias referidas constituem aspetos de extrema importância para o sucesso da 

aprendizagem musical. 
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Práticas pedagógicas utilizadas 

Tal como anteriormente foi questionado como caracterizavam as práticas pedagógicas às quais 

tinham sido sujeitos, neste ponto questionou-se como caracterizavam as práticas pedagógicas 

utilizadas nos contextos em que trabalham. Para uma mais fácil análise foram utilizados os termos 

indicados na questão anteriormente referida, sendo eles: monótonas, retrógradas, diversificadas 

e/ou inovadoras.  

- Monótonas (imitação, centradas na teoria) 

- Retrógradas (tradicionais) 

- Diversificadas (personalizadas, dinâmicas, diversas, interessantes, adequadas) 

- Inovadoras (em adaptação, em atualização) 

EAB 

Usando as hipóteses de resposta da pergunta 6, diria que há a presença de todas 

(monótonas, retrógradas, diversificadas, inovadoras). O peso que tem cada uma 

destas práticas depende da disciplina, do professor e do tipo de conteúdo que está 

a ser trabalhado 

- monótonas 

-retrógradas 

-diversificadas 

-inovadoras 

Inovadoras e diversificadas, em conjunto com o mais tradicional - inovadoras 

- diversificadas 

-tradicionais 

Diversificadas - Diversificadas 

Ultrapassadas - Retrógradas 

Em constante adaptação - Em adaptação 

Cada vez mais, nos contextos que me são familiares, as escolas exploram a 

criatividade musical, promovendo audições com momentos criados por um ou 

vários alunos. Os próprios concertos de professores têm alinhamentos "fora do 

comum", havendo sempre o cuidado e preocupação de fazer coisas autênticas. 

- inovadoras 

Avant-garde - inovadoras 

Tradicionais e por vezes inovadoras. - tradicionais 

- inovadoras 

CMJ 

Imitação - imitação 

Personalizadas. - Personalizadas 

É uma pergunta difícil de responder, só posso falar por mim. Sou sem dúvida 

inovadora e dinâmica, acredito seriamente que todos os alunos são capazes de 

fazer mais e melhor 

- Inovadoras 

- Dinâmicas 

CMACG 

Boas - Boas 

Diversificadas - Diversificadas 

Práticas (definir como?) Sem informação 

São adequadas - Personalizadas 

As minhas são diversificadas e adequadas a cada aluno em particular. -Diversificadas 

-Personalizadas 

As práticas educativas utilizadas estão sempre em constante atualização e 

dinâmicas 

- Em atualização 

- Dinâmicas 

Diversas em função das características de cada professor. - Diversas 

Muito centradas na teoria e pouco na prática - Centradas na 

teoria 

Existe uma procura pelo saber mais e melhor, encontrar novas metas e 

metodologias para assim as atingir. 

- Em atualização 

Atuais, por vezes inovadoras e fomentadoras de experiências que sem dúvida 

facilitam a aprendizagem. 

- atuais 

- inovadoras 
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Interessantes - interessantes 

Diversificadas - diversificadas 

Adequadas, um pouco limitadas pelo material e tempo - adequadas 

- limitadas 

(material) 

Tabela 3: Resultados obtidos referentes à caracterização das práticas pedagógicas dos contextos em que 

lecionam 

Na categoria monótonas está incluída a imitação e as práticas centradas na teoria; na categoria 

retrógradas estão incluídas as práticas ditas tradicionais; na categoria diversificadas estão incluídas 

as práticas personalizadas, dinâmicas, diversas, interessantes e adequadas e na categoria 

inovadoras estão incluídas as práticas em adaptação e em atualização. 

Numa análise quantitativa dos resultados podemos afirmar que foram feitas 13 referências a 

práticas diversificadas, 10 referências a práticas inovadoras, 4 referências a práticas retrógradas e 

3 referências a práticas monótonas.  

Comparando com a questão anterior onde foi pedida a caracterização das práticas a que foram 

sujeitos, nota-se uma drástica diferença, dando a entender que na atualidade os professores 

tendem a inovar e diversificar as suas práticas e estratégias de ensino não optando, na maioria das 

vezes, pelo recurso a situações a que os próprios já foram sujeitos provavelmente por serem menos 

apelativas e eficientes.  

  

Práticas pedagógicas utilizadas- opiniões 

EAB 

Penso que na minha escola se procura estar num permanente desafio aos cânones mais “clássicos” do 

ensino da música. A leitura e reprodução de partitura ocupam uma grande parte das atividades de aula, 

mas temos vindo a fazer um caminho de procura de espaço para atividades do domínio da criatividade, 

com aulas de improvisação em turma e com a criação de momentos musicais da autoria dos alunos nas 

aulas de instrumento. Há, também, a abertura para a introdução de outros géneros musicais não eruditos, 

apresentados em avaliações e audições. 

Adequadas ao contexto, mas com alguma necessidade de adaptação a cada aluno 

Permitem aos alunos terem bases sólidas na aprendizagem inicial de um instrumento 

Ineficazes 

Positiva e de reflexão. 

Apoio a 100%. Há necessidade constante de nos reinventarmos e sair da zona de conforto 

Excelente ambiente de experimentação de novos métodos de ensino sem descurar ou menosprezar os 

antigos. 

Na maior parte das situações são adequadas, mas por vezes necessitam de uma abordagem mais 

individualista e adaptado a cada aluna. 

CMJ 
Funcionam pois ao exemplificarmos criamos um objetivo ao aluno. 

Penso que são eficazes no sentido em que são desenhadas para cada aluno. 
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Eu creio que o ensino está a mudar para melhor e certamente o caminho será inovar, diversificar e, acima 

de tudo, dar muita importância ao trabalho das emoções e da mente no contexto escolar, principalmente 

na Música. 

CMACG 

Muito importante. 

Adequadas ao resultado que pretendo dos alunos. 

As minhas práticas pedagógicas têm produzido bons resultados. 

As práticas educativas devem ir ao encontro das características dos alunos 

Não tenho opinião 

Boas 

Ainda é preciso modernizar e atualizar as práticas mas já mudaram muito. 

No que diz respeito às disciplinas práticas: inovadoras e concentradas no desempenho dos alunos e no 

melhor resultado que estes conseguem tirar do seu trabalho. Nas ciências musicais: tarda uma mudança 

(em especial na Formação Musical), que, salvo exceção, tem resultado num fator de desmotivação e 

afastamento da Música. 

Não existem práticas pedagógicas erradas, todas elas são eficazes ainda que nos pareçam inadequadas. 

Cada aluno é único, por isso o importante é conseguir chegar às suas necessidades e envolvê-lo nas 

tarefas. 

Sobre as minhas, gosto e acho que resultam, acaso contrário não as utilizaria. 

Boa, cada professor deve ter liberdade de escolher o melhor método para cada aluno. 

As práticas pedagógicas são muito diversificadas. Todas pretendem chegar ao objetivo comum. 

São úteis desde que sejam adequadas a cada aluno. 

Boa 

Muito positivas 

Adequadas, um pouco limitadas pelo material e tempo. 

Tabela 4: Resultados obtidos referentes às opiniões sobre a caracterização das práticas pedagógicas dos 

contextos em que lecionam 

Como é possível analisar, as respostas são bastante diferentes mas podemos concluir que no geral 

as práticas estão em atualização e que o objetivo está no desenvolvimento individual de cada aluno, 

não só académico mas acima de tudo pessoal. As aulas de instrumento, por serem individuais dão 

mais espaço para a experimentação e exploração de novas práticas e novas estratégias o que talvez 

se mostre mais difícil de concretizar em aulas das disciplinas das ciências musicais. No entanto, e 

apesar de não ser esse o nosso foco, há sempre maneira de contornar uma aula teórica, por 

exemplo uma aula de história, e torná-la mais interativa e interessante, só é necessário 

predisposição e muita criatividade.  

  

O movimento nos primeiros anos de escolaridade 

Neste ponto foi questionado aos inquiridos se estes consideravam que, nos primeiros anos de 

escolaridade, uma metodologia de ensino que recorresse a estratégias como o movimento, o canto 

ou algum tipo de experiências criativas seria mais eficiente do que uma metodologia que não 

recorresse a elas.  
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Como podemos observar no gráfico 14, a maioria, ou seja, 21 das respostas foram afirmativas tendo 

havido 7 respostas “talvez” e nenhuma resposta negativa. Pode-se observar um cenário 

semelhante na questão relativa à aprendizagem com recurso ao movimento, gráfico 13.  

Mais uma vez podemos concluir que a maioria dos professores concordam com o uso deste género 

de estratégias, mas por algum motivo não as incluem nas suas práticas de ensino e atividades 

desenvolvidas em sala de aula, como podemos ver no gráfico 12 e na tabela 1.  

 

Gráfico 15: Resultados obtidos referentes à opinião dos inquiridos sobre a eficiência de uma metodologia de 

ensino com estratégias como o movimento, o canto ou algum tipo de experiências criativas 

 

Movimento nos primeiros anos de escolaridade- aspetos diferenciadores  

EAB 

Sentir a música, vivê-la, respirá-la, antes de a tocar no instrumento - este parece-me ser o processo natural 

de aquisição de competências. 

Como disse em cima, o facto de o aluno experimentar sensações faz com que tenha um contacto mais 

próximo com o objetivo final e que tenha uma percepção mais clara e imediata. 

Cantar, reproduzir ritmo de forma corporal, trabalhar gestos fora do instrumento. 

Aliar movimento à interpretação de partituras é muito útil, pois uma criança tem aprendizagem mais 

sólida deste modo 

Movimento com canto. É a base do ritmo, pulsação, entoação, etc 

Em relação ao canto, os alunos acabam por desenvolver mais e melhores competências auditivas, fulcrais 

a longo prazo. 

Em relação ao movimento, acabam por ter mais consciência corporal e desenvolver o sentido rítmico, 

pulsação - o "sentir a música" 

Cantar e dançar porque são os primeiros instrumentos de expressão antes de um instrumento. 

Desenvolvimento da criatividade e da improvisação. Fazem com que o aluno não se limite a imitar ou a 

tocar o que está escrito. 

CMJ 
Motivação através de estímulos positivos. 

Não tenho informação suficiente para responder. 
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Motivação e aprendizagem. 

CMACG 

Cantar é muito importante. Quem bem canta, bem toca. 

Cantar é importantíssimo para memorizarem com mais facilidade. 

Motivação e eficácia. 

Ter um ensino diversificado para ir ao encontro das especificidades dos alunos 

Maior consciência. Relação mais concreta. 

Por vezes, não é o que se utiliza mas como o utilizamos, e o que funciona com um aluno não funciona com 

outro. Temos que procurar vários recursos e adequa-los a cada aluno individualmente, por vezes com o 

mesmo objetivo. Penso que não interessa a ferramenta que utilizamos desde que o objetivo seja 

conseguido. 

O canto e a execução rítmica corporal são muito importantes na vivência musical. 

Tratando-se de um ensino cuja dificuldade está na adaptação da aprendizagem e do ensino do 

instrumento/ música a cada aluno; prender, reter e afastar a criança da sua espontaneidade motora, ou 

vocal pode revelar-se fatal, já que a pode impedir de se sentir motivada a expressar-se ou expandir o seu 

conhecimento. 

Este tipo de estratégias está mais centrado no aluno. 

Dada na resposta 12. 

Desenvolve mais precocemente a audição, a manutenção do tempo, etc. 

É mais orgânica. 

Desenvolve o ouvido, a coordenação motora, melhora o canto, trabalha a memória, o sentido rítmico e 

interiorização da pulsação. 

Sentir/coordenar 

O contacto físico com a música faz com que a interiorização da mesma resulte em vivências mais 

profundas 

a incorporação rítmica no corpo baseia-se muito no movimento. Cantar é importantíssimo para a 

formação. e para a incorporação da música de uma forma mais global. 

Tabela 5: Resultados obtidos referentes à opinião dos inquiridos relativa aos aspetos diferenciadores quando, nos 

primeiros anos de aprendizagem, se utiliza uma metodologia que engloba estratégias como o movimento, o canto ou 

algum tipo de experiências criativas 

Novamente nesta questão foi pedido aos inquiridos que explicassem quais os aspetos que 

consideram fazer a diferença quando, nos primeiros anos de aprendizagem, se utiliza uma 

metodologia que engloba estratégias como o movimento, o canto ou algum tipo de experiências 

criativas. De forma geral afirmam que através do movimento os alunos têm uma aprendizagem 

sensorial fulcral para a compreensão dos elementos musicais. Através do canto desenvolvem 

competências auditivas e a capacidade de memorização facilitando a passagem para o instrumento. 

E através das atividades criativas têm oportunidade de criar e improvisar deixando de estar cingidos 

à imitação e ao tocar estritamente o que está escrito nas partituras.  

Importante realçar uma das opiniões dadas por um dos professores do CMACG que diz “prender, 

reter e afastar a criança da sua espontaneidade motora, ou vocal pode revelar-se fatal, já que a 

pode impedir de se sentir motivada a expressar-se ou expandir o seu conhecimento”. Esta opinião 

vai de encontro ao que é referido por vários pedagogos (consultar capítulo I) assim como também 

é partilhada por alguns dos entrevistados (consultar análise das entrevistas).  
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Metodologias de ensino-aprendizagem 

De forma a compreender melhor as respostas às questões sobre as práticas utilizadas pelos 

inquiridos procedemos ao levantamento de dados relativos ao seu conhecimento de um conjunto 

de metodologias trazidas e implementadas em Portugal nos séc. XX e XXI que defendem o 

movimento enquanto recurso para uma aprendizagem musical mais completa e eficaz.  

Na construção das tabelas referentes a esta questão houve um pequeno lapso e nos dados do CMJ 

e do CMACG não consta a metodologia de Murray Schafer, sendo por isso que os dados referentes 

a este pedagogo presentes no gráfico total apresentam uma discrepância tão acentuada.  

Relativamente aos dados fornecidos pelos professores da EAB podemos concluir que apenas os 

princípios e/ou estratégias das metodologias de Ward, Kodály, Orff, Suzuki ou outras têm sido 

utilizadas. As metodologias de Kodály, Carl Orff e Suzuki foram as mais estudadas. E as 

metodologias de Ward, Willems, Martenot, Schafer e outras apresentam, sem dúvida um elevado 

número de respostas “desconheço”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Resultados obtidos referentes ao conhecimento de metodologias trazidas e implementadas em 

Portugal nos séc. XX e XXI (EAB) 

 

Relativamente aos dados recolhidos referentes ao CMJ, também as metodologias de Ward, 

Willems, Martenot ou outras são desconhecidas. As estudadas são as de Kodály, Dalcroze, Orff e 

Suzuki sendo que apenas a de Orff é utilizada e apenas por um dos inquiridos 
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Gráfico 17: Resultados obtidos referentes ao conhecimento de metodologias trazidas e implementadas em 

Portugal nos séc. XX e XXI (CMJ) 

 

Com os dados recebidos do CMACG podemos constatar que as metodologias de Ward, Dalcroze, 

Willems, Martenot e outras apresentam um maior número de respostas “desconheço”. A maioria 

das metodologias apresenta um número considerável de respostas “estudei/estudo” o que é, sem 

dúvida um fator positivo e que indica que a disseminação destas metodologias está num bom 

rumo. Em relação à utilização 17 foram as respostas afirmativas em relação à utilização de alguma 

metodologia, ou seja, podemos concluir que dos 17 inquiridos do CMACG todos utilizam ou 

recorrem a princípios e/ou estratégias de, pelo menos, uma das metodologias mencionadas. 

 Gráfico 18: Resultados obtidos referentes ao conhecimento de metodologias trazidas e implementadas em 

Portugal nos séc. XX e XXI (CMACG) 
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Numa análise à totalidade dos dados obtidos referentes a esta questão concluímos que as 

metodologias de Ward, Willems, Martenot ou outras são sem dúvida as mais desconhecidas, por 

outro lado, há um grande número de respostas de professores que afirmam terem estudado as 

metodologias de Kodály, Dalcroze, Orff e Suzuki. Foram feitas 24 referências de recurso aos 

princípios e/ou estratégias de pelo menos uma metodologia, o que significa que, tendo como base 

os dados recolhidos nas questões anteriores, nem todos os inquiridos as utilizam mas quem utiliza 

faz uma interligação nas suas práticas recorrendo aos princípios e estratégias de vários pedagogos 

em simultâneo o que se traduz numa prática de ensino mais diversificada e possivelmente mais 

completa. No entanto, com base nos dados apresentados acima, o movimento, que é um dos 

recursos comum a todas as metodologias não é muito utilizado. 

Gráfico 19: Resultados obtidos referentes ao conhecimento de metodologias trazidas e implementadas em 

Portugal nos séc. XX e XXI (TOTAL) 

 

Conclui-se que existe uma boa disseminação de algumas metodologias mas de outras nem tanto, 

talvez por serem direcionadas ou terem sido concebidas para instrumentos específicos. No entanto 

é sabido que os seus princípios e estratégias podem e devem ser transferidos e utilizados noutros 

domínios do ensino da música, havendo a possibilidade do cruzamento de diversas estratégias 

provenientes de diversas metodologias nas práticas de ensino de um professor. 
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Metodologias de ensino-aprendizagem (outras) 

Na sequência da pergunta anterior, os inquiridos foram questionados sobre o conhecimento de 

outras metodologias para além das referidas, os quais deram as seguintes respostas: 

EAB 
Kurtag 

Edwin Gordon 

CMJ  

CMACG 

Gordon 

Método da Orquestra geração (projeto Simon Bolivar); Método da educação 

musical Yamaha 

Edwin Gordon 

Jos wuytack 

Swanwick e Piaget 

Tabela 6: Resultados obtidos referentes ao conhecimento de outras metodologias de ensino aprendizagem 

Apenas 7 dos 28 inquiridos responderam a esta questão, o que denota de facto um 

desconhecimento acentuado das diversas metodologias de ensino-aprendizagem existentes da 

área da música. E das poucas referidas a de Gordon foi a mais mencionada.  

 

Aspetos importantes das metodologias conhecidas 

Ainda no seguimento da temática anterior os inquiridos foram questionados sobre quais os aspetos 

que consideravam mais importantes nas metodologias que conheciam.  

EAB 

Alicerçamento do método de trabalho do professor 

Canto, movimento, sistematização da aprendizagem 

Perceção da música de uma forma natural e espontânea, desenvolvimento da criatividade, domínio 

técnico e compreensão musical daquilo que se toca. 

CMJ 

Canto. Para o aluno ter noção da altura das notas. No meu instrumento é muito importante 

Envolvimento musical, trabalho da audição e afinação 

A aproximação a cada aluno, aos seus gostos por forma a potenciar a motivação. Considero a motivação 

o fator mais determinante no sucesso de um aluno 

CMACG 

Capta a atenção do aluno através das melodias. Algumas das melodias são conhecidas pelos alunos e 

gostam muito de as tocar. Utiliza padrões rítmicos e melódicos fáceis de serem assimilados pelos alunos 

e que permite o desenvolvimento técnico e musical do aluno rapidamente. 

O movimento e o Canto, pois são as mais musicais 

A forma como ligam o cérebro a parte física. 

Prática da música em conjunto 

O uso da voz para treinar o ouvido e o conhecimento da música, a imitação e repetição para resolver 

problemas técnicos, a improvisação controlada e depois livre para a imaginação e criatividade. cantar 

internamente para melhor prepara o corpo na execução do instrumento. 

"Sound before Simbol", a musica aprende-se falando, e cantando... sendo que o instrumento pode e deve 

promover e estimular o aluno a desenvolver o seu talento, através de um ensino próximo e adaptado a 

cada um. 

Dinâmica; Passar a mensagem; incentivar, fazer acontecer. 
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A audição, o ritmo. 

As questões relacionadas com o respeito pelo estádio de desenvolvimento dos alunos, possibilitando 

abordagens inicialmente concretas e gradualmente mais abstratas 

Tabela 7:Resultados obtidos referentes aos aspetos considerados importantes nas metodologias conhecidas 

Apesar das diversas opiniões consideramos que os aspetos mais importantes referidos foram, no 

que concerne à estrutura: a fundamentação do trabalho do professor e a sistematização da 

aprendizagem; no que concerne aos conteúdos: a perceção da música de forma natural e 

espontânea, o desenvolvimento da criatividade por vezes através da improvisação (controlada e/ou 

livre), o trabalho com vista na compreensão do que é executado, a potenciação da motivação, a 

potenciação do desenvolvimento musical e técnico de forma rápida e eficaz, o recurso e o estímulo 

pelo movimento, canto e pela prática de conjunto, a aprendizagem sensorial antes da conceptual 

e o respeito pelo estádio de desenvolvimento dos alunos. Constatamos que dos 28 inquiridos 

apenas obtivemos 15 respostas a esta questão.  

  

Aprendizagem em grupo no desenvolvimento e consolidação de competências musicais e 

extramusicais 

 Relativamente a esta questão, pretendíamos averiguar a opinião, favorável ou 

desfavorável, dos inquiridos em relação à contribuição da aprendizagem em grupo no 

desenvolvimento e consolidação de competências musicais e extramusicais. Sem dúvida que a 

maioria, ou seja, um total de 23 indivíduos referiu ser a favor, e apenas 5 respondeu “talvez” 

eventualmente por não serem portadores de elementos suficientes para expressar uma resposta 

concreta. 
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Gráfico 20: Resultados obtidos referentes à opinião sobre a contribuição da aprendizagem em grupo no 

desenvolvimento e consolidação de competências musicais e extramusicais 

 

 Aprendizagem em grupo (competências)- opiniões 

No seguimento da questão anterior, aqui pretendíamos aferir, através das opiniões dos inquiridos, 

quais competências consideravam ser desenvolvidas e consolidadas através da aprendizagem em 

grupo. Relativamente às competências extramusicais foram referidas competências do foro socio-

afetivo e cognitivo-comportamental. Relativamente a competências musicais foram referidas 

competências como a potenciação da audição, afinação, criatividade, motivação, diminuição do 

stress da aparição pública aumentando o prazer do fazer musical, perceção do conjunto facilitando 

o ajuste e efetivando o trabalho desenvolvido individualmente, o intercâmbio de ideias, o 

sentimento de parte integrante de um todo e por último o cariz lúdico dessa aprendizagem, 

princípio importante das metodologias de ensino. Nota-se, portanto, uma série de questões 

favoráveis da aprendizagem em grupo, sejam questões musicais como extramusicais.  

EAB 

Promove o convívio social 

Socio-afetivas e cognitivo-comportamentais 

Saber estar, saber contar, saber esperar, saber ouvir, saber enquadrar, saber parar, saber respeitar. No 

geral, todas as competências e valores são transmitidos na aprendizagem musical em grupo 

Cidadania, respeito pelos colegas, audição afinação 

Companheirismo, responsabilidade, saber estar e ouvir, trabalho em equipa, criatividade, etc 

Respiração em conjunto, audição do próprio e do outro, capacidade de adaptação e resolução de 

problemas, me 

Fruição da música em conjunto, partilha do prazer de fazer música. 

CMJ 
Afinação, motivação para o estudo e desenvolvimento técnico 

Não tenho informação suficiente para responder 
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CMACG 

Consolidação das competências adquiridas na aula de instrumento, melhorar a motivação e o interesse 

pelas aulas de instrumento pois vão aprender competências aí que depois poderão por em prática nas 

aulas em grupo, diminuir o stress da exposição em público, desenvolver a parte social e afetiva. 

A aprendizagem em grupo permite ao aluno uma maior compreensão da sua autoeficácia e o seu 

autoconhecimento. Para além de ser mais divertida e desenvolver competências sociais. 

Espírito de equipa 

Regularidade na Pulsação; Respeito pelo outro; leitura; entreajuda; 

Audição, percepção rítmica do conjunto e respectivo ajuste a este. A pulsação de grupo e ouvido crítico 

na forma de encaixe. 

Socialização "musical": experiências musicais conjuntas (resolução de dificuldades, estimulo para 

ultrapassar essas mesmas em conjunto), efetivação do trabalho individual, partilha de saberes 

Afinação, entreajuda 

Responsabilização; intercâmbio; rigor 

Aprender a ouvir o que se passa na envolvência; ouvir os outros; aprender a fazer parte de um todo; 

Sentir-se parte integrante do objetivo;etc 

Aprender a ouvir o que os colegas fazem 

Pulsação, compreensão musical, partilha de ideias, interacção e muito mais 

Tabela 8: Resultados obtidos referentes à justificação das  opiniões sobre a contribuição da aprendizagem 

em grupo no desenvolvimento e consolidação de competências musicais e extramusicais 

  

Aprendizagem em grupo com alunos de iniciação, 1º e 2ºgrau 

Aqui, novamente a maioria afirma recorrer à aprendizagem em grupo com alunos de iniciação, 1º 

e 2ºgrau, nomeadamente 22 dos 28 inquiridos. Apenas 6 afirmam não recorrer, justificando a sua 

resposta numa das próximas questões. 

Gráfico 21: Resultados obtidos sobre o uso da aprendizagem em grupo com alunos de iniciação, 1º e 2º 

grau 

Aprendizagem em grupo- tipos de estratégias 

Como feito anteriormente, para análise da seguinte tabela, procedemos ao levantamento das 

ideias chave transmitidas de forma a conseguirmos uma análise qualitativa em relação às formas 

como os professores recorrem ao uso da aprendizagem em grupo.  
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Música em conjunto (grupos de alunos-duos, trios, quartetos, ensembles; professor/aluno; acompanhamento com 

pianista) 

Composição- (compor peças em conjunto) 

Diálogos elucidativos- (espírito de entreajuda e trabalho de equipa) 

Audições de classe 

Aulas em conjunto (tocar à vez, desafios para realizarem em conjunto) 

EAB 

Compondo peças em conjunto, ou interpretando obras previamente estabelecidas. -composição em 

conjunto 

- música em 

conjunto 

Tocar em conjunto 

Cantar em conjunto 

- música em 

conjunto 

Obras conhecimento ? 

Relembrando a importância da música em conjunto para aprendizagens 

extrajudiciais (o tal espírito de entreajuda e trabalho em equipa) e lançando 

desafios para este fim, no sentido de promover o à vontade dos alunos com os 

colegas 

-diálogos  

- desafios em 

conjunto 

Tocando em conjunto com o aluno. - música em 

conjunto 

(professor e aluno) 

CMJ 

Através de duos, trios e quartetos, etc. - música em 

conjunto 

Classes de conjunto. - música em 

conjunto 

CMACG 

Prática instrumental ? 

Criação de Ensemble de Violas d'arco, de forma a trabalhar competências acima 

referidas. 

Alunos tocam em grupo nas audições. 

- música em 

conjunto 

Audições de classe, criação de duos e aulas conjuntas - audições de 

classe 

- música em 

conjunto 

- aulas conjuntas 

Música em conjunto. - música em 

conjunto 

Prática de música em conjunto - música em 

conjunto 

Pequenos duos, trios e com acompanhamento de piano - música em 

conjunto 

Encontros regulares dos alunos em grupos, em contextos de aulas ou audições, 

promove uma comparação e estimula o trabalho (quando se proporciona uma 

relação saudável entre alunos), revelando ser motivador para a generalidade dos 

alunos 

-aulas em conjunto 

-audições de classe 

Fazendo uma "orquestra" com os alunos e adaptando o reportório. - música de 

conjunto 

Ensembles instrumentais - música em 

conjunto 

Através de duos alusivos ao instrumento. Execução do material didático 

alternadamente e em conjunto 

- música em 

conjunto 

-aulas conjuntas 

Aulas com dois alunos em simultâneo. Envio de vídeos de uns alunos para os outros - aulas em 

conjunto 
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A aprendizagem em grupo pode ser motivadora para muitos alunos que apenas 

conhecem a realidade das aulas individuais 

- aulas em 

conjunto 

Normalmente em pequenos grupos - música em 

conjunto 

Tabela 9: Resultados obtidos referentes às estratégias utilizadas na aprendizagem em grupo 

Com as respostas recolhidas podemos afirmar que as estratégias mais usadas de aprendizagem em 

grupo são a música em conjunto (através de pequenos grupos de alunos ou juntamente com o 

professor ou com o pianista acompanhador), a composição (através da escrita de pequenas peças 

com os colegas), as audições de classe, as aulas de conjunto (onde tocam à vez e/ou realizam 

desafios em conjunto) e através de diálogos elucidativos (onde é abordada a importância do 

espírito de ajudo e do trabalho em equipa). Sem dúvida que a aprendizagem em grupo através de 

música de conjunto foi a estratégia mais referida com 14 referências, seguida das aulas em conjunto 

com 6 referências, audições em conjunto com 2 referências e composição e diálogos com 1 

referência cada. Note-se que as aulas em conjunto não são uma prática muito comum talvez por 

algum impedimento por parte da escola mas é sem dúvida um recurso importante na 

aprendizagem, referido na literatura sobre a aprendizagem musical e nas entrevistas adiante.   

 

Aprendizagem em grupo- impedimentos 

Por outro lado, houve inquiridos que independentemente de serem a favor da aprendizagem em 

grupo ou não, afirmaram não usufruírem dela devido a certos constrangimentos, tais como: o 

próprio instrumento oferecer algumas limitações; apena lecionar aulas individuais ou por 

considerar não haver tempo na aula dispensável para essas atividades.  

EAB 

Respondo para justificar o meu não. Sou professora de um instrumento com 

algumas limitações ao nível da prática de conjunto. Faço algum trabalho a 4 mãos e 

a 6 mãos (incluindo-me na atividade), mas não é algo que aconteça em todas as 

aulas. 

- instrumento 

limita a prática 

de música em 

conjunto 

CMJ 
Apenas dou aulas individuais - aulas 

individuais  

CMACG 

Aulas individuais. Apenas faz duo comigo - aulas 

individuais 

Não há tempo para essa atividade - falta de tempo 

Tabela 10: Resultados obtidos referentes aos impedimentos para a concretização da aprendizagem em 

grupo 
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Diferença entre os seus professores 

Nesta questão foi perguntado aos inquiridos se eles consideravam ser professores muito diferentes 

daqueles que tinham cruzados os seus caminhos, no sentido de saber se utilizavam 

metodologias/estratégias de ensino que não tinham sido utilizadas com eles. Como pode ser 

observado no gráfico, a maioria respondeu afirmativamente, tendo apenas obtido um total de 8 

respostas negativas.   

Gráfico 22: Resultados obtidos referentes à diferença das suas práticas letivas em comparação com os 

professores que cruzaram os seus percursos de aprendizagem 

 

Diferença entre os seus professores- Opinião 

No seguimento da questão anterior, pedimos aos inquiridos para explicarem e justificarem as suas 

respostas. 

EAB 

Tive a sorte de ter começado a minha aprendizagem com uma prof. que, em muito, pensava “fora da 

caixa” para o seu tempo. Os meus primeiros passos foram dados com a metodologia Kurtag, depois 

conjugada com o ensino mais tradicional do piano. Mas sempre me foi dito que a “verdadeira” música 

era a clássica, escrita numa partitura. Não sou, de todo, apologista desta posição, e procuro introduzir 

nas minhas aulas conteúdos (géneros musicais) e estratégias (trabalho de ouvido, criação de formas 

alternativas de leitura musical, trabalho de harmonia/cifra) que me parece que fogem ao que é mais 

comum acontecer numa escola de ensino artístico especializado 

Sou diferente apenas e não "muito diferente". Há sempre práticas pedagógicas herdadas, por mais que 

descubramos o nosso próprio caminho. 

Eu sou fruto de várias experiências académicas e de estudo pessoal. Neste momento não consigo dizer 

se os meus ex-professores se mantém a fazer o mesmo ou evoluíram tal como eu 
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Ainda que tenha mais ferramentas e influências mais variadas, e apesar de considerar que tenho mais 

atenção à forma como adequoo a cada caso, acabo por transmitir e contactar com os meus alunos de 

uma forma muito próxima ao que aconteceu comigo 

Não me considero muito diferente. Mantenho algumas metodologias e introduzi outras que me parecem 

mais fáceis. 

Procuro um método adequado a cada aluno, em vez de achar que todos os alunos devem obedecer ao 

cumprimento do mesmo tipo de repertório. 

CMJ 

O ensino da música mudou muito. E a sua massificação necessariamente teve reflexos no ensino uma 

vez que o nível dos alunos alterou-se radicalmente 

Já expliquei no ponto 12, 13 e 14 

O processo de ensino/aprendizagem porque passei não foi de todo individualizado. Procuro sempre 

adaptar os conteúdos/metodologias a cada aluno procurando os melhores resultados. 

CMACG 

Sou diferente dos meus professores, mas não acho que sou muito diferente. De alguns deles guardo o 

gosto pela música, pelo instrumento, o estimulo de querer aprender e tocar sempre mais e mais e de 

ser feliz em cima do palco. Durante as minhas aulas pretendo transmitir esse gosto, aos alunos, como 

são de tenra idade, preocupo-me, numa primeira instância, que o aluno ganhe gosto pelo seu 

instrumento, pela música e por aquilo que faz. 

Com estes alunos adoto estratégias, como jogos e histórias que levem à compreensão da matéria dada 

de forma mais leve e interessante para os alunos mais pequenos , bem como as estratégias acima 

mencionadas, como o canto, andar pela sala e fazer do corpo um instrumento de percussão, por 

exemplo, coisas que os meus professores na altura em que aprendi o instrumento não tiveram 

necessidade de fazer comigo. 

Vou compreender e estimular o que o aluno mais gosta/precisa 

Não me considero muito diferente, mas tive a possibilidade de uma formação mais abrangente, o que 

levou a práticas distintas das que tive enquanto aluna 

Tenho referências diferentes e por isso opções diferentes. Cada geração acrescenta sempre algo quando 

encontra informações diferentes da "Mãe" 

Tirando a minha primeira experiência de aprendizagem musical que não correu bem, depois de ingressar 

no Conservatório tudo correu bem. 

