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resumo 
 

 

O presente trabalho propõe-se a apresentar uma amostra de uma 

sequência de Exercícios de Fruição Harmónica, como forma de acender 

uma discussão sobre o relativo desinteresse pela Fruição Musical nas 

aulas de Formação Musical nas instituições do ensino da música em 

Portugal. Estes Exercícios consistem em harmonizações de um 

Exercício de Leitura Melódica do livro Modus Vetus de Lars Edlund, livro 

que foi implementado parcialmente durante a Prática de Ensino 

Supervisionada. 
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In this work we present a sample of a sequence of Exercises for the 

Contemplation and Enjoyment of Harmony as a contribution to ignite a 

discussion about the relative disregard of Music Enjoyment in the Music 

Training Classes in Portuguese Music Education Institutions. These 

Exercises are harmonisations of a Melody Reading Exercise selected 
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1. Introdução 
 

Este documento decorre da minha Prática de Ensino Supervisionada na variante de 

Formação Musical na Academia de Música de Vilar do Paraíso.  

O tema do meu projeto de investigação versa sobre o assunto aplicação da 

harmonização de melodias em exercícios de fruição harmónica. Convém porventura referir 

que foi minha intenção inicial que o projeto educativo se voltasse para um possível papel 

do Cânone didático renascentista como ferramenta didática nas aulas de formação 

musical, no entanto, como as turmas com que trabalhei estavam num nível musical inferior 

ao que precisaria para poder utilizar esta ferramenta de forma útil para a formação auditiva 

dos alunos nelas incluídos, optei por trabalhar com eles os conteúdos que criam os 

subsunçores que tornam este tipo de prática musical e didática não só possível, mas 

desejável. Foi a partir da implementação de exercícios de leitura cantada que se tornou 

importante perceber de que modo poderia integrar a fruição harmónica com a leitura 

melódica. 

Precisei ainda de alinhar os conteúdos com os que são requeridos pelo ministério da 

melhor forma possível, visto não dispor de uma janela temporal suficientemente grande 

para trabalhar todos os conteúdos que considero relevantes para a formação auditiva dos 

alunos; por esta razão o meu trabalho com eles voltou-se para o desenvolvimento da leitura 

da melodia tonal através do livro Modus Vetus de Lars Edlund, articulando o seu estudo 

com o estudo da harmonia tonal – conteúdo algo explicita e analiticamente inexplorado 

para a maioria dos alunos – e com o estudo do ritmo. Desta forma trabalhei a leitura de 

melodias tonais simples que usam o gamut como matriz estrutural e que é comum às 

melodias dos cânones na renascença e procurei sempre que possível utilizar repertório 

imitativo desta época, equilibrando esta exposição com repertório de outras épocas que 

também tive de abordar, pela natureza dos conteúdos pedidos. 
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2. Contextualização da Instituição de Acolhimento 
 

A Academia de Música de Vilar do Paraíso (AMVP) é uma escola de ensino 

vocacional artístico que se situa em sede própria na Rua do Cruzeiro, nº 49 na freguesia 

de Vilar do Paraíso, conselho de Vila Nova de Gaia. 

 

2.1. História da Academia de Música de Vilar do Paraíso 
 

No ano de 1976 o Prof. Hugo Berto Coelho, fundador e primeiro diretor da AMVP, 

cria a Escola de Música do Clube Desportivo de S. Caetano, com sede na Casa das Freiras, 

devido a uma crescente procura por aulas de música na região. Em fevereiro do mesmo 

ano, cria a Academia de Música de Vilar do Paraíso com sede, até agosto de 2009, na Rua 

Camilo Castelo Branco, n.º 20, em Vilar do Paraíso, numa casa secular, pertença do 

Seminário da Boa Nova e antiga habitação da Condessa de Santiago de Lobão. A 

Academia começou por funcionar com cursos livres de música, levando os alunos a realizar 

exames oficiais no Conservatório de Música do Porto. (Projeto Pedagógico - AMVP, 2018). 

No ano de 2007, é-lhe concedida autonomia pedagógica para os cursos de música 

e, um ano mais tarde, para o curso de dança. 

Em setembro de 2009 muda-se para as suas novas e presentes instalações, 

construídas de raiz, visando alargar a sua oferta educativa; assim, nesse mesmo ano letivo 

surge na Academia o regime de ensino integrado. 

 

2.2. Oferta Educativa da AMVP 
 

A AMVP oferece cursos oficiais de música e dança desde a iniciação musical (a partir 

dos 4 anos de idade) até ao nível secundário (até ao 12º ano de escolaridade) nos regimes: 

integrado (tanto para música como para dança), supletivo, articulado e livre (apenas para 

o curso de música). Desde 2003 que somou à sua oferta educativa um curso livre de teatro 

musical, inédito até então em Portugal, e no ano de 2015 o curso de jazz e música moderna 

para o nível secundário, nos regimes livre e articulado e supletivo, que funciona como um 

curso de instrumento na variante de jazz, com as restantes disciplinas do curso de música 

também direcionadas para o jazz. 

Os cursos de música oferecidos pela Academia são de instrumento ou canto. 

 

Cito abaixo a Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto, que procede à regulamentação das 

ofertas educativas do ensino básico previstas no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho, para efeitos de esclarecimento. 

Cap. I, Artigo 3º: 

e) «Regime articulado», a frequência de um curso artístico especializado quando 

assegurado por duas escolas distintas; 
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f) «Regime integrado», a frequência de um curso artístico especializado quando 

assegurado por um único estabelecimento de ensino; 

g) «Regime supletivo», a frequência, além do ensino básico geral, da componente de 

formação artística de um curso artístico especializado; 
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3. A disciplina de Formação Musical na AMVP 
 

 

3.1. Contextualização  
Para compreender a estrutura pedagógica da disciplina de Formação Musical é 

preciso abordar dois documentos, ambos de proveniência ministerial e com uma influência 

de alcance nacional: o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” 

(homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho de 2017), e as “Aprendizagens 

Essenciais” daquele decorrentes. 

 

3.2. Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
Este documento afirma-se um referencial para o desenvolvimento curricular das 

entidades e autores educativos e encontra-se dividido em 6 partes: princípios, visão, 

valores, áreas de competências e implicações práticas. 

O conceito de “Competência” é adaptado de documentos europeus1 que definem 

“Global Competency” como um conjunto complexo de “skills”, “knowledge & 

understanding”, e “attitudes”, termos adaptados para português no presente documento na 

forma de “capacidades”, “conhecimentos” e “atitudes”, respetivamente. 

 

3.3. Aprendizagens Essenciais 
As Aprendizagens Essenciais “são documentos de orientação curricular base na 

planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem […] são o denominador 

curricular comum, nunca esgotando o que o aluno tem de aprender”2. 

Neste documento apresentam-se primeiramente as áreas de competência presentes 

no Perfil dos Alunos3 e organizam-se as Aprendizagens propriamente ditas em três colunas 

– a das competências, a das ações estratégicas a desenvolver e a dos indicadores das 

áreas de competências em que estas se inserem – e divididas em três organizadores – 

sensorial, leitura e escrita, e criação. Abaixo deixo um recorte das Aprendizagens 

Essenciais relativas ao 8º ano para efeitos de ilustração do acima referido. 

 

 

 
 
 
 

 
1 “The Future of Education and Skills: OECD Education 2030 Framework”, In: Global competency 
for an inclusive world, OCDE, 2016. 
2 http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 acedido a 08.04.2021 às 19h48. 
3 Linguagens e textos (A), Informação e comunicação (B), Raciocínio e resolução de problemas (C), 
Pensamento crítico e pensamento criativo (D), Relacionamento interpessoal (E), Desenvolvimento 
pessoal e autonomia (F), Bem-estar, saúde e ambiente (G), Sensibilidade estética e artística (H), 
Saber científico, técnico e tecnológico (I) e Consciência e domínio do corpo (J). 

http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0%20acedido%20a%2008.04.2021
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3.4. Competências a desenvolver 
Relativamente ao 8º ano as competências presentes nas Aprendizagens essenciais são 

as seguintes: 

Sensorial:  
1. Reconhecer a pulsação, a divisão e o ritmo. 

2. Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, 

tímbricas e de textura em repertório de referência, de épocas, estilos e géneros 

diversificados. 

3. Entoar canções e melodias, podendo ser previamente memorizadas, com e sem o 

nome das notas, mantendo a afinação e o ritmo. 

4. Reconhecer auditivamente acordes Maiores, menores, diminutos (estado 

fundamental e inversões) Aumentados [sic]. 

5. Reconhecer e identificar auditivamente intervalos melódicos e harmónicos 

(quantitativa e qualitativamente): 2ªM, 2ªm, 3ªM, 3ªm, 4ªP, 4ªA, (5ªd), [sic] 5ªP, 

6ªM, 6ªm, 7ªM, 7ªm, 8ªP.  

6. Reconhecer auditivamente Escalas Maiores e menores. 

 

Leitura e Escrita: 

1. Associar e comparar movimentos e padrões melódicos, rítmicos ou melódico-

rítmicos. 

2. Conhecer e manifestar compreensão das finalidades da escrita musical. 

3. Conhecer e aplicar os compassos: Simples: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/2, 4/2, 2/8, 3/8, 

4/8; Compostos: 6/8, 9/8, 12/8, 6/4, 9/4, 12/4. 

4. Ler notas por relatividade e nas seguintes claves: clave de Sol (2.ª linha); clave 

de Fá (4.ª linha); em pauta dupla (alternando as duas claves); em pauta dupla 

(leitura vertical); clave de Dó (4.ª linha); clave de Dó (3.ª linha). 

Ilustração 1 Página das Aprendizagens Essenciais da disciplina de 

Formação Musical relativas ao 8º ano. 
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5. Ler e escrever frases rítmicas com diferentes figuras e células rítmicas: 

 
6. Ler e iniciar a escrita, por ditado, de estruturas polirrítmicas a duas partes. 

7. Ler e entoar frases melódicas nas seguintes tonalidades: Maiores, até 3 

alterações; menores, até 3 alterações, nas formas natural, harmónica e melódica. 

8. Registar uma melodia escutada, sem ritmo previamente apresentado, a uma voz 

e nas tonalidades propostas. 

9. Registar ditados de sons, sem contexto tonal, com os intervalos trabalhados 

auditivamente. 

10. Atribuir, a notas dadas, o ritmo que uma audição sugere. 

11. Escrever acordes de três sons Maiores, menores e diminutos, em qualquer 

estado e/ou inversão e Aumentados. 

12. Escrever a melodia de um baixo com indicação da função tonal: I, IV, V, I6 e V6 

graus, nos modos Maior e menor. 

13. Registar excertos musicais polifónicos a 2 vozes. 

14. Escrever e classificar qualquer intervalo, na clave de Sol, de Fá ou com 

alternância de claves. 

15. Escrever qualquer escala Maior, menor (nas formas natural, harmónica e 

melódica), cromática ou hexáfona. 

Criação: 

1. Imitar e improvisar através da voz, ou por percussão corporal, sons em diferentes 

registos de altura. 

2. Improvisar frases melódicas simples, partindo de diferentes estímulos, melódicos, 

rítmicos e/ou harmónicos. 

3. Criar variações simples de uma frase musical. 

4. Improvisar frases rítmicas em compasso simples ou composto. 

5. Improvisar frases melódicas, em modo Maior ou menor, sem o nome das notas. 

 

 

 

 

Relativamente ao 9º ano as competências presentes nas Aprendizagens essenciais são 

as seguintes: 

Sensorial: 

1. Reconhecer a pulsação, a divisão e o ritmo. 

2. Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, 

tímbricas e de textura em repertório de referência, de épocas, estilos e géneros 

diversificados. 

3. Entoar canções e melodias, podendo ser previamente memorizadas, com e sem o 

nome das notas, mantendo a afinação e o ritmo. 