Não me considero muito diferente, pois o que eu sou, e faço hoje, advém da minha aprendizagem com 

todos os professores com que trabalhei. Com certeza sou diferente, mas muito diferente não, há sempre 

muitos pontos em comum. Uma coisa é certa, há coisas que aprendi que eram muito importantes, mas 

outras que percebi que seriam muito negativas se as aplicasse da mesma forma com os meus alunos 

Errar é humano, mas repetir o mesmo erro.. 

Não creio que seja muito diferente do ensino formal, mas bastante diferente do ensino informal, 

nomeadamente que tento ser igualmente exigente num lado e no outro, encontrando estratégias 

diversificadas para motivação dos alunos (como a criatividade, a improvisação, a procura pelo 

conhecimento, nunca abdicando dos conceitos "retrógados" como ler partituras e avançar 

tecnicamente. 

Trabalho de autoreflexao; consciência critica e musical; aprendizagem na acção concreta com os alunos 

implicaram alterações na mundividência, que fazia parte do meu universo formativo de base, no sentido 

da superação das limitações de que fui tomando consciência. 

O que aprendi levou-me à concretização de uma carreira de músico e docente. Enquanto docente 

aprofundei e cresci com os meus problemas/limitações e aprendi a superar alguns deles. Conheci 

diversas abordagens, tendo todas elas objetivos comuns. Acredito ser um facilitador de aprendizagens 

nos meus alunos, procurando complicar o menos possível. Gosto de fazer aprender, gostando, cativando 

e obviamente fazendo chegar os conteúdos aos alunos com flexibilidade, tendo em conta a 

especificidade de cada um. SE ada um compreender cada conteúdo e no final se reconhecer nele, a 

aprendizagem será melhor e eficaz. 

Não me limito só a um tipo de metodologia 

Faco uso de métodos que não existiam quando estudei e que considero fundamentais para a evolução 

dos mais pequenos 
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Quando estudei, a maior parte dos professores que tive não tiveram acesso a uma formação pedagógica 

específica uma vez que ainda não tinham sido criados os cursos superiores de ensino da música. 

É preciso ir acompanhando os tempos. 

Tabela 11: Resultados obtidos referentes à opinião sobre a diferença das suas práticas letivas em 

comparação com os professores que cruzaram os seus percursos de aprendizagem 

No geral, os inquiridos afirmam que são diferentes dos seus professores, uns mais do que outros, 

mas que, no entanto, fazem uso de certos aspetos que também foram usados com eles e que 

consideram ter se traduzido num resultado positivo ou ter sido um meio facilitador na obtenção de 

um determinado conhecimento. Além disso, com a experiência ganha com os anos de lecionação, 

afirmam ter experienciado diversas práticas de ensino e adotado as que lhes permitem atingir os 

objetivos que ambicionam. Também afirmam que as metodologias que adotam atualmente, na 

altura do seu percurso de aprendizagem eram desconhecidas e aí reside outro ponto de 

diferenciação. Para além disso, a investigação no ensino está em constante evolução, e muitos 

afirmam ser necessário a sua adaptação e a personalização das suas práticas e estratégias de ensino 

para cada aluno afim de atingir os objetivos delineados. Como defendem John Dewey, Friedrich 

Froebel, and G. Stanley Hall citados em Abril (2011) a educação nas escolas deve ser centrada na 

criança, o que significa que as atividades em sala de aula devem surgir dos interesses e curiosidades 

das próprias crianças. (Abril, 2011) 
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2.6.  Análise das entrevistas 
As entrevistas foram estruturadas apenas com quatro questões de resposta aberta, havendo 

espaço e abertura para a colocação de novas questões caso se considerasse oportuno afim de 

reunir a informação necessária. Como as entrevistas foram feitas a professores que fizeram parte 

do percurso académico da autora e se pretendia, numa primeira instância, que fossem escritas e 

não orais, não foram formuladas questões relativas a dados pessoais.  

Pergunta 1: O que destaca como especialmente marcante no seu percurso de aprendizagem 

musical? 

Esta questão integrou a entrevista a fim de perceber se os entrevistados tinham tido um professor 

marcante ou tinham passado por alguma experiência relevante, na espectativa de referirem algum 

professor que considerassem especialmente motivador por alguma característica ou estratégia 

específica utilizada ou referirem alguma experiência que pelo o seu cariz lúdico ou de experiência 

em grupo tivesse marcado os seus percursos. Ou que, por outro lado, os tivesse influenciado por 

antítese.  

AF destaca a sua primeira professora de instrumento por ter sido extremamente motivadora, já 

PMR afirma que no início do seu percurso de aprendizagem, a primeira abordagem que teve 

consistiu em ler notas o que o fez sentir necessidade e curiosidade em explorar outras componentes 

da música autonomamente. Mais tarde, aquando dos seus estudos em canto, ganhou um enorme 

interesse e curiosidade pela junção da música com o teatro, com o movimento e com as pessoas, o 

que veio a influenciar o seu trabalho futuro.  Quando estudou composição teve oportunidade de 

contactar com Rolf Gehlhaar e observar os seus trabalhos, que envolviam pessoas com 

necessidades especiais e tecnologia altamente avançada, o que suscitou em si um interesse pessoal 

muito grande para começar a fazer coisas um pouco diferentes. Mais tarde, já em contexto 

profissional, num projeto com crianças, teve oportunidade de trabalhar com o coreógrafo Tony 

Tavares em que o seu método de trabalho consistia em utilizar o conhecimento prévio que as 

crianças já detinham, revisitar esse território e depois juntamente com algumas ideias sugeridas 

por elas criar uma coreografia  

Isso fez-me rebentar completamente a cabeça, porque mesmo trabalhando com o Rolf - 

ele vinha da, digamos, da música mais erudita- as coisas eram muito arquiteturadas, eram 

todas muito pensadas e isso é fantástico mas eu com o Tony, que nem sequer é músico, 

aprendi que há um lado lúdico, que há um lado da experiência, que há um lado de usar o 

corpo e etc que é uma outra forma de entrar e que se for bem feito é absolutamente genial. 
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É preciso é a pessoa perceber isso e não se confundir, porque muitas vezes isso soa como 

brincadeira no mau sentido, não é? mas não há brincadeira no mau sentido, há é perda de 

tempo ou brincadeira no sentido produtivo, no sentido em que a gente vai à brincadeira 

buscar a relação entre as pessoas e depois sabe incorporá-la nalguma coisa (PMR, 2020). 

HC reportando esta questão para a sua infância, destaca todas as experiências sensoriais que teve, 

incluindo o acesso a um repertório vasto de canções que lhe permitiram ter bastantes modelos 

para comunicar musicalmente no sentido da reprodução mas também no sentido da improvisação  

(…) portanto o falar pensando em voz alta, que é a improvisação, que é um patamar um 

bocadinho mais acima que o apenas falar por imitação e que é crucial para nós 

compreendermos portanto por analogia à linguagem, a sintaxe da língua (…) a organização 

do discurso, os modelos frásicos, as formas e portanto podermos de alguma maneira 

construir discursos musicais entre nós, não é? que se faz na improvisação (HC, 2020).  

Considera serem aspetos importantes do seu percurso de aprendizagem porque “provavelmente 

definiram aquilo que eu sou hoje em termos do meu instrumento musical que eu considero que é 

o primeiro instrumento, que é o ouvido. O ouvido e aquilo que eu depois sou capaz de fazer e de 

compreender musicalmente” (Ibid, 2020) e porque considera ter sido essencial para no futuro ser 

capaz de atribuir relações de significado teórico e notacional. HC refere também o aspeto das 

aprendizagens terem sido de natureza lúdica  

(…) porque a gente aprende de facto com os instrumentos que temos na infância, portanto 

não tem só a ver com a compreensão, também tem a ver com o afeto, com as emoções, 

portanto isso permitiu-me ter uma relação emocional com a música e provavelmente vai 

ao encontro também do que os psicólogos dizem que é «eu para me lembrar das coisas 

tenho que ter uma relação de afeto com elas» (…) (HC, 2020).  

Outro aspeto que considerou relevante realçar  

 (…) foi o facto de ter um professor muito bom musicalmente, tocava muito bem, fazia 

acompanhamentos maravilhosos, improvisava muito bem ao piano, eu lembro-me de estar 

ali deleitada… às vezes ele ainda não começava a aula e estava lá a tocar e aquilo… e eu 

acho que esses elementos são muito importantes na aprendizagem, não naquela que é 

diretamente dirigida mas que está lá sem a gente se aperceber, portanto ela está lá… está 

lá de uma maneira implícita, ainda que não explícita mas está lá (…) nos momentos iniciais 

nós não temos som bom, não tocamos bem, não temos fluência e portanto a capacidade 
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de nós termos música em sala de aula, que é como se aprende, ter essa componente 

estética tão bonita que nos faz aderir à música, ter prazer de estar ali e pensar que estamos 

a fazer coisas muito bem feitas quando estamos a tocar uma coisinha de nada, é o professor 

e a qualidade sonora que ele tem, como ele acompanha, como ele faz arranjos (…) de modo 

que, estar ali a ouvir aquele professor com harmonizações acho que me marcou 

exatamente pelo gosto que tenho em harmonizar, em fazer canções, em fazer 

acompanhamentos e quando dei aulas aos meninos tinha um cuidado enorme nisso (HC, 

2020).   

Como produto desta geração, PN refere que uma das pessoas que o marcou “neste meu processo 

de pensar e viver a música e olhar a música como a olho hoje” foi o Paulo Rodrigues como professor, 

pedagogo e amigo e a Helena Caspurro.  

(…) são muito bons professores, têm algo ali à volta deles…Para além do conhecimento 

também é preciso ter algum jeito, não é? e são pessoas que motivam, mesmo, motivam 

muito as pessoas e depois têm aquele lado que é o lado criativo de andar à procura, nunca 

estar satisfeito com aquelas coisas pah, «aquilo podia ser se calhar ainda mais interessante 

se nós puséssemos ainda mais isto e mais aquilo», ah… e opá esse lado é um lado que 

sempre me agradou, portanto é uma pessoa não ficar na pasmaceira, não é? não ficar no 

mesmo sítio, que é o que acontece muitas vezes à malta (…) (PN, 2020). 

Com uma perspetiva e experiência completamente diferente, JB declara que a sua experiência mais 

marcante decorreu ao longo da sua licenciatura em Londres, quando teve oportunidade de estudar 

com o último descendente da escola ‘Lisztiana’ com quem aprendeu a  

 (…) encarar a interpretação musical e abordagem ao instrumento de acordo com as 

grandes noções do pensamento do compositor e pianista húngaro, que considerava a obra 

como uma realidade quase etérea, que existe para além da performance, do intérprete e 

da pauta, sendo que é apenas concretizada através de um processo quase sacerdotal, para 

isso servindo-se do intérprete como um mero veículo de transmissão da mensagem 

musical. Permite isto que um pianista compreenda verdadeiramente a grandeza e a 

transcendência do processo de execução e interpretação musicais, dando-lhes um valor 

quase ritualístico (…) Esta questão é, na minha opinião, da maior importância, no que toca 

ao ensino, visto que transforma o acto musical, a obra e a sua preparação e trabalho em 

questões de grande nobreza e seriedade (JB, 2020). 
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Já com uma perspetiva um pouco mais negativa, JC partilha que  

(…) os professores que eu tive foram sempre muito cerebrais nesse sentido, lembro-me 

principalmente do último que foi o Jorge Caryevschi, que embora seja uma ótima cabeça 

cheia de cultura e ideias, no entanto a metodologia dele de dar as aulas é tudo dirigida ao 

cérebro (…) tudo é conceptualizado, tudo é verbalizado e isso criou-me tantos 

constrangimentos que houve uma altura em que eu disse «não, por aí eu não consigo, por 

aí não dá, nem eu nem ninguém, por aí não dá» porque a gente fica tão…num nível tão 

abstrato, que a espontaneidade do gesto se perde completamente e isso deu a reação que 

deu na minha tese (…) a minha tese era como missão responder a esta questão, era mostrar 

que o trabalho dos intérpretes é importante e como é que ele cria sentido, e cheguei à 

conclusão que é exatamente construindo sobre as nossas vivências a interpretação, e essas 

vivências (…) expressam-se sempre em movimento, em emoção e movimento e portanto o 

que fazem os intérpretes é exatamente criar uma narrativa emocional para aqueles sons, e 

portanto isso fi-lo muito através do movimento (…) tive outras experiências de vida, 

nomeadamente fiz um curso de teatro, dancei, sou bailarino de tango, sou professor de 

tango, portanto tudo isso deu-me uma perspetiva muito diferente da música (…) portanto 

sempre estive ligado toda a minha vida a grupos que tinham outra relação com a música, 

não é? outra vivência e isso também acabou por ter influência por antítese (JC, 2020). 

A partir das respostas obtidas podemos afirmar que os aspetos mais marcantes ao longo dos seus 

percursos de aprendizagem foi: a qualidade musical dos professores e devido a isso, as referências 

adquiridas, não só por aprendizagem direta mas acima de tudo por aprendizagem indireta; a 

capacidade motivacional não só no trabalho dos seus professores enquanto docentes mas 

enquanto artistas; as experiências sensoriais e interpessoais que pelo seu cariz mais lúdico se 

tornaram mais apelativas e motivadoras e também as experiências informais onde tinham espaço 

e liberdade para ir mais de encontro aos seus interesses pessoais.  

Pergunta 2: O que é que considera ser eficaz na aprendizagem de música para que haja uma sólida 

ligação entre a aquisição / compreensão da componente teórica e a aplicação na componente 

prática? 

Como pode ser consultado no capítulo 1 vários são os pedagogos que defendem que para haver 

uma eficaz compreensão dos conceitos e da teoria da música esta precisa estar aliada a uma vasta 

experiência sensorial prévia, e só depois dos vários aspetos e competências estarem 

compreendidos e interiorizados deveriam ser exprimidos/exteriorizados e por fim teorizados e 
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conceptualizados. Assim, tendo como base este seguimento de ideias, pretendíamos, através desta 

questão, saber a opinião dos entrevistados.  

AF considera ser fundamental que a competência da leitura da música seja bem assimilada desde 

cedo e que haja uma prática de conjunto competente na qual os alunos possam colocar em prática 

o que aprendem sem a pressão das aulas ou das audições. 

PMR por outro lado defende que a parte teórica deve surgir como “uma consequência natural da 

necessidade de compreender, estabilizar, reproduzir aquilo que foi requerido na parte prática” 

(PMR, 2020), justificando com o seguinte exemplo:  

Não faz sentido absolutamente nenhum explicar o que é que é, vamos chamar pulsação 

binária/ternária ou qualquer que seja a linguagem que a gente fale sem que a pessoa seja 

capaz de se expressar em pulsação binária ou pulsação ternária (…) aquilo que eu acho é 

que é uma coisa que acho que até fazemos bem com a língua, não é? com a linguagem… 

nós quando ensinamos, quando os meninos aprendem a falar ninguém lhes ensina 

gramática primeiro- eu estou a falar da aquisição da língua materna (…) eu acho que seria 

trágico alguém tentar ensinar a uma criança pequenina a falar português explicando que as 

frases se organizam com sujeito/predicado/ complemento direto, não é? nunca daria, 

portanto, as crianças aprendem fazendo, aprendem cometendo erros, aprendem 

experimentando, etc. A determinada altura, quando estão na posse efetiva dos elementos 

que pretendem manipular, pode haver uma fase em que é possível sistematizar, portanto 

isso é aquilo que eu acho que devia acontecer em qualquer aprendizagem e não estou a 

falar sequer na música, estou a falar em tudo (…) A conceptualização, que é isso que a gente 

está a falar, eu acho que devia ser uma forma de nós conseguirmos organizar a experiência 

do corpo e a experiência dos sentidos (…) Se nós partirmos do abstrato nunca vai funcionar 

porque não há relação entre aquilo que é o conceito e aquilo que é a realidade (…) (PMR; 

2020). 

Acrescenta ainda que é necessário refletir conscientemente sobre quando é que deve aparecer a 

conceptualização e perceber quando é que de facto as crianças já estão prontas para trabalhar 

nisso. 

IA declara que “para que haja uma boa e sólida aprendizagem musical, devemos munirmo-nos de 

um forte conhecimento cientifico, capaz de nos fazer compreender intelectualmente, bem como 
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sensitivamente através de movimentos técnicos/corporais que nos levam a reproduzir e expressar 

a música de uma forma mais genuína” (IA, 2020).  

Por outro lado, JB apresenta uma opinião diferente afirmando ser necessário uma absoluta 

integração desses aspetos através do ensino rigoroso de processos de memorização e de leitura, 

sendo defensor do estudo e memorização de uma obra através da leitura e memorização da 

partitura sem contacto com o instrumento “para uma absorção mais sólida, profunda e rápida da 

mesma” (JB, 2020). Defende ainda a importância da transmissão de conhecimentos relevantes 

sobre a história e cultura para o entendimento da obra e do instrumento.  

PN fala num aspeto importante que ainda não tinha sido referido, que assenta na forma de passar 

a mensagem referindo que  

(…) quanto mais direta e eficaz for a mensagem que é dita pelo professor (…), quanto mais 

óbvia e objetiva ela for, menos se perde (…) mas isto é com tudo, (…)  não é só com a música, 

é com toda a aprendizagem. Se ela for sólida, no fundo fundamentada, não é? atinge muito 

mais rapidamente as pessoas e isso vai marcá-las (PN, 2020). 

Para além de referir o aspeto da clareza da mensagem também refere o aspeto da criatividade na 

passagem da mensagem 

(…) a forma como nós devemos dar o vocabulário e depois como devemos ir buscar outras 

formas de o fazer apelando à criatividade acho também uma das coisas mais importantes, 

porque desenvolve uma data de competências nos alunos e ao mesmo tempo solidifica o 

que foi falado, não é? portanto quando tu pedes para criar alguma coisa é porque… ou 

quando pedes para falar sobre um contexto, não é? é porque esse contexto está aprendido, 

não é? Se a pessoa não aprendeu bem esse contexto, não vai conseguir comunicar nesse 

contexto, portanto dá para aferires e para tentar perceber se a mensagem está lá ou não, 

não é? portanto eu acho que o importante é a própria mensagem ser direta, dar espaço à 

criatividade e (…)  essas duas coisas juntas é uma forma de conseguires perceber se os 

alunos entenderam o contexto em que estão a falar ou não (PN, 2020).  

De forma a clarificar a sua opinião sobre a ordem dos acontecimentos na aprendizagem declara 

que, na sua conceção os alunos deveriam aprender as coisas de uma forma prática para depois 

quando chegarem à teorização perceberem mais facilmente, sendo apologista de uma abordagem 

inicial exclusivamente sensorial e só mais tarde se iniciar a teorização. Não obstante, afirma que 

em determinados estágios, já mais avançados, quando os alunos já têm uma aprendizagem bem 
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definida, a teorização dada antes da experienciação possa trazer algumas coisas importantes e 

facilitar e/ou agilizar o atingimento de determinados objetivos.  

Também nesta linha de pensamento temos HC, que sugere, para entendermos a compreensão da 

música, compará-la à linguagem e à aprendizagem da língua. Refere que tanto a língua como a 

música têm subjacente o aspeto cognitivo, o aspeto da compreensão, o aspeto da expressão, 

comunicação e interpretação e, tal como na aprendizagem da língua, na música, afirma, também 

ser necessário ouvir e ter um vocabulário musical com o qual consigamos nos expressar, comunicar 

e interpretar.   

No início, quando não se está com leituras nem com nada, aprende-se no contacto com o 

som, com os exemplos e não é por acaso que quando se vai para a escola primária, que é o 

início da aprendizagem da leitura e da escrita (…) começasse com um repertório de milhares 

de vocábulos e milhares de exemplos frásicos e de muita complexidade, com estruturas 

discursivas complexas em termos verbais e tudo isso, palavras difíceis, no entanto, depois, 

começasse a ler e a escrever com coisas muito simples, não é? até chegar a isso tudo, mas 

o que a criança sabe é muito maior do que está a aprender a ler (…) Isso é um conceito que 

está na teoria da Guestalt, é que o todo é maior que a soma das partes, portanto quando 

eu aprendo a ler estou a iniciar uma parte do processo da minha compreensão, uma parte 

pequenina que depois vai-se desenrolar, mas para ela ser significativa eu tenho que ter um 

todo com o qual vou ‘linkar’. A aprendizagem da língua ajuda muito a compreender (…) (HC, 

2020).  

No seguimento desta comparação da aprendizagem e compreensão da música com a linguagem, e 

da importância da oralidade e do contacto, conhecimento e experimentação tanto no que concerne 

à música como à língua antes da aprendizagem de leitura e da escrita, HC enaltece ainda as 

experiências de natureza sensorial. Segundo a entrevistada, estas são importantes especialmente 

no caso da música devido a toda a abstração inerente.  

(…) as experiências de natureza sensorial são importantes no caso da música, porque os 

conceitos da música, o conceito de melodia…é todo ele uma abstração, é um processo que 

só existe na nossa cabeça, não é? porque cá fora existe música, não é? portanto o que é 

que é o conceito de melodia? Não é? É a representação que os sujeitos fazem de uma 

organização sonora horizontal que depois tem determinadas características (…) e isso é 

uma abstração de um processo que é sonoro, se ele não tiver som, não é? ele é puramente 

uma abstração teórica que pode nunca ajudar a permitir comunicar ou então ajuda-me 
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deficientemente a comunicar, que eu posso comunicar sem nunca compreender (…) (HC, 

2020).  

Para corroborar a sua opinião enumera alguns princípios e estratégias do processo de transferência 

do conhecimento, referindo antes, um instrumento que considera importante na organização dos 

objetivos educacionais que é a taxonomia de Bloom. Com base nesse processo e afim de atingir a 

compreensão máxima, refere haver um conjunto de passos que devem ser tidos em conta 

enumerando dois deles: a memória (o recordar/ lembrar algo, que não se constitui como referência 

mas que será importante mais adiante) e a comparação para depois conseguir classificar, aplicar, 

sintetizar e criar, afim de organizar o conhecimento.  

Relativamente aos princípios e estratégias do processo de transferência refere: a imaginação (a 

capacidade de imaginar e criar coisas com muito conhecimento); a comparação (defendendo que 

se aprende o que é através do que não é, e ainda que este princípio de oposição que governa o 

universo é fundamental para a aprendizagem); o familiar-não familiar (ou seja, aplicar num 

contexto não familiar o que se aprendeu em contexto familiar, concretizando-se a transferência 

quase por autorregulação, que autores fora do domínio da música chamam de aprendizagem 

significativa)e a improvisação ( sendo esta uma estratégia intrinsecamente de transferência, pois o 

aluno por vezes está a aplicar conhecimento sem ter consciência disso e pode-se realizar através 

do canto, da escrita/composição/criação, da leitura de cifras, etc). Refere ainda a importância dos 

processos transferenciais ao nível do domínio da compreensão notacional, alegando que possam 

ser duvidosos visto que os alunos podem acionar mecanismos digitais e não mecanismos de 

compreensão sonora.  

Para concluir esta temática da transferência de conhecimentos alega que, para técnicas e 

estratégias que não solicitam a imaginação ou a criação (p.ex. ditados, leitura à 1ª vista, etc) aplica 

o pensamento convergente e para técnicas e estratégias que solicitam a criação de pensamento 

próprio, a imaginação, a própria interpretação expressiva do sujeito aplica processos de 

pensamento divergente.  

Em jeito de conclusão afirma: 

se quer que os seus alunos saibam em música, conhecimento in sound, com música, falar 

música, aí tem que ter uma sequência como esta, como a aprendizagem da língua, se quer 

que os alunos toquem mecanicamente e falem sobre música sem nunca compreender 

verdadeiramente e sentir o que eles fazem então aí ensina… pode ensinar a tocar falando 
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sobre música sem nunca ajudar a compreender o que é a harmonia verdadeiramente, uma 

progressão (…) O conceito de saber música que eu defendo tem essa sequência, ou exige 

que se pratique a sequência do som para o símbolo e não do símbolo para o som. Embora 

que depois é um processo dialético (HC, 2020). 

JC, em parte, também partilha da mesma linha de pensamento que HC no que concerne às 

experiências de natureza sensorial, aplicando-as no caso específico da descodificação e domínio de 

uma partitura. Refere que recorre a vários exercícios relacionados com o movimento afim de fazer 

os alunos compreenderem várias questões como a mudança de métrica, a sensação de anacruse, o 

fraseado, o balanço, entre outras. Enquanto professor de pedagogia do instrumento/didática 

específica, insiste muito para que aqueles futuros professores fundamentem bem o gesto musical 

no gesto físico, por considerar um fator de extrema importância para a compreensão musical. 

Considera que os músicos no geral desvalorizam a música na sua componente sensorial em 

detrimento de outros fatores como a exímia interpretação do texto. 

(…) o grande problema é de facto termos uma cultura em que o texto, a partitura, nos 

escraviza de alguma maneira ou melhor, temos uma visão muito autoritária desse texto e 

quando não é a autoridade do texto é a autoridade do professor ou é a autoridade do disco 

que a gente gosta e estamos sempre debaixo dessas autoridades (…) estamos sempre a 

fazer como achamos que deve ser e não como sentimos (...) (JC, 2020).  

Concluindo, sendo esta uma questão abrangente originou respostas bastante díspares focadas em 

diferentes aspetos mas todos de extrema importância. AF refere a importância do domínio da 

leitura, assim como JB que acrescenta a importância da memorização. AI refere a importância do 

conhecimento científico na aprendizagem musical e na preparação performativa. PN aborda a 

importância da clareza e da criatividade na passagem da mensagem por considerar serem fatores 

imprescindíveis para a compreensão dos alunos. PMR e HC fazem uma analogia da aprendizagem 

musical à aprendizagem da língua dando extrema importância a um vasto contacto e 

experienciação, antes da iniciação da aprendizagem da leitura e da escrita. Por fim, JC também 

partilha a opinião da importância das experiências sensoriais, utilizando-as até com alunos do 

ensino superior.  

Pergunta 3: Como é que avalia este aspeto de transferência de conhecimentos nas práticas que 

conhece no ensino de música formal em Portugal? 
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Com esta questão pretendia-se aferir se os entrevistados consideravam haver falhas ou lacunas no 

ensino, nas escolas onde lecionam, relativamente à eficácia do processo da transferência de 

conhecimentos.  

AF afirma haverem práticas excelentes mas outras muito sofríveis possivelmente pela falta de 

compreensão de teóricos como Gordon.  

PMR dá a sua opinião enquanto pai e enquanto pessoa que vai contactando com alunos 

essencialmente do ensino superior 

(…) nessa qualidade, de pessoa completamente sem objetividade, não é? com uma base 

muito estreita de dados eu diria que muita coisa não mudou desde o tempo em que eu tive 

esta experiência, não é? não mudou e eu consigo perceber porquê, não tem nada que 

saber, basicamente o sistema perpetua o sistema, não é? portanto se alguém aprende 

música desta forma, quando passa para a posição de ser professor, vai tender a ensinar da 

forma que aprendeu. E não sou eu que digo isto, isto é sabido em tudo, não é? e portanto, 

isto é um ciclo que se repete e é um ciclo que será sempre muito difícil de quebrar, porque 

por muito que as pessoas tenham umas experiências ocasionais, não é? com pessoas que 

pensam de uma forma diferente, quando chegarem ao terreno vão sempre sentir-se 

inseguras, não é? e vão sempre sentir-se pressionadas e vão sempre dizer que têm um 

programa para dar e nunca tiveram, se calhar, elas próprias tempo de fazer um percurso 

fora do sistema que lhes permitisse ver outras coisas, não é? e têm uma pressão imensa de 

tudo à volta e aquilo que sabem e etc, etc e rapidamente, as pessoas mesmo que tenham… 

mesmo que questionem isso, mesmo que saibam que se calhar não é bem assim ou mesmo 

que tenham tido uma ou outra experiência um bocadinho mais diferente, rapidamente 

sentem-se sozinhas e com uma dificuldade muito grande em fazer diferente, eu percebo 

isso, e portanto eu não vaticino sequer grande futuro para que haja uma mudança, não é? 

aquilo que me parece é que há algumas pessoas que vão fazendo alguma mudança (…) o 

sistema vai sempre gerar cópias de si próprio, não é? é como os vírus, eles geram as cópias 

parecidas mas depois há assim umas mutações, de vez em quando há umas mutações… 

(PMR, 2020). 

Acredita que este fenómeno acontece porque a partir do momento em que um músico passa a ser 

professor, deixa de parte o seu lado de artista.  
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Se um professor de música pensar que na génese ele é um artista, então a natureza de um 

artista é ser uma pessoa inquieta, ser uma pessoa está sempre à procura, que quer sempre 

mais, fazer melhor, etc. E eu não digo que os professores não queiram fazer isso mas eu 

acho que muitas vezes, quando as pessoas entram no sistema de ensino, rapidamente se 

acomodam à desculpa de que “ah mas o currículo diz isso” e depois eu pergunto “mas então 

quem é que faz o currículo” “ah é a minha escola” “ah então é a sua escola e você não muda 

isso?” por amor de deus, não é? portanto eu acho que parte muito deste desejo interior 

que as pessoas têm de fazer algo que esteja de acordo com aquilo que elas sentem e 

pensam (…) (PMR, 2020). 

Apesar da sua opinião, não pretende que lecionem da mesma forma que ele mas sim que não sejam 

cópias do sistema nem que se resignem ao conforto da imitação e reprodução do que foi a sua 

experiência ou do que tem sido feito ao longo dos anos.  

(…) seria um desastre completo se toda a gente ensinasse da mesma forma como eu ensino, 

não é? seria um desastre completamente patético se toda a gente fizesse o mesmo tipo de 

música que eu faço (...) Eu acho que a beleza da música e da arte em geral é esta 

possibilidade que tem em ser coisas completamente diferentes mas continuar a chegar ao 

íntimo das pessoas. Não chega de forma igual, há coisas que chegam de forma diferente, 

há coisas que muita gente gosta, há coisas que pessoas não gostam nada, mas eu acho que 

isso é a natureza intrínseca daquilo que a gente faz (PMR, 2020).  

IA crê que nos últimos 10 anos tem havido um maior interesse por parte dos docentes em aplicar 

novas metodologias capazes de levar o aluno a uma aprendizagem mais eficaz e de melhor 

qualidade. Com uma opinião completamente oposta, temos JB que avalia este aspeto da 

transferência de forma negativa, alegando que relativamente ao ensino no contexto da realidade 

portuguesa, existe uma grande falta de organização, método e rigor por parte dos professores, 

afirmando que estes não trabalham os aspetos por ele antes referidos (memorização, leitura e 

contextualização histórica e cultural das obras) de forma profunda e sistemática, optando por 

abordagens um pouco mais superficiais e generalizadas que acabam por não dar resultados 

positivos.  

PN, relativamente aos contextos que conhece e em que trabalha, considera que os professores 

estão cada vez mais preocupados e sentem uma maior responsabilidade naquilo que transmitem 

aos alunos, pois na sua opinião “A forma como nós trabalhamos com o aluno e aquilo que às vezes 

lhes dizemos tem um poder incrível, o professor é talvez das pessoas com mais poder de decisão 
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inconsciente da vida de uma criança” (PN, 2020). Considera que os professores se preocupam mais 

em cativar e motivar os alunos pois cada vez há mais fatores externos apetecíveis (os videojogos, 

as redes sociais, os dispositivos móveis) e derivado a isso os alunos dificilmente ganham gosto para 

entrar para a música e facilmente perdem a vontade de lá continuar. Isto acontece também porque 

a música que consomem raramente vai de encontro à música que aprendem.  

(…) nós não conseguimos competir, a música clássica se não for dada com feeling ou se não 

for trabalhada de outra forma (…) não conseguimos competir com as outras….já para não 

falar dos jogos de computador em casa, não é? porque é que os miúdos hão de ir para os 

conservatórios se é muito mais fixe estar em casa e  poder aprender a tocar umas coisas a 

partir de casa com o ipad, não é? se calhar não vale a pena estar a ir para lá, não é? agora 

de que forma é que consigo combater isso? Epá consigo combater isso se for para lá e se 

de repente compararem uma passagem qualquer do Schubert com o tema dos Coldplay, 

pah e se calhar faz algum sentido, não é? É as formas como nós conseguimos chegar aos 

resultados finais e atenção que há muita gente já a trabalhar muito bem felizmente, não é? 

Já há muita gente que já percebeu isso e que realmente está a dar a volta por cima e eu 

penso que neste momento as coisas já estão a mudar, quer dizer, neste momento as coisas 

já estão muito mudadas comparativamente com o que eram aqui há dez ou vinte anos atrás 

(…) porque a malta vai aprendendo e vai arranjando estratégias novas para fazer (PN, 2020).  

HC declara que, nos contextos que conhece, existe um largo número de alunos que detêm um 

elevado grau técnico mas que não corresponde a um grau de compreensão da música equilibrado. 

No entanto salienta que há fatores genéticos, há a questão da aptidão e também a individualidade 

de cada ouvido, sendo tudo fatores que influenciam. Alega que a estratificação do ensino ocorrida 

no séc. XIX trouxe coisas muito boas mas por outro lado dividiu a aprendizagem musical em domínio 

independentes o que dificulta a aprendizagem holística.  

(…) esta ideia de que a música só se toca ou só se compõe é uma coisa que resulta de uma 

estratificação curricular que aconteceu no séc. XIX com o conservatório de Paris, ou seja, 

com a democratização do ensino artístico, que é uma coisa muito boa, nem isto é criticável, 

mas a ‘standardização’ em currículos, em ‘disciplininhas’ (…) de algum modo foi boa, teve 

coisas muito boas mas teve talvez algumas coisas que não foram tão boas que foi tirar este 

lado, esta dimensão holística da aprendizagem que sempre houve na história da música 

mesmo dentro da história da música dita ‘clássica’ ocidental (…) a aprendizagem da música 
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não era só uma coisa de virtuosos nem de técnica, era um processo global que incluía 

aprender este instrumento que é o ouvido (…) (HC, 2020).  