4. Reconhecer auditivamente acordes Maiores, menores, diminutos (estado 

fundamental e inversões) [sic] Aumentados e sétima da dominante. 

5. Reconhecer e identificar auditivamente intervalos melódicos e harmónicos 

(quantitativa e qualitativamente): 2ªM, 2ªm, 3ªM, 3ªm, 4ªP, 4ªA, (5ªd), 5ªP, 6ªM, 

6ªm, 7ªM, 7ªm, 8ªP.  
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6. Reconhecer auditivamente Escalas Maiores, menores (natural, harmónica ou 
melódica), mistas, hexáfona, hispano-árabe ou [sic] cigano-húngara. 

 

Leitura e Escrita: 

1. Associar e comparar movimentos e padrões melódicos, rítmicos ou melódico-

rítmicos. 

2. Conhecer e manifestar compreensão das finalidades da escrita musical. 

3. Conhecer e aplicar os compassos Simples: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8; 

e Compostos: 6/8, 9/8, 12/8, 6/4, 9/4, 12/4, 6/16, 9/16, 12/16. 

4. Ler notas por relatividade e nas seguintes claves: clave de Sol (2.ª linha); clave de 

Fá (4.ª linha); clave de Dó (4.ª linha); clave de Dó (3.ª linha); alternando claves; em 

pauta dupla (leitura vertical). 

5. Ler e escrever frases rítmicas com diferentes figuras e células rítmicas: 

 
6. Ler figuras/células rítmicas com as seguintes unidades de tempo: 

  
7. Ler e entoar frases melódicas simples nas seguintes tonalidades:  Maiores, até 4 

alterações; menores, até 4 alterações, nas formas natural, harmónica e melódica. 

8. Registar uma melodia escutada, sem ritmo previamente apresentado, a uma voz 

e nas tonalidades propostas. 

9. Registar ditados de sons, sem contexto tonal, com os intervalos trabalhados 

auditivamente. 

10. Atribuir, a notas dadas, o ritmo que uma audição sugere. 

11. Escrever acordes de três sons Maiores, menores e diminutos, em qualquer estado 

e/ou inversão, Aumentados e sétima da dominante. 

12. Escrever a melodia de um baixo com indicação da função tonal: I, IV, V, I6, V6 e 

VI graus, nos modos Maior e menor. 

13. Registar excertos musicais polifónicos a 2 vozes. 

14. Escrever e classificar qualquer intervalo, na clave de Sol, de Fá ou com alternância 

de claves. 

15. Escrever qualquer escala Maior, menor (nas formas natural, harmónica e 

melódica), cromática, hexáfona, hispano-árabe e cigana-húngara. 

Criação: 

1. Imitar e improvisar através da voz, ou por percussão corporal, sons em diferentes 

registos de altura. 

2. Improvisar frases melódicas, partindo de diferentes estímulos, melódicos, rítmicos 

e/ou harmónicos. 

3. Criar variações simples de uma frase musical. 

4. Improvisar frases rítmicas em compasso simples ou composto. 

5. Improvisar frases melódicas: sem o nome das notas, em modo Maior ou menor; 

partindo de um motivo melódico inicial, com o nome das notas e com um ritmo 

imposto. 
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3.5. Critérios de Avaliação da Academia 
 

Deixo abaixo um recorte do documento da Academia que alinha os critérios para a 

avaliação do desempenho dos alunos do 3º ciclo do ensino básico, no qual as minhas duas 

turmas se incluem. 
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No final do processo de avaliação que optei por utilizar (e que descrevo com mais 

detalhe no capítulo 7) tive de, em conjunto com a minha Orientadora Cooperante, refletir 

sobre estes critérios supra apresentados para a atribuição das classificações finais aos 

alunos. Tive ainda oportunidade de em conselho de turma deliberar sobre estas mesmas 

classificações conhecendo o panorama apresentado pelos restantes professores.  
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4. Descrição da Prática de Ensino Supervisionada 

4.1. Descrição da Orientadora Cooperante 
  

Sara Lima iniciou os seus estudos de música aos 4 anos e de dança aos 9 anos, na 
Academia de Música de Vilar do Paraíso.  

Concluiu o Curso Complementar de Piano em 1996.  
Licenciou-se em Dança – Ramo de Espetáculo, pela Escola Superior de Dança de 

Lisboa, em 1999, e em Formação Musical pela Escola Superior de Música e Artes do 
Espetáculo do Porto em 2007.  

Foi Bolseira do Programa Erasmus em 1997.  
Concluiu, em 2003, o Mestrado em Estudos Musico-Teatrais da Universidade de 

Sheffield, Reino Unido.  
Integrou diversas formações e workshops de Dança Contemporânea, 

Jazz e Teatro Musical em Portugal, Inglaterra e Holanda.  
Lecionou Dança clássica e criativa no curso articulado de dança da Academia de 

Música de Vilar do Paraíso, entre 2004 e 2006.   
Lecionou Dança Moderna, Jazz e contemporânea em diversas escolas da zona do 

Porto (1999-2007).  
Foi professora do Curso de Teatro Musical da Academia de Vilar do Paraíso.  
Foi co-autora, encenadora e coreógrafa do Musical Scents of Light. Interpretou e 

coreografou a versão portuguesa de diversos musicais, tais 
como Fame (Carmen Diaz), Rent (Mimi), José e o Deslumbrante Manto de Mil 
Cores, Aladino, entre outros (2002 a 2007). 

Interpretou, como atriz e/ou bailarina, diversos espetáculos tais 
como Musicais.com (2004-2007), A Maldição de Salieri (2014), O Mistério 
do Fondant (2015-2016), entre outros.  

Trabalhou com Filipe La Féria entre 2007 e 2013, nos espetáculos Gala das 7 
Maravilhas (TVI), Jesus Cristo Superstar (Maria Madalena), Um Violino no 
Telhado (Tzeitel), A Gaiola das Loucas (Bárbara Alarcão), O Melhor de La 
Féria e Peter Pan.  

Interpretou genéricos e temas musicais de inúmeras séries de desenhos animados e 
filmes de animação, tais como Rio, Rio 2, Epic, Super Monstrinhos, As Viagens de 
Guliver, O Segredo de Terabítia, entre outros.  

É membro do Coro Genesis desde 2009.  
Integra o Coro GoGospel desde a sua fundação, em 2016.  
Concluiu, em 2016, a Profissionalização em Serviço pela Universidade Aberta.  
Concluiu, em 2016, o Curso de Formação de Animadores Musicais da Casa da 

Música.   
É professora das disciplinas de Formação Musical e Música nos cursos integrados 

de Música e Dança – respetivamente – na Academia de Música de Vilar do Paraíso.  
 

4.2. Descrição da turma de Formação Musical de 8º ano 
 

A turma de 8º ano com que trabalhei é constituída por 12 alunos com idades entre 

os 13 e os 14 anos. Todos os alunos frequentam a academia em regime integrado.  

Um dos alunos está a fazer acumulação a Formação Musical, então está a assistir 

às aulas do nível do 4º grau com os colegas de 8º ano, mas está a ser avaliado apenas no 

3º grau.  
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Abaixo podemos ver uma tabela com os códigos que representam os alunos (que 

optamos por utilizar por questões éticas) seguidos dos respetivos instrumentos. 

Nome Instrumento 

A Viola d’Arco 

B Fagote 

C Violino 

D Piano 

E Violoncelo 

F Percussão 

G Violino 

H Guitarra 

I Canto 

J Trompete 

K Piano 

 

4.3. Descrição da turma de Formação Musical de 9º ano 
 

A turma de 9º ano com que trabalhei tem 16 alunos com idades entre os 14 e os 15 

anos. Cerca de dois terços dos alunos estão a frequentar a academia em regime integrado 

e cerca de um terço em regime articulado.  

Abaixo podemos ver uma tabela que organiza as informações supramencionadas. 

 

Nome Instrumento Regime 

L Percussão Integrado 

M Violino Integrado 

N Guitarra Integrado 

O Guitarra Integrado 

P Viola d’arco Integrado 

Q Piano Integrado 

R Contrabaixo Integrado 

S Canto Integrado 

T Canto Integrado 

U Eufónio/Tuba Integrado 

V Piano Integrado 

W Canto Articulado 

X Clarinete Articulado 

Y Flauta Transversal Articulado 

Z Flauta Transversal Articulado 

Ç Violoncelo Articulado 
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4.4. Descrição das aulas de Formação Musical do 8º ano 
 

As aulas de Formação Musical da turma de 8º ano com que trabalhei duraram 110 

minutos, dois blocos de 55 minutos, com 10 minutos de intervalo, à quarta-feira das 11h55 

até à 13h55. 

 Devido aos constrangimentos da pandemia, grande parte das aulas foi dada à 

distância através de reuniões de Zoom e mediada pela plataforma Teams. Foi-me sugerido 

pela escola organizar as aulas em momentos síncronos de 80 minutos e assíncronos de 

30 minutos, em que fariam tarefas designadas por mim.  Durante algumas aulas fui usando 

os momentos assíncronos a meio das aulas, mas fui percebendo que a alternância de 

modalidades tomava demasiado tempo e não era prática. Por esta razão comecei a deixar 

os alunos sair mais cedo e deixei tarefas para eles fazerem durante esse tempo estipulando 

um prazo para a entrega das tarefas. O mesmo aconteceu com as aulas da turma de 9º 

ano. 

 

4.4.1. Relatório da aula assistida nº 1: 04.11.2020 
 

Esta aula começou com exercícios de classificação de intervalos em clave de sol e fá. 

De seguida fez-se leituras solfejadas individuais (em voz falada e com nome de notas) em 

pauta dupla. 

Depois do intervalo os alunos realizaram 2 ditados rítmicos simples a 2 partes, 1 ditado 

rítmico composto a 2 partes e um ditado melódico em fá maior. Realizaram depois leituras 

(entoadas) coletivamente. 

 

4.4.2. Relatório da aula assistida nº 2: 11.11.2020 
 

Realizou-se leituras coletivas de frases rítmicas simples a 2 partes e de uma frase 

rítmica composta a 1 parte; de seguida realizou-se leituras solfejadas em clave de Dó na 

4ª linha. 

Abordou-se depois a constituição intervalar dos acordes maiores, menores, diminutos 

e aumentados no Estado fundamental e maiores e menores nas restantes inversões. 

Na segunda parte da aula realizaram-se exercícios de construção e classificação de 

acordes. 

 

4.4.3. Relatório da aula assistida nº 3: 25.11.2020 
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Nesta aula realizou-se o teste oral, o que se revelou uma ótima oportunidade para 

perceber as dificuldades e inseguranças de cada aluno. Abaixo deixo, excecionalmente, 

uma transcrição da entrada que dei desta aula no meu Diário das aulas assistidas, por 

achar que foi uma aula assistida de especial importância no planeamento das seguintes 

aulas e nas tomadas de decisão relativamente à prioridade dos conteúdos/competências 

a trabalhar nas aulas seguintes.  

25.11.2020 12h00 

Foi teste oral hoje para os alunos do 8º ano. Fiz um gráfico de onde estavam sentados e 

fui anexando comentários a cada aluno. 

O [D] toca Piano, tem facilidade a reconhecer os nomes das notas nas claves de Sol, Fá 

e Dó na terceira; confunde a divisão ternária da prolação com o anapesto binário; tem 

facilidade em entoar. 

O [G] toca Violino, tem um relativo à-vontade com a leitura em Claves, confundiu a divisão 

ternária da prolação com o anapesto de divisão binária tal como o João fez (talvez um 

misto de insegurança e de um reflexo de imitar o que o outro fez antes dele); relativa 

facilidade a entoar. 

O [K] toca Piano, tem à vontade a ler nas três claves, realizou com correção a divisão 

ternária da prolação; audia e canta com facilidade e canta com boa afinação o arpejo 

maior. 

O [H] toca Guitarra; tem dificuldade a realizar divisão e subdivisão ao mesmo tempo numa 

leitura a duas partes no compasso composto; tem facilidade a entoar. 