Considera que a competência que está mais deficitária assenta na compreensão da harmonia e no 

ouvido funcional harmónico, afirmando ser um ponto crítico débil da aprendizagem dos alunos 

porque com certeza tiveram pouco contacto com a improvisação ou com experiências que lhes 

permitissem compreender a harmonia que não de uma forma teórica. Deu como exemplo a sua 

experiência do douturamento, onde, depois de alguns testes sonoros feitos a alunos que estavam 

a terminar o ensino básico percebeu que  

“o que eles sabiam e diziam que sabiam tem a ver com o conceito de literacia com o 

conceito de saber, que é um conceito de saber muito voltado para a abstração teórica e 

menos assente em processos sensoriais e sonoros. (…) esse tipo de coisas é muito frequente 

ver nos alunos (…) mas também há alunos extraordinários também (….) há coisas muito 

boas a acontecer também (HC, 2020).  

JC acredita que ainda está muito presente a autoridade e subserviência à partitura e que isso quebra 

a ligação natural do corpo com a expressividade e com a criatividade que acabam por ser coisas 

que se intercetam. Mas alega que têm sido reunidos esforços para tentar intervir cada vez mais 

cedo afim de melhorar e desenvolver a capacidade de comunicação, expressão e criatividade sem 

submeter os alunos a esse lado tão prescritivo e autoritário que é o que esse modelo de ensino tem 

feito.  

Concluindo, desde que aconteceu a estratificação do ensino no séc. XIX potenciada pelo 

conservatório de Paris, o ensino sofreu uma grande reviravolta e passou a ser lecionado por 

domínios, o que, apesar de ter trazido muitos benefícios, veio criar alguns constrangimentos no que 

toca à interligação dos conhecimentos adquiridos nas várias disciplinas. Se por um lado há 

entrevistados que afirmam ser muito complicado ultrapassar esse sistema porque os professores 

tendem a reproduzir as estratégias utilizadas com eles próprios, por outro lado também concordam 

que há alguns professores que fogem à regra e que tentam contornar o sistema afim de fazer mais, 

melhor e diferente e que isso se tem tornado cada vez mais notório.  

Pergunta 4: Em que circunstâncias é que entende que a aprendizagem de um instrumento 

musical em grupo é mais benéfica do que a aprendizagem individual? Porquê? 

Com base nas diretrizes das diversas metodologias abordadas no primeiro capítulo que relacionam 

o ensino da teoria musical a uma aprendizagem em grupo e em alguns casos, também a 
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aprendizagem do instrumento, através desta questão pretendíamos aferir a opinião dos 

entrevistados em relação a esse aspeto.  

AF é da opinião de que a aprendizagem de um instrumento em grupo é benéfica num contexto 

como no método de Suzuki, com crianças até aos 3 anos de idade, mas que mesmo aí há 

necessidade de aulas individuais. Considera que as aulas individuais não são um luxo mas que as 

aulas em grupo podem ser usadas a par com as aulas individuais para trabalhar competências 

técnicas.   

Já PMR defende que toda a aprendizagem musical deveria ser em grupo, ou pelo menos começar 

em grupo por considerar que a música só faz sentido se for em grupo.  

(…) eu penso que a música deu origem a uma coisa de conjunto de pessoas, não é? de 

pessoas a cantarem em conjunto, de pessoas a fazerem percussão em conjunto, é uma 

coisa que está intrinsecamente relacionada com o movimento e com a dança, eu acho que 

não há música nenhuma no mundo que não esteja, se formos às raízes, não é? que não 

esteja de alguma forma associada à questão da dança, à questão do movimento, à questão 

da história/ da narração, à questão de rituais sejam eles de nascimento, de funerais, de 

colheitas, de trabalho ou qualquer coisa, portanto a música é uma coisa muito natural e é 

uma coisa muito humana, muito característica da espécie humana e tem uma função muito 

importante na coesão entre as pessoas e portanto eu não percebo como é que a 

abordagem inicial à música, ou seja, com crianças, não é? se possa fazer de outra forma 

que não seja fazer esta viagem, não é? que é explicar-lhes sem palavras que se existe música 

é porque a música faz com que as pessoas encontrem a possibilidade de se relacionarem 

umas com as outras, não é? não precisam de palavras e portanto podem-se todas entender, 

não há discussão possível, se conseguem todas cantar ao mesmo tempo isso é fixe, porque 

com a voz falada isso não acontece, não é? se alguém tentar falar ao mesmo tempo que 

outra pessoa vai ser o caos. A música permite esse sentido de estar junto, não é? portanto, 

eu para mim é uma evidência que a música começa por experiências coletivas, depois claro 

que à medida em que se vai tornando cada vez mais sofisticada, em que é necessário nutrir 

aspetos muito específicos, não é? de tocar um instrumento, etc, se calhar tem que ser mais 

individual, tudo ok, não há problema nenhum, é o normal mas para mim é isso, devia 

começar como experiência coletiva.   

IA é da opinião que tanto a aprendizagem em grupo como a aprendizagem individual são 

importantes e que uma complementa a outra. Já JB afirma que “A experiencia musical em grupo 
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acrescenta mais dificuldades e, portanto, é apenas aconselhável a partir do momento em que se 

considere que o aluno tenha já um grande domínio musical e técnico claro, sólido e desenvolvido.” 

(JB, 2020).  

PN afirme ser defensor da aprendizagem em grupo essencialmente pela possibilidade de partilha 

de ideias e de opiniões, não desvalorizando nem desmerecendo a aprendizagem individual por esta 

permitir abordar pormenores que se tornam difíceis de trabalhar em grupo. Considera ambas 

importantes e que se interligam mas é da opinião que deveria haver mais coisas de grupo do que 

individuais.  

(…) eu acho que o trabalho de grupo devia ser, na minha opinião, devia ser mais, portanto 

devíamos ter mais coisas de grupo do que coisas individuais mas acho que tudo se interliga 

(…) as coisas são importantes as duas, porque há pormenores que não consegues trabalhar 

com o grupo todo, não consegues ir a um aluno só e acho que é importante as duas coisas 

mas confesso que para mim o trabalho de grupo (…) é o mais interessante para todos, toda 

a gente convive e acho que só quem nunca fez música de câmara ou quem nunca fez música 

de conjunto é que não sabe o quanto é interessante uma pessoa estar ali à espera para 

tocar a sua parte e fazer parte de um todo, seja uma banda filarmónica, uma banda rock, 

um grupo de música popular, um coro, seja o que for, não é? uma pessoa fazer parte de um 

todo é qualquer coisa de extraordinário (PN, 2020).  

HC alega que a aprendizagem individual não existe, declarando que esta é sempre o resultado de 

uma interação. Segundo a entrevistada, é importante ter em conta que a própria escola e até a 

própria aula são micro sociedades e há processos e relações que se estabelecem aí que são muito 

importantes para o desenvolvimento da aprendizagem. O professor é um elemento muito 

importante, mas a aprendizagem acontece muito através dos pares, através do que um aluno é 

capaz de ensinar ao outro, da maneira como ele é capaz de resolver uma situação, ou o aluno que 

outros alunos escolhem como modelo. 

(…) os socio construtivistas falam justamente que o aprender é um processo construído 

pelo sujeito na interação com os outros, que não tem que ser necessariamente dirigido (…) 

tem a ver com a quantidade, com a qualidade da motivação que tenho para aprender e 

muitas vezes essa motivação não vem propriamente do professor mas vem por outro tipo 

de canais, não é? que me reforçam essa vontade de querer, não é? Chama-se a isso muitas 

vezes o contacto indireto com o reforço, ou seja, eu às vezes não preciso de experimentar 

uma coisa para saber que é aquilo que eu quero e vou mobilizar tudo… ver os jogos 
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olímpicos, às vezes os miúdos ficam fascinados…não é pelo professor que têm, é pelo «eu 

quero ser assim». Aquilo que elas recebem dos outros, chama-se o contacto indireto com 

o reforço, porque elas não têm experiência de… mas é suficientemente forte para lhes 

alimentar uma motivação do desejo de querer aprender.  

Portanto a grande questão é a mobilização desse desejo de querer aprender, como é que 

isso se ajuda a construir, e o individuo constrói de muitas maneiras e seguramente que não 

constrói sozinho nem muito menos apenas com um professor, ainda que muitas das 

aprendizagens que são necessárias para desenvolver coisas de natureza virtuosística 

possam carecer de momentos, de uma relação mais técnica individualizada mas isto não 

significa que nós aprendemos sozinhos nem que isso seja a melhor maneira de aprender 

(HC, 2020). 

JC considera muito vantajoso a iniciação musical começar em grupo, não descorando a atenção 

individual que é necessária, porque os humanos são seres sociais e o facto de fazerem atividades 

em grupo contribui substancialmente para a motivação.  

(…) esse lado social da música é muito importante, tem que ser doseado e não pode 

substituir alguma atenção individual semanal ou duas vezes por semana quando são mais 

novos, é preferível pouco tempo mais vezes do que muito tempo uma vez só. Depois nas 

fases mais adiantadas tem sempre esse lado social de fazer música que é muito importante 

(…) o partilhar com os colegas, tocar duetos, tocar trios (…) (JC, 2020).  

Considera importante o próprio professor tocar com e para os alunos pois defende que estes 

aprendem muito por mimetismo para além de ganharem referências auditivas, pois na maioria dos 

casos, os alunos não consomem a música que estudam/tocam.  

Para além de ser a fazer da aprendizagem em grupo na iniciação, partilha da mesma opinião no que 

diz respeito a graus mais avançados por contribuir para a motivação e pela partilha de referências 

e de experiências.  

No geral, nenhum dos entrevistados expressou uma opinião totalmente contra a aprendizagem em 

grupo mas mostraram vários pontos de vista. AF defende a aprendizagem em grupo quase 

exclusivamente no contexto do método Suzuki e com crianças apenas até aos 3 anos. PMR defende 

que a aprendizagem musical deve começar em grupo e recorrer à aprendizagem individual à 

medida que se torna necessário um aprimoramento inerente à aprendizagem de um instrumento. 

IA considera que tanto uma como outra são igualmente importantes e que se complementam. Já 
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JB apenas aconselha a aprendizagem em grupo quando os alunos já detém um grande 

desenvolvimento musical e técnico. PN defende uma opinião que vai de encontro à de PMR sendo 

apologista de que deveriam haver mais atividades em grupo do que individuais. HC defende que a 

aprendizagem individual não existe e que todo o processo de aprendizagem decorre por interação, 

seja com o professor, seja com os colegas ou através de toda a informação que temos disponível 

(televisão, internet, cartazes, livros, rótulos, etc). JC também partilha da opinião de PMR e de PN 

defendendo a importância da sua componente social para a motivação.  
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2.7. Discussão de resultados 

Numa reflexão final aos resultados obtidos podemos tirar algumas conclusões.  

Relativamente às informações obtidas através dos inquéritos podemos aferir que apesar do pouco 

uso do movimento nas práticas pedagógicas dos inquiridos, a maioria tem conhecimento e noção 

da sua necessidade e importância na aprendizagem musical, não tendo havido ninguém a expressar 

a sua opinião contra. Referem que o seu uso auxilia na perceção e compreensão musical e que 

potencia uma aprendizagem sensorial e recreativa.  

No que diz respeito ao estado do ensino e às práticas utilizadas, cerca de metade refere que são 

diversificadas e menos de metade refere que são inovadoras, mostrando que ainda há um longo 

caminho a percorrer no que diz respeito à atualização e inovação dos métodos e estratégias de 

ensino de forma a ir mais de encontro aos gostos e necessidades dos alunos e a suprir as 

necessidades do ensino atual. Sendo importante realçar que apesar da maioria dos programas 

existentes não estarem adaptados à atual realidade, é possível contornar essas linhas orientadoras 

e desenvolver estratégias/práticas inovadoras que atinjam a mesma finalidade.  

No que concerne ao conhecimento das várias metodologias trazidas e implementadas em Portugal 

que abordam o movimento enquanto recurso, constatamos que as metodologias de Kodály, 

Dalcroze, Orff e Suzuki são sem dúvida as mais conhecidas enquanto que por outro lado, as 

metodologias de Ward, Willems e Martenot são bastante desconhecidas. No entanto a maioria dos 

inquiridos referiu recorrer aos princípios e/ou estratégias das metodologias mencionadas nas suas 

práticas letivas.  

Consideramos importante inserir aqui a opinião de Rodrigues (1998) no que concerne a este tópico 

Não é linear que o estudo das várias metodologias forme bons professores pois a 

intervenção ao nível do sistema de crenças e cognições é apenas parte da problemática 

envolvida na formação. No entanto é importante saber se os educadores sentem esta 

necessidade e se sentem que isso os ajuda de algum modo. (…) Mais do que uma resposta 

sobre um hipotético aumento da eficácia do professor, a razão pela qual os professores de 

música (do ensino genérico e do ensino vocacional) devem conhecer as várias metodologias 

é de âmbito pessoal: porque isso os ajuda na sua prática docente. Como tal, a opção por 

uma ou outra corrente metodológica é também de âmbito pessoal: é importante conhecer 

várias possibilidades para se optar por aquela(s) que mais se ajusta(m) ao seu estilo, à sua 

personalidade e às situações concretas. (Rodrigues, 1998) 
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Relativamente à aprendizagem em grupo, a maioria é a favor desta com alunos de iniciação, 1º e 

2º grau, assim como também concordam que esta contribui para o desenvolvimento e consolidação 

de competências musicais e extramusicais. Os poucos inquiridos que responderam contra, 

justificam a sua resposta devido à falta de tempo, a apenas lecionarem aulas individuais ou por 

constrangimentos proporcionados pelo instrumento lecionado.  

No final, os inquiridos consideram-se professores diferentes dos que cruzaram os seus percursos 

de aprendizagem, não obstante, perpetuando algumas das práticas e estratégias utilizadas com eles 

próprios nos seus percursos e que consideram ser frutíferas. Têm consciência que a investigação 

no ensino está em constante evolução e reconhecem a necessidade de adaptação e atualização, 

assim como a necessidade de atenção aos alunos enquanto individuais personalizando as suas 

práticas e estratégias.  

Passando à discussão dos resultados obtidos nas entrevistas, podemos aferir que relativamente a 

experiencias ou professores marcantes nos seus percursos de aprendizagem, os entrevistados 

realçam aspetos como a qualidade musical dos professores, a capacidade de motivação e as 

experiências sensoriais, interpessoais e informais que puderam usufruir e que os influenciaram 

fortemente na sua forma de olhar a música e na sua maneira de lecionar.   

No que diz respeito à segunda questão relativa ao aspeto que consideravam importante para uma 

eficaz aquisição/compreensão da componente teórica e aplicação na componente prática, foram 

referidos fatores como a importância do domínio da leitura, a memorização, o conhecimento 

científico, a clareza e a criatividade na passagem da mensagem e as experiências sensoriais. Talvez 

pela abrangência da pergunta, apenas três dos sete entrevistados deram uma resposta que foi de 

encontro ao que prevíamos e ao que é a nossa opinião, o que não invalida de forma alguma as 

restantes respostas.  

No que concerne à avaliação do processo de transferência de conhecimentos nas práticas que 

conhecem obtivemos opiniões que por um lado referem que o sistema perpetua o sistema e 

portanto as diferenças são mínimas e dificilmente se vai conseguir contornar isso, e por outro lado 

opiniões que defendem que nos últimos dez anos se têm notado alterações já significativas, com 

práticas e projetos inovadores mas que é sem dúvida necessário continuar a trabalhar nesse 

sentido.  

No que diz respeito à questão relativa à aprendizagem em grupo e aprendizagem individual, não 

obtivemos nenhuma resposta que fosse totalmente contra a aprendizagem em grupo. No geral, 
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todos defendem a importância da aprendizagem em grupo pela questão social, pelo fator 

motivação e por propiciar a compreensão entre pares, no entanto não descuram a aprendizagem 

individual considerando que esta é necessária para aprimorar o conhecimento e domínio do 

instrumento. 

Considerando os resultados apresentados é possível concluir que nem todos os professores 

participantes nesta investigação partilham da mesma opinião em relação aos benefícios e à 

necessidade de implementação do movimento no percurso de aprendizagem dos seus alunos. 

Note-se que nem sempre a questão do movimento foi diretamente abordada nas perguntas de 

forma a não induzir as respostas e perceber se era realmente um recurso com um peso importante 

nas diversas práticas. Ao nível dos inquéritos nota-se que os professores reconhecem a sua 

importância, no entanto é muito reduzido o número de docentes que efetivamente põem em 

prática. Ao nível das entrevistas, notou-se que uma pequena percentagem dos docentes privilegia 

o domínio da leitura e o domínio técnico sobre o resto.  É, portanto, evidente a necessidade de 

atuação no que diz respeito a este domínio.  

Para finalizar, considero necessário realçar o tamanho reduzido da amostra no que concerne aos 

inquéritos. Devido às circunstâncias a que fomos sujeitos por consequência do Covid-19, os 

professores viram-se expostos a uma nova realidade de ensino à qual tiveram de se adaptar muito 

rapidamente, isso também acarretou uma sobrecarga de trabalho e portanto uma menor 

disponibilidade para a participação em investigações deste género. No entanto, isso não retira valor 

aos dados obtidos e à análise feita.  
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Considerações finais 

Consideramos oportuno, e após a análise dos dados obtidos, a realização de uma reflexão relativa 

a todo o projeto desenvolvido.  

Como previsto o desenvolvimento deste projeto evidenciou as suas próprias limitações. Uma delas, 

que consideramos importante realçar, é a pouca experiência da autora no que diz respeito ao 

desenvolvimento de uma investigação e de um projeto desta natureza, não sendo, portanto 

possível prever e contornar todas as variáveis inerentes. No que respeita à implementação do 

projeto, este estava, como referido na introdução, previsto acontecer noutros moldes que se 

tornaram inviáveis e, portanto, houve a necessidade de reformulação quase na sua totalidade. 

Relativamente às questões elaboradas para a recolha de dados, ao longo das realizações das várias 

entrevistas e da análise feita aos questionários percebemos que algumas questões não tinham sido 

suficientemente claras e objetivas originando respostas muito díspares e nem sempre conseguimos 

obter os resultados na medida esperada.  

No que concerne ao enquadramento teórico consideramos que este foi, talvez, pouco aprofundado 

havendo espaço para um maior desenvolvimento, no entanto consideramos importante realçar as 

referências feitas aos vários autores que desenvolveram estudos sobre esta temática. É importante 

referir também a dificuldade no acesso aos diversos trabalhos já realizados no domínio da música, 

pois a maioria encontra-se com acesso restrito.   

A realização deste projeto permitiu ter uma noção mais abrangente da necessidade e dos benefícios 

do recurso ao movimento no percurso de aprendizagem musical, permitiu a descoberta de várias 

metodologias com diferentes abordagens ao mesmo assunto munindo-me de um vasto 

conhecimento sobre práticas mais diversificadas que posteriormente poderei aplicar em diversos 

contextos afim de contornar diferentes questões pedagógicas. Permitiu, através dos inquéritos, 

mas principalmente das entrevistas saber a opinião de diversos docentes, de contextos e faixas 

etárias diferentes e que já lecionam há vários anos. Em relação às entrevistas, permitiu-se conhecer 

um pouco do percurso profissional dos entrevistados que com certeza influenciou a sua visão sobre 

a música e sobre a educação, assim como os projetos que têm desenvolvido e os princípios pelos 

quais se regem e parte das práticas e estratégias que utilizam. Esse foi sem dúvida o maior 

contributo deste trabalho a nível pessoal.  

Consideramos importante expor um excerto de um artigo publicado por Helena Rodrigues (1998), 

que apesar de publicado há 22 anos atrás se mostra tão recente.  
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O princípio de aprendizagem musical de que deve primeiro proporcionar-se a exposição ao 

som e só depois passar à sua expressão gráfica não é novo. O princípio educativo de que a 

experiência deve preceder a teorização não é novo também. Desde o século XVII que 

pensadores como Comenius, Pestalozzi, Rousseau, Dalcroze os referem. Não obstante, vejo 

cordatos defensores do “som antes da notação”, convictos da sua permissa, a restringir o 

ensino da música à sua teorização (ainda que por vezes sob novos vocabulários, novas 

aparências didáticas, “travestis” de modernidade que não revolucionam de facto a 

essência), evidenciando uma total contradição entre o que se diz pensar e a forma de atuar. 

Ou seja, prova provada de que aquilo que pensamos e com que dizemos concordar não é 

necessariamente aquilo que fazemos e que grande parte das vezes nem sequer estamos 

conscientes da discrepância. (…) Pergunte-se, então, para que servem os mil e um 

inquéritos e trabalhos de investigação e relatórios de avaliação que questionam opiniões, 

cognições, representações. Ou será que pretendem apenas concluir acerca das ficções 

internas dos sujeitos e da alguma ficção científica em Educação? Conclua-se, também que, 

num programa de formação de professores, a atuação ao nível do conhecimento e das 

cognições não é o suficiente para gerar mudanças de comportamento (Rodrigues, 1998) 

A partir daqui só podemos esperar que trabalhos como este tenham algum impacto em quem nele 

participou e nos seus futuros leitores, ou em último caso, pelo menos, a quem o redigiu. PMR (2020) 

afirma que o sistema perpetua o sistema e Rodrigues (1998) alega que, como está, não é suficiente 

para gerar mudanças. Mas nem toda a aprendizagem que detemos provém das instituições de 

ensino pelas quais passamos. A mudança é necessária e esta parte da consciência e necessidade de 

cada um. “As mudanças produzem crises, e as crises são dolorosas. Observe-se, no entanto, que 

fazem parte do crescimento” (Rodrigues, 1998).  

Implicações deste estudo 

No que concerne a implicações pedagógicas, espera-se que a partir deste estudo e das informações 

recolhidas sobre o estado do ensino, que efetivamente ele esteja em modificação e constante 

atualização. Espera-se, num futuro próximo, a inclusão do movimento como uma das estratégias 

primordiais de ensino/aprendizagem. 

A nível de implicações para o desenvolvimento de trabalhos futuros, notou-se que a literatura 

existente e os estudos desenvolvidos em volta desta temática assentam na aplicação deste recurso 

exclusivamente com crianças. Notámos que as questões levantadas por Abril (2011) continuam sem 
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resposta. Segundo este autor, esta temática contem potencial inexplorado no seu uso com 

adolescentes, adultos e idosos em diversos ambientes e contextos. Também levanta uma questão 

sobre o potencial do movimento no despertar da criatividade.  
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1. Contextualização 

Este relatório foi elaborado no âmbito da disciplina de Prática de Ensino Supervisionada (PES), 

inserida no plano curricular do último ano do Mestrado em Ensino da Música, lecionado no 

Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. O estágio decorreu no período 

compreendido entre 3 de outubro de 2019 e 22 de maio de 2020 na Escola de Artes da Bairrada e 

no seu respetivo Pólo- Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo- realizado sob a orientação científica do 

Professor Sérgio Neves e sob a supervisão do Professor Luís Cardoso, enquanto orientador 

cooperante. 

A instituição que me acolheu para a realização da minha prática de ensino supervisionada fazia 

parte das minhas escolhas essencialmente devido à metodologia aplicada pelo orientador 

cooperante e ao projeto educativo inovador da escola em questão. Por outro lado, a Escola de Artes 

de Bairrada é uma das escolas de ensino artístico especializado que mais perto se encontra da 

minha área de residência e que possui protocolo com a universidade, tendo sido esse também um 

dos principais fatores de escolha.  

A realização deste estágio teve como objetivo principal proporcionar a aprendizagem e a prática 

especificamente direcionadas para o exercício do ensino de clarinete enquanto preparação 

essencial para a inserção profissional no mercado de trabalho. O presente relatório tem como 

intuito fornecer um suporte escrito da prática de ensino supervisionada. Inclui uma breve 

apresentação e caracterização da escola, do professor cooperante e dos alunos atribuídos para o 

estágio, a apresentação das planificações e relatórios das aulas lecionadas e das aulas assistidas e, 

por fim, uma descrição de todas as atividades planeadas e desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

Nota: Devido à pandemia do Covid-19 que se instalou em Portugal no inicio do ano de 2020, a 

Universidade de Aveiro decidiu, para segurança da comunidade académica, suspender todas as 

aulas presenciais e consequentes deslocações por motivos de estágio a partir de 12 de Março de 

2020 até final do mês, que acabou por se alargar até nova data devido à instituição do estado de 

emergência. A partir desse momento foi instituído o ensino à distância, que alterou de forma 

substancial não só o calendário letivo, como os programas e objetivos de cada disciplina e todas as 

atividades relacionadas. Mesmo depois de levantado o estado de emergência, de forma a conter a 

propagação do vírus, as aulas por ensino à distância mantiveram-se até ao final do ano letivo.  
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1.1. Descrição e caracterização da instituição de acolhimento e do meio social 

envolvente 

A Escola de Artes da Bairrada é uma instituição de ensino artístico especializado e está situada na 

freguesia do Troviscal, concelho de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro. É uma escola com 

paralelismo pedagógico tendo sido homologada pela Direção Regional do Centro em julho de 2003. 

Começou por ser gerida pela União Filarmónica do Troviscal e pela Câmara Municipal de Oliveira 

do Bairro em conjunto com o Ministério da Educação, mais tarde, em 2010, foi constituída como 

associação independente mantendo protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de Oliveira 

do Bairro.  

A EAB centra a sua formação interna no ensino artístico especializado tendo como principal pólo a 

Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo- escola sede do agrupamento de escolas de Oliveira do Bairro. 

A Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo disponibiliza à EAB um edifício específico e próprio para a 

sua atividade de lecionação dentro do seu território escolar. Este edifício para além de ser 

capacitado com salas de aulas/estudo individual, também usufrui de salas de grande dimensão para 

aulas de formação musical ou de conjunto, um auditório e todo o material de apoio necessário, 

como quadros brancos, clavinovas, estantes e aparelhagens. A integração de um pólo da EAB na 

Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo facilita não só a movimentação dos alunos como a coordenação 

e organização do horário dos estudantes.  

A zona onde a EAB está inserida alberga a maior parte dos serviços da localidade, tais como a Junta 

de Freguesia, o Museu de Etnomusicologia da Bairrada, o Centro Escolar, entre outros. É importante 

ressaltar que parte dos concelhos vizinhos como Anadia e Vagos não possuem uma oferta formativa 

de ensino artístico especializado, ficando a EAB com um papel fundamental no serviço destas 

localidades.  

A EAB é assim um importante centro de formação artístico e de desenvolvimento cultural da região, 

realizando dezenas de apresentações públicas por ano. Promove também intercâmbios com outras 

escolas e incentiva a participação em concursos e atuações externas, permitindo e promovendo 

uma experiência musical a alunos de todas as idades e ao público em geral. A EAB reforça, incentiva 

e auxilia a aquisição de competências que servem de base a seres humanos mais completos. Estas 

muitas vezes estão associadas a uma disciplina de trabalho rígida, mas ao mesmo tempo com 

espaço para a criatividade, desenvolvendo simultaneamente a autoestima e a consciência da 

importância do esforço coletivo, contribuindo não só para a formação de músicos/artistas, mas 

principalmente contribuindo para a formação de bons cidadãos e seres humanos mais completos.  
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1.2 Descrição do programa curricular na sua articulação com o projeto de escola 

O projeto educativo da EAB tem como propósito a integração do movimento artístico local, tendo-

se direcionado inicialmente para o ensino da música, devido à identificação de agrupamentos 

musicais ativos no concelho com atividade notória. Nos objetivos constam: a criação de uma oferta 

formativa artística de forma a tornar possível uma aprendizagem musical sólida, que forneça 

melhores intérpretes aos agrupamentos existentes, e a possibilidade de profissionalização para os 

novos aprendizes de música que forem surgindo ao longo dos anos2. 

A EAB desenvolve ainda uma forte programação artística, maioritariamente aberta ao público geral, 

com a função de assumir uma responsabilidade social de desenvolvimento cultural local e regional 

e de complementaridade à formação dos seus alunos. Foram assim criadas condições para que seja 

possível a partilha de conhecimentos com alguns dos melhores intérpretes do panorama nacional 

e para que possam beneficiar de formação em contexto real de trabalho. Tem havido uma grande 

aposta e investimento nas apresentações públicas nomeadamente audições de 

classe/disciplina/interdisciplinares, concertos, espetáculos temáticos, concursos, workshops, entre 

outras, o que faz da EAB, atualmente, uma grande programadora cultural, com especial incidência 

no concelho de Oliveira do Bairro e concelhos limítrofes3 

2. Caracterização dos elementos 

2.1. Orientador cooperante 

Sérgio Silva Neves foi o professor cooperante que acompanhou a realização desta Prática de Ensino 

Supervisionada. Estudou no Conservatório de Música de Aveiro com o professor Nelson Aguiar e 

na ESART com o professor Carlos Alves, tendo terminado clarinete com 20 valores. Posteriormente 

estudou com Joan Enric Lluna na Trinity College of Music, onde finalizou o seu mestrado com a 

distinção "Excellence in Clarinet Studies". 

Foi vencedor de vários concursos de clarinete e música de câmara em Inglaterra, Portugal, Espanha 

e Noruega e apresentou-se ainda em países como Brasil, França, Holanda, Luxemburgo, Irlanda e 

U.S.A. 

                                                             
2 Retirado do documento Projeto Educativo da Escola de Artes da Bairrada disponibilizado pelo diretor 
pedagógico.  
3 Retirado do documento Projeto Educativo da Escola de Artes da Bairrada disponibilizado pelo diretor 
pedagógico. 
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Enquanto solista destaca-se a estreia da peça "Ocaso" para clarinete e orquestra de Nuno 

Figueiredo com a Orquestra Sinfónica da Póvoa de Varzim, a tourné a Londres que culminou na 

"Spring Yamaha Young Serie Artists Evening Concerts - London" e as tournées em Los Angeles, 

Irlanda e Michigan com a obra "Quarteto para o Fim dos Tempos" de Messiaen. Em 2006 foi 

considerado Figura da Semana pelo jornal Público e distinguido como Figura Jovem do Ano pela 

Gazeta do Interior com o (Des)Concertante Trio, do qual é membro fundador. Atualmente é 

professor na Universidade de Aveiro, Escola profissional e Conservatório de Música e Artes do Dão 

e Escola de Artes da Bairrada. 

Na sua prática regular como docente, procura, através da sua vasta experiência, investigação e 

reflexão, rever e atualizar a forma como é visto atualmente o ensino do instrumento, adotando 

estratégias de ensino/aprendizagem que se assemelhem o mais possível à realidade dos alunos de 

hoje, procurando uma via de ensino que não se foque apenas na música erudita. Acredita que a 

chave do sucesso tem sido a busca permanente do equilíbrio entre expectativa, orientação e 

motivação auxiliado por uma sólida base de trabalho árduo e bem estruturado e que isto tem 

resultado, ao longo dos seus anos de lecionação, em alunos talentosos, trabalhadores e 

promissores.  

2.2. Calendarização do ano letivo e carga horária de instrumento 

A calendarização geral do ano letivo 2019/2020, durante a qual decorreu esta Prática de Ensino 

Supervisionada foi a seguinte, tendo como base a calendarização disponibilizada pela Escola de 

Artes da Bairrada e a programação do orientador cooperante: 

Início do 1º Semestre 13 de Setembro 

Avaliação/Audição 9 a 13 de Dezembro de 2019 

Interrupção letiva de Natal 18 de Dezembro a 5 de Janeiro 

de 2020 

Retoma do 1º semestre 6 de Janeiro de 2020 

Prova Semestral 23 de Janeiro de 2020 

Final do 1º Semestre 24 de Janeiro de 2020 

Início do 2º Semestre 3 de Fevereiro de 2020 

Interrupção letiva de Carnaval 24 a 26 de Fevereiro de 2020 
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Avaliação/Audição 19 de Março de 2020 

Interrupção letiva da Páscoa 2 de Abril a 17 de Abril de 2020 

Prova Semestral -------------- 

Final do 2º Semestre 9 de Junho de 2020 

Tabela 12: Calendarização geral do ano letivo 2019/2020 

Tendo em conta que a carga horária semanal de instrumento por aluno é de 50 min. e tendo por 

base a calendarização acima, previu-se a realização de 14 aulas no 1º Semestre e 15 aulas no 2º 

semestre somando um total de 29 aulas.  

Devido à pandemia e à instituição do novo ensino à distância a audição prevista para 19 de Março 

e a prova semestral não se realizaram e o final do semestre foi adiado para 26 de Junho.                   

 

2.3. Avaliação da disciplina de instrumento 

Contrariamente ao que tem sido feito em anos anteriores na Escola de Artes da Bairrada, 

este ano a avaliação de cada aluno é feita semestralmente, exceto a avaliação dos alunos 

de iniciação que continua a ser trimestralmente. Ao longo de cada semestre/trimestre são 

avaliadas várias componentes, tais como: o comportamento, o interesse, os 

conhecimentos adquiridos, as capacidades desenvolvidas, as audições, as provas e ainda a 

prestação nos semestres/trimestres anteriores aquando da avaliação global.  

As percentagens relativas a cada um dos parâmetros de avaliação acima mencionados são 

as seguintes:  
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2.3.1 Parâmetros e critérios de avaliação 
 

Critérios de Avaliação Semestral – Instrumento 

 

Critérios gerais 

 

1º semestre 2º semestre 

Avaliação contínua a) 

Comportamento e 
interesse pela atividade 

musical 
20% 

70% 

20% 

70% Conhecimentos 
adquiridos e 
capacidades 

desenvolvidas 

50% 50% 

Avaliações trimestrais 15% 15% b) c)
 

Performance 

(audições) 
15% 15% 

 
TOTAL 

 

100% 

 

100% 

Tabela 13: Critérios de avaliação semestral 

 

a) Aspetos a ter em conta na avaliação contínua 

. Comportamento e interesse pela atividade musical 

1. Assiduidade, pontualidade e responsabilidade 

2. Relacionamento com o professor e com os colegas 

3. Participação 

4. Interesse 

5. Concentração 

6. Organização e material 

. Conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas  

1. Domínio técnico do instrumento 

2. Desenvolvimento motor 

3. Capacidade de leitura 
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4. Memória musical 

5. Interpretação musical 

6. Criatividade 

7. Trabalhos de casa 

8. Progressão 

 

b) Apresentação obrigatória de momento criativo livre com peso de 15% na nota final da prova.  

c) Recital público para alunos de 2º, 5º e 8º grau.  