O [F] toca Percussão, é muito enérgico e realizou bem a divisão ternária da prolação e 

consegue cantar muito bem quando está a “fazer voz de ópera a gozar”. 

O [E] toca Violoncelo; tem dificuldade a realizar divisão e subdivisão ao mesmo tempo 

numa leitura a duas partes no compasso composto; tem alguma dificuldade a associar as 

sílabas de solmização às figuras escritas em três claves diferentes; 

O [A] toca Violino, ainda não mudou a voz e tem uma voz limpa e clara; parece ter muito 

medo de errar; tem dificuldade a realizar divisão e subdivisão ao mesmo tempo numa 

leitura a duas partes no compasso composto; pareceu-me que não interiorizou a 

sensação de duína em compasso composto; entoa muito afinado, e muito bem, mas é 

muito inseguro, então engana-se. 

 

4.4.4. Planificação e relatório da aula dada nº 1: 16.12.2021 
 

Sumário  

– Oficina de Raps: elaboração de raps em grupos de 2 e apresentação. 

– Escrita do Ritmo dos raps em grupos de 2. 

– Audição da Recercada V de Diego Ortiz (Exemplo de Passamezzo Antico). 

– Improvisação sobre as funções de tónica e dominante do modo menor. 

– Passeio harmónico pela harmonia do Passamezzo e escrita coletiva da linha do 

Baixo. 

– Escrita coletiva dos acordes relativos ao Passamezzo. 

 

Conteúdos: 
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• macro e microestruturas rítmicas; 

• funções harmónicas de tónica, dominante e dominante paralela no modo menor; 

• modo menor; 

Competências: 

• compreensão auditiva-oral de macro e microestruturas rítmicas utilizadas na 

composição do Rap; 

• compreensão notacional dessas macro e microestruturas rítmicas; 

• compreensão auditiva-oral das funções harmónicas de tónica, dominante e 

dominante paralela no modo menor; 

• compreensão notacional dessas funções harmónicas no modo menor; 

• compreensão auditiva-oral da estrutura do modo menor; 

Objetivos gerais: 

• engajar o corpo no processo de compreensão rítmica; 

• relacionar o ritmo da fala estilizada com a notação rítmica correspondente; 

• desenvolver fluência na improvisação de trechos melódicos no modo menor; 

• reconhecer, distinguir e identificar auditivamente os graus da escala;  

• reconhecer, distinguir e identificar as funções acordais de um acorde; 

Objetivos específicos: 

• reconhecer, distinguir e identificar auditivamente estruturas rítmicas encontradas 

nos raps criados;   

• improvisar de frases rítmicas utilizando a língua portuguesa como material base; 

• reconhecer e identificar o movimento da linha do baixo num contexto harmónico 

homorrítmico; 

Abaixo está o rap que eu improvisei e escrevi na sala de aula para exemplificar e dar 

início à atividade. 

 

Relatório: 

Achei que a atividade criativa correu muito bem, a dinâmica de interação entre os 

alunos prestou-se especialmente ao trabalho de criação em grupo e a apresentação dos 

trabalhos foi um momento muito motivador para eles, pelo que percebi.  
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Foi difícil cobrar-lhes o trabalho de escrita do rap, o momento de escrita em grupo foi 

interessante e estimulante, pelo que percebi, mas pedi-lhes que me enviassem o trabalho 

para o e-mail e poucos grupos o fizeram. Houve um grupo que nunca me chegou a enviar 

este trabalho. 

A atividade de passeio harmónico não correu como eu estava à espera. O nível era 

demasiado elevado, ainda não tinham conhecimento auditivo e teórico suficientemente 

desenvolvido de funções tonais, então os alunos ficaram algo apreensivos a realizar os 

exercícios. Anotei que para as próximas aulas sobre harmonia procuraria realizar as 

atividades num nível de dificuldade mais baixo. 

 

4.4.5. Relatório da aula assistida nº 4: 06.01.2021 
 

A primeira parte desta aula versou os seguintes temas: graus da escala e respetivos 

nomes, conceitos de graus conjuntos e disjuntos e conceito de notas enarmónicas. Deu-

se alguns exemplos de casos em que o grau 7 se chama sensível e em que se chama 

subtónica. 

Reviu-se a ordem dos sustenidos e dos bemóis e a sequência de tons e meios tons 

nas escalas maiores, menores natural, harmónica e melódica. 

Durante a segunda parte da aula abordou-se a construção de escalas e definiu-se e 

explicou-se o conceito de “alteração” com a escala de Dó maior como modelo. De Seguida 

fez-se um ditado rítmico simples a 1 parte e outro a 2 partes. 
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4.4.6. Planificação e relatório da aula dada nº 2: 13.01.2021 
 

Esta aula foi dada presencialmente. 

 

Sumário 

– Exercícios de relaxamento corporal. 

– Warm up/vocalizo em grupo: atividade de condicionamento auditivo focada em 

cantar um motivo dado a partir de uma tríade maior tocada; exercícios de 

memorização e de reação à transposição da tónica/fundamental.  

– Modus Vetus de Lars Edlung – capítulos I-IV (melodias em modo maior e melodias 

no modo menor que apenas utilizam os graus 1, 2 e 3): aferição de conceitos 

teóricos sobre tonalidade e armação de clave; entoação em contexto maior e menor 

e escuta ativa das leituras dos colegas.  

– Atividade de escrita e cifragem de baixo para harmonizar uma melodia presente 

nos 4 primeiros capítulos do Modus Vetus. (trabalho de casa) 

– Prática coletiva de cânones a 2 vozes ao uníssono. 

 

Conteúdos 

• modo maior e menor 

• cifragem de acordes 

Competências 

• compreensão auditiva de estruturas melódicas maiores e menores 

• compreensão notacional de estruturas melódicas maiores e menores 

• compreensão notacional da cifragem de acordes 

• compreensão corporal, vocal e respiratória de estratégias para a manutenção de 

uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

Objetivos: 

• fluidez e facilidade na leitura (entoação) de melodias tonais 

• correção na cifragem barroca de acordes 

• manutenção de uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

 

Relatório: 

Optei por cobrar aos alunos as leituras melódicas (sempre entoadas e nunca 

admitindo solfejo falado) com os números dos graus da escala nesta e em todas as aulas 

ulteriores, em detrimento das sílabas de solmização, que apenas comecei a tolerar após 

algumas aulas. Fi-lo para procurar tornar a leitura melódica mais consciente das funções 

melódicas das notas na escala. 
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 A aula ganhou um bom ritmo e os exercícios foram facilmente compreendidos pelos 

alunos. Notei insegurança a ler estas melodias muito elementares.  

A atividade de cifragem e escrita de um baixo que mandei para trabalho de casa foi 

excessivamente difícil; percebi nesta aula que teria de baixar o nível no que toca a 

harmonia tonal e abordar o tema desde o seu princípio. 

As atividades com cânones foram realizadas com a turma em dois grupos e com 

pares de alunos e correu bastante bem. Tivemos de aprender a melodia primeiro, porque 

a leitura deles ainda estava muito fraca para poderem ler e cantar à primeira vista. 

 

4.4.7. Planificação e relatório da aula dada nº 3: 20.01.2021 
 

Esta aula foi dada presencialmente. 

 

Sumário 

– Exercícios de relaxamento corporal.  

– Warm up: exercícios de harmonia em coro – passeio harmónico pelas funções 

acordais no acorde maior e menor; exercícios de condicionamento auditivo. 

– Prática de Cânones a 2 vozes ao uníssono. 

Conteúdos 

• acorde maior e menor 

• modo maior e menor 

Competências 

• compreensão auditiva de estruturas harmónicas maiores e menores 

• compreensão auditiva de estruturas melódicas modais 

• compreensão notacional de estruturas melódicas modais 

• compreensão corporal, vocal e respiratória de estratégias para a manutenção de 

uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

Objetivos: 

• fluidez e facilidade na leitura (entoação) de melodias tonais com imitação 

• reconhecimento da boa afinação dos acordes maiores e menores. 

• manutenção de uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

 

Relatório: 

Foi difícil levar a cabo o exercício de passeio harmónico porque este requeria uma 

dinâmica de grupo calma, quase meditativa. Perdeu-se muito tempo a tentar fazê-lo, e acho 

que o exercício não teve o impacto nem proporcionou a experiência que estava à espera. 

A aula tomou um rumo ligeiramente diferente na prática de cânones a duas vozes. 

Foi possível realizar as atividades planeadas com menos dificuldade. 
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4.4.8. Planificação e relatório da aula dada nº 4: 09.02.2021 
 

Esta aula foi dada à distância. 

 

Sumário: 

– Revisão das fichas facultativas sobre acordes. 

– Exercícios de relaxamento corporal. 

– Leitura de melodias do capítulo V do Modus Vetus – melodias que utilizam os graus 

1, 2, 3m e 3M. 

– Ditado rítmico a uma voz no contexto de uma textura a duas vozes e ditado 

melódico de espaços com Bicinia de Orlando di Lasso: “Sicut Rosa” e “Sancti mei”. 

Conteúdos 

• modo maior 

• modo menor 

Competências 

• compreensão auditiva do modo maior 

• compreensão auditiva do modo menor 

• compreensão notacional de estruturas melódicas maiores 

• compreensão notacional de estruturas melódicas menores 

• compreensão corporal, vocal e respiratória de estratégias para a manutenção de 

uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

Objetivos gerais: 

• desenvolvimento da leitura (entoação) de melodias tonais 

• manutenção de uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

• exposição a música renascentista (contraponto a duas vozes) 

 

Relatório: 

Durante o período em que os alunos não tiveram aulas, a escola aconselhou os 

professores a preparar e partilhar material como fichas com os alunos que seriam de 

realização ou estudo facultativa, pelo que fiz algumas fichas sobre acordes, que procurei 

que fossem o mais completas possível, e as quais deixo em anexo no final deste 

documento, por considerar que representam material de valor para outros professores de 

Formação Musical que as queiram utilizar. 

Por esta razão realizei uma pequena apresentação no início da aula em que revi 

alguns conceitos abordados nessas fichas, principalmente o de acorde terciano, funções 

estruturais ou acordais, de posição do acorde, de abertura, entre outros que não tinham 

sido abordados com eles antes ou que não o tinham sido com este nível de detalhe e 

organização. 



 

30 
 

A partir das leituras que os alunos fizeram fiz um registo por alto do número de erros 

de altura e de ritmo que foram fazendo e registei algumas observações que depois compilei 

nesta tabela, que deixo abaixo para efeitos puramente ilustrativos. 

Optei por utilizar as seguintes abreviaturas: “3ªM e m” para “intervalo de terceira 

maior e menor”, respetivamente, “grau 3” para o “terceiro grau da escala”, “c.” para 

“compasso” e “cc.” para “compassos”. 

 

Nome 
do 
Aluno 

Instrumento Nº da 
Melodia 

Erros 
de 
Altura  

Erros 
de 
Ritmo 

Observações 

A Viola d’Arco 1a 2 2 No c.2 cantou 3ª M em vez de m. 
No c.3 cantou a 3ªM muito estreita 
e trocou o ritmo das duas 
colcheias finais com a semínima. 
Não corrigiu os erros. 

B Fagote 1b 3 0 Cantou as duas 3asm como M. No 
último c. cantou 1 em vez de 2. 
Da segunda vez fez os mesmos 
erros nas 3as, mas corrigiu o erro 
de trocar 1 por 2. 
Corrigiu os erros das 3as todos, 
mas no final trocou o 2 pelo 1 de 
novo. 

C Violino 2a 1 0 Cantou no c.3 a 3ªm em vez de M. 
(Quando ele insistia em fazer a 
3ªM o exercício resultou melhor 
quando insistimos no meio tom 
entre a terceira menor e o 2º grau 
por imitação) 

D Piano 2b 0 0 Nada a apontar. 