 

Fórmula de cálculo de classificações finais de semestre 

Tabela 14: Fórmula de cálculo de classificações de semestre 

 

Critérios de Avaliação Trimestral – Instrumento 

Critérios gerais 1º período 2º período 3º período 

Avaliação contínua 
a) 

Comportamento e 
interesse pela 

atividade musical 
20% 

70% 

20% 

70% 

20% 

70% Conhecimentos 
adquiridos e 
capacidades 

desenvolvidas 

50% 50% 50% 

Avaliações trimestrais --- 15% 30% b) c)
 

Performance 

(audições) 
30% 15% --- 

 
TOTAL 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Tabela 15: Critérios de avaliação trimestral 

1º semestre 2º semestre 

Nota final 

(Nota 1º semestre x 4) + (nota 2º semestre x 6) 
 

10 
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a) Aspetos a ter em conta na avaliação contínua 

. Comportamento e interesse pela atividade musical 

1. Assiduidade, pontualidade e responsabilidade 

2. Relacionamento com o professor e com os colegas 

3. Participação 

4. Interesse 

5. Concentração 

6. Organização e material 

. Conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas  

1. Domínio técnico do instrumento 

2. Desenvolvimento motor 

3. Capacidade de leitura 

4. Memória musical 

5. Interpretação musical 

6. Criatividade 

7. Trabalhos de casa 

8. Progressão 

 

b) Apresentação obrigatória de momento criativo livre com peso de 15% na nota final da prova.  

c) Recital público para alunos de 2º, 5º e 8º grau.  

 

Fórmula de cálculo de classificações finais de período 

Tabela 16:Fórmula de cálculo das classificações finais de período 

1º período 2º período 3º período 

Nota final 

(Nota 1º período x 1) + (nota 2º 
período x 2) 

3 

(Nota 1º per. x 1) + (nota 2º per. x 2) 
+ (nota 3º per. x 3) 

6 



91 
 

Com base na calendarização geral disponibilizada pela EAB e na programação do orientador 

cooperante para o ano letivo ficou estabelecido que cada semestre seria dividido em duas partes e 

que no final de cada seria feita uma audição ou uma prova. Numa das partes seria dado especial 

atenção ao desenvolvimento e preparação para a performance em palco e na outra à técnica e 

destreza digital. Assim sendo no 1º semestre foi realizada uma audição a 12 de Dezembro e uma 

prova técnica a 23 de Janeiro e no segundo semestre estava prevista a realização de uma audição 

a 19 de Março e uma prova no final do ano letivo, que no caso do 2º, 5º e 8º grau seria uma prova 

global/recital.  

A estrutura da prova global do 5ºgrau rege-se pela seguinte tabela. As matrizes específicas das 

provas de final de período/ano de cada grau poderão ser consultadas nos anexos.  

 
 
 
Conteúdos 

Recital público com a duração máxima de 30 minutos. 

 Deverá incluir pelo menos uma peça do 3º e/ou 4º graus 

 Não deverá incluir obras de carácter técnico como estudos, a 
menos que os mesmos tenham qualidade artística para além da 
função didática.  

 Para flauta, oboé, clarinete, saxofone, fagote, trompa, trompete, 
trombone, tuba/eufónio, canto, violino, violeta, violoncelo e 
contrabaixo é obrigatória a apresentação de pelo menos uma 
peça de acompanhamento 

Domínio da 
avaliação 

Critérios gerais Critérios específicos % 

Performativo e psico-
motor 

Sentido de: 
- Espetáculo; 
-Responsabilidade 
artística; 
- compromisso artístico; 

- Postura em palco; 
- Rigor da 
indumentária 
apresentada; 

10% 

- Sentido de 
fraseado; 
- Qualidade sonora/ 
afinação; 
- Realização de 
diferentes 
articulações e 
dinâmicas; 

35% 

- Fluência, agilidade 
e segurança na 
execução; 
- Capacidade de 
concentração e 
memorização; 
- Capacidade de 
criar uma ambiência 
respeitando o estilo 
da obra; 

35% 
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- Capacidade de 
diagnosticar 
problemas e 
resolvê-los de 
imediato 

- Nível de 
dificuldade do 
repertório 
apresentado; 

5% 

- Criatividade e 
autonomia; 

15% 

Tabela 17: Matriz da prova global de 5º grau 

Nota: Com a instituição do regime de ensino à distância foram feitas algumas alterações ao 

processo de avaliação. Segue abaixo as indicações e instruções definidas em Conselho Pedagógico:  

 Os critérios de avaliação gerais para o período de ensino à distância passam a estar alocados 

aos itens de “Avaliação Contínua” a 100%. Na altura de atribuir avaliações, aos restantes itens 

deve ser atribuída a avaliação SEA (Sem Elementos de Avaliação). 

 Não haverá quaisquer momentos de avaliação em prova ou audição obrigatórios para todos os 

alunos, o que não impede que o professor de cada classe determine a sua existência ou não. A 

gestão dos momentos e objetos de avaliação deverá ser feita dentro de cada classe, sendo da 

exclusiva responsabilidade do professor. 

 Grupos de professores das mesmas disciplinas ou instrumentos podem definir critérios 

comuns. 

 Nenhum aluno deve ser prejudicado na avaliação por não ter possibilidades tecnológicas ou 

autonomia para realizar tarefas. Em caso de dúvidas sobre se tem ou não as possibilidades 

referidas, o benefício vai para o aluno. 

 Não há faltas injustificadas. Todas as faltas estão justificadas sem necessidade de intervenção 

do Encarregado de Educação. 
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3. Planificações, registo de aulas e avaliações 

Neste capítulo será feita uma descrição do processo desenvolvido com cada aluno ao longo da 

Prática de Ensino Supervisionada realizada na Escola de Artes da Bairrada.  

Todos os registos estão organizados por aluno contendo planificações; registo de aulas; avaliações 

e registo das atividades. 

Em relação à organização das planificações e relatórios, optou-se por fazer um plano sob a forma 

de unidades de conhecimento em que, na sua maioria, comtemplam um conjunto de duas ou mais 

aulas, de acordo com os objetivos definidos para cada aluno e a sua evolução e progresso ao longo 

das aulas. Cada unidade está dividida em duas partes, sendo elas: planificação (objetivos e 

bibliografia) e o relatório (observações e estratégias). Esta técnica foi usada por sugestão do 

orientador cooperante em detrimento dos relatórios semanais, pois tratam-se de aulas individuais 

em que os objetivos dependem da capacidade e evolução do aluno. Como cada aula tem uma 

estrutura associada a um objetivo geral curricular de competências a adquirir, as planificações e 

registos de aulas feitos desta forma, tornam o trabalho mais realista, estruturado e de mais fácil 

leitura em relação à descrição minuciosa de cada passo do aluno semanalmente.  

As aulas têm uma estrutura base, estando divididas em quatro partes (aquecimento e/ou escalas, 

estudos, peças e momento livre) no entanto nem sempre é possível ou proveitoso para o aluno 

cumprir a totalidade dessa estrutura ou seguir essa ordem.  

No registo das aulas observadas é apresentada uma síntese global onde é mencionado todo o 

repertório abordado e onde é feito um registo geral do desempenho e evolução do aluno bem 

como as estratégias aplicadas pelo professor cooperante.  

As planificações e registos das aulas de coadjuvação letiva encontram-se estruturados por aluno da 

seguinte forma:  

 -Semestres (dois semestres) 

 -Unidades de Ensino/Aprendizagem 

 -Recursos programáticos (aquecimentos/escalas, estudos e peças) 

 -Objetivos 

 -Estratégias 
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 -Registo e autorreflexão 

 -Observações 

 -Audições/Provas 

As aulas que foram lecionadas pelo professor cooperante, excecionalmente, encontram-se 

individualizadas e apenas é feito o resumo da observação da aula.   



95 
 

Devido à nova modalidade de ensino à distância instituída na sequência da pandemia do Covid-19 

e à necessidade de descoberta e exploração de novos métodos e plataformas de forma a manter o 

prosseguimento das aulas com o menor constrangimento possível, as aulas desta unidade foram 

ministradas tanto pelo professor cooperante como pela aluna estagiária.   

A primeira fase, que decorreu entre os dias 19 de março e 2 de abril, constituiu-se num período 

experimental de adaptação a fim de perceber qual a estratégia que melhor se adequaria à situação. 

Assumiu-se desde início que recorrer a aulas síncronas em direto por videoconferência não seria a 

estratégia mais viável, devido à latência, então foi pedido aos alunos que procedessem ao envio de 

vídeos com o programa que estava a ser trabalhado até ao dia anterior ao da aula, para no dia da 

aula os professores fazerem o seu comentário apreciativo por escrito ou através de um vídeo 

explicativo.  

 

A segunda fase iniciou após a interrupção letiva das férias da páscoa. Foi realizada uma 

videoconferência com todos os alunos e professores da classe de forma a fazer um ponto de 

situação e definir os objetivos de trabalho para o final do ano letivo. Os alunos afirmaram não se 

sentirem sobrecarregados com as tarefas pedidas na disciplina de instrumento e que até ajudava a 

desanuviar e a fugir da rotina da escola. Todos os alunos preferiram continuar com o processo de 

submissão de vídeos que estava em uso até então em detrimento de aulas por videochamada 

alegando que se sentiam mais confortáveis e que assim tinham mais tempo para gravar e mostrar 

o trabalho desenvolvido ao longo da semana. Apesar do método de submissão de vídeos continuar 

optou-se por instituir aulas síncronas, em que, através de videoconferência, eram ouvidos e 

analisados os vídeos recebidos e feita uma apreciação crítica.  

Para não sobrecarregar os alunos e promover a motivação intrínseca, que se tornou um fator crucial 

para o desenvolvimento e evolução nestas circunstâncias, o orientador cooperante disponibilizou 

um conjunto de obras apelativas e direcionadas para cada aluno, assim como os respetivos play-

alongs para ouvirem e escolherem as que gostariam de trabalhar. O objetivo seria cada aluno 

apresentar uma obra na audição final que seria pré-gravada e disponibilizada online apenas para 

amigos e familiares dos alunos.  

Outro dos objetivos delineados foi continuar com o ensemble. Desta forma foi pedido aos alunos 

para submeterem as gravações das obras anteriormente definidas, tendo sido propostas algumas 

sugestões de melhoria e dicas de gravação afim de facilitar a colagem. O resultado final foi 

mostrado em aula.  

Adenda - E@D 
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O último objetivo, facultativo, proposto pelo orientador cooperante consistia num desafio em 

família onde se propôs aos alunos mobilizarem os familiares com quem residem, escolher uma 

música preferencialmente portuguesa e fazer uma pequena gravação que, se autorizado por todos, 

seria disseminada pelos meios sociais da escola.   
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Alunos atribuídos para a prática de ensino supervisionada 

A classe de clarinete deste ano letivo é composta por 5 alunos e como esse número está dentro do 

estipulado no plano de formação foram-me todos atribuídos para a Prática de Ensino 

Supervisionada, sendo três alunos do 5º grau, um aluno do 4ºgrau e um aluno de Iniciação III. O 

Aluno 1 e 5 foram atribuídos para a prática observada e os restantes para a prática de coadjuvação 

letiva. Quando me foi permitido, também lecionei os alunos atribuídos para prática observada de 

forma a adquirir mais experiência e usufruir de mais tempo de lecionação, o que ainda se tornou 

um fator de maior valor por a meio do 2º semestre ter sido instituído o regime de ensino à distância 

e isso ter constrangido significativamente a prática pedagógica de coadjuvação letiva.  

Prática pedagógica de coadjuvação letiva- Aulas lecionadas 

Nome do 

aluno 

Idade Ano/Grau Dia Hora da aula Carga 

horária 

Aluno 2 15 anos 5º grau Quinta- feira 13:25 50 min. 

semanais 
Aluno 3 15 anos 5ºgrau 14:15 

Aluno 4 13 anos 4ºgrau 16:20 

Participação em atividade pedagógica do orientador cooperante- aulas observadas 

Nome do 

aluno 

Idade Ano/Grau Dia Hora da aula Carga 

horária 

Aluno 1 15 anos 5ºgrau Quinta-feira 12:25 50min. 

semanais 
Aluno 5 8 anos Iniciação III 17:35 

Tabela 18: Alunos atribuídos para a prática de ensino supervisionada 

A disciplina de instrumento visa o desenvolvimento individual das faculdades específicas inerentes 

ao desempenho instrumental, proporcionando ao aluno um domínio dos aspetos técnicos e 

expressivos, sob a orientação exclusiva do professor. Assim, em discussão com o orientador 

cooperante, decidimos definir objetivos a curto, médio e longo prazo específicos para cada aluno 

da classe, de forma a facilitar a planificação das aulas ao longo do ano letivo. Segue-se então, antes 

de cada planificação, uma breve descrição de cada aluno e os respetivos objetivos delineados para 

cada um.  
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3.1 Aluno 1- Aula observada 

Breve descrição: 

O Aluno 1 é atualmente aluno do 5ºgrau. Iniciou os seus estudos musicais na Escola de Artes da 

Bairrada (EAB) com o prof. Sérgio Neves e nunca ingressou em nenhuma banda filarmónica ou 

algum agrupamento semelhante. Durante o seu percurso académico participou ativamente em 

várias audições de classe e interdisciplinares assim como em concertos e espetáculos dinamizados 

pela escola. Tem uma postura calma e reage bem ao que lhe é pedido, no entanto tem alguma 

dificuldade na aquisição de certos conhecimentos e estratégias de estudo regular dificultando o seu 

progresso gradual.  

O aluno tem como objetivo desenvolver os seus conhecimentos musicais e clarinetísticos e estar 

inserido na comunidade escolar da EAB, participando prontamente em todas as atividades. 

Pretende superar o nível que atingiu no ano letivo anterior e terminar este ciclo (5ºgrau) da melhor 

forma.  

Sugestão de objetivos: 

 Curto prazo: 

Tornar o stacatto mais nítido, fluente e de melhor qualidade; 

Aperfeiçoar noções sobre o instrumento: respiração, articulação, dinâmicas, afinação e qualidade 

do som; 

Aperfeiçoar mecanismos técnicos: velocidade agilidade, fraseado, controlo sonoro e mecânico de 

toda a extensão; 

Desenvolver noções simples de análise e interpretação musical; 

Promover hábitos e métodos de estudo. 

 Médio prazo: 

Tornar mais fluida a leitura rítmica e melódica; 

Promover a concentração; 

Promover a capacidade de escolha de material adequado; 

Desenvolver a capacidade de se pronunciar criticamente em relação à sua prestação; 
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Desenvolver as capacidades auditivas; 

Desenvolver o domínio do registo sobreagudo. 

 Longo prazo: 

Desenvolver sensibilidade em relação ao som e à música de forma crítica, fundamentada e 

contextualizada; 

Promover a motivação intrínseca; 

Desenvolver a destreza técnica; 

Desenvolver a fluência musical; 

Melhorar as capacidades interpretativas; 

Promover o desenvolvimento de um pensamento artístico, crítico, criativo e principalmente capaz 

de resolver problemas.  
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Planificações e registo de aulas 

Nome do aluno: Aluno 1 

Grau: 5º     Instrumento: Clarinete    Curso: Básico Supletivo 

Idade: 14 anos    Ano escolar: 9º 

Carga horária semanal: 50 minutos 

 

Desde o dia 3 de outubro a 22 de maio do ano letivo de 2019/2020 que observei as aulas desta 

aluna, e os conteúdos programáticos foram os seguintes:  

1º Semestre 

Aquecimento/Escalas Estudos Peças 

- 12as em cromatismos com 

resolução de 2ªmenor; 

- Exercícios de articulação 

inseridos nas escalas; 

- Escala de Sol Maior; 

 

- Estudo nº4 (4b), nº2 (4a) de 

“ClarinetTalents nível 4” de 

Sérgio Neves; 

- Estudo nº5 de “40 Études” 

de V. Blancou (1ºvol.); 

- Estudo nº4 da secção IV 

Chord Studies de “Pratical 

elementar school for the 

clarinet” de F. Demnitz; 

- Hernando’s Hideaway by 

Richard Adler and Jerry Ross 

from ABSRM #4 2014-2017; 

- Andante pacifico com 

rubato by Paul Harris from 

ABSRM #4 2014-2017. 

2º Semestre 

Aquecimento/Escalas Estudos Peças 

- Escala de Sol Maior e 

relativa menor com os 

respetivos exercícios; 

- Exercícios de respiração; 

- Escala cromática e 

exercícios de articulação; 

 

- Study in C by Freidrich 

Demnitz from ABSRM #4 

2014-2017; 

- Estudo nº22 by Sérgio 

Neves from “Altissimo 

Registo”; 

- Rumba du Soir by Marie-

Luce Schmitt from ABSRM #4 

2014-2017; 

-Allegro moderato- Lefèvre 

from ABSRM #5 2008-2013; 

- Burlesque- Ferguson from 

ABSRM #5 2008-2013; 

- Frühlingslied- Mendelssohn 

from ABSRM #5 2008-2013;  

- Yesterday for clarinet 

quartet by Lennon and 

McCartney Arr: Gareth 

Brady; 

- Irish Suit- Arr: Elliot A. Del 

Borgo; 

- Song for health from 

#musicdoesntstop by Martin 

Schippers and Steven 

Verhelst. 
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Estratégias mais usadas com a aluna: 

Exercícios de imitação: foram realizados tendo como principal enfoque a correta posição da língua 

quando articula, a coluna de ar e diferentes articulações (normal e tenuto). Também foi pedido à 

aluna que criasse a sua própria variação do exercício para o professor repetir de modo a ela ter uma 

melhor perceção da maneira como ela toca em relação ao que soa e ao que ela pretende que soe.   

Isolamento de passagens (todo-parte-todo): foram escolhidas certas passagens de estudos/peças 

onde se notou maior dificuldade de execução por parte da aluna. O professor ia exemplificando e 

pedindo para a aluna repetir, fazendo em conjunto com a aluna, com diferentes articulações, 

aumentando a velocidade gradualmente, desconstruindo a passagem e repetindo certas partes 

consecutivamente até o movimento ficar mecanizado e também variando a ordem das notas. 

Quando todo esse processo tivesse terminado e a aluna tivesse munida de ferramentas para suprir 

as suas dificuldades, voltávamos novamente a integrar a passagem no estudo/peça.  

Playalongs: foi utilizado o recurso dos playalongs com o intuito de atingir vários objetivos 

nomeadamente: contribuir para a motivação intrínseca da aluna, poder ter o acompanhamento 

disponível para estudo onde e quando precisasse, auxiliar no aperfeiçoamento das noções de 

afinação, dinâmicas e qualidade de som, auxiliar na perceção e compreensão da pulsação e do ritmo 

e desenvolver o hábito e experiência de tocar em conjunto.  

Entoação: o professor recorreu a alguns exercícios de entoação de forma a trabalhar a colocação 

com a finalidade de melhorar a sonoridade, o timbre, a afinação e a ressonância principalmente 

nas notas do registo sobreagudo. O exercício consistia em inicialmente o professor escolher três 

notas (maioritariamente algum excerto do repertório que estivesse a ser trabalhado), tocar para 

ficar com a referência e de seguida cantar, trocando a ordem das notas. A aluna repetia cada 

sequência de três notas que o professor cantava e criava as suas próprias sequências, com essas 

mesmas notas, para o professor repetir. Quando fosse percetível que a aluna já mostrava facilidade 

no exercício, ou seja, que já conhecia bem a altura dos sons, já conseguia atingir a colocação correta 

e conseguia cantar afinado a sequência de notas era alterada.  

Exercícios de respiração: ao longo do ano, mas principalmente no segundo semestre notámos que 

a aluna não atingia o volume sonoro que seria espectável no grau em que se encontra, 

principalmente por não utilizar a respiração diafragmática não exercendo a pressão no ar 

necessária. Isto dificultava muito tocar as notas do registo sobreagudo, o desenvolvimento de um 

maior âmbito de dinâmicas e a estabilidade do som. Foram então utilizados vários exercícios de 
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respiração nomeadamente soprar para o instrumento sem boquilha, a técnica da cadeira (que se 

encontra explicada no registo e autorreflexão), notas longas, entre outros.  

Escolha de material: o uso de palhetas brandas e de muito fácil emissão também mostrou ser um 

fator contra a correta respiração e o alcance das notas do registo sobreagudo. Ao longo das aulas 

foram vários os momentos dedicados à escolha e avaliação do material de forma a indicar à aluna 

que material era mais indicado para ela.   

 

Registo e autorreflexão: 

Numa primeira apreciação o Aluno 1 é um aluno com potencial, no entanto não transparece 

despender do tempo necessário para o estudo e consequente evolução no instrumento. No início 

do ano foi necessária uma grande persistência por parte do professor no trabalho de base para 

voltar a adquirir as competências que tinha atingido no final do ano letivo anterior. Notou-se que 

por vezes os aspetos trabalhados na aula anterior surgiam na aula seguinte num nível igual ou 

inferior e nesses momentos o professor cooperante sentiu necessidade de despender do tempo de 

aula para completar o processo de estudo que deveria ter sido efetuado previamente em casa.  

Após conclusão do primeiro semestre o professor deparou-se com a necessidade de desenvolver 

ferramentas que permitissem ao aluno ganhar referências auditivas do material que apresenta em 

sala de aula. Assim o professor optou por tocar mais em sala de aula, disponibilizar os playalongs 

com a parte de clarinete também para o aluno poder consultar e sugerir algumas gravações/vídeos 

no youtube ou em plataformas semelhantes para o aluno ouvir.  

Ao longo do segundo semestre notou-se grande evolução na facilidade de alcance das notas do 

registo sobreagudo e na respetiva colocação. Melhoria na agilidade e destreza digital e na qualidade 

de som, também devido à alteração de material. Apesar destes pontos positivos houve um fator 

que regrediu, que foi a estabilidade do som, no entanto com as chamadas de atenção e o uso de 

exercícios e técnicas corretos e adequados o problema aos poucos foi se resolvendo.  

O professor cooperante deu-me a possibilidade de comentar a prestação do Aluno 1 regularmente 

e fazer alguma sugestão se assim o entendesse. Nessas situações aproveitei para sugerir uma 

técnica que recorre ao uso de uma cadeira e que consiste em sentar a meio da cadeira, levantar os 

pés do chão e tocar. Este exercício serve para termos noção da localização do diafragma, como se 

realiza a respiração diafragmática e que pressão é necessária para a sua correta realização. Também 
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sugeri alguns movimentos de forma a explicar na prática a sensação de pulsação e estabilidade 

rítmica.  

Ao longo do ano, registei uma notável evolução na interpretação das peças, mais rica a nível de 

diferenciação de dinâmicas principalmente. A qualidade do som também melhorou 

significativamente.  Considero que o Aluno 1 tem ainda possibilidade de evoluir em muitos aspetos, 

principalmente no que diz respeito à agilidade e destreza técnica e na velocidade e fluidez da 

articulação.
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3.2. Aluno 5- Aula observada 

Breve descrição: 

 O Aluno 5 é atualmente aluno da Iniciação III. Iniciou os seus estudos musicais na Escola de Artes 

da Bairrada (EAB) com o prof. Sérgio Neves no presente ano letivo. É um aluno inteligente e 

interessado e demonstra capacidade e predisposição para a música. É um aluno bastante ativo e 

comunicativo, mas quando se depara com certas dificuldades torna-se um pouco introvertido. O 

facto de a irmã também estudar música e do pai ser músico amador contribui para a sua motivação, 

estudo regular e sólida evolução.  

O aluno tem como objetivo desenvolver os seus conhecimentos musicais e clarinetísticos de forma 

a divertir-se e disfrutar do ato de tocar de clarinete juntamente com o pai e a irmã. Pretende 

também, tal como eles, ingressar na banda filarmónica, quando tiver adquirido as competências 

necessárias. Enquanto aluno da EAB, tem como objetivo estar inserido na sua comunidade escolar 

e participar assiduamente nas suas atividades.  

Sugestão de objetivos: 

 Curto prazo: 

Conhecer e aprender a manusear o instrumento; 

Adquirir a postura correta na execução do clarinete; 

Adquirir e desenvolver aspetos relacionados com a emissão do som: postura, respiração, posição 

correta da embocadura e articulação; 

Aprender as primeiras notas (da mão esquerda);  

Aprender e desenvolver melodias simples; 

 Médio prazo: 

Desenvolver a adaptação ao instrumento e a técnica do mesmo; 

Desenvolver a emissão de som e o domínio das primeiras notas; 

Adquirir competências a nível de pulsação e capacidade de realização de ritmos simples; 

Desenvolver a criatividade e interpretação musical; 

Desenvolver a capacidade psico-motora; 
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Adquirir e consolidar a correta dedilhação de cada nota; 

 Longo prazo: 

Desenvolver a autonomia; 

Desenvolver a capacidade de identificar problemas e resolvê-los; 

Desenvolver a capacidade de concentração e memorização; 

Desenvolver a capacidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos em aula; 

Desenvolver a técnica do instrumento e a destreza digital; 

Promover a motivação intrínseca. 
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Planificações e registo de aulas 

Nome do aluno: Aluno 5 

Grau: Iniciação III     Instrumento: Clarinete    Curso: Básico Supletivo 

Idade: 8 anos    Ano escolar: 3º ano 

Carga horária semanal: 50 minutos 

 

Desde o dia 3 de outubro a 22 de maio do ano letivo de 2019/2020 que observei as aulas deste 

aluno, e os conteúdos programáticos foram os seguintes:  

1º Período 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Exercícios de imitação: 

ritmo/pulsação (com palmas, 

estalinhos e pés); articulação 

(com sílabas e durações 

diferentes) e entoação 

(cantando juntamente com o 

piano) 

- Lesson two até lesson four 

de “Introducing the clarinet” 

by James Rae; 

- Unidade 7 de “Academia do 

clarinete” de Sérgio Neves; 

- Livro “Nota a Nota” desde 

“Apenas” (1) até “Diabrete” 

(15); 

2º Período 

Aquecimento/Escalas Estudos Peças 

- Exercícios de imitação; 

- Exercícios de entoação; 

- Exercícios de articulação; 

- Exercícios de mecanismos; 

-Unidade 8 até unidade 11 de 

“Academia do clarinete” de 

Sérgio Neves; 

- Lesson four até lesson eight 

do “Introducing the clarinet” 

by James Rae; 

Músicas tradicionais:  

- Malhão; 

- Hino da alegria; 

- Machadinha; 

- Pombinhas da Catrina; 

- Triste viuvinha; 

3º Período 

Aquecimento/Escalas Estudos Peças 

- Exercício de 12as; 

- Escala de Fá maior;  

- Lesson nine até lesson 

twelve do “Introducing the 

clarinet” by James Rae; 

Músicas tradicionais: 

-Hino da alegria; 

- Balão do João; 

 

Estratégias mais usadas com o aluno: 

Exercícios de imitação. Nesta fase da aprendizagem é fundamental o aluno ver como o professor 

faz e como toca, e tentar imitar, de forma a ter uma referência de como fazer bem. Estes exercícios 

de imitação foram bastante usados principalmente no início do ano e focaram-se em várias áreas 

do conhecimento. Inicialmente foram usados jogos de ritmo/pulsação através da imitação de 



107 
 

pequenas frases rítmicas com palmas, estalinhos e pés, começando com frases mais curtas e 

aumentando ao longo das aulas. Por vezes o professor pedia ao aluno para ele criar pequenas frases 

rítmicas para o professor imitar. Este jogo permitiu ao aluno transportar os conhecimentos 

adquiridos nas aulas de formação musical para a aula de instrumento, dar a perceber ao professor 

qual o nível em que o aluno estava na questão do ritmo e da pulsação e por à prova a capacidade 

de memorização, reação, interação e aplicação dos conhecimentos do aluno.  

De seguida foram inseridos jogos de articulação com diferentes sílabas (tu-tu/du-du) de forma a 

mostrar e começar a trabalhar com o aluno diferentes tipos de articulação. Este jogo pretende não 

só abordar diferentes articulações, mas também trabalhar a coluna de ar com a inserção de algumas 

dinâmicas. 

Numa última etapa foram inseridos os jogos de entoação em que o professor tocava algumas notas 

ao piano e pedia para o aluno cantar. Neste exercício foi possível trabalhar a colocação, a afinação, 

o timbre e a ressonância.  

Exercícios de mecanismos: Sempre que era ensinada uma nova nota/posição o professor aplicava 

alguns exercícios de mecanismos de forma a o aluno começar a ganhar habilidade, agilidade e 

destreza digital.  

Play-alongs: foi utilizado o recurso dos play-alongs com o intuito de contribuir para a motivação 

intrínseca do aluno e auxiliar na perceção e compreensão da pulsação e do ritmo. Outra vantagem 

é que podia ter o acompanhamento disponível para estudo onde e quando precisasse. 

Uso de espelho: Com as mudanças de instrumento e aumento da dificuldade de emissão de som o 

aluno começou a adotar uma postura mais tensa e torta. De forma a tornar o aluno mais consciente 

em relação a isso, e para além das chamadas de atenção, o professor optou por vezes pôr o aluno 

a tocar frente ao espelho para ele próprio se observar e corrigir.  

Movimento: Por vezes o aluno demonstrou dificuldades na perceção da pulsação, do tempo ou até 

mesmo na divisão do compasso e nessas situações o professor utilizou o movimento como 

estratégia pondo o aluno a andar, marchar ou dançar ao som dos play-alongs. 

Géstica: Através de alguns movimentos realizados pelo professor enquanto o aluno tocava, 

tentando ajudar o aluno com questões de tempo e altura das notas.  
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Estímulo através do reforço positivo e do elogio: mostrando e realçando as pequenas conquistas 

que o aluno ia alcançando, motivando-o e suscitando um ambiente um pouco mais descontraído 

em sala de aula. 

Acuidade auditiva: Desde o início do ano que foram realizados exercícios de forma a trabalhar e 

estimular a perceção auditiva do aluno, inicialmente o professor recorria ao piano e fazia alguns 

exercícios de entoação com o aluno. Depois, recorrendo à imitação, começou a fazer alguns 

exercícios técnicos sem recurso a nenhuma partitura para o aluno, auditivamente, perceber que 

notas estavam a ser tocadas e imitar. Com as peças tradicionais pedia ao aluno para as cantar antes 

de tocar.  

Memorização: A memorização também foi uma estratégia adotada desde inicio, desde os jogos de 

articulação, aos jogos rítmicos, os exercícios de mecanismos e as ferramentas para trabalhar a 

acuidade auditiva ao mesmo tempo também trabalhavam e desenvolviam a capacidade de 

memorização. Com isto, o aluno facilmente memorizou as peças tradicionais trabalhadas ao longo 

do 2º período.  

 

Registo e autorreflexão: 

O Aluno 5 demonstra ser um aluno bastante enérgico e interessado pelo mundo do clarinete. O 

facto de a irmã também estudar clarinete e o pai ser clarinetista amador facilitam todo o processo 

de aprendizagem e estudo, e contribuem para a motivação do aluno. Demonstra aptidão e 

facilidades na aquisição das primeiras competências no instrumento. O facto de ter iniciado a sua 

aprendizagem na flauta de bisel, depois progressivamente ter passado para o ‘clarisax’ e mais tarde 

ter iniciado na requinta, tudo de forma progressiva e sem trocas abruptas fez com que o aluno 

conseguisse adquirir solidamente as bases da respiração, da embocadura e da articulação, evitando 

o possível surgimento de maus vícios ou o confronto com dificuldades desmotivadoras.  

No geral demonstra ser um aluno bastante ativo e interativo nas aulas, alinhando em todas as 

propostas feitas pelo professor, no entanto, à medida que o nível de competências a adquirir se vai 

tornando mais exigente e o aluno se sente confrontado com dificuldades que à primeira vista não 

sabe como resolver torna-se bastante introvertido e por vezes sem reação deixando de reagir ao 

que lhe é perguntado ou sugerido. De forma a contornar isso, o professor deixa a problemática de 

lado durante alguns segundos, tenta desviar a atenção do aluno para algo que não esteja 
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relacionado e faz algum tipo de jogo que envolva o movimento corporal de forma a voltar a ter a 

interação do aluno e depois tenta abordar novamente a problemática de outra forma. 

Ao longo do 2º período o aproveitamento do Aluno 5 foi excelente tendo cumprido regularmente 

e com qualidade todas as tarefas sugeridas pelo professor. O empenho e interesse tanto nas aulas 

como no seu estudo individual em casa com auxilio dos familiares contribuiu para a sua evolução e 

progresso gradual. A memorização foi a competência mais trabalhada e desenvolvida ao longo 

deste período, através de todos os exercícios já referidos anteriormente com o objetivo de 

trabalhar e desenvolver a acuidade auditiva do aluno. Isto resultou na capacidade e facilidade de 

memorizar um conjunto de músicas tradicionais.  

Devido à pandemia do Covid-19 foi necessário instituir o “ensino à distância”, o que em aulas 

práticas como as de instrumento dificulta muito tanto a explicação, exemplificação e passagem de 

conhecimento como o entendimento e consequente aquisição e compreensão de competências de 

maneira correta e eficiente. Este cenário ainda se torna mais complicado em alunos de iniciação, 

porque ainda não têm os conhecimentos bem solidificados e muitas vezes os pais não são da área 

e não conseguem auxiliar os filhos. Felizmente o Aluno 5 tem a irmã que estuda clarinete com muito 

bom aproveitamento e o pai que é músico amador e que se mostram sempre disponíveis para o 

auxiliar. Assim, mesmo nas novas circunstâncias e depois de todo o período de adaptação, o aluno 

continuou com o excelente aproveitamento e desenvolvimento que vinha a demonstrar até então. 