E Violoncelo 3a 4 2 O ritmo do c.1 e c.4 foram 
transformados em três 
semínimas, quando eram 
semínima pontuada-colcheia-
semínima. Em vez do 3m cantou 
4. 
Da segunda vez manteve o 
primeiro erro e fez 3ªM em vez de 
m. 
Conseguiu resolver em separado 
os erros, mas não leu a melodia 
toda corretamente. (tenho dúvidas 
que tenha ficado a diferença entre 
3ª menor e maior na memória a 
curto prazo) 

F Percussão 3b 5 0 As 3ªs foram impecáveis, mas no 
c. 2 fez 3-2-3-1 em vez de 3-1-3-2 
e no c.5 fez 3-2-3-1 em vez de 1-
3-2-1. 
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Da segunda vez repetiu o primeiro 
erro e eu interrompi. 
Depois de um exercício de síntese 
cumulativa resolvemos as trocas 
das alturas. 

G  Violino 4a 0 0 Houve uma hesitação na 
passagem do penúltimo c. para o 
último. 

H Guitarra 4b 0 0 Nada a apontar. 

I Canto 5 7 16 A colcheias foram quase todas 
lidas como semínimas à exceção 
de algumas no c.1; aí também 
trocou o valor de uma semínima 
pelo de colcheia. No c.2 em vez 
de 3-1-2 cantou 3-2-3. No c. 3 na 
passagem 1-2-3m-1-2-1-2 cantou 
1-2-3m-1-x-2-3M (em x hesitou 
entre 1 e 3, acabando por optar 
por 3) e as notas do compasso 
seguinte foram corretas. Cantou 
as notas afinadas e cantou todos 
os 3M e m escritos corretamente. 
(O problema maior parece ser o 
ritmo, que acaba por a fazer 
confundir os graus que ainda são 
um assunto recente para ela, mas 
cuja compreensão parece estar a 
evoluir muito rapidamente, talvez 
por estar tão entusiasmada com o 
canto, o seu instrumento)  
 
 

J Trompete 6 0 0 Fez o exercício num andamento 
bastante mais rápido do que os 
colegas. 

K Piano 7 0 0 Nada a apontar. (a melodia era 
muito curta) 

  

Quando passámos à segunda parte da aula, os alunos disseram após uns minutos 

de terem começado o ditado rítmico: “é impossível”, “é bué difícil”, “é sobrenatural”. 

Queixaram-se da reverberação, por exemplo. O facto de estarem habituados a ouvir os 

ditados rítmicos e melódicos no piano é uma das razões que encontro para explicar este 

desconforto. Quando não costumam fazer ditados com timbres aos quais não estão 

habituados, o exercício ganha uma complexidade acrescida no início. Soube pela 

professora que nunca tinham feito ditados rítmicos a duas partes, nem melódicos a duas 

partes. Acabei por negociar com eles uma solução que passou por escreverem uma das 

vozes no ditado rítmico e transformei o ditado melódico num ditado de espaços. Não creio 

que o nível tenha sido assim tão desajustado como me fizeram crer, acho que o facto de 

não estarem habituados a ouvir ou a tocar/cantar música anterior ao período barroco 

intensificou ainda mais o choque deles com o exercício. 
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Deixo abaixo as soluções dos ditados para efeitos de ilustração. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.9. Planificação e relatório da aula dada nº 5: 17.02.2021 
 

Esta aula foi dada à distância. 

 

Sumário:  

– Exercícios de relaxamento corporal. 

– Leituras nas 4 claves (Sol na 2ª linha, Fá na 4ª, Dó na 3ª e na 4ª) a partir das várias 

partes de polifonia a quatro partes (galharda). 

– Leitura de melodias do capítulo VI do Modus Vetus em clave de Sol – melodias 

maiores que utilizam os graus: 7, 1, 2, 3 e 4. 
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– Leitura em clave de dó na 3ª e na 4ª linha com recurso às partes de Alto e Tenor de 

harmonizações de corais de Bach. 

 

Conteúdos 

• leitura nas 4 claves 

• modo maior 

• tonalidade e armação de clave 

Competências 

• compreensão auditiva de estruturas melódicas maiores 

• compreensão dos conceitos de tonalidade e de armação de clave 

• compreensão notacional de estruturas melódicas maiores 

• compreensão dos  

• compreensão corporal, vocal e respiratória de estratégias para a manutenção de 

uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

Objetivos gerais: 

• desenvolvimento da leitura (entoação) de melodias tonais em três claves diferentes 

• desenvolvimento da leitura (entoação) de melodias modais renascentistas 

• manutenção de uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

• exposição a música renascentista. 

 

Relatório: 

Comecei a aula partilhando na reunião Zoom os primeiros 8 compassos de uma 

galharda inspirada no passamezzo e na romanesca renascentista (que tinha escrito para 

as aulas presenciais, para dar continuidade ao exercício da aula dada nº 1, mas que acabei 

por adaptar para o estudo das claves). O exercício não resultou como estava à espera, 

porque o nível das melodias era demasiado elevado, mesmo com o acompanhamento 

áudio que disponibilizei para tornar o exercício numa leitura com acompanhamento; por 

esta razão rapidamente passámos para as leituras das melodias de Modus Vetus. 

Deixo abaixo os primeiros compassos da galharda para fins ilustrativos. 
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Relativamente à atividade de leitura das melodias do Modus Vetus, realizei uma 

tabela com as observações que registei, à semelhança da aula passada. A abreviatura 

“n.r.” significa “não registei”, pois estive mais preocupado em registar as observações nesta 

aula do que em contabilizar os erros. 

Nome Intrumento Nº da 
Melodia 

Erros 
de 
Altura 

Erros 
de 
Ritmo 

Observações 

A Viola 
d’Arco 

1 n.r. n.r. O Afonso começa sempre noutra 
altura que não é aquela que lhe dou. 
(se eu mudo para a nota que ele 
está a cantar ele transpõe de novo 
para outra altura) Cantou 
sistematicamente 5 em vez de 7 e 5-
4-3-2-1 em vez de 3-4-3-2-1. Não 
corrigiu os erros. 