O seu nível de interesse, motivação e empenho também não diminuiu de forma alguma tendo o 

aluno enviado sempre o material pedido para cada aula, às vezes até mais.  

Fazendo uma análise geral ao desempenho, aproveitamento e progresso do Aluno 5 ao longo deste 

primeiro ano de iniciação ao clarinete considero ter sido um ano fulcral e, apesar das 

condicionantes, bastante eficaz para o desenvolvimento clarinetístico e musical do aluno a curto e 

médio prazo. Alcançou todos os objetivos delineados e adquiriu todas as competências estipuladas 

para o seu grau de ensino. Claramente que o seu percurso musical está agora a começar, mas a 

continuar assim alcançará ótimos resultados a nível musical e clarinetístico.   
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3.3. Aluno 2- Aulas de coadjuvação letiva 

Breve descrição: 

O Aluno 2 é aluno do 5º grau. Iniciou os seus estudos musicais na Escola de Artes da Bairrada (EAB) 

com o prof. Sérgio Neves e nunca ingressou em nenhuma banda filarmónica ou algum agrupamento 

semelhante. Durante o seu percurso académico participou ativamente em várias audições de classe 

e interdisciplinares assim como em concertos e espetáculos dinamizados pela escola. Demonstra 

predisposição e capacidade para o instrumento e até algumas facilidades. É interessado e atento 

reagindo rapidamente ao que lhe é sugerido.  

Tem como objetivo desenvolver os seus conhecimentos musicais e clarinetísticos e estar inserido 

na comunidade escolar da EAB, participando ativamente em todas as atividades. Pretende superar 

o nível que atingiu no ano letivo anterior e terminar este ciclo (5ºgrau) da melhor forma. 

Sugestão de objetivos: 

 Curto prazo: 

Corrigir e estabilizar a postura e a embocadura (bochechas); 

Desenvolver a acuidade auditiva; 

Aperfeiçoar noções sobre o instrumento: respiração, articulação, dinâmicas, afinação e qualidade 
do som; 

Aperfeiçoar mecanismos técnicos: velocidade, agilidade, fraseado, controlo sonoro e mecânico de 
toda a extensão; 

Promover hábitos e métodos de estudo; 

 Médio prazo: 

Desenvolver noções simples de análise e interpretação musical; 

Desenvolver a capacidade de memorização e concentração; 

Promover a capacidade de escolha de material adequado; 

Desenvolver a capacidade de se pronunciar criticamente em relação à sua prestação; 

Desenvolver o domínio do registo sobreagudo; 

Desenvolver a capacidade de reconhecer e interpretar diferentes estilos e géneros musicais; 

 Longo prazo: 

Desenvolver sensibilidade em relação ao som e à música de forma crítica, fundamentada e 
contextualizada; 

Promover a motivação intrínseca; 
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Melhorar as capacidades interpretativas de forma a cativar a audiência; 

Desenvolver a fluência da leitura rítmica e melódica; 

Executar em público o programa estudado com a maturidade adequada à fase de ensino em que 
se encontra. 
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Planificações e registo de aulas 

Nome do aluno: Aluno 2 

Grau: 5º grau     Instrumento: Clarinete    Curso: Básico Supletivo 

Idade: 14 anos    Ano escolar: 9º ano 

Carga horária semanal: 50 minutos 

 

O orientador cooperante deu-me a oportunidade de assistir a algumas aulas antes de começar a 

lecionar para me ambientar à escola, aos alunos e a todo o processo. Segue abaixo as estratégias e 

registos das aulas assistidas e as planificações das aulas lecionadas. As aulas das unidades 1 a 4 

foram lecionadas pelo professor cooperante.  

1º Semestre 

 

Unidade: 1        Número de aulas: 2         Datas: 10/10/2019; 17/10/2019;  

 
Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Durante esta unidade o 
aquecimento foi realizado 
pela aluna antes da aula; 

- Estudo nº4 (4b) de “ 
ClarinetTalents nível 4” de 
Sérgio Neves; 

-Valsa opus 54 nº1- Dvorak 
(ABSRM #4 2013-2017); 
-Hernando’s Hideaway- Adler 
& Ross (ABSRM #4 2013-
2017); 
-Andante pacífico com 
rubato- Paul Harris (ABSRM 
#4 2013-2017); 
-“Melodia da saudade” 
Fernando Daniel. 

 

Estratégias: 

-Alerta para a propriocepção; 

-Isolamento de passagens (todo-parte-todo) com repetição das mesmas em diferentes velocidades; 

(progressivamente) e diferentes articulações; 

-Feedback corretivo; 

-Anotação de informações importantes na partitura; 

-Estímulo através do reforço positivo. 

 

Registo: 

Na primeira aula o professor começou por me apresentar ao aluno e vice-versa explicando o porquê 

da minha presença de agora em diante.  
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Não foi realizado nenhum tipo de aquecimento pois o aluno já o teria feito antes da aula, portanto 

a aula começou diretamente com as peças. Foi dado grande enfoque ao movimento do corpo, à 

postura do aluno e à sua liberdade corporal enquanto toca adequando-o ao estilo da obra e ao 

fraseado. No estudo o professor focou a sua atenção na divisão deste em partes musicalmente 

lógicas e no isolamento e estudo de passagens com o auxilio do metrónomo aumentando a 

velocidade progressivamente.  

O projeto educativo da escola propõe a exploração da improvisação e da criatividade em todas as 

aulas dos diversos domínios, assim nestas aulas de instrumento foram dedicados alguns minutos a 

um momento livre. Com este aluno o professor pediu que ele escolhesse uma música que gostasse 

e que tirasse a melodia de ouvido. O aluno demonstrou grande facilidade na sua memorização e 

bastante motivação ao executá-la.  
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Unidade: 2        Número de aulas: 1         Datas: 31/10/2019;  

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Durante esta unidade o 

aquecimento foi realizado 

pela aluna antes da aula; 

 -Valsa opus 54 nº1- Dvorak 

(ABSRM #4 2013-2017); 

-Hernando’s Hideaway- Adler 

& Ross (ABSRM #4 2013-

2017); 

-Andante pacífico com 

rubato- Paul Harris (ABSRM 

#4 2013-2017); 

-“Melodia da saudade” 

Fernando Daniel. 

 

Estratégias: 

Alerta para a propriocepção; 

Feedback corretivo; 

Anotação de indicações importantes na partitura; 

Perceção através da resolução de problemas; 

 
Registo: 

A aula iniciou com o ensaio com o pianista acompanhador. O facto de o aluno estudar e na aula 

trabalhar regularmente com o auxílio dos playalongs facilitou todo o processo de junção com o 

pianista, não demonstrando qualquer dificuldade nesse aspeto. 

A segunda parte da aula foi dedicada exclusivamente ao momento livre. Tendo já a melodia 

memorizada da aula anterior, nesta aula o professor ajudou o aluno a descobrir as cifras da obra. 

Depois foi lhe pedido que arpejasse os acordes e ornamentasse a melodia. Apesar de ser um 

domínio de alguma insegurança para o aluno, esta não demonstrou qualquer tipo de 

constrangimento tentando cumprir à risca o pedido do professor. Este momento livre, sugerido 

pela escola, e da maneira que o professor o está a aplicar ou a atividade que pretende desenvolver 

com o aluno faz com que este desenvolva e transporte uma série de competências adquiridas 

noutras disciplinas para a disciplina de clarinete, que não aconteceria se nos cingíssemos apenas ao 

programa do instrumento e à estrutura normal da aula standard. Faz também com que seja possível 

expor o aluno a outros estilos de música que vão mais ao encontro do seu gosto pessoal.  
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Unidade: 3       Número de aulas: 2         Datas: 14/11/2019; 28/11/2019;  

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Exercícios de articulação na 

escala de Dó maior. Arpejo 

maior e arpejo da 7ª da 

dominante;  

- Exercícios de mecanismos 

na escala cromática; 

- Estudo nº15, Jacques 

Lancelot (25 etudes faciles et 

progressives pour clarinete); 

- Leitura à 1ª vista; 

- Hernando’s Hideaway- 

Adler & Ross (ABSRM #4 

2013-2017); 

- Andante pacífico com 

rubato- Paul Harris (ABSRM 

#4 2013-2017). 

 

Estratégias: 

Feedback corretivo; 

Alerta para a propriocepção; 

Estudo com o metrónomo aumentando a velocidade progressivamente; 

Uso de diferentes articulações; 

Perceção através da resolução de problemas; 

Recurso à imagética; 

 

Registo: 

Nesta unidade foi dado mais enfoque ao desenvolvimento da técnica de forma a suprimir as 

dificuldades técnicas oferecidas pelas peças e alcançar uma melhor performance. Foram feitos 

vários exercícios de mecanismos na escala cromática e exercícios de articulação na escala de dó 

maior. O objetivo primordial era conseguir uma boa coordenação entre a articulação e a destreza 

digital com um som timbrado no registo agudo.  

Nas peças o feedback corretivo esteve muito presente para alertar o aluno em relação à qualidade 

da articulação e do timbre do som como tinha sido trabalhado nos exercícios anteriores. O 

professor tentou explorar a movimentação corporal com o aluno de forma consciente e coerente 

com a obra, mas por estar tão focado na partitura e no receio de errar o exercício não sortiu um 

resultado tão eficaz quanto seria esperado. Ainda nas peças foi trabalhada também a musicalidade 

e a forma de interpretar certas indicações escritas na partitura, o aluno respondeu prontamente, 

mas demonstrou alguma dificuldade nomeadamente ao tentar reproduzir um ataque e um som 

mais dolce e mais cuidado, acabando por exagerar e mostrar debilidade o que se traduziu em 

dificuldade em iniciar a obra por falta de consistência no som.  
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No final da aula ainda foi possível dedicar algum tempo à leitura à primeira vista, tendo-se optado 

por ler partes de alguns estudos que eventualmente serão trabalhados no futuro.   
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Unidade: 4        Número de aulas: 1         Datas: 5/12/2019;  

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Durante esta unidade o 

aquecimento foi realizado 

pela aluna antes da aula; 

 - Andante pacífico com 

rubato- Paul Harris (ABSRM 

#4 2013-2017); 

 

Estratégias: 

Isolamento de passagens; 

Entoação;  

Jogos de imitação; 

Perceção através da resolução de problemas; 

 

Registo: 

Esta aula foi dedicada exclusivamente à aplicação de uma nova estratégia pelo professor 

cooperante que consistia no isolamento e entoação de passagens com cerca de três notas. Ou seja, 

foi escolhido um excerto de três notas da peça em causa e foi entoado, alternando a ordem das 

notas. O professor exemplificava e o aluno imitava e vice-versa, dando espaço ao aluno para criar. 

O professor tentava imitar exatamente o que o aluno tinha acabado de fazer de forma a questioná-

lo se era realmente aquilo que ele queria ouvir/fazer. De seguida o exercício foi transportado para 

o instrumento.  

Este exercício foi repetido com vários excertos da peça e permitiu trabalhar um vasto role de 

competências como a colocação, a coluna de ar, a amplitude de dinâmicas, a afinação, o timbre, a 

ressonância, os ataques e a flexibilidade.   
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Audição                                                12/12/2019 

 

Programa:  

Hernando’s Hideaway- Adler & Ross (ABSRM #4 2013-2017) 

Andante pacífico com rubato- Paul Harris (ABSRM #4 2013-2017) 

 

Comentário: 

Por incompatibilidade de horários infelizmente foi impossível estar presente na audição, no entanto 

o feedback do aluno foi bastante positivo em relação à sua prestação. O professor declarou que o 

aluno se apresentou da forma esperada e que no geral correu bastante bem. Também referiu que 

como a audição foi partilhada com a classe de piano e como a sala estava com uma temperatura 

baixa os alunos no geral sentiram dificuldade em manter a temperatura corporal e do instrumento 

e isso dificultou não só a questão da afinação, mas toda a performance.  

 

Avaliação: 3 valores 

 

 

 

Data: 12/12/2019; 

 

Registo:  

Como foi dia de audição, esta aula serviu apenas para definir as escalas, os respetivos exercícios e 

os estudos que serão preparados para apresentar na prova de janeiro.   
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Unidade: 5       Número de aulas: 3         Datas: 19/12/2019; 9/01/2020; 16/01/2020 

A partir da Unidade 5 até à Unidade 7 as aulas foram lecionadas por mim. Seguem abaixo as 

planificações dessas aulas, respetivos registos e observações. 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

-Escala de Sol maior e Mi 

menor; 

- Estudo nº 4 (4b) de “ 

ClarinetTalents nível 4” de 

Sérgio Neves;  

- Estudo nº20 de “25 etudes 

faciles et progressives pour 

clarinete” de Jacques 

Lancelot. 

 

Objetivos: 

Desenvolver a qualidade de som e 

articulação; 

Desenvolver a leitura melódica e rítmica, 

dinâmicas e fluência; 

Melhorar a coluna de ar e a direção do 

mesmo; 

Melhorar o legato na mudança de registo; 

Aprimorar o registo sobreagudo; 

Preparação da prova semestral; 

Estratégias: 

Simulação de prova; 

Feedback corretivo; 

Exemplificação; 

Alertas gestuais e sonoros; 

Anotações de indicações importantes nas 

partituras; 

Estímulo através do reforço positivo e do 

elogio. 

 

Registo e autorreflexão: 

Desde o início que procurei adotar uma postura positiva de forma a transmitir à aluna e aos alunos 

no geral alguma segurança, confiança e propiciar um ambiente bom e descontraído em sala de aula.  

Nesta unidade preocupei-me em realizar um bom aquecimento inicial, dando grande importância 

às escalas e respetivos exercícios de forma a trabalhar aspetos técnicos como a qualidade de som, 

a articulação, o legato na mudança de registo, a qualidade de emissão e de som no registo 

sobreagudo, a fluência e a coluna de ar.  
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No estudo nº4 foi dada maior importância à fluência e à coordenação entre a articulação e a 

agilidade digital. O aluno demonstrou gostar deste estudo e estar especialmente motivado tendo 

aceite o desafio do orientador cooperante de trabalhar o estudo até atingir uma velocidade mais 

elevada.  

No estudo nº20 foi dado maior enfoque ao legato, ao âmbito de dinâmicas e à musicalidade. Apesar 

do estudo ainda se encontrar num estado inicial de desenvolvimento com bastantes notas erradas 

por alguma falta de empenho por parte do aluno, tive de passar para o próximo nível de trabalho 

que consistiu em desenvolver e aprimorar alguns aspetos técnicos para além do texto escrito. 

Recorri a estratégias como a exemplificação e o feedback corretivo essencialmente. Este foi o 

estudo escolhido pelo aluno entre dois possíveis, para apresentar na prova semestral. 

Na última aula antes da prova fizemos uma simulação, de forma a sujeitar o aluno a um momento 

de preparação semelhante ao da prova, para ele perceber as variáveis que tinha que tentar 

controlar e caso algum imprevisto acontecesse, ter tempo de refletir e agir sobre o sucedido.  

Durante esta unidade o aluno demonstrou um estudo regular principalmente por se estar a 

aproximar o momento da prova. A sua preparação poderia ter sido melhor, pois há sempre espaço 

para evolução, mas considero que o aluno se encontra relativamente bem preparada e que irá 

corresponder ao expectável.   
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Prova                                               23/01/2019 

 

Programa:  

Escala de sol maior com respetivos exercícios; 

Estudo nº 4 (4b) de “ ClarinetTalents nível 4” de Sérgio Neves (estudo obrigatório); 

Estudo nº20 de “25 etudes faciles et progressives pour clarinete” de Jacques Lancelot. 

 

 

Comentário: 

A prova foi bastante satisfatória e correspondeu às espectativas.  

Em relação às escalas o aluno concretizou todos os exercícios mostrando bom domínio, apenas com 

uma ou outra hesitação, no entanto continua a fazer bochechas ao tocar, sendo este um aspeto a 

trabalhar nas próximas aulas.  

No estudo obrigatório conseguiu trabalhá-lo e apresenta-lo a uma velocidade bastante rápida, no 

entanto isso fez com que demonstrasse alguma dificuldade de junção entre a articulação e a técnica 

digital, mas no geral apresentou o estudo de forma bastante nítida e fluida.  

No estudo nº20 do Lancelot as notas erradas foram recorrentes, mas notou-se intenção de fraseado 

e dinâmicas ainda que de forma um pouco tímida.  

O aluno, numa apreciação ao seu desempenho na prova afirma que no geral correu como esperava 

exceto o último estudo, que apesar de ter estudado poderia ter estudado mais e 

consequentemente corrido melhor.  

  

Avaliação: 4 valores 

Nota do semestre: 4 valores 
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2º Semestre 

Unidade: 6       Número de aulas: 3         Datas: 06/02/2020; 13/02/2020; 20/02/2020 

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Escala de Sol Maior; 

- 12as em cromatismos com 

resolução de 2ªmenor; 

 

- Study in D minor by Paula 

Crasborn-Mooren from 

ABSRM #4 2014-2017; 

- Rumba du Soir by Marie-

Luce Schmitt from ABSRM #4 

2014-2017; 

- Jack the Lad by Roger 

Purcell from ABSRM #4 2014-

2017. 

 

Objetivos: 

Noção e desenvolvimento de respiração 

diafragmática; 

Qualidade e suporte do som; 

Destreza técnica e agilidade digital; 

Capacidade de realizar diferentes 

articulações; 

Desenvolvimento da coordenação entre 

articulação e agilidade digital; 

Desenvolver o âmbito de dinâmicas; 

Distinção e execução de métrica binária e 

métrica ternária; 

Promover a motivação intrínseca; 

 

Estratégias: 

Exercícios de entoação; 

Feedback corretivo; 

Exemplificação; 

Alertas gestuais e sonoros; 

Esquema de dinâmicas; 

Recurso à imagética; 

Isolamento de passagens (todo-parte-todo) 

com repetição das mesmas em diferentes 

velocidades (progressivamente), diferentes 

articulações e diferentes variações na ordem 

das notas. 

 

 

Registo e autorreflexão: 

Com o início de um novo semestre surge também novo repertório para trabalhar e objetivos 

diferentes. O aquecimento continua a ser uma componente à qual é dada bastante importância de 

forma a preparar o aluno para a aula. Para além do exercício de 12as em cromatismos com 

resolução de 2ª menor continuamos com a escala de Sol Maior de forma a, gradualmente, 

aumentar a velocidade e ganhar mais fluência e agilidade digital. Também é dada especial atenção 

à estabilidade de pulsação, à correta respiração diafragmática, à qualidade e suporte do som e são 

trabalhadas diferentes articulações nos diferentes registos do instrumento.  
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No estudo foi trabalhada a métrica e o sentido de pulsação interior através de alguns movimentos 

realizados na sala de aula, também foi realizado um esquema de dinâmicas de forma a torna-las 

mais claras para o aluno. De seguida recorremos à imagética, tendo pedido ao aluno para criar uma 

história para aquele estudo ou tentar explicar por palavras o que é que sentia ou imaginava ao tocar 

a obra em questão. Também foram trabalhadas diferentes articulações nos diferentes registos e a 

coordenação entre a articulação e a agilidade digital. Neste processo por vezes tivemos que 

recorrer ao isolamento de passagens de forma a polir e tornar claros todos os pormenores do 

estudo.  

No “Rumba du soir” o principal objetivo era perceber e interiorizar a distinção entre métrica binária 

e métrica ternária e aplicar, executando. Penso que o objetivo foi concluído com sucesso, tendo o 

aluno dominado a peça rapidamente. No “Jack the Lad” propunha-se trabalhar o swing e as 

acentuações nos tempos fracos. Apesar do novo desafio o aluno conseguiu concretizar com sucesso 

o ritmo swing, as acentuações foram aparecendo, no entanto notou-se dificuldade em concretizá-

las todas, também as appoggiaturas e a junção das tercinas, neste contexto, mostraram ser uma 

grande dificuldade.   
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Unidade: 7        Número de aulas: 3         Datas: 27/02/2020; 05/03/2020; 12/03/2020  

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Durante esta unidade o 

aquecimento foi realizado 

previamente, antes do início 

da aula; 

 - Yesterday for clarinet 

quartet by Lennon and 

McCartney Arr: Gareth 

Brady; 

- Irish Suit- Arr: Elliot A. Del 

Borgo; 

- Promenade- Robert 

Clérisse.  

 

Objetivos: 

Desenvolver a leitura melódica e rítmica, 

dinâmicas e fluência; 

Melhorar a coluna de ar e a direção do 

mesmo; 

Melhorar o legato na mudança de registo; 

Desenvolver a destreza técnica e a agilidade 

digital; 

Desenvolver o âmbito de dinâmicas; 

Desenvolver a capacidade de expressão e 

musicalidade; 

Promover a motivação intrínseca; 

 

Estratégias: 

Feedback corretivo; 

Exemplificação; 

Isolamento de passagens (todo-parte-todo) 

com repetição das mesmas em diferentes 

velocidades (progressivamente), diferentes 

articulações e diferentes variações na ordem 

das notas; 

Uso de ritmos diferentes; 

Anotações de indicações importantes nas 

partituras. 

 

 

Registo e autorreflexão: 

O principal papel do professor para além de direcionar o percurso de aprendizagem e estimular o 

desenvolvimento do aluno é fornecer-lhe as ferramentas necessárias para este se tornar 

autónomo. Assim ao longo desta unidade o aquecimento foi feito pelo aluno previamente antes do 

início de cada aula, estando prevista a realização dos exercícios transmitidos e aplicados em aula 

ao longo do ano.   

Como não foi possível criar um grupo de música de câmara por diversos motivos, o professor 

cooperante ainda assim considerou que seria importante os alunos terem essa experiência este ano 
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ainda que não fosse possível fazer ensaio de quarteto com os quatro presentes todas as semanas. 

Assim procedi à escolha do repertório e fiz um pequeno portefólio com as partituras todas, para 

cada um puder consultar as restantes partes para auxilio no estudo. Depois de distribuídas 

começamos a trabalhar as peças individualmente na aula de instrumento. No “Yesterday” demos 

especial atenção às dinâmicas e ao fraseado. Tecnicamente não é uma obra arrojada, mas 

musicalmente exige um elevado nível expressividade por parte do intérprete, e foi essa a ideia que 

tentei transmitir ao aluno. O “Irish Suit” como mostrou ser uma peça tecnicamente mais difícil, 

demonstrei algumas estratégias de estudo para ultrapassar as dificuldades do aluno, 

nomeadamente o isolamento de passagens com aumento gradual da velocidade, uso de ritmos 

diferentes, exercícios de sequencias de 3 e 4 notas, e o acréscimo gradual de compassos conforme 

a superação da dificuldade. Em ambas as obras também definimos a localização das respirações, as 

entradas e as partes solistas.  

No “Promenade” apesar do aluno ter apresentado a obra com algumas falhas de notas e de solfejo, 

como 1ª fase de trabalho chamei a atenção para o texto e as indicações da partitura. Depois 

trabalhamos alguns legatos nas mudanças de registo e recorremos ao isolamento de passagens e 

aplicação dos exercícios de sequências de 3 e 4 notas para clarificar as passagens técnicas.  

Nota: A aula de dia 12 de Março não se sucedeu devido à pandemia e consequente suspensão das 

aulas presenciais e deslocações por motivos de estágio a partir do dia 12.  
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Início das aulas por ensino à distância 

 

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Escala de Sol maior e 

respetivos exercícios; 

- Escala de Mi menor e 

respetivos exercícios; 

- Estudo nº22 do “Altíssimo 

Registo” de Sérgio Neves; 

- Yesterday for clarinet 

quartet by Lennon and 

McCartney Arr: Gareth 

Brady; 

- Irish Suit- Arr: Elliot A. Del 

Borgo; 

- Promenade- Robert 

Clérisse. 

 

Objetivos: 

Adaptação à nova modalidade de ensino; 

Desenvolver a leitura melódica e rítmica e a 

fluência; 

Aprimorar o registo sobreagudo; 

Melhorar a colocação; 

Promover a motivação intrínseca; 

Desenvolver a expressividade e a 

musicalidade; 

 

 

 

Estratégias: 

Isolamento de passagens (todo-parte-todo) 

com repetição das mesmas em diferentes 

velocidades (progressivamente), diferentes 

articulações e diferentes variações na ordem 

das notas; 

Feedback corretivo; 

Exemplificação; 

Estímulo através do reforço positivo e do 

elogio; 

Exercícios de entoação; 

Recriação.

 

Registo e autorreflexão: 

O aluno pareceu adaptar-se bem à nova modalidade de ensino, no entanto tendo em conta que 

teria de proceder ao envio do seu trabalho através de vídeos que poderiam ser regravados as vezes 

que quisesse e necessitasse, por vezes mostrou um pouco falta de brio e de perfecionismo ao enviar 

gravações com alguns erros e falhas que facilmente teriam sido corrigidas numa segunda gravação.  

Unidade: 8        Número de aulas: 3         Datas: 19/03/2020; 26/03/2020; 02/04/2020  
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Nas escalas o aluno apresentou alguma debilidade no registo sobreagudo e na qualidade e suporte 

do som, claramente houve uma regressão em relação ao trabalho realizado ao longo das aulas até 

então. Foi então recomendado cantar e voltar a realizar o exercício de entoação das três notas 

(escolhe 3 notas, toca, memoriza e improvisa, entoando, pequenas melodias com essas notas) para 

conhecer bem o som de cada nota e a respetiva colocação. Também foi sugerido explorar os 

estudos do “Altíssimo Registo” sempre com atenção à qualidade e suporte do som e à colocação e 

afinação de cada nota.  

No “Promenade” o domínio técnico mostrou ser a principal dificuldade, assim, sugeri o isolamento 

de passagens principalmente na secção do meio, com recurso ao metrónomo começando numa 

velocidade mais lenta e aumentando gradualmente, sempre atento à audição de todas as notas. 

Enviei também um vídeo como referência para o aluno utilizar como guia de estudo.  

Em relação às obras do quarteto, no “Irish Suit” novamente a dificuldade encontrou-se na execução 

clara de passagens técnicas, neste seguimento foi sugerido pegar nessas notas, memorizar e 

improvisar melodias (brincar com essas notas) para as conhecer bem, utilizar diferentes 

articulações e dinâmicas, métrica binária e ternária. Posteriormente adicionar o metrónomo e 

aumentar a velocidade gradualmente. No “Yesterday” o aluno demonstrou grande conhecimento 

da obra, foi-lhe sugerido explorar melhor o âmbito de dinâmicas e recriar a música, ou seja, dar-lhe 

um toque pessoal. 

Derivado às novas condições de estudo e de trabalho, o professor cooperante sugeriu ao aluno um 

desafio de família, tendo pedido a esta para escolher uma música, preferencialmente portuguesa, 

e para mobilizar e orientar os familiares de forma a eles participarem num pequeno momento 

musical juntamente com ele, de forma criativa com os materiais e o conhecimento que têm 

disponíveis. O aluno aceitou o desafio prontamente.  
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Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Exercícios de articulação; 

 

 - Song for health from 

#musicdoesntstop by Martin 

Schippers and Steven 

Verhelst; 

- Turkey in the straw- 

Christopher Norton from 

ABSRM #5 2008-2013; 

- Frensham Pond- W. Lloyd 

Webber from ABSRM #5 

2008-2013; 

- Yesterday for clarinet 

quartet by Lennon and 

McCartney Arr: Gareth 

Brady. 

 

 

Objetivos: 

Desenvolver a leitura melódica e rítmica, 

dinâmicas e fluência; 

Melhorar o legato na mudança de registo; 

Preparação das gravações do ensemble; 

Preparação da audição; 

Promover a motivação intrínseca; 

 

Estratégias: 

Feedback corretivo; 

Exemplificação; 

Explicação e clarificação de dúvidas; 

Isolamento de passagens (todo-parte-todo) 

com repetição das mesmas em diferentes 

velocidades (progressivamente); 

Estímulo através do reforço positivo e do 

elogio. 

 

Registo e autorreflexão: 

Nesta unidade apostamos sobretudo na autonomia e sentido de responsabilidade dos alunos 

tentando sempre guiá-los e orientá-los da melhor forma afim de concluírem o ano com sucesso. 

Desta forma a promoção da motivação foi sem dúvida um dos objetivos de ensino mais importantes 

levados a cabo.  

Unidade: 9  Número de aulas: 4    Datas: 23/04/2020; 30/04/2020; 07/05/2020; 14/05/2020 
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Relativamente ao aquecimento e escalas optamos por deixar as escalas um pouco de lado e 

trabalhar a articulação através de alguns exercícios. Foi pedido ao aluno que o próprio elaborasse 

os seus exercícios ou pequenos estudos de articulação seguindo sempre as diretrizes do orientador 

cooperante de forma a fomentar a criatividade. 

Relativamente às peças estas foram escolhidas pelo aluno consoante os seus gostos e interesses 

pessoais, claro que dentro de um leque previamente escolhido pelo orientador cooperante e 

personalizado para o aluno. Assim a primeira peça escolhida foi a “Turkey in the straw”, na qual 

rapidamente o aluno atingiu um bom domínio da peça tendo escolhido essa para apresentar na 

audição. De forma a elevar o grau de preparação da peço o professor sugeriu o isolamento das 

passagens onde o aluno apresentou algumas dificuldades e o seu estudo com o auxilio do 

metrónomo, começando numa velocidade mais lente e aumentando gradualmente e por fim 

proceder à gravação da peço com roupa formal afim de a incluir na audição. A segunda peça 

escolhida foi a “Frensham Pond” onde apesar de algumas dificuldades técnicas, onde o professor 

cooperante sugeriu o estudo com metrónomo como pedido para a peça anterior, considerou que 

a aluna tinha atingido o objetivo principal que era fazer uma boa leitura da peça num tempo 

reduzido.  

No ensemble procedemos à gravação das obras que já tinham sido definidas, começando pela 

“Song for health” por ser a mais curta, para nos ambientarmos a este novo mundo da gravação com 

clicktrack e edição. Foram dadas algumas sugestões de melhoria em termos musicais tais como 

fazer um aquecimento antes da gravação, estudar algumas passagens com auxilio do metrónomo 

e atentar na qualidade dos legatos. Já no “Yesterday” foram dadas algumas sugestões em relação 

às dinâmicas pois algumas notas não se ouviam, foi pedido para explorar mais a musicalidade e 

para ter em atenção a instabilidade rítmica. Em relação às sugestões de gravação foi pedido para 

gravarem com o telemóvel na horizontal, com uma qualidade de 30fps e que seguissem muito bem 

o clicktrack não descorando a musicalidade para ser possível fazer uma boa edição. 
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Comentário final 

 

Considero que a aluna teve uma evolução bastante positiva ao longo deste ano letivo. Aceitou 

prontamente todos os desafios propostos pelo orientador cooperante tendo originado criações de 

grande qualidade como foi o desafio da família. Verificaram-se melhorias ao nível da articulação e 

da agilidade técnica, no entanto nem todos os objetivos foram devidamente alcançados, ficando 

um pouco aquém das espectativas e do seu potencial.  

Ao longo do ano o aluno mostrou-se participativo e com alguns hábitos de estudo em casa, no 

entanto a sua evolução poderia ser muito mais significativa.   
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3.4. Aluno 3- Aulas de coadjuvação letiva  
 

Breve descrição: 

O Aluno 3 é atualmente aluno do 5ºgrau. Iniciou os seus estudos na Escola de Artes da Bairrada 

com o prof. Sérgio Neves. É um aluno inteligente e com potencial para a música. O facto de ter 

músicos amadores na família e pertencer a uma banda filarmónica contribui positivamente para a 

motivação do aluno. No entanto, por vezes assume uma postura pouco esforçada ou não 

desenvolve um trabalho consciente e regular em casa tendo potencial para evoluir muito mais.  

O aluno tem como objetivos o seu desenvolvimento musical e clarinetístico assim como a sua 

participação ativa na comunidade escolar da EAB e nas suas atividades. Um dos principais objetivos 

deste ano letivo é ultrapassar o nível atingido no ano letivo anterior e preparar-se para seguir os 

seus estudos musicais.  

Sugestão de objetivos: 

 Curto prazo: 

Aperfeiçoar noções sobre o instrumento: respiração, articulação, dinâmicas, afinação e qualidade 

sonora; 

Dominar técnica e auditivamente as escalas/modos que estão a ser trabalhados; 

Tornar o stacatto mais nítido e fluente; 

Melhorar o legato nas mudanças de registo; 

Promover hábitos e métodos de estudo; 

 Médio prazo: 

Aumentar a velocidade e a qualidade de stacatto; 

Tornar mais fluida a leitura rítmica e melódica; 

Promover a concentração; 

Promover a capacidade de escolha de material adequado; 

Desenvolver a capacidade de se pronunciar criticamente em relação à sua prestação; 

Aperfeiçoar mecanismos técnicos: velocidade agilidade, fraseado, controlo sonoro e mecânico de 

toda a extensão; 

Desenvolver a capacidade de reconhecer e interpretar diferentes estilos e géneros musicais; 

 Longo prazo: 

Promover a motivação intrínseca e a autoconfiança na performance; 
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Desenvolver a sensibilidade em relação ao som e à música de forma crítica, fundamentada e 

contextualizada; 

Executar em público o programa estudado com a maturidade adequada à fase de ensino em que 

se encontra;  

Promover o desenvolvimento de um pensamento artístico, crítico, criativo e principalmente capaz 

de resolver problemas; 
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Planificações e registo de aulas 

 

O orientador cooperante deu-me a oportunidade de assistir a algumas aulas antes de começar a 

lecionar para me ambientar à escola, aos alunos e a todo o processo. As aulas na Unidade 1 até à 

Unidade 3 foram lecionadas pelo professor cooperante. Seguem abaixo as estratégias utilizadas e 

os registos das aulas assistidas. 

Unidade: 1        Número de aulas: 1         Datas: 10/10/2019; 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Durante esta unidade o 

aquecimento foi realizado 

pela aluna antes da aula; 

- Estudo nº3 “Vingt études 

progressives et melodiques 

pour clarinette” de Paul 

Jeanjean;  

- Concertino para clarinete, 

Nuno Figueiredo. 

 

Estratégias: 

Entoação; 

Isolamento e assobio de passagens; 

Isolamento e execução de passagens apenas com o sopro; 

Feedback corretivo; 

Isolamento de passagens com a repetição das mesmas em diferentes velocidades e articulações; 

Jogos de imitação. 

 

Registo: 

Nesta primeira aula o professor começou por me apresentar ao aluno e vice-versa explicando o 

porquê da minha presença de agora em diante.  

Não foi realizado nenhum tipo de aquecimento pois o aluno já o teria feito antes da aula, portanto 

a aula começou diretamente com o estudo. O aluno demonstrou bastante falta de estudo em 

aspetos primários como o solfejo, não dando ao professor matéria prima para trabalhar. 

Nome do aluno: Aluno 3 

Grau: 5º grau     Instrumento: Clarinete    Curso: Básico Supletivo 

Idade: 14 anos    Ano escolar: 9º ano 

Carga horária semanal: 50 minutos 

1º Semestre 
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No concerto o aluno apresentou dificuldade em tocar o registo sobreagudo numa passagem 

específica por deixar cair a colocação. Foram usadas várias estratégias e técnicas para o aluno 

aplicar no seu estudo diário como entoar a passagem, assobiar a passagem, executar a passagem 

apenas com o ar tendo em atenção a direção do sopro, estudar a passagem num andamento lento 

tendo em atenção a afinação e estudar a passagem com diferentes articulações. Todas estas 

estratégias e técnicas de estudo foram explicadas e executadas na aula de forma a o aluno saber 

como praticar corretamente em casa. Também foram realizados alguns exercícios de imitação com 

enfoque na coluna de ar, na direção do mesmo e na colocação da língua quando articula.  
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Unidade: 2           Número de aulas: 3           Datas: 17/10/2019; 31/10/2019; 14/11/2019;  

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Escala de Lá menor e 

respetivos exercícios 

- Exercícios de mecanismos 

- Estudo nº3, Paul Jeanjean 

(Vingt études progressives et 

melodiques pour clarinette) 

- Prise le bec, Jerôme Naulais 

 

Estratégias: 

Exercícios de imitação; 

Feedback corretivo; 

Exercícios de mecanismos; 

Isolamento de passagens com repetição das mesmas em diferentes velocidades e articulações; 

Alerta para a propriocepção; 

Alertas gestuais e sonoros. 

 

Registo:  

Como este aluno se estava a preparar para concurso as aulas foram planeadas e desenvolvidas com 

esse objetivo. O repertório que o aluno levou a concurso foi todo o que esteve a trabalhar entre os 

meses de setembro e dezembro, tendo sido desenvolvido um trabalho rigoroso e minucioso na sua 

preparação de forma a levar o aluno a atingir o seu mais alto nível.  

No estudo foram trabalhados essencialmente exercícios de digitação, exercícios de mecanismos, 

timbre e colocação direcionados para o desenvolvimento do estudo em questão, de forma a polir 

todas as passagens técnicas e melhorar a qualidade sonora. Mais à frente foi abordada a noção de 

espaço e movimentação com o instrumento e como melhorar a performance a partir do 

movimento, das feições da cara; como transmitir os seus pensamentos, ideias, sensações e 

sentimentos.  

Para a obra “Prise le bec” foram utilizados exercícios de mudança de dinâmica repentina de forma 

a melhorar as acentuações e execução de determinadas dinâmicas.  

No concerto foram utilizados essencialmente exercícios para melhorar o ataque, a coluna de ar e a 

pressão do ar. Exercícios de mecanismos com diferentes articulações e o isolamento de passagens 

específicas em que o aluno demonstrava debilidade.   
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Unidade: 3                 Número de aulas: 3              Datas: 21/11/2019; 28/11/2019; 5/12/2019 

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Exercício de graus 

conjuntos; 

- Leitura à 1ª vista; - Concertino para clarinete, 

Nuno Figueiredo; 

- Prise le bec, Jerôme Naulais; 

 

Estratégias: 

Exercícios de mecanismos; 

Feedback corretivo; 

Alertas sonoros; 

Simulação de prova; 

Isolamento de passagens com repetição das mesmas em diferentes velocidades e articulações.  

 

Registo:  

No decorrer desta unidade foram realizados alguns exercícios de aquecimento por graus conjuntos 

em diferentes velocidades e diferentes articulações de forma a trabalhar a destreza e agilidade 

digital, a coordenação e a qualidade de som especialmente no registo agudo.  

Infelizmente o aluno demonstrou falta de estudo e regressão nas capacidades e competências 

adquiridas até então cometendo erros primários como mudanças de andamento, tempo instável e 

pausas onde não existiam. Em ambas as peças foram realizados exercícios de mecanismos e 

isolamento de passagens de forma a polir tecnicamente as obras. Mais à frente, já com estas 

competências consolidadas, o foco direcionou-se para a criação de paisagens sonoras, de fraseados 

lógicos, de subtileza no som e na criação de ambientes musicais.  

Nesta unidade foram feitas algumas simulações de prova, não só de preparação para o concurso, 

mas também para a audição, dando sempre no final um feedback dos aspetos positivos e dos que 

necessitavam de melhoria. 
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Audição                                                12/12/2019 

 

Programa:  

Concertino para clarinete, Nuno Figueiredo 

Prise le bec, Jerôme Naulais 

 

 

Comentário: 

Por incompatibilidade de horários infelizmente foi impossível estar presente na audição, no entanto 

o feedback do aluno foi extremamente positivo e satisfatório em relação à sua prestação. O 

professor declarou que o aluno se apresentou da forma esperada e que toda a preparação para o 

concurso e a participação no mesmo tiveram um impacto positivo no desempenho e na 

performance do aluno. Também referiu que como a audição foi partilhada com a classe de piano e 

como a sala estava com uma temperatura baixa os alunos no geral sentiram dificuldade em manter 

a temperatura corporal e do instrumento e isso dificultou um pouco não só a afinação, mas toda a 

performance.  

 

Avaliação: 5 valores 

 

 

Data: 12/12/2019; 

 

 

Registo:  

Como foi dia de audição, esta aula serviu apenas para definir as escalas, os respetivos exercícios e 

os estudos que serão preparados para apresentar na prova de janeiro. 
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Unidade: 4       Número de aulas: 3          Datas: 19/12/2019; 09/01/2020; 16/01/2020 

As aulas da Unidade 4 à Unidade 5 foram lecionadas por mim. Seguem-se as planificações destas 

aulas, respetivos registos e observações.  

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Escala de Mi bemol maior e 

respetivos exercícios; 

- Escala de Dó menor e 

respetivos exercícios; 

- Escala cromática; 

- Estudo nº 4 (4b) de “ 

ClarinetTalents nível 4” de 

Sérgio Neves; 

- Estudo nº1, Paul Jeanjean 

(Vingt études progressives et 

melodiques pour clarinette). 

 

 

Objetivos: 

Melhorar a qualidade de som; 

Melhorar a qualidade e a velocidade de 

articulação; 

Melhorar a fluência rítmica e melódica; 

Domínio do registo sobreagudo; 

Melhorar a perceção frásica dos estudos; 

Clarificar dúvidas de leitura; 

Desenvolver a capacidade de expressão;  

Estratégias: 

Feedback corretivo; 

Simulação de prova; 

Exemplificação; 

Imagética; 

Alertas gestuais e sonoros; 

Anotações importantes nas partituras; 

Perceção através da resolução de problemas. 

 

 

Registo e autorreflexão: 

Desde a primeira aula que lecionei que procurei adotar uma postura positiva e até um pouco 

descontraída, por vezes, de forma a transmitir alguma segurança, confiança, à vontade e propiciar 

um ambiente bom e distenso em sala de aula.  

Nesta primeira unidade preocupei-me em fazer um trabalho consistente logo no aquecimento, ou 

seja, nas escalas e nos respetivos exercícios de forma a trabalhar aspetos técnicos importantes 

como a qualidade de som, a qualidade e velocidade de articulação, domínio do registo sobreagudo, 

a qualidade da emissão e do som, a fluência e a coluna de ar. Aspetos fulcrais que depois seriam 

transferidos para o restante programa.  
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No “estudo nº4” a aluna demonstrou empenho e estudo, apresentando um trabalho consistente e 

um estudo bem preparado. Pudemos então dar maior atenção a pormenores como os ornamentos, 

aprimorar as dinâmicas e a divisão frásica. 

No “estudo nº1” demonstrou maior dificuldade de compreensão rítmica e de assimilação da 

tonalidade, por ser mais complexa. Inicialmente foi feito um trabalho de base explicando e 

corrigindo dúvidas de solfejo e de notas erradas e de seguida foi feito um trabalho focado no 

desenvolvimento da expressividade e da musicalidade, do fraseado e da amplitude e 

aprimoramento de dinâmicas.    

Como estas aulas antecederam a prova o aluno demonstrou maior empenho e na simulação que 

realizamos mostrou bastante segurança, talvez também porque participou num concurso pouco 

tempo antes demonstrando mais à vontade nestes momentos de maior tensão. Considero que o 

aluno se encontra bem preparado e que irá realizar uma prova muito boa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

Prova                                               23/01/2019 

 

Programa:  

Escala de Mi bemol maior com respetivos exercícios; 

Estudo nº 4 (4b) de “ ClarinetTalents nível 4” de Sérgio Neves (estudo obrigatório) 

Estudo nº1, Paul Jeanjean (Vingt études progressives et melodiques pour clarinette) 

 

 

Comentário: 

No geral a prova foi muito semelhante à simulação tendo corrido bastante bem.  

Em relação às escalas o aluno concretizou todos os exercícios mostrando bom domínio, apesar de 

algumas falhas, o aluno tocou com qualidade sonora e numa velocidade constante.  

No estudo obrigatório mostrou bastante segurança, bom som e uma boa articulação bem 

coordenada com a agilidade digital num andamento estável.  

O aluno, numa apreciação ao seu desempenho na prova, afirma que a escala não correu como 

esperava por causa dos nervos e que os estudos correram bem mas que conseguia fazer melhor.  

  

Avaliação: 5 valores 

Nota do semestre: 5 valores 
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2º Semestre 

 

Unidade: 5       Número de aulas: 3         Datas: 06/02/2020; 13/02/2020; 20/02/2020 

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Escala de Mi bemol maior e 

respetivos exercícios; 

- Escala de Dó menor; 

- Estudo nº5, Paul Jeanjean 

(Vingt études progressives et 

melodiques pour clarinette); 

 

- Canzonetta- Gabriel Pierné. 

 

Objetivos: 

Desenvolvimento de respiração 

diafragmática; 

Qualidade e suporte do som; 

Destreza técnica e agilidade digital; 

Capacidade de realizar diferentes 

articulações; 

Aprimorar o registo sobreagudo; 

Promover a motivação intrínseca; 

Auxiliar na correta escolha de material; 

Esclarecimento de dúvidas; 

 

 

Estratégias: 

Feedback corretivo; 

Exemplificação; 

Alertas gestuais e sonoros; 

Recurso à imagética; 

Isolamento de passagens (todo-parte-todo) 

com repetição das mesmas em diferentes 

velocidades (progressivamente), diferentes 

articulações e diferentes variações na ordem 

das notas. 

 

 

Registo e autorreflexão: 

Com o início de um novo semestre surge também novo repertório e novos objetivos. Continuei a 

dar bastante importância ao aquecimento e às escalas como forma de preparar o aluno para a aula. 

Continuamos com a escala de Mi bemol maior, dó menor e respetivos exercícios de forma a, 

gradualmente, aumentar a velocidade e ganhar mais fluência e agilidade digital. Também foi dada 

especial atenção à correta respiração diafragmática, à qualidade e suporte do som, ao domínio do 

registo sobreagudo e à diferente articulação nos diferentes registos do instrumento.  

Nas escalas o aluno apresentou fluidez e uma pulsação estável, respondendo positivamente aos 

objetivos propostos. Foi então dada especial atenção às diferentes articulações nos diferentes 

registos, principalmente no registo sobreagudo e à afinação também nesse registo. De seguida foi 
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realizado um trabalho em conjunto com o aluno de análise e escolha de material de forma a elucidar 

qual seria o mais indicado para ele usar no seu estudo dali em diante.  

O “estudo nº5” por ser em métrica ternária suscitou algumas dúvidas, então comecei por esclarecer 

essas dúvidas de compreensão da pulsação e de solfejo com alguns movimentos, com isso 

trabalhamos também o fraseado e seguidamente as acentuações.  

Numa primeira abordagem da peça recorremos ao auxilio no estudo e esclarecimento das dúvidas 

existentes. Também recorremos ao isolamento de passagens e à utilização de exercícios 

trabalhados nas escalas para dominar as passagens técnicas mais complexas da peça.   
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Unidade: 6       Número de aulas: 3         Datas: 27/02/2020; 05/03/2020; 12/03/2020 

Devido a dificuldades muito especificas do aluno e do professor orientador considerar importante 

ter uma abordagem diferente para ultrapassar as dificuldades, esta unidade foi lecionada pelo 

orientador cooperante.  

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

  - Canzonetta- Gabriel Pierné 

Estratégias: 

Esclarecimento de dúvidas; 

Auxilio no estudo com recurso ao metrónomo; 

Isolamento de passagens (todo-parte-todo) com repetição das mesmas em diferentes velocidades 

(progressivamente), diferentes articulações e diferentes variações na ordem das notas; 

Feedback corretivo; 

Exemplificação; 

Alertas sonoros e gestuais; 

Perceção através da resolução de problemas. 

 

Registo e autorreflexão: 

Por demonstrar bastantes dificuldades de compreensão e assimilação da pulsação, do ritmo e do 

solfejo, esta unidade foi definida exclusivamente para trabalhar e ultrapassar todas essas questões. 

Em relação à unidade anterior, o aluno apresenta uma melhoria ao nível da decifragem das notas 

e do ritmo. O orientador cooperante procedeu ao uso do metrónomo de forma a esclarecer as 

dúvidas sobre a divisão e subdivisão da obra, o ritmo e o solfejo aumentando gradualmente a 

velocidade. O aluno apresenta dificuldade na execução clara das passagens com semicolcheias e 

fusas, o professor sugere recorrer ao isolamento dessas passagens e à utilização de exercícios 

trabalhados nas escalas mas o aluno demora a perceber e a responder corretamente ao que é 

pedido apresentando dificuldade na transferência de conhecimento. No entanto, de uma aula para 

a outra o aluno apresentou uma evolução significativa. 

Nota: A aula de dia 12 de Março não se sucedeu devido à pandemia e consequente suspensão das 

aulas presenciais e deslocações por motivos de estágio a partir do dia 12.  
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Início das aulas por ensino à distância 

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Escala de Sib maior com os 

respetivos exercícios; 

 - Canzonetta- Gabriel Pierné 

- Yesterday for clarinet 

quartet by Lennon and 

McCartney Arr: Gareth 

Brady; 

- Irish Suit- Arr: Elliot A. Del 

Borgo. 

Estratégias: 

Feedback corretivo; 

Estímulo através do reforço positivo e do elogio; 

Audição de diferentes gravações da peça; 

Sugestões de melhoria; 

Sugestão de trabalho para desenvolver durante o período de interrupção letiva. 

 

Registo e autorreflexão: 

Apesar da nova modalidade de ensino o aluno aparenta estar a adaptar-se bem enviando 

regularmente os vídeos solicitados e tentando responder o melhor possível às sugestões dadas 

pelos professores.  

O aluno continua a fazer um trabalho consistente no estudo das escalas e respetivos exercícios 

apresentando-os muito bem dominados.  

Em relação à peça nota-se uma evolução considerável, no entanto foi pedido ao aluno para ser mais 

rigoroso com o texto. Também foi sugerido fazer um estudo regular com auxilio do metrónomo, 

mas desta vez a marcar à semínima com ponto, e não à colcheia como tinha sido feito até então. 

Foi ainda pedido para ao aluno escolher uma gravação online e que partilhasse a sua escolha com 

os professores e a justificasse.  

Unidade: 7       Número de aulas: 3         Datas: 19/03/2020; 26/03/2020; 02/04/2020 
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Em relação às peças do quarteto o “Yesterday” encontra-se perfeitamente dominado e pronto para 

proceder à gravação do produto final, o “Irish Suit” precisa de aumentar a velocidade da 3ª parte 

para ir de encontro à velocidade da 1ª parte e só depois proceder também à gravação do produto 

final.  

Como trabalho de férias foi pedido a gravação da peça com o acompanhamento disponibilizado 

pelo professor cooperante, a gravação de um estudo do Jeanjean e de uma escala à escolha do 

aluno.  
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Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Escala de Ré Maior e 

respetivos exercícios; 

 

 - Concerto- Rimsky Korsakov 

-Burlesque- Ferguson from 

ABSRM #5 2008-2013; 

- Canzonetta- Gabriel Pierné 

- Yesterday for clarinet 

quartet by Lennon and 

McCartney Arr: Gareth 

Brady; 

- Song for health from 

#musicdoesntstop by Martin 

Schippers and Steven 

Verhelst. 

 

Objetivos: 

Desenvolver a qualidade e fluência da 

articulação; 

Destreza técnica e agilidade digital; 

Melhorar o legato na mudança de registo; 

Preparação das gravações do ensemble  

Preparação da audição; 

Promover a motivação intrínseca; 

 

Estratégias: 

Feedback corretivo; 

Exemplificação; 

Explicação e clarificação de dúvidas; 

Isolamento de passagens (todo-parte-todo) 

com repetição das mesmas em diferentes 

velocidades (progressivamente); 

Estímulo através do reforço positivo e do 

elogio. 

 

Registo e autorreflexão: 

Nesta unidade apostamos sobretudo na autonomia e sentido de responsabilidade dos alunos 

tentando sempre guiá-los e orientá-los da melhor forma afim de concluírem o ano com sucesso. 

Desta forma a promoção da motivação foi sem dúvida um dos objetivos de ensino mais importantes 

levados a cabo.  

Relativamente ao aquecimento e escalas, com este aluno, optamos por manter as escalas e os 

exercícios porque para além de não parecer sobrecarregar o seu estudo impedindo de alguma 

forma a evolução no programa, foi uma estratégia importante para manter e continuar a trabalhar 

Unidade: 8     Número de aulas: 4     Datas: 23/04/2020; 30/04/2020; 07/05/2020; 14/05/2020 
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a agilidade e destreza digital, a qualidade e fluência da articulação assim como o domínio do registo 

sobreagudo.  

Relativamente às peças continuamos a trabalhar as que estavam definidas para o seu recital, assim 

começamos pelo “Concerto” no qual o professor cooperante fez algumas sugestões e chamadas de 

atenção em relação às mudanças de andamento estabelecidas pela peça. Também clarificou e 

esclareceu algumas dúvidas relativas à cadência e à parte subsequente, deu algumas sugestões e 

exemplificações de possibilidades de interpretação (tensão e distensão, exploração de dinâmicas e 

rubatos).  Afim da aluna conhecer melhor a peça sugeriu a sua audição regular. A segunda peça 

trabalhada foi a “Burlesque” onde o objetivo de trabalhar e desenvolver a articulação foi muito 

bem conseguido. Na escolha da peça para a audição a aluna optou pela “Canzonetta” já trabalhada 

anteriormente, o professor cooperante deu algumas sugestões para polir algumas passagens e 

pediu para a aluna realizar a sua gravação com qualidade e com roupa formal.  

No ensemble procedemos à gravação das obras que já tinham sido definidas, começando pela 

“Song for health” por ser a mais curta, para nos ambientarmos a este novo mundo da gravação com 

clicktrack e edição. No caso deste aluno apenas foram dadas algumas sugestões de gravação como 

gravar com o telemóvel na horizontal, com uma qualidade de 30fps e seguir muito bem o clicktrack 

não descorando a musicalidade para ser possível fazer uma boa edição. 

 

Comentário final 

 

Considero que o aluno teve uma evolução considerável ao longo deste ano letivo. Participou em 

várias iniciativas e atividades sugeridas que contribuíram consideravelmente para a sua evolução e 

desenvolvimento. Uma das competências mais desenvolvidas foi a amplitude e qualidade sonora, 

assim como a agilidade digital e a fluência da articulação.  

Por vezes o seu estudo e empenho ficou um pouco aquém das espectativas e do seu potencial, mas 

chegou ao final do ano num nível muito bom tendo alcançado todos os objetivos previstos e 

encontrando-se perfeitamente apto para continuar os seus estudos musicais.  
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3.5. Aluno 4- Aulas de coadjuvação letiva 

 

Breve descrição: 

O Aluno 4 é atualmente aluno de clarinete do 4ºgrau na Escola de Artes da Bairrada. É membro 

integrante de uma banda filarmónica o que contribui positivamente não só para a sua motivação, 

mas também para a sua evolução constante. É um aluno com uma postura exemplar, respeitador 

e humilde. Tem uma atitude que lhe permite, apesar das dificuldades por vezes encontradas na 

aprendizagem de certos conteúdos, absorver o que lhe é dito e tentar ao máximo aplicar na 

execução do instrumento. Demonstra ser um pouco tímido e introvertido o que o impede, em 

certos aspetos, de tirar total partido da sua performance.  

O Aluno 4 tem como objetivo desenvolver os seus conhecimentos musicais e clarinetísticos e estar 

ativamente inserido na comunidade escolar da EAB, participando assiduamente em todas as suas 

atividades e iniciativas. Pretende superar o nível atingido no ano letivo anterior e tirar mais partido 

e prazer do ato de tocar clarinete.  

Sugestão de objetivos: 

 Curto prazo: 

Melhorar a coluna de ar e a direção do mesmo; 

Tornar o stacatto mais nítido, fluente e de melhor qualidade; 

Melhorar o legato nas mudanças de registo; 

Desenvolver a capacidade de memorização; 

Promover hábitos e métodos de estudo. 

 Médio prazo: 

Aumentar o potencial sonoro; 

Aperfeiçoar noções sobre o instrumento: respiração, articulação, dinâmicas, afinação e qualidade 
do som; 

Aperfeiçoar mecanismos técnicos: velocidade agilidade, fraseado, controlo sonoro e mecânico de 
toda a extensão; 

Desenvolver noções simples de análise e interpretação musical; 

Promover a capacidade de escolha de material adequado; 

Desenvolver a acuidade auditiva; 

Desenvolver o domínio do registo sobreagudo. 
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 Longo prazo: 

Desenvolver a capacidade de cativar uma audiência; 

Promover a autoconfiança na performance; 

Desenvolver a capacidade de se pronunciar criticamente em relação à sua prestação. 
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Planificações e registo de aulas 

Nome do aluno: Aluno 4 

Grau: 4º grau     Instrumento: Clarinete    Curso: Básico Supletivo 

Idade: 13 anos    Ano escolar: 8º ano 

Carga horária semanal: 50 minutos 

O orientador cooperante deu-me a oportunidade de assistir a algumas aulas antes de começar a 

lecionar para me ambientar à escola, aos alunos e a todo o processo. Segue abaixo as estratégias e 

registos das aulas assistidas e as planificações das aulas lecionadas. 

1º Semestre 

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- 12ª em cromatismo;  - Promenade, Robert 

Clérisse; 

- Fox Hunt, R. M. Endressen. 

 

Estratégias: 

Alerta para a propriocepção; 

Feedback corretivo; 

Jogos de imitação; 

Anotações importantes na partitura; 

Recurso à imagética; 

Estímulo através do reforço positivo e do elogio. 

 

 

Registo: 

Na primeira aula o professor começou por me apresentar ao aluno e vice-versa explicando o porquê 

da minha presença de agora em diante. Como este aluno se estava a preparar para concurso as 

aulas foram planeadas e desenvolvidas especificamente com essa finalidade. O repertório que o 

aluno levou a concurso foi todo o que esteve a trabalhar entre os meses de setembro e dezembro, 

tendo sido desenvolvido um trabalho rigoroso e minucioso na sua preparação de forma a levar o 

aluno a atingir o seu mais alto nível. 

Unidade: 1        Número de aulas: 2        Datas: 3/10/2019; 10/10/2019 
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Apesar de algumas dificuldades técnicas que acabaram por ser ultrapassadas com os exercícios de 

mecanismos e o isolamento de passagens, as aulas com este aluno focaram-se essencialmente na 

parte da musicalidade visto que tecnicamente já dominava bastante bem as obras em estudo. O 

aluno acatou prontamente as sugestões do professor e demonstrou boa capacidade de 

memorização.  
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Unidade: 2   Número de aulas: 4   Datas: 17/10/2019; 31/10/2019; 14/11/2019; 21/11/2019 

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Notas longas; 

- Exercícios de articulação; 

- Exercício de 5 sons por 

graus conjuntos; 

 

 - Promenade, Robert 

Clérisse; 

- Fox Hunt, R. M. Endressen. 

 

Estratégias: 

Exercícios de imitação; 

Alertas sonoros; 

Feedback corretivo; 

Perceção através da resolução de problemas; 

Simulação de prova; 

Entoação; 

Recurso a harmónicos; 

Isolamento de passagens com repetição das mesmas com diferentes velocidades, ritmos e 

articulações. 

 

 

Registo: 

Nesta unidade foram trabalhados essencialmente aspetos técnicos relacionados com a correta 

posição da embocadura e da emissão de som pois o aluno tinha tendência a morder demasiado a 

boquilha dificultando a emissão e a qualidade do som. Também foram realizados alguns exercícios 

de articulação de forma a manter a coluna de ar tendo em atenção a qualidade da articulação.  

O aluno também apresentou dificuldade em tocar as notas do registo agudo, posto isto foi sugerido 

que tivesse em atenção a força exercida na boquilha e que entoasse alguns vocábulos de forma a 

perceber e interiorizar a colocação correta das notas que pretendia ouvir, também com a mesma 

finalidade foi sugerido o uso de harmónicos. 

No geral o aluno teve uma evolução significativa ao longo desta unidade, um dos fatores mais 

notórios foi a redução drástica da quantidade de guinchos que emitia anteriormente.   
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Unidade: 3        Número de aulas: 2        Datas: 28/11/2019; 5/12/2019 

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Exercícios de mecanismos;  - Fox Hunt, R. M. Endressen; 

- Promenade, Robert 

Clérisse. 

 

Estratégias: 

Exercícios de mecanismos; 

Simulação de prova; 

Recurso à imagética;  

Estímulo através do reforço positivo e do elogio; 

Perceção através da resolução de problemas; 

Jogos de imitação;  

Alertas sonoros; 

Feedback corretivo; 

Entoação. 

 

Registo: 

Ao contrário do que aconteceu na unidade anterior, nesta unidade o aluno demonstrou ter 

regredido nas competências adquiridas anteriormente mostrando dificuldade em articular 

claramente, tempo instável nas peças, dificuldade de emissão e falta de clareza nalgumas 

passagens. Apesar da regressão do trabalho de base, devido ao concurso e à audição que se 

aproximava o professor decidiu passar para o patamar seguinte abordando aspetos relacionados 

com a musicalidade. No “Promenade” para além de exercícios de legato e flexibilidade, também 

foram utilizados exercícios de entoação e imitação. Também foram abordadas as paisagens 

sonoras, ambiências e sensações de forma a tentar transmitir uma mensagem significativa através 

da peça.  
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Audição                                                12/12/2019 

 

Programa:  

Fox Hunt, R. M. Endressen 

Promenade, Robert Clérisse 

 

Comentário: 

Por incompatibilidade de horários infelizmente foi impossível estar presente na audição, no entanto 

o feedback do aluno foi positivo em relação à sua prestação. O professor afirmou que este teve 

uma boa prestação, não tendo posto em causa o trabalho realizado até então. Também referiu que 

como a audição foi partilhada com a classe de piano e como a sala estava com uma temperatura 

baixa os alunos no geral sentiram dificuldade em manter a temperatura corporal e do instrumento 

e isso dificultou não só a afinação, mas toda a performance.  

 

Avaliação: 4 valores 

 

 

 

Data: 12/12/2019; 

 

 

Registo:  

Como foi dia de audição, esta aula serviu apenas para definir as escalas, os respetivos exercícios e 

os estudos que serão preparados para apresentar na prova de janeiro. 
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Unidade: 4       Número de aulas: 3         Datas: 19/12/2019; 09/01/2020; 16/01/2020 

 

As aulas da Unidade 4 foram lecionadas por mim. Seguem-se as planificações destas aulas, 

respetivos registos e observações.  

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Escala de Sol maior e 

respetivos exercícios; 

- Escala de Mi menor e 

respetivos exercícios; 

- Estudo nº4 da secção IV 

Chord Studies de “Pratical 

elementar school for the 

clarinet” de F. Demnitz;  

- Estudo nº5 de “40 Études” 

de V. Blancou (1ºvol.). 

 

Objetivos: 

Melhorar a coluna de ar e a direção do 

mesmo; 

Melhorar a qualidade e velocidade de 

articulação; 

Desenvolver a capacidade de realização de 

diferentes articulações; 

Aprimorar o domínio do registo sobreagudo; 

Desenvolver a flexibilidade e resistência; 

Desenvolver o âmbito de dinâmicas; 

Desenvolver a capacidade de expressão e 

musicalidade; 

Preparação da prova semestral; 

Estratégias: 

Simulação de prova; 

Feedback corretivo; 

Exemplificação; 

Alertas gestuais e sonoros; 

Estímulo através do reforço positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Registo e autorreflexão: 

Tal como fiz com os restantes alunos, também com este alune procurei adotar uma postura positiva 

e até um pouco descontraída, por vezes, de forma a transmitir alguma segurança, confiança, à 

vontade e propiciar um ambiente bom e distenso em sala de aula.  
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Nesta primeira unidade lecionada preocupei-me em fazer um trabalho consistente e mais 

pormenorizado nas escalas e nos respetivos exercícios de forma a trabalhar aspetos técnicos 

importantes como a qualidade de som, a qualidade e velocidade de articulação, domínio do registo 

sobreagudo, a qualidade da emissão e do som, a fluência e a coluna de ar. Aspetos importantes que 

depois seriam transferidos para o restante programa.  

Durante esta unidade o aluno mostrou um bom domínio das escalas e uma notável evolução no 

que diz respeito ao domínio do registo sobreagudo. Em relação ao “estudo nº5” nota-se que aos 

poucos a sua flexibilidade vai sendo posta à prova tal como a sua resistência e que vai conseguindo 

ultrapassar as suas dificuldades e progredindo pouco a pouco. No “estudo nº4” o aluno vai 

conseguindo aplicar na sua performance a capacidade de realização de diferentes articulações e 

dinâmicas e a intenção de fraseado sem constante alerta por parte do professor.  

Na última aula foi feita uma simulação de prova de forma a sujeitar o aluno a uma experiência 

semelhante à do dia da prova para se ambientar e caso houvesse algum contratempo poder refletir 

sobre ele.  
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Prova                                               23/01/2019 

 

Programa:  

Escala de Sol maior com respetivos exercícios; 

Estudo nº4 da secção IV Chord Studies de “Pratical elementar school for the clarinet” de F. Demnitz  

Estudo nº5 de “40 Études” de V. Blancou (1ºvol.) 

 

 

Comentário: 

De um modo geral o aluno encontra-se bem preparado para a prova e por isso prevê-se uma prova 

globalmente bastante boa e satisfatória.  

Iniciou com a escala de Sol maior e os respetivos exercícios, de modo geral o aluno apresenta um 

domínio e fluência muito satisfatórios, no entanto denota alguma debilidade no registo sobreagudo 

e facilmente perde o controlo e saem harmónicos. No entanto é notável a evolução nesses aspetos.  

Nos estudos a aluna mostrou-se capaz de realizar diferentes articulações e dinâmicas, um fraseado 

musicalmente coerente e um bom domínio da flexibilidade no estudo do Blancou, apesar do nível 

de dificuldade.  

Num comentário autocrítico à sua prestação na prova, o aluno afirma que por causa dos nervos se 

confundiu um pouco nas escalas mas que em contrapartida os estudos correram bem.  

 

 

Avaliação: 4 valores 

Nota do semestre: 5 valores 
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2º Semestre 

 

Devido ao professor orientador considerar importante ter uma abordagem diferente com este 

aluno, esta unidade foi lecionada pelo orientador cooperante.  

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

  - Fantasia- Carl Nielsen; 

- Chant Slave”- J. Ed. Barat. 

 

Estratégias: 

Exercícios de colocação; 

Feedback corretivo; 

Exemplificação; 

Partitura gráfica; 

Isolamento de passagens (todo-parte-todo) com repetição das mesmas em diferentes velocidades 

(progressivamente), diferentes articulações e diferentes variações na ordem das notas; 

Anotações de indicações importantes nas partituras; 

Estímulo através do reforço positivo e do elogio. 

 

Registo e autorreflexão: 

Com o início de um novo semestre surge também novo repertório e novos objetivos. Assim de agora 

em diante ficou estabelecido que este aluno iria trabalhar o “Petit Concert” de Darius Milhaud, a 

“Fantasia” de Carl Nielsen e o “Chant Slave” de J. Ed. Barat.  

Esta unidade foi essencialmente focada no trabalho e evolução da “Fantasia” de Carl Nielsen, no 

entanto o “Chant Slave” também foi abordado mas com menos intensidade.  

Na “Fantasia” o professor cooperante recorreu a estratégias como a exemplificação e o isolamento 

de passagens com aumento gradual da velocidade. Também foram trabalhados alguns exercícios 

de imitação com principal enfoque na qualidade de som, no timbre e na amplitude de dinâmicas. 

Neste segmento o professor pediu ao aluno para fazer uma partitura gráfica exatamente com o 

principal objetivo e intuito de desenvolver essa última faculdade. 

 
Unidade: 5       Número de aulas: 3          Datas: 06/02/2020; 13/02/2020; 20/02/2020 



159 
 

No “Chant Slave” foi utilizado especificamente um exercício de colocação que consistia em atingir 

diferentes notas apenas usando a boquilha e o barrilete. Notou-se alguma dificuldade de realização 

por parte do aluno, por ser também um exercício de dificuldade elevada e requerer um bom 

suporte do ar.  

 

Obs: O aluno pediu dispensa da aula do dia 13 por ter uma atividade na escola básica, pelo que no 

dia 20 teve o dobro do tempo de aula.   
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Unidade: 6       Número de aulas: 3         Datas: 27/02/2020; 05/03/2020; 12/03/2020 

As aulas da Unidade 6 foram lecionadas por mim. Seguem-se as planificações destas aulas, 

respetivos registos e observações.  

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

  - Fantasia- Carl Nielsen 

 

Objetivos: 

Desenvolver a capacidade de perceção de 

frases musicalmente lógicas; 

Melhorar a coluna de ar e a direção do 

mesmo; 

Melhorar o legato nas mudanças de registo; 

Desenvolver noções simples de análise e 

interpretação musical; 

Desenvolver a capacidade de se expressar 

musicalmente através do instrumento; 

 

Estratégias: 

Feedback corretivo; 

Exemplificação; 

Recurso à imagética; 

Analogia com jogo de ping pong; 

Alertas gestuais e sonoros;  

Estímulo através do reforço positivo e do 

elogio. 

 

 

Registo e autorreflexão: 

Nesta unidade também a atenção recaiu sobre a “Fantasia” tendo sido feito um trabalho mais 

minucioso e pormenorizado.  

Começamos por trabalhar questões de fraseado e divisão de frases musicalmente lógicas. De forma 

a trabalharmos a condução e a pressão do ar foi feita uma analogia a uma bola de ping-pong numa 

mesa ligeiramente inclinada sendo que o objetivo seria atingir a outra extremidade da mesa sem a 

bola descair.  

 No final da unidade o aluno foi capaz de apresentar a peça bem dominada e com intenção frásica 

e expressiva, sendo cuidadosa tanto na realização de diferentes dinâmicas como na qualidade dos 

legatos. Foi pedido para o aluno continuar a explorar e desenvolver a expressividade e as suas ideias 

musicais em casa.  

Nota: A aula de dia 12 de Março não se sucedeu devido à pandemia e consequente suspensão das 

aulas presenciais e deslocações por motivos de estágio a partir do dia 12.  
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Início das aulas por ensino à distância 

 

Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Si bemol maior e respetivos 

exercícios 

 - Fantasia- Carl Nielsen 

- Petit Cnncert- Darius 

Milhaud 

 

Objetivos: 

Adaptação à nova modalidade de ensino; 

Destreza técnica e agilidade digital; 

Desenvolvimento da coordenação entre a 

articulação entre articulação e agilidade 

digital; 

Promover a motivação intrínseca; 

 

 

 

 

Estratégias: 

Feedback corretivo; 

Estímulo através do reforço positivo e do 

elogio; 

Isolamento de passagens (todo-parte-todo) 

com repetição das mesmas em diferentes 

velocidades (progressivamente), diferentes 

articulações e diferentes variações na ordem 

das notas; 

Estudo com auxílio do metrónomo; 

Alerta para anotações importantes na 

partitura.  

 

Registo e autorreflexão: 

Todos os alunos pareceram adaptar-se bem ao novo registo de aulas, no entanto por vezes houve 

alguma dificuldade na partilha de vídeos por serem demasiado pesados ou por demorarem muito 

tempo a carregar ou por outras situações semelhantes, o que acabou por acontecer com este aluno, 

no entanto nada disso o prejudicou na receção dos comentários apreciativos ao seu progresso e 

desenvolvimento.  

Começando pelas escalas o aluno apresentou um bom domínio técnico, no entanto consoante a 

dificuldade dos exercícios adaptava a uma velocidade mais confortável, assim foi requerido que 

utilizasse o metrónomo e estabelecesse uma velocidade padrão confortável na qual conseguisse 

realizar todos os exercícios sem grandes constrangimentos. Também foi pedido um maior 

Unidade: 7       Número de aulas: 3         Datas: 19/03/2020; 26/03/2020; 02/04/2020 



162 
 

perfecionismo nas gravações, ou seja, como tem a possibilidade de gravar várias vezes, ter isso em 

consideração e enviar para os professores a melhor versão.  

A “Fantasia” está a ficar muito polida e bem preparada, no entanto não é percetível um leque 

diversificado de dinâmicas talvez devido à gravação. Alertamos para a colocação das respirações 

em locais musicalmente lógicos de forma a não quebrar as frases e polir a parte final com a ajuda 

do metrónomo, começando numa velocidade mais lenta e indo aumentando a velocidade 

gradualmente tendo sempre atenção de ouvir as notas todas.  

O “Petit Concert” foi apresentado muito bem dominado, nota-se que é uma obra que o aluno 

realmente gosta e sente prazer a executar. Sugerimos ter mais atenção na articulação escrita e 

enviar uma gravação com metrónomo para estabilizar o tempo.  
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Recursos programáticos 

Aquecimento/ Escalas Estudos Peças 

- Escala de Ré Maior e 

respetivos exercícios; 

 

 

 -Petit Concert- Darius 

Milhaud; 

- Song for health from 

#musicdoesntstop by Martin 

Schippers and Steven 

Verhelst; 

- Alegro Moderato- Xavier 

Lefévre from ABSRM #5 

2008-2013; 

- Burlesque- Ferguson from 

ABSRM #5 2008-2013; 

- Yesterday for clarinet 

quartet by Lennon and 

McCartney Arr: Gareth 

Brady. 

Objetivos: 

Desenvolver a qualidade e fluência da 

articulação; 

Destreza técnica e agilidade digital; 

Melhorar o legato na mudança de registo; 

Preparação das gravações do ensemble  

Preparação da audição; 

Promover a motivação intrínseca; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias: 

Feedback corretivo; 

Exemplificação; 

Explicação e clarificação de dúvidas; 

Isolamento de passagens (todo-parte-todo) 

com repetição das mesmas em diferentes 

velocidades (progressivamente); 

Estímulo através do reforço positivo e do 

elogio 

 

Unidade: 8   Número de aulas: 4     Datas: 23/04/2020; 30/04/2020; 07/05/2020; 14/05/2020 
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Registo e autorreflexão: 

Nesta unidade apostamos sobretudo na autonomia e sentido de responsabilidade dos alunos 

tentando sempre guiá-los e orientá-los da melhor forma afim de concluírem o ano com sucesso. 

Desta forma a promoção da motivação foi sem dúvida um dos objetivos de ensino mais importantes 

levados a cabo.  

Relativamente ao aquecimento e escalas, com este aluno, optamos por manter as escalas e os 

exercícios de forma a manter e continuar a trabalhar a agilidade e destreza digital, a qualidade e 

fluência da articulação assim como o domínio do registo sobreagudo. O aluno foi alertado para 

intercalar exercícios ligados com articulados e para estar atento à estabilidade do tempo.  

Relativamente às peças continuamos a trabalhar o “Petit Concert” que já estava definida 

anteriormente onde o aluno atingiu um bom domínio técnico da obra. A peça seguinte foi o “Alegro 

Moderato” onde o aluno mostrou algumas dificuldades na junção com o playalong. O professor 

esclareceu e clarificou alguns erros e dúvidas do aluno nomeadamente em relação aos diversos 

tipos de ornamentação presentes na peça e sugeriu a utilização de algumas posições auxiliares. Em 

concordância com o aluno, foi esta a peça escolhida para a audição. Para desenvolver e trabalhar a 

articulação o aluno apresentou a obra “Burlesque”, no entanto apresentou algumas dificuldades 

na junção com o áudio por causa da velocidade.  

No ensemble procedemos à gravação das obras que já tinham sido definidas, começando pela 

“Song for health” por ser a mais curta, para nos ambientarmos a este novo mundo da gravação com 

clicktrack e edição. Relativamente às gravações, uma por ser acessível para este aluno e a outra por 

já ter sido trabalhada anteriormente, apenas foram dadas algumas sugestões de gravação como 

gravar com o telemóvel na horizontal, com uma qualidade de 30fps e seguir muito bem o clicktrack 

não descorando a musicalidade para ser possível fazer uma boa edição.  

 

Comentário final 

 

Considero que o aluno teve uma evolução considerável ao longo deste ano letivo. Participou em 

várias iniciativas e atividades sugeridas que contribuíram consideravelmente para a sua evolução e 

desenvolvimento, como por exemplo o concurso no início do ano letivo. Teve uma evolução 

enorme no que diz respeito ao domínio do registo sobreagudo, tendo o problema dos guinchos 

ficado completamente resolvido.  
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Como apresentava um estudo regular em casa mostrando em aula uma boa leitura e domínio do 

material pedido, foi possível fazer um trabalho mais pormenorizado e interessante com este aluno 

tendo sido trabalhadas muitas questões como diferentes timbres, musicalidade e expressividade, 

propriocepção, entre outras.  

Considero que este aluno chegou ao final do ano num nível muito bom tendo alcançado todos os objetivos 

previstos e encontrando-se perfeitamente apto para continuar os seus estudos musicais.  
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4.  Atividades  
Neste capítulo serão abordadas e descritas as atividades realizadas no âmbito da Prática de Ensino 

Supervisionada, realizada durante o ano letivo de 2019/2020, na Escola de Artes da Bairrada. Estas 

atividades foram pensadas de forma a relacionarem-se não só com o projeto educativo da escola 

mas também com os objetivos do orientador cooperante para a sua classe.  

As atividades foram delineadas com o intuito de proporcionar diferentes momentos de 

aprendizagem não só aos alunos da classe de clarinete mas a toda a comunidade escolar não só da 

EAB mas também da Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo.  

A seguinte tabela apresenta as atividades inicialmente propostas. 

Atividades organizadas 

Atividade Dia/hora prevista Observações/descrição 

Concerto Duo YinYang- 
Clarinete e Acordeão 

Março Concerto organizado e 
participado pela aluna 
estagiária 

Criatividade e 
Desenvolvimento Humano 

2º Semestre Apresentação orientada pela 
aluna estagiária com a 
participação de toda a classe 
de clarinete 

Ensemble de clarinetes Férias da Páscoa Pequeno estágio de 
ensemble de clarinetes 
dinamizado entre a EAB e a 
Academia de Música de 
Cantanhede (consultar 
anexos). 

Participação ativa em ações a realizar no âmbito do estágio 

Atividade Dia/hora prevista Observações/descrição 

Concurso Nacional de 
Clarinetes 

10 de Novembro Organização e apresentação 
da fase regional do IX 
Concurso Nacional de Jovens 
Clarinetistas. 

Concerto do ensemble de 
Clarinetes 

19 de Março Orientação, organização e 
apresentação de um 
concerto do ensemble  de 
clarinetes na Escola Básica 
Dr. Acácio de Azevedo. 

Concerto com a Orquestra da 
EAB 

18 de Dezembro de 2019 Participação nos concertos 
da Orquestra da EAB 

Tabela 19: Atividades propostas 
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Adenda - Atividades realizadas 

Devido à alteração da modalidade de ensino presencial para ensino à distancia parte das atividades 

definidas e delineadas não foram possíveis realizar. Estas foram então substituídas por atividades 

viáveis e possíveis nestes novos moldes de ensino.  

Segue abaixo a tabela com as alterações das atividades propostas.  

Atividades organizadas 

Atividade Dia/hora prevista Observações/descrição 

Exploração de plataformas 

de ensino à distância 

Março/Abril Exploração de plataformas 

de ensino à distância de 

forma a adquirir 

competências dos novos 

meios de trabalho.  

Audição via vídeo 

conferência 

Maio Audição via videoconferência 

da classe de clarinete da EAB 

Gravação do ensemble de 

Clarinetes 

Abril/Maio Orientação, organização e 

edição dos vídeos com as 

peças do ensemble. 

Participação ativa em ações a realizar no âmbito do estágio 

Atividade Dia/hora prevista Observações/descrição 

Concurso Nacional de 

Clarinetes 

10 de Novembro Organização e apresentação 

da fase regional do IX 

Concurso Nacional de Jovens 

Clarinetistas. 

Concerto com a Orquestra da 

EAB 

18 de Dezembro de 2019 Participação no concerto da 

Orquestra da EAB 

Vídeo para partilha nas 

plataformas da escola 

Abril Vídeo gravado juntamente 

com o professor cooperante 

de um pequeno excerto 

musical para partilha nas 

plataformas e redes sociais 

da escola.  

Tabela 20: Atividades realizadas 

No próximo subcapítulo será feita uma descrição detalhada de todas as atividades.  
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4.1 Atividades Organizadas 

4.1.1 Exploração de plataformas de ensino à distância 

 

Relatório de atividade | Exploração de plataformas de ensino à distância 
Março e Abril de 2020  

 

Plataformas exploradas: 

 Google classroom 

 WhatsApp 

 Hangout 

 Zoom 

 DroidCam 

 Microsoft Teams 

 Jitsi Meet e Nextcloud 

 Dualgram e Doble Side Camara 

 NormadPlay e Metronaut 

 DaVinci Resolve e LightWorks 

 SmartMusic 

______________________________________________________________________________ 

Com as novas circunstâncias a que fomos dispostos, surgiu a necessidade de explorar as diversas 

plataformas que possibilitavam o ensino à distância e compará-las de forma a perceber qual seria 

a mais indicada tendo em conta as suas especificidades em confronto com as nossas necessidades 

e qual a que seria mais viável, mais intuitiva e de fácil uso, de forma a os alunos acederam e 

trabalharem sem grandes dificuldades ou sem dispensarem muito tempo na aprendizagem do 

manuseamento destas novas ferramentas.  

A maioria das plataformas que serão referidas foram experimentadas e apreciadas pelos diversos 

professores da EAB, sendo possível assim formular uma opinião consistente em relação ao seu 

desempenho e funcionalidades.  

Umas das primeiras plataformas que foi aconselhada a ser utilizada foi o “Google Classroom” onde 

é possível agrupar os alunos por graus ou por turmas e pedir/disponibilizar material de forma 

individual ou em grupo, no entanto o processo de inserção de todos os dados dos alunos, a criação 

de turmas e o registo de todos os emails mostrou ser um processo muito demorado. Assim muitos 

dos professores optaram por usar o “WhatsApp” e o “Zoom”. No “WhatsApp” é possível facilmente 

criar conversações com os alunos e até mesmo com os encarregados de educação e permite um 

funcionamento semelhante ao das aulas em que os alunos enviam vídeos tendo em conta os 

objetivos pedidos e o professor responde também com vídeos explicativos ou com uma mensagem 
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escrita. Para complementar o “WhatsApp” foi usado o “Zoom”, uma plataforma de 

videoconferência onde é possível dar aulas por videochamada, no entanto a latência derivada da 

fraca banda de internet ou da sobrelotação da rede domiciliária ou das plataformas (porque 

passaram a ser utilizadas por muito mais pessoas do que eram até então) não permite um fluxo de 

aula estável e confortável que permita tocar em simultâneo ou até mesmo individualmente sem 

haver quebras ou falhas no som. No entanto, em comparação com outras aplicações semelhantes 

esta parece ter um desempenho consideravelmente superior permitindo grande qualidade de 

vídeo, partilha de ficheiros no chat ou na nuvem, os alunos não precisam de se cadastrarem na 

aplicação, apenas necessitam de a instalar no computador para a conseguirem usar através do link 

gerado pelo professor e partilhado por qualquer outra via (email, WhatsApp, facebook) acedendo 

rapidamente à sala de reunião, também permite a partilha de partituras para análise em conjunto 

e permite ao professor coordenar a sua turma podendo desligar os microfones dos seus alunos e 

dar-lhes a palavra apenas quando estes pedirem.  

Aplicações de telemóvel como a “Dualgram” ou a “Double Side Camara” foram utilizadas pelos 

professores para se conseguirem manter em videochamada com a camara frontal e ao mesmo 

tempo com a câmara traseira terem a possibilidade de mostrar partituras ou mostrar as teclas do 

piano ou outras situações semelhantes.  

Também para professores e alunos com computadores mais antigos ou sem webcam foi 

aconselhado o uso da “Droidcam”. Resumidamente é suposto ligar o telemóvel ao computador e 

através desta aplicação o computador reconhece a câmara do telemóvel fazendo dela uma webcam 

compatível com várias plataformas de videoconferência.  

A “Normadplay” e a “Metronaut” foram aplicações recomendadas para os alunos de forma a 

auxiliarem no seu estudo. São aplicações que disponibilizam acompanhamentos de diversas obras, 

de vários instrumentos e níveis. Ajuda na leitura com cores sobre as notas durante a reprodução, 

permite retirar instrumentos do acompanhamento, permite mexer no tempo, adicionar 

metrónomo e a repetição continuada de uma passagem específica para estudo.  

Já para aulas das classes de conjunto, para além do “Zoom” também foi usada a “SmartMusic” onde 

permite ao aluno tocar a sua parte com acompanhamento das restantes recebendo um feedback 

das notas e ritmos trocados, é uma aplicação bastante interativa e que permite mudar a velocidade 

de reprodução, escolher passagens específicas para reproduzir de forma continuada e permite ao 

professor supervisionar quanto tempo o aluno despendeu a estudar assim como distribuir 

repertório diferente para cada aluno. 
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Outras aplicações também foram usadas tais como o “Hangout”, “Jitsi Meet” e “NextCloud”, no 

entanto não demonstraram o desempenho esperado ou não suprimiram as necessidades dos vários 

professores.  

Resumindo, as aplicações mais utilizadas inicialmente foram o “WhatsApp” e o “Zoom”, sendo que 

alguns professores de formação musical preferiram o “ClassRoom”, mais tarde, com o inicio do 

terceiro período o diretor pedagógico apelou a todos para a exploração e uso do “Microsoft Teams” 

pois seria o mais indicado para ele poder supervisionar tudo o que estava a acontecer em todas as 

aulas e com todos os alunos. O “Microsoft Teams” transporta os dados do “Musa” diretamente 

para a plataforma tendo os professores apenas que fazer alguns ajustes, permite ao diretor 

pedagógico supervisionar tudo o que acontece e autorizar ou bloquear o que pretender e 

necessitar, permite acrescentar notas de reunião, colocar informações importantes como datas ou 

orientações de estudo que ficam guardadas de forma organizada por tópicos/temas e que no final 

podem ser editadas e permite interagir e utilizar outras aplicações dentro da própria aplicação, no 

entanto tem bastantes pontos menos positivos que dificultam um pouco o funcionamento das aulas 

com muitos alunos, nomeadamente não ser possível ver a imagem de todos os alunos presentes na 

videoconferência, qualquer pessoa poder desligar o microfone de qualquer pessoa incluindo o do 

professor e expulsar qualquer pessoa da reunião o que acaba por criar alguns constrangimentos.  

Em relação às minhas aulas de prática de ensino supervisionada, mais especificamente em relação 

às novas atividades delineadas vi-me na necessidade de explorar plataformas de edição de vídeo. 

Descobri então a “DaVinci Resolve” que me pareceu muito completa e intuitiva, no entanto 

mostrou ser demasiado pesada para o meu computador e não a consegui utilizar. Fui então explorar 

a “LightWorks” que também demonstrou ser muito completa mas muito menos intuitiva e tendo 

tido necessidade de explorar diversos tutoriais para encontrar as ferramentas e funcionalidades 

que necessitava. Um ponto negativo foi que com vídeos um pouco mais longos o computador pôs 

em causa o correto funcionamento da aplicação encravando e demorando imenso tempo para 

reagir.  

Concluindo, depois da exploração de todas estas plataformas e depois de analisar a opinião dos 

diversos professores que também as exploraram e utilizaram ficou claro que nenhuma delas 

mostrou ser a ideal para ensino de música à distância mas que dentro das disponibilidades é 

possível, com mais ou menos qualidade, chegar aos alunos e desenvolver um estudo acompanhado. 

Também foi possível perceber que claramente nem professores nem alunos estavam preparados 

para estas circunstâncias, não só ao nível de formação mas especialmente ao nível do material 
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necessário, não tendo, muitas vezes, material com qualidade suficiente (seja dispositivos 

eletrónicos ou qualidade de rede de internet) para trabalhar/estudar nesta nova modalidade de 

ensino, mas todos tentaram adaptar-se ao máximo e o mais rapidamente possível à nova realidade.  
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4.1.2 Audição via videoconferência 

 

Relatório de atividade | Audição via videoconferência 
Maio de 2020  

 

Programa: 

- Frühlingslied- Mendelssohn from ABSRM #5 2008-2013; 

- Turkey in the straw- Christopher Norton rom ABSRM #5 2008-2013; 

- Canzonetta- Gabriel Pierné; 

- Alegro Moderato- Xavier Lefèvre. 

______________________________________________________________________________ 

A audição via videoconferência ou por pré-gravação, que foi o que acabou por ficar estabelecido, 

não tinha ficado com uma data definida estando dependente do trabalho e desempenho dos 

alunos, assim como da disponibilidade e preparação para realizar uma gravação de qualidade para 

integrar nesta atividade.  

Estando prevista acontecer entre maio e junho acabou por não se concretizar dentro do período 

de estágio o que impossibilita a realização do relatório descritivo da atividade.  

Ainda assim, as peças que cada aluno iria apresentar na audição já estavam definidas e já tinham 

sido pedidas para gravar com roupa formal e num espaço adequado. No entanto a receção das 

gravações prontas acabou por acontecer durante o mês de junho.   
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4.1.3 Gravação do ensemble de Clarinetes 

 

Relatório de atividade | Gravação do Ensemble de clarinetes 
Maio de 2020  

 

Programa: 

- Song for health from #musicdoesntstop by Martin Schippers and Steven Verhelst 

- Yesterday for clarinet quartet by Lennon and McCartney Arr: Gareth Brady 

________________________________________________________________________________ 

Na impossibilidade da realização da audição do ensemble que estava prevista acontecer a 19 de 

março de 2020 e com a instituição do ensino à distância e todas as alterações que isso veio trazer, 

o professor cooperante considerou que seria proveitoso o ensemble continuar mas agora por 

gravações.  

Todo este processo acabou por se tornar bastante longo pelo que não foi possível gravar todas as 

obras que tínhamos definido até então. Assim começamos por gravar a “Song for health” por ser a 

mais curta e nos possibilitar mais facilmente ambientar a esta nova experiência e depois passamos 

para a gravação do “Yesterday” 

Este processo/atividade foi composto por três fases. Numa primeira fase eu fiquei incumbida de 

gravar todas as vozes de cada obra e proceder à sua colagem. De seguida guardar uma versão com 

cada uma das vozes em destaque e enviar aos alunos. Desta forma os alunos teriam o áudio para 

se guiarem na gravação e teriam a sua voz sobressaída para facilitar.  

A segunda fase consistiu na receção e avaliação dos vídeos dos alunos com sugestões de melhoria 

e de gravação caso fosse necessário. Esta foi sem dúvida a fase mais demorada, pois os alunos 

tiveram que ter o seu tempo e espaço para se habituarem ao novo modelo e aprenderem a gravar 

com clicktrack da melhor forma possível para se conseguir um bom resultado final.  

A última fase consistia apenas em colar todos os vídeos recebidos por parte dos alunos e ajustar o 

áudio caso fosse necessário. Apesar de ser uma tarefe que só envolvia uma pessoa, neste caso eu, 

acabou por se mostrar também um pouco demorada pela inexperiência no manuseamento do 

programa de edição.  

O resultado foi bastante satisfatório, tendo os alunos ficado bastante contentes com o resultado e 

motivados para continuar com a gravação das outras peças.  
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Eventualmente e caso haja autorização por parte dos encarregados de educação, estes vídeos 

poderão ser disponibilizados à comunidade escolar e ao público em geral através das redes sociais 

da escola.   
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4.2 Participação ativa em ações a realizar no âmbito do estágio 

4.2.1 Concurso Nacional de Jovens Clarinetistas 

 

Relatório de atividade | Concurso Nacional de Jovens Clarinetistas 
10 de Novembro de 2019 | 10h  

 

Pela primeira vez, a Escola de Artes da Bairrada recebeu nas suas instalações a fase regional do IX 

Concurso Nacional de Jovens Clarinetistas inserida no 9º Encontro Internacional de Clarinete da 

APC. Este concurso tem como objetivos contribuir, estimular e desenvolver o ensino do clarinete 

bem como a evolução dos jovens clarinetistas, e este ano apostou numa nova dinâmica de concurso 

tentando incluir as várias escolas do país nas fases locais e regionais das categorias iniciado, infantil 

e juvenil.  O júri foi composto pelo professor da classe (Sérgio Neves) e por dois elementos externos 

reconhecidos artisticamente com o intuito de qualificar à fase final os alunos que se destacassem 

nas suas prestações.  

Os prémios consistiam num quantitativo monetário e em material de apoio à formação na área 

artística patrocinados pela AvA Editions e pela D’Addario Woodwinds. A organização do concurso 

esteve a cargo da Associação Portuguesa do Clarinete.   

Nesta atividade participaram alunos de várias escolas da região, nomeadamente do Conservatório 

de Música da Jobra, do Conservatório de Música de Águeda e da Escola de Artes da Bairrada 

perfazendo um total de 7 candidatos. Na categoria infantil estavam presentes 3 candidatos, na 

categoria iniciado 2 candidatos e na categoria juvenil 2 candidatos. As duas categorias superiores 

(júnior e sénior) processavam-se noutros moldes.  

Os alunos chegaram à escola com alguma antecedência de forma a terem tempo de aquecerem e 

se concentrarem antes do início do concurso. À hora prevista foi feita uma pequena apresentação 

e introdução por um membro comummente do júri e da organização do concurso. Logo a seguir 

este teve início no auditório da EAB.  

A minha função consistiu em dividir os candidatos pelas salas de aquecimento e encaminha-los das 

salas para o auditório e vice-versa. Estava responsável também pela apresentação de cada 

candidato ao júri e público presente e pela cobertura fotográfica. No final pude estar presente na 

discussão dos resultados e também contribuir com a minha opinião.  
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Depois dos resultados definidos, estes foram divulgados pelo membro da organização do concurso 

apenas com os candidatos dentro da sala, estando os encarregados de educação interditos de 

entrar.  

Felizmente só houveram boas notícias e todos os candidatos passaram à fase final. A cada membro 

do júri foi atribuída uma categoria de forma a estes falarem individualmente com os candidatos e 

comentarem a sua prestação. Enquanto isso eu preenchi os papeis oficiais com o nome dos 

candidatos, a categoria e a respetiva classificação para enviar à organização do concurso.  

  



177 
 

4.2.2 Concerto com a Orquestra da EAB 

 

Relatório de atividade | Concerto da Orquestra da EAB  
18 de Dezembro de 2019 | 19h 

 

Programa do Concerto: 

Procession- Ippolitov-Ivanov 

Norwegian dance nº2- Edvard Grieg 

A Froghitters’ Fantasy- Bart Picqueur 

_____________________________________________________________________________ 

A prestação da orquestra esteve inserida no âmbito do concerto de natal e contou com os alunos 

pertencentes às várias classes instrumentais que fazem parte da formação da Orquestra da Escola 

de Artes da Bairrada sob a direção do maestro e professor André Granjo.  

Para a realização deste concerto foram necessárias várias aulas (tutti) com uma duração 

aproximada de três horas, todos os sábados de manhã durante o 1º período, de forma a trabalhar 

todo o repertório apresentado.  

O programa foi pensado de forma a ser exequível para todos os alunos tendo em conta que a 

orquestra é constituída por diversas faixas etárias e graus académicos, contendo alunos do ensino 

básico a alunos do ensino secundário.  

Todo o espetáculo estava muito bem organizado e teve a colaboração dos diversos professores e 

funcionários da escola de forma a organizarem e encaminharem os alunos dos camarins para o 

palco e vice-versa. Todos eles mostraram bastante entusiasmo antes de subirem ao palco e grande 

satisfação com a sua prestação.  

Durante a prestação da orquestra sentiu-se o nervosismo de muitos dos alunos, especialmente por 

sentirem o peso da responsabilidade, por terem todos aqueles olhos postos em si e por quererem 

orgulhar os muitos dos seus amigos e familiares presentes no público que os acompanham 

regularmente no seu percurso musical e académico.  

No final o feedback foi extremamente positivo e a saída de palco foi feita com caras alegres e a 

sensação de dever cumprido. Os pais e familiares aguardavam ansiosamente a saída dos pequenos 

artistas para os congratularem pelo concerto realizado.  
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4.2.3 Vídeo para partilha nas plataformas da escola 

 

Relatório de atividade | Vídeo para partilha nas plataformas da escola  
Abril 2020 

 

Programa: 

Júbilo Popular- Arr. Valdemar Sequeira (excerto) 

________________________________________________________________________________ 

Com a nova modalidade de ensino surgiu também a necessidade de adaptar e reformular as 

atividades que tinham sido pensadas e propostas. Assim surgiu esta atividade, tal como outras já 

abordadas, com o objetivo de, mesmo nestas novas circunstâncias, tentar cumprir o melhor 

possível o plano de estágio e promover a dinamização da comunidade escolar.  

Esta atividade consistiu na escolha de um pequeno excerto de um fado (isto porque o orientador 

cooperante sugeriu a escolha de uma música portuguesa), na divisão das vozes entre mim e o 

professor cooperante, na gravação e consequente edição.  A gravação claramente não foi 

conseguida com uma qualidade profissional visto que os dispositivos de gravação foram os que 

tínhamos disponíveis, nomeadamente os telemóveis pessoais e a edição apenas teve em conta 

aspetos muito básicos e simples de junção e coordenação.  

O orientador cooperante rapidamente validou a atividade e mostrou-se disponível para 

prontamente participar na gravação em conjunto comigo.  

O produto final foi o espectável tendo resultado num pequeno vídeo muito agradável que logo foi 

partilhado nas plataformas e redes sociais da Escola de Artes da Bairrada. O feedback da 

comunidade escolar no geral foi muito positivo e de grande apreço. 
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5. Reflexão final e autoavaliação 

Durante o ano letivo 2019/2020 tive a oportunidade de desenvolver a minha Prática de Ensino 

Supervisionada na Escola de Artes da Bairrada sob orientação do professor Sérgio Neves e do 

professor Luís Cardoso. Procurei desempenhar todas as tarefas e funções que me foram atribuídas 

e às quais me propus com empenho e profissionalismo afim de aprender e crescer enquanto 

professora. Esta experiência, por um lado em circunstâncias tão diferentes e por outro tão mais 

completa e abrangente deu-me a possibilidade de desenvolver a minha prática de ensino tanto em 

aulas presenciais como em aulas online, o que foi fundamental enquanto preparação para uma 

realidade que está em constante evolução. A constante evolução e recurso aos meios tecnológicos, 

seja em trabalho ou em lazer, é um facto e o papel dos professores está em adaptar-se e reinventar-

se a fim de manter vivo o nosso ensino especializado, reinventar e descobrir novas estratégias para 

captar e motivar os alunos.  

Sem dúvida que as competências onde considero ter havido maior evolução da minha parte foi na 

comunicação com os alunos, na gestão do tempo de aula e na gestão da exigência com cada um. 

Tendo sido questões debatidas ao longo do tempo com o orientador cooperante com vista na 

evolução.  

Relativamente à escola, considero que o corpo não docente me recebeu muito calorosamente e se 

mostrou sempre muito disponível para ajudar no que necessitasse. O corpo docente também se 

mostrou sempre muito disponível e recetivo a novas ideias e projetos mostrando pertencerem a 

uma escola que se preocupa em estar atualizada, em evoluir, em se reinventar e criar novas 

iniciativas e projetos tanto para a comunidade escolar como para o público em geral.  

Toda esta envolvente permitiu-me focar apenas no meu desenvolvimento pessoal e profissional e 

na evolução dos alunos com quem contactei sem qualquer constrangimento relativo a recursos ou 

a questões burocráticas, proporcionando-me um ambiente de trabalho adequado e propício à 

minha preparação para o futuro. Esta experiência de viver de perto o ensino oficial e especializado 

da música numa escola tão bem gerida e organizada e junto de um corpo docente tão competente 

e com vista na evolução foi uma oportunidade excelente para ganhar boas referências e influências. 

Concluindo, pude crescer e me desenvolver pessoal, académica e profissionalmente e por isso 

sinto-me muito honrada e satisfeita por esta oportunidade e pela minha prestação ao longo de toda 

a Prática de Ensino Supervisionada.  
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Anexo A- Planeamento do Workshop (em construção) 

Planeamento do Workshop 

“Animus” 

(em construção) 

1ª Sessão: “Liberdade de expressão” ou “De livre vontade” 

Data: 07/03/2020 

Material:  

 

Atividade Música Observações 
Movimento ininterrupto https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ 0:00 P.I. Tchaikovsky – Swan Lake, Act 

II: No.10 Scene (Moderato) 
06:22 Ludwig van Beethoven – Für Elise 
(Bagatelle No.25 in A minor) 
12:56 Georges Bizet - Habanera 
("L'amour est un oiseau rebelle") 
23:47 Antonio Vivaldi – The Four 
Seasons “Summer” (III: Presto) 
26:24 P.I. Tchaikovsky – Dance Of The 
Sugar Plum Fairy 
30:44 Gioachino Rossini – Overture to 
“The Barber of Seville” 
36:29 Jahannes Brahms – Hungarian 
Dance no.5 in F-sharp minor (fragment) 
37:06 W.A Mozart – Eine kleine 
Nachtmusik (Serenade No. 13 for 
strings in G major) 
51:44 Erik Satie – Gymnopedie no.1 
1:07:07 P.I. Tchaikovsky – The 
Nutcracker: Act I, No.4 Russian Dance 
1:14:55 Antonin Dvorak – Symphony 
no. 9 in E minor ("From the New 
world": IV. Allegro con fuoco) 

https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=382s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=776s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=1427s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=1584s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=1844s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=2189s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=2226s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=3104s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=4027s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=4495s
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1:31:47 Richard Wagner – Ride of the 
Valkyries 
1:52:42 Edvard Grieg – In the Hall of the 
Mountain King 
2:13:19 Ludwig van Beethoven – The 
Symphony No.5 in C minor (fragment) 
2:25:12 N.Rimsky-Korsakov – Flight of 
the Bumblebee (from “The Tale of Tsar 
Saltan) 
2:32:45 Felix Mendelssohn – Wedding 
March (from “A Midsumer Night’s 
Dream”) 
2:57:53 Richard Strauss – Also sprach 
Zarathustra 
3:13:24 J.S.Bach – Toccata and Fugue in 
D minor, BWV 565 
3:16:29 Jacques Offenbach – Overture 
to “Orpheus in the Underworld” (can-
can section) 

Jogo do camaleão Divisão binária: 
https://www.youtube.com/watch?v=0HsONltnfOQ&list=PLxVexRqKs_pT_thOjks6uxxcVoHKyJ_HR&index=25 
https://www.youtube.com/watch?v=zYTBRRLu1Fk&list=PLxVexRqKs_pT_thOjks6uxxcVoHKyJ_HR&index=32 
Divisão ternária: 
https://www.youtube.com/watch?v=dgTkJqUZp_8&list=PLxVexRqKs_pT_thOjks6uxxcVoHKyJ_HR&index=14 
https://www.youtube.com/watch?v=KG0-1qXRPpI 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKFwQFBwQFU  20 Tchaikovsky – Serenade for Strings Op. 48: II. 

Valse 1:38:38 

 

Cordão humano https://www.youtube.com/watch?v=5OjLKhmzQTA 26’44 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKFwQFBwQFU   02 Bizet – Carmen: Les Toreadors 07:33 

cordão 

Hibernação https://youtu.be/qFZKK7K52uQ  

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=5507s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=6762s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=7999s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=8712s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=9165s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=10673s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=11604s
https://www.youtube.com/watch?v=-7jjo8UICjQ&t=11789s
https://www.youtube.com/watch?v=0HsONltnfOQ&list=PLxVexRqKs_pT_thOjks6uxxcVoHKyJ_HR&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=zYTBRRLu1Fk&list=PLxVexRqKs_pT_thOjks6uxxcVoHKyJ_HR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=dgTkJqUZp_8&list=PLxVexRqKs_pT_thOjks6uxxcVoHKyJ_HR&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=KG0-1qXRPpI
https://www.youtube.com/watch?v=ZKFwQFBwQFU
https://www.youtube.com/watch?v=ZKFwQFBwQFU&t=5918s
https://www.youtube.com/watch?v=5OjLKhmzQTA
https://www.youtube.com/watch?v=ZKFwQFBwQFU
https://www.youtube.com/watch?v=ZKFwQFBwQFU&t=453s
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Descrição da atividade Objetivos Competências 

Movimento ininterrupto: 

- Como atividade de aquecimento os alunos devem movimentar-se livremente reagindo às músicas às 

quais são expostos. 

Variação do exercício: 

- A professora apresenta uma música com acentuações ou onde se perceba claramente o tempo forte 

e os alunos têm de o mostrar fisicamente 

- Desenvolver a rápida reação de resposta.  

- Desenvolver a capacidade de manter a 

concentração, focar a atenção em detalhes 

musicais específicos e tomar rápidas decisões 

física e musicalmente 

- Noção de espaço 

- Compreensão auditiva 

- Rápida reação de 

resposta 

Memória de peixe: 

- Como atividade de apresentação os alunos devem se posicionar num circulo e realizar o jogo “o meu 

nome é X e faço assim” 

- Conhecer os colegas 

-Desenvolver a capacidade de improvisação 

- Desenvolver a capacidade de rápida reação de 

resposta 

-Estimular a capacidade de concentração e de 

memorização  

-Exploração do 

movimento 

-Memória 

-Improvisação 

-Rápida reação de 

resposta 

- Concentração 

Jogo do camaleão: 

- A professora reproduz uma música enquanto os alunos andam ao redor da sala na mesma pulsação. 

Sempre que a música pára, os alunos devem parar de andar e bater a pulsação. 

Nota: Utilizar várias músicas com divisão binária e ternária. Pedir aos alunos para identificarem quais 

músicas são em divisão binária e quais são em divisão ternária. 

Variações do exercício: 

- Quando a música parar os alunos devem bater o ritmo da melodia 

- Os alunos em dois grupos, quando a música parar um bate a pulsação e outro o ritmo da melodia e 

vice-versa 

- Desenvolver a capacidade de rápida reação de 

resposta 

-Estimular a capacidade de concentração e de 

memorização 

 

-Memória 

-Rápida reação de 

resposta 

-Concentração 

-Distinguir divisão 

binária de divisão 

ternária 

Cordel humano: 

- Os alunos estão divididos em dois grupos e têm que andar pela sala ao som da música. Um grupo de 

cada vez para cada frase musical. Os elementos de cada grupo deve estar interligados por um cordel 

ou algum material semelhante. 

- Desenvolver a capacidade de ajustar o 

movimento a uma pulsação 

regular e em diferentes velocidades 

- Desenvolver a capacidade de identificação de 

frases melódicas através da dinâmica de grupo 

-Rápida reação de 

resposta 

-Concentração 

-Compreensão auditiva 

-Identificação de frases 

melódicas 

auditivamente 

 

Hibernação: 

- Atividade de relaxamento envolvendo relaxamento muscular e exercícios de respiração com uma 

música calma por trás 

-Estimular o relaxamento físico e psicológico 

-Controlar os níveis de energia e de euforia 

normal das crianças nesta faixa etária 
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Questionário   
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2ª Sessão “Animais à solta” 

Data: 14/03/2020 

Material: 

Atividade Música Observações 

Movimentos extraterrestres  Piano 

Balbúrdia https://www.youtube.com/watch?v=ZKFwQFBwQFU   41 Ravel – Bolero 3:10:25 
09 Strauss I – Radetzky March 34:43 
49 Dvorak – Symphony No. 9 “From the New 
World”: IV. Allegro con fuoco 4:22:56 

Sobe e desce Mundo Animal Piano 

Relógio biológico Pedir sugestão aos alunos Piano 

 

 

Descrição da atividade Objetivos Competências 

Movimentos Extraterrestres: 

- A atividade inicia com os alunos espalhados pela sala 

- Os alunos devem se movimentar segundo as instruções dadas. Passos longos ao ouvir notas longas e a saltitar ao 

ouvir notas curtas. Depois deitados no chão devem rebolar para um lado quando ouvem uma escala ascendente e 

para o lado oposto quando ouvem a escala descendente. Sentados devem rodopiar para um lado quando ouvirem 

tercinas ascendentes e para o lado oposto quando ouvirem tercinas descendentes. Glissando ascendente para 

levantar e descendente para deitar. Sugerir levantarem-se em 8 tempos como se fossem uma flor a crescer. 

- Responder corporal e 

auditivamente aos sons 

- Desenvolver a capacidade de 

rápida reação de resposta 

-Estimular a capacidade de 

concentração e de memorização 

 

-Concentração 

-Exploração do 

movimento 

-Rápida reação de 

resposta 

Balbúrdia ou Espasmos Animalescos: 

- Os alunos estão em meia lua, e ao som da música devem realizar uma posição um a seguir ao outro tendo em 

atenção a pulsação. 

Nota: Alterar as músicas aumentando progressivamente a velocidade. 

- Desenvolver a capacidade de 

ajustar o movimento a uma 

pulsação 

regular e em diferentes velocidades 

-Noção de pulsação 

-Concentração 

-Exploração do 

movimento 

-Improvisação 

-Rápida reação de 

resposta 

Sobe e desce: 

- Com os alunos todos em pé, espalhados pela sala, a professora toca um excerto de “Mundo animal” enquanto os 

alunos se movimentam pela sala.  

- Compreender o conceito de grave 

e agudo  

- Compreensão auditiva  

- Grave/agudo, 

- Concentração,  

https://www.youtube.com/watch?v=ZKFwQFBwQFU
https://www.youtube.com/watch?v=ZKFwQFBwQFU&t=11425s
https://www.youtube.com/watch?v=ZKFwQFBwQFU&t=2083s
https://www.youtube.com/watch?v=ZKFwQFBwQFU&t=15776s
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- O professor toca a peça na oitava mais aguda do piano pedindo aos alunos que quando ouvissem este registo 

andassem em bicos dos pés e com os braços esticados.  

- Depois o professor toca a peça na oitava mais grave do piano pedindo aos alunos que andassem pela sala como 

se apanhassem flores do chão.  

- Para finalizar, o professor toca a peça mudando diversas vezes o registo. Pede aos alunos que correspondam aos 

diferentes registos com os movimentos pedidos. 

- Responder corporal e 

auditivamente aos sons graves e 

agudos.  

 

- Rápida reação de 

resposta,  

 

Relógio biológico: 

- A professora pede aos alunos para formarem um círculo;  

- Dentro do círculo, pede que identifiquem o braço/ombro direito e o virem para si (para o interior do círculo). É 

marcado um padrão rítmico (longa-longa-longa-longa) para os alunos caminharem no sentido dos ponteiros do 

relógio;  

- Ao parar de marcar o ritmo os alunos param. É pedido que se virem para o sentido contrário, ou seja, com o 

ombro esquerdo virado para o lado de dentro;  

- É marcado um novo padrão rítmico para o sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (curta-curta-curta-

curta-longa-longa);  

- A professora alterna os padrões. O ideal será que os alunos consigam manter um tempo regular e de conjunto 

entre todos fazendo as mudanças de direção sem se atropelarem e esbarrarem uns contra os outros;  

Variações do exercício:  

- Alternar a direção usando a marcação da pulsação em diferentes notas (mais aguda e mais grave);  

- Pedir aos alunos a sugestão de uma música e sempre que se iniciar uma nova frase, estes devem alterar a 

direção  

- Ao sinal alternar a direção com andar (sentido dos ponteiros do relógio) e correr/pular (sentido contrário ao dos 

ponteiros do relógio) 

- Aprender a movimentar-se como 

grupo na mesma direção;  

- Promover o trabalho de conjunto 

e a dinâmica de grupo 

- Desenvolver a capacidade de 

identificação de frases melódicas 

através da dinâmica de grupo 

- Interação; 

- Compreensão visual e 

auditiva;  

- Noção de espaço; 

- Rápida reação de 

resposta;  

- Concentração;  

-Identificação de frases 

melódicas 

auditivamente; 

 

Questionário   
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3ª Sessão “De liana em liana”  

Data: 21/03/2020 

Material: 

Atividade Musica Observações 

Pegadas  Stepping path 

Saltarico deslizante  Clarinete 

 

 

 

Descrição das atividades Objetivos Competências 

Barata tonta: 

- Com os alunos sentados no chão num círculo, a professora canta a canção “Estrelinha” (com o nome das notas) 

enquanto marca a pulsação com palmas que será igual às passadas. O tempo da canção será o tempo que 

demorará a dar a volta ao círculo e regressar novamente ao seu lugar.  

- A professora pede a um aluno que realize o mesmo exercício.  

- É pedido ao aluno que realize o mesmo exercício num tempo mais rápido/lento.  

- É pedido ao aluno que cante a mesma canção enquanto a professora marca a pulsação.  

- Pedir a outros alunos que realizem o exercício. 

- Desenvolver a capacidade de 

ajustar o movimento a uma pulsação 

regular e em diferentes velocidades  

- Os alunos terem o papel de 

líder/maestro, desenvolvendo a 

autonomia. 

- Concentração;  

- Rápida reação de 

resposta;  

- Compreensão 

auditiva e visual;  

- autonomia 

Pegadas: 

- Já tendo montado o “stepping path”, cantar a primeira frase de uma música com os alunos. Cantar novamente 

usando, em tempos curtos, o “stepping path” (passos curtos) – um espaço para cada passo – cantando primeiro a 

frase no lugar e depois utilizando o “stepping path”;  

- Pedir a todos os alunos que repitam o exercício (um por um);  

- Realizar o mesmo exercício, mas agora com o dobro do tempo, num tempo lento, em passos longos – um passo 

de dois em dois espaços;  

- Pedir a todos os alunos que repitam o exercício (um por um);  

Variações do exercício:  

- Realizar o mesmo exercício num tempo lento a andar: levantando os joelhos, de costas, etc.  

- Realizar o mesmo exercício num tempo rápido a andar: em pezinhos de lã, a saltar, a saltar de costas, etc... 

- Desenvolver a capacidade de 

compreender e executar notas com 

diferentes durações através das suas 

diferenças no espaço. 

 

 

- Concentração;  

- Rápida reação de 

resposta;  

- compreensão 

auditiva e visual 
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Sr. Maestro: 

- Iniciar a atividade sentados em formação de círculo; 

 - Cantar a “Estrelinha” numa dinâmica mezzo-forte encorajando os alunos a cantarem também;  

- Para preparar a dinâmica forte, é pedido aos alunos que estiquem os braços para cima, como se quisessem 

chegar ao teto, e que cantem o mais alto possível (mas sem gritar);  

- De seguida preparamos a dinâmica piano, sendo pedido aos alunos que se abracem a si próprios e cantem o 

mais baixo possível, como se sussurrassem ao ouvido de alguém. 

ATENÇÃO: É necessário manter sempre o mesmo tempo/pulsação 

- O professor faz referência às palavras forte e piano relacionando-as com os movimentos e intenções;  

- Encorajar os alunos a cantarem forte e piano com as alterações de dinâmicas do professor.  

- Executar a música: a) com alterações dinâmicas, ao longo da música, para cada frase. b) com alterações 

dinâmicas, ao longo da música, em sítios imprevisíveis, por exemplo, a meio de uma frase.  

Variações do exercício:  

- Executar a música em conjunto: a) sempre forte (em pé cantar com muita energia) b) sempre piano (agachados)  

c) com alterações dinâmicas nas diferentes frases, alternando os movimentos;  

- Pedir a um dos alunos que seja o líder, fazendo este alterações dinâmicas, e os restantes alunos têm de segui-lo. 

- Responder às mudanças de 

dinâmicas fisicamente  

- Compreender o conceito de piano e 

forte 

- Dinâmicas,  

- Concentração,  

- Rápida reação de 

resposta,  

- compreensão 

auditiva e visual 

Saltarico deslizante: 

- Com os alunos a movimentarem-se pela sala, a professora toca uma peça em legato ao mesmo tempo que 

associa a articulação ao movimento de deslizar dos pés ao andarem pela sala.  

- Pede aos alunos que correspondam com o movimento do corpo à articulação legato.  

- A professora introduz novo conceito, staccato, pedindo aos alunos que associassem a articulação ao movimento 

de andar em bicos de pés e saltando pela sala.  

- Para finalizar, o professor toca a peça mudando diversas vezes a articulação. Pede aos alunos que correspondam 

às diferentes articulações com os movimentos pedidos. 

- Responder corporal e 

auditivamente ao legato e staccato.  

- Compreender o conceito de legato 

e staccato. 

- Legato/staccato, 

concentração,  

- Rápida reação de 

resposta,  

- compreensão 

auditiva 

Questionário   
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4ª Sessão “Planeta dos macacos” 

Data: 28/03/2020 

Material: 

Atividades Música Observações 

Ação-reação Música de fundo  

Mundos paralelos Frére Jacques Clarinete ou piano 

Jogo do pássaro  Bola 

 

 

Descrição das atividades Objetivos Competências 

Jogo do macaco: 

- Nesta atividade são explorados três movimentos específicos: as palmas, o andar e o ”swing”.  

1. Palmas - Bater palmas e pedir aos alunos que imitem o professor;  

- Improvisar maneiras diferentes de palmas e pedir aos alunos que imitem novamente;  

- Pedir a um aluno que execute outra maneira diferente de bater palmas, e os restantes alunos imitam;  

- Repetir o exercício com outros alunos.  

2. Andar - Explorar diferentes maneiras de andar;  

- Pedir aos alunos que estejam em formação de círculo e que andem, sem sair do sítio, de diferentes maneiras: 

como se fossem para a escola; andando em bicos de pés; levantando os joelhos; levando os calcanhares atrás; 

cruzar um pé com o outro; etc...;  

- Explorar diferentes tempos associado a animais: elefante, hipopótamo (ou outro) para tempos lentos; e o 

rato, borboleta (ou outro) para tempos rápidos; - Explorar diferentes expressões emocionais, andando como se 

estivesse: feliz, com pressa, com todo o tempo do mundo, cansado, com medo, com coragem/bravura, na lua, 

na areia a escaldar, em patins, etc... 

3. Swing - Cantar a canção ”O Balão do João” e imaginar que estão a tocar o seu instrumento movimentando o 

corpo no tempo pretendido pedindo aos alunos que imitem;  

- Mudar a métrica (binária/ternária) e movimentar o corpo pedindo aos alunos que imitem;  

- Cantando a música, aumentar o tempo executando movimentos curtos e rápidos. Diminuir o tempo com 

movimentos longos e demorados (utilizar todo o corpo). 

- Desenvolver um vocabulário de 

movimento que lhes permita distinguir 

“qualidades” de tempo. Esta é 

determinada por diversas variantes 

como as dinâmicas, articulação, 

fraseado e a atividade rítmica. Este 

conceito é importante, a longo prazo, 

para que as crianças se possam 

exprimir corporalmente e experienciar 

o movimento. 

- Concentração;  

- Rápida reação de 

resposta;  

- Compreensão auditiva 

e visual;  

- capacidade de 

liderança 

Ação-reação:  -Concentração; 
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-Os alunos estão numa roda e cada aluno deve inventar um movimento à vez e realizá-lo num tempo constante 

em loop até a professora pedir para ser o próximo aluno. 

Nota: Poderá ser usada alguma música de fundo 

-Improvisação; 

-Exploração do 

movimento; 

Mundos paralelos: 

- Utilizando a música da “Frére Jacques”, a professora deve tocar primeiro numa tonalidade (ex: ré maior), de 

seguida, tocar noutra tonalidade (ex: lá maior).  

- Pedir aos alunos que refiram as diferenças de uma para a outra interpretação.  

- Depois dos alunos compreenderem a diferença, pedir que quando ouvirem a “Frére Jacques” em Ré maior se 

sentem e quando ouvirem em Lá maior levantam-se.  

- Primeiro a professora toca frases inteiras na mesma tonalidade, tornando a mudança da mesma bastante 

óbvia. Noutra fase do exercício alternar mais vezes entre cada frase. 

Variações do exercício: 

- Utilizar tonalidades menores e misturar tonalidades maiores e menores. 

- Desenvolver a consciência dos 

diferentes centros tonais 

- Concentração,  

- Rápida reação de 

resposta,  

- compreensão auditiva 

Jogo do pássaro: 

- Os alunos estão num circulo e devem atirar a bola uns aos outros da maneira que quiserem e sonorizar o 

percurso da bola. 

- Promover o trabalho de conjunto e a 

dinâmica de grupo 

- Desenvolver a capacidade de rápida 

reação de resposta 

-Estimular a capacidade de 

concentração e de memorização 

-Improvisação 

-Exploração do 

movimento 

-Concentração 

Questionário   
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5ª Sessão “Ritmos da selva” 

Data: 30/03/2020 

Material: 

Atividades Música Observações 

Faz o que eu faço  Cartões com figuras rítmicas 

Sinais sonoros  Instrumento de percussão/palmas 

 

 

Descrição das atividades Objetivos Competências 

Bowling na selva: 

- Os alunos estão dispostos num círculo e à vez vão imaginando que estão a jogar bowling e vão proceder ao 

lançamento da bola. Quando a bola hipotética bater no chão os restantes alunos devem bater uma palma em 

conjunto.  

Variação do exercício: 

- Os alunos devem se juntar a pares e imaginar que estão a jogar ténis. Devem proceder ao lançamento da bola 

quando ouvirem o tempo forte 

- Os alunos voltam a dispersar-se na sala a andar ao ritmo da música e sempre que ouvirem o tempo forte dão 

um passo a trás 

- Noção de preparação em música 

- Anacruse, respiração de 

preparação para o tempo forte 

- Desenvolver a capacidade de 

perceção do tempo forte  

- Rápida reação de 

resposta 

- Concentração 

- Perceção do tempo forte 

Faz o que eu faço: 

- Os alunos são dispostos em meia lua.  

- A professora começa por apresentar a semínima. Explica a designação e construção da figura – a maioria dos 

alunos já conhece e outros irão relembrar. - A professora pede para a percutirem com palmas, numa pulsação 

lenta. Com a voz, e na mesma pulsação, cantam a semínima.  

- De seguida a professora apresenta a colcheia, explicando a sua construção e designação.  

- Pedindo a um aluno que bata a pulsação, à semínima, a professora bate, juntamente com os restantes alunos a 

colcheia.  

- Divididos em dois grupos, o primeiro grupo realiza as semínimas e o segundo as colcheias (em separado). 

Posteriormente trocam e passa o primeiro grupo a realizar as colcheias e o segundo as semínimas.  

- Uma vez que o grupo é bastante desenvolto, a professora irá apresentar a mínima. Explica a designação e 

construção da figura.  

- Conhecimento das figuras 

rítmicas, sua construção, 

designação e relação 

- Concentração,  

- Rápida reação de 

resposta,  

- compreensão auditiva e 

visual 
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- A professora bate a pulsação (semínima) com palmas, enquanto os alunos, realizam a mínima.  

- Divididos em 3 grupos, a cada um é atribuída uma figura rítmica. Com os cartões de cada figura, a professora 

vai pedindo que cada grupo responda com a sua figura rítmica à medida que estes são alternados.  

Variações do exercício:  

- Poder-se-á conjugar diferentes ritmos ao mesmo tempo. 

Sinais sonoros: 

- A professora percute a pulsação e quando disser “hip” os alunos têm que andar ao dobro da pulsação e quando 

disser “ah” têm que andar a metade 

- Responder corporal e 

auditivamente aos sinais sonoros 

dados 

- Desenvolver a capacidade de 

ajustar o movimento a uma 

pulsação 

regular e em diferentes 

velocidades  

- Desenvolver a capacidade de 

rápida reação de resposta 

-Estimular a capacidade de 

concentração 

-Concentração 

-Rápida reação de 

resposta 

- Compreensão auditiva 

Palavras musicadas: 

- Escolher 4 figuras rítmicas, atribuir-lhes um nome (pão, sumo, chocolate, shiu…). Com um áudio rítmico por 

trás pedir aos alunos para cantarem as figuras rítmicas, a seguir pedir para formarem uma frase com cerca de 4 

tempos. De seguida pedir para atribuir um movimento a cada elemento e voltar a fazer a sua frase. 

- Responder corporal e 

auditivamente aos sinais sonoros  

- Desenvolver a capacidade de 

ajustar o movimento a uma 

pulsação 

regular e em diferentes 

velocidades  

- Desenvolver a capacidade de 

rápida reação de resposta 

-Estimular a capacidade de 

concentração 

-Concentração 

-Compreensão auditiva 

-Improvisação 

-Memória 

Questionário   
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Anexo B- Explicação detalhada do projeto para E.E. 

A aquisição de competências musicais através do movimento 

 

Este workshop surge como mote para o desenvolvimento do meu Projeto Educativo. O projeto 

Educativo é uma das componentes que integram o plano curricular do Mestrado em Ensino da 

Música da Universidade de Aveiro.  

 

Objetivo 

O objetivo principal deste projeto é a realização de um workshop composto por cerca de 8 

sessões, cada uma com cerca de 4 atividades, baseadas essencialmente no método de Dalcroze. 

Estas atividades visam o contacto da criança com um método de ensino mais oral, mais prático 

e mais interativo. Será uma mais valia para todos os seus intervenientes, dando-lhes a 

oportunidade de experienciar uma aprendizagem em grupo mais sensorial e diferente da que 

são expostos habitualmente.  

 

Estrutura 

O projeto é constituído por três fases: 

 1)Recolha de informação, revisão bibliográfica e elaboração dos materiais necessários; 

 2)Recrutamento dos participantes e realização do workshop 

 3)Análise dos resultados e redação do documento 

 

Implementação 

Tempo de aula 60 minutos 

Horário 17:30  

Duração do projeto Período de férias da Páscoa 

Participantes Alunos da Academia de Música da Banda 
Velha União Sanjoanense com idades 
compreendidas entre os 7 e os 11 anos.  

 

 

Contactos 

Profª. Inês Arede  

tel.: 932047774 ou e-mail: filipa_arede@hotmail.com 
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Anexo C- Pedido de autorização de participação no projeto 

A aquisição de competências musicais através do movimento 

 

Exmos. Encarregados de Educação, 

No âmbito do Mestrado em Ensino de Música que estou a frequentar na Universidade de 

Aveiro, venho informar que pretendo organizar um workshop tendo como mote a aquisição de 

competências musicais através do movimento. Este projeto será a base do Projeto Educativo 

que estou a desenvolver e consiste na realização de um conjunto de 8 sessões com a duração 

de 1h com os alunos da Academia de Música da Banda Velha União Sanjoanense, com idades 

entre os 7 e os 11 anos. Este workshop, designado “Animus – Animais Musicais”, será uma mais 

valia para a educação dos alunos participantes, pois neste contexto poderão expandir a sua 

aprendizagem musical, sendo ainda uma motivação para a aprendizagem da música e para o 

estudo de um instrumento.  

As sessões do workshop, de uma hora cada, estão previstas para decorrer ao sábado durante o 

mês de Março (14, 21 e 28) e durante dois dias do período de férias da Páscoa (tendo estas, 

excecionalmente, a duração de 2h cada uma), consoante a disponibilidade dos alunos 

envolvidos. Por essa razão, peço o favor de me informar do horário mais conveniente para a 

realização das sessões aos sábados e se existe algum constrangimento para a término do 

workshop durante o período de férias da páscoa. 

Para esclarecimento  de qualquer dúvida estarei disponível através do meu contacto pessoal : 

932047774 ou do seguinte e-mail: filipa_arede@hotmail.com. 

Os melhores cumprimentos, 

   ________________________________________ 

     (Profª. Inês Arede) 

Eu, ____________________________________________________ Encarregado de Educação 

do(a) aluno(a) _____________________________________________________ autorizo/não 

autorizo (riscar o que não interessa) o meu educando a participar no Projeto. 

Sugestão de horário aos sábados: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Qualquer constrangimento no período de férias da Páscoa: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Data:_________________   Assinatura:_____________________________________________ 

mailto:filipa_arede@hotmail.com
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Anexo D- Pedido de autorização para gravação vídeo 

Animus- Animais Musicais 

A aquisição de competências musicais através do movimento 

Exmos. Encarregados de Educação, 

No âmbito do workshop “Animus- Animais Musicais” venho pedir autorização para registo 

vídeo das sessões. Estes vídeos serão principalmente para uso pessoal no sentido de elaborar 

reflexões críticas sobre a minha prestação e sobre a reação dos participantes às atividades.  

Se assim o entender estes vídeos poderão ser destruídos logo após a defesa do projeto. 

Para esclarecimento  de qualquer dúvida estarei disponível através do meu contacto pessoal : 

932047774 ou do seguinte e-mail: filipa_arede@hotmail.com. 

Os melhores cumprimentos, 

   ________________________________________ 

     (Profª. Inês Arede) 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

Encarregado de Educação do aluno _______________________________________________ 

autorizo/ não autorizo a gravação vídeo das sessões do workshop. 

 

Autorizo a utilização de pequenos excertos dos vídeos aquando da defesa do projeto  

  Sim       Não 

Autorizo que os vídeos sejam colocados como anexos do trabalho 

       Sim       Não 

Autorizo que, enquanto anexos do trabalho, os vídeos fiquem disponíveis para consulta da 

comunidade académica 

       Sim       Não 

Pretendo que os vídeos sejam destruídos após a defesa do trabalho 

          Sim       Não 

 

Data: 

Assinatura: 

mailto:filipa_arede@hotmail.com
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Anexo E- Questões dos inquéritos 

Aquisição de competências musicais através do movimento 

Caro Colega, 

 

No âmbito do meu Projeto educativo sobre a “Aquisição de competências musicais através do movimento”, 

parte integrante do Mestrado em Ensino da Música que estou a frequentar na Universidade de Aveiro sob 

orientação do Professor Doutor Jorge Castro Ribeiro, venho solicitar a sua colaboração no preenchimento 

do presente inquérito referente às aulas de alunos de iniciação, 1º e 2º graus de música. É um inquérito 

curto, direto e de rápido preenchimento. É anónimo e todos os dados serão usados exclusivamente par este 

trabalho.  

 

Grata pela atenção, 

Inês Arede 

 

Inquérito a professores do ensino artístico especializado (iniciação, 1º e 2ºgraus) 

1ºSECÇÃO 

1. Género 

Masculino 

Feminino 

2. Idade 

3. Instrumento 

 

2ªSECÇÃO 

4. Começou a estudar música com que idade?  

5. Em que contexto?  

Formal   

Informal 

6. Considerando as seguintes palavras, quais se adequam à caracterização das práticas de ensino às 

quais foi sujeito no início da sua aprendizagem?  

 Monótonas  

 diversificadas  

 Retrógradas 

  Inovadoras 

 outras 

7. No início da sua aprendizagem musical- aquando da transferência de conhecimentos do domínio 

da formação musical para a aplicação ao nível do instrumento- na aquisição/compreensão de 

competências (como por exemplo o domínio da pulsação, a distinção métrica, a perceção de 

fraseado, entre outras), foram usadas estratégias práticas de ensino? 

Sim 

Não 
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8. Que recursos envolviam? 

Movimento 

Canto/Entoação 

Experiências criativas 

Nenhum 

 

3ªSECÇÃO 

9. Tendo como referência as aulas dos alunos de iniciação, 1º e 2º graus, as suas aulas recorrem a:  

 Nunca Raramente Às vezes Regularmente Sempre 

Leitura e 
execução de 
partituras 

     

Atividades de 
improvisação 

     

Escalas e 
exercícios 
técnicos 

     

Execução de 
peças/trechos 
de memória 

     

Outras 
atividades 

     

 

 

10. Se escolheu a opção “outras atividades” refira quais. 

11. Acha que a aprendizagem musical com recurso ao movimento corporal é importante na 

aquisição/compreensão de competências como o ritmo, pulsação, compreensão musical, 

memória, identificação auditiva, entre outras? 

Sim 

Não 

Talvez 

12. Pode indicar a razão? 

13. Nos contextos em que trabalha, como define as práticas pedagógicas? 

14. Qual a sua opinião sobre elas? 

15. Considera que, nos primeiros anos de escolaridade, uma metodologia de ensino que recorra a 

estratégias como o movimento, o canto ou algum tipo de experiências criativa é mais eficiente do 

que uma metodologia que não recorre a elas?  

Sim 

Não 

Talvez 

16. Que aspetos pensa fazerem a diferença? Explique a sua opinião. 
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17. Conhece as seguintes metodologias?  

 Desconheço Ouvi falar Estudei/estudo Utilizei/Utilizo 

Justine Bayard 
Ward 

    

Zoltan Kodály     

Émile Jacques 
Dalcroze 

    

Edgar Willems     

Carl Orff     

Schinichi Suzuki     

Maurice 
Martenot 

    

Murray Schafer     
Outras     

 

18. Se escolheu a opção “outras”, refira quais. 

19. Das metodologias que conhece/utiliza, quais os aspetos que considera mais importantes? Porquê? 

20. Considera que a aprendizagem em grupo contribui para o desenvolvimento e consolidação de 

competências musicais e extramusicais? 

Sim 

Não 

Talvez 

21. Se sim, que competências? 

22. Na sua atividade enquanto docente estimula a aprendizagem em grupo com os alunos de iniciação, 

1º e 2º grau? 

Sim 

Não 

23. Se sim, de que forma? 

24. Se não, porquê? 

25. Considera-se um professor muito diferente daqueles que cruzaram o seu percurso? Ou seja, usa 

metodologias/estratégias de ensino que não foram usadas consigo? 

Sim 

Não 

26. Explique melhor a sua opinião. 
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Anexo F- Questões base das entrevistas 

 

Entrevista a professores 

1. O que destaca como especialmente marcante no seu percurso de aprendizagem musical? 

2. O que é que considera ser eficaz na aprendizagem de música para que haja uma sólida 

ligação entre a aquisição / compreensão da componente teórica e a aplicação na 

componente prática? 

3. Como é que avalia este aspeto de transferência de conhecimentos nas práticas que 

conhece no ensino de música formal em Portugal? 

4. Em que circunstâncias é que entende que a aprendizagem de um instrumento musical em 

grupo é mais benéfica do que a aprendizagem individual? Porquê? 
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Anexo G- Planeamento de atividade: ensemble de clarinetes (em construção) 
 

Planeamento de atividade 
(em construção) 

Intercâmbio  
Escola de Artes da Bairrada  

e  
Conservatório de Música de Cantanhede 

 

Data: 18 de Abril 

Local: Conservatório de Cantanhede 

Horário: 

Horas Atividade 

10h-10h45 Início- Introdução do intercâmbio e 
dinamização de atividades de apresentação, 

interação e dinâmica de grupo 

10h45-11h15 Divisão dos alunos pelos respetivos 
ensembles. Experimentação dos instrumentos 

auxiliares. 

Intervalo (15min) 

11h30- 13h 
 

Ensaio dos ensembles com a respetiva 
orientação 

13h-14h Pausa para almoço partilhado 

14h-15h Peddy-paper musical 

15h- 16h30 Ensaio dos ensembles com a respetiva 
orientação 

17h Apresentação 

 

Nota: A divisão dos ensembles e entrega de partituras deve ser feita previamente com 

antecedência suficiente para os alunos estudarem as suas partes.  

 

 