B Fagote 2 n.r. n.r. Interrompi-o imediatamente depois 
de começar porque chamou 2 à 
tónica. Da primeira vez que cantou 
com os graus certos, cantou afinado 
até ao 3 no final do c.3, e a partir 
desse 3 passou para a região da 
fala, sem atenção às alturas. Depois 
de estarmos a falar sobre o estudo 
com síntese cumulativa, ele tentou 
por isso em prática e cantou a 
melodia do início ao fim (de forma 
entrecortada) afinada e sem erros 
de altura. (preciso fazer um 
fluxograma para a síntese 
cumulativa) 

C Violino 3 n.r. n.r. Depois de hesitações (no segundo 
tempo do c.1) cantou o 4 muito baixo 
e o 3 e o 2 também sofreram com 
isso, tendo acabado no 1 em vez de 
no 2 no final desse compasso. (O 
meio tom de 4 para 3 não me 
pareceu muito presente na 
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imaginação dele, talvez devesse ter 
referido isso, mas não o fiz). 
Não corrigiu. 

D Piano 4 0 0 Foi bastante bem. 

E  Violoncelo 2 
(estudou 
esta 
melodia 
em vez 
da que 
lhe 
atribuí: a 
5) 

n.r. n.r. Respeitou grosso modo o contorno 
melódico, mas as alturas estavam 
quase todas erradas, mas afinadas 
(como se estivesse a improvisar 
uma linha melódica com um 
contorno parecido com a que estava 
escrita, com o ritmo igual, mas com 
notas diferentes). Além disso, 
chamou às notas que cantou os 
números errados dos graus da 
melodia que está escrita, tal como o 
Manel. Interrompi-o antes de ele 
acabar, fiz-lhe umas perguntas 
sobre a tonalidade da melodia e ele 
ficou a estudar durante mais uns 
minutos. 
Aconteceu o mesmo quando voltou 
a cantar, mas desta vez o contorno 
melódico ainda estava mais torcido. 
Fiz alguns exercícios de imitação 
que ele conseguia fazer bem e 
afinado. Revelou-se que na verdade 
não consegue distinguir um 
movimento descendente de um 
movimento ascendente, quando eu 
cantei a versão dele de 1-7-1, que 
soava a 1-5↓-1, seguida da correta 
(1-7-1) e ele identificou o 7 na 
versão correta como sendo mais 
agudo do que o 1, o que era falso. 
Expliquei-lhe que o que ele estava a 
cantar em vez de dó-si era dó-sol↓, 
e ele pediu para ouvir outra vez a 
versão correta (isto leva-me a 
acreditar que não estudou a melodia 
com o auxílio de um instrumento 
para verificar se estava a ler 
corretamente, pois interiorizou 
contornos de uma melodia errada, 
quando constatei que consegue 
imitar bastante bem o que ouve). 
Quando tentou ler mais uma vez a 
melodia, cantou 1-2-1 em vez de 1-
7-1, gostaria de dizer que estava a 
tentar reproduzir a sensação 
estético-musical que sentiu quando 
disse que o 7 soava mais alto que o 
1, mas o que me confundiu foi ter 
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cantado 3-2-3 em vez de 3-4-3 mais 
adiante no c.1.  
Fizemos alguns exercícios em que 
memorizava certos motivos 
parecidos ao longo da frase e os 
cantava de memória alternando-os, 
por exemplo, as semicolcheias: 1-7-
1-2-3 e 3-2-1-7-1; e o par de 
semínimas: 1-7 e 3-2; ficando a 
sobrar as colcheias 3-4-3. Ele 
conseguiu memorizar passado 
umas 3 tentativas os motivos, mas 
não os aplicava nos sítios corretos 
(parecia estar um pouco aborrecido 
com aquilo tudo… se calhar devia 
fazer uma videochamada com ele 
para trabalhar com ele estes 
assuntos). 

F Percussão 6 n.r. n.r. Cantou a melodia bastante bem até 
ao início do c.4 em que se enganou 
e não acabou no 1; fê-lo com os 
números dos graus errados (talvez 
por isso se tenha enganado no 
final). Através de algumas 
perguntas, fi-lo ver que o grau da 
nota fá em Fá maior é 1 e que o mi 
é 7 e deixei-o estudar a melodia 
durante mais um pouco enquanto 
ouvia os colegas. 
Quando cantou outra vez o 3 estava 
tão baixo que parecia menor. Sem 
grandes exercícios cantou outra vez 
e o 3 já estava maior.  

G  Violino 7 0 0 Leu bastante bem, o 3 (que era 
maior) estava um pouco alto no 
início da leitura. 

H Guitarra 8 5 2 Cantou, à semelhança da Teresa, o 
3 e o 7 menores. Com os exercícios 
de imitação algumas vezes 
conseguia imitar e outras não. Além 
disso leu mal o galope do c.3, leu 
semínima com ponto-colcheia e 
transformou a métrica em ternária. 
Não corrigiu os erros. 

I Canto 9 3 0 Cantou a melodia (em ré M) como 
se não tivesse as alterações da 
armação de clave. Quando lhe 
perguntei o que achava que estava 
errado com o que cantou, achou que 
me referia ao ritmo (que considera 
uma fragilidade na sua leitura). 
Achou que devia ter cantado o 7 



 

37 
 

ainda mais baixo do que cantou. 
Quando eu cantei a versão menor e 
a versão maior para procurar 
perceber se conseguia distinguir, 
ela disse-me que na versão maior 
tinha prolongado mais a terceira, o 
que efetivamente tinha feito. 
Primeiro pensei que não distinguia 
maior de menor, mas rapidamente 
percebi que a diferença entre maior 
e menor era óbvia para ela ao ouvir-
me a cantar. Pedi-lhe que me 
tocasse a melodia no piano e ela 
tocou errado ao que eu interrompi 
com “e a armação de clave?” e ela 
respondeu “Ah! Pois é!”. Falámos 
sobre os graus da escala e sobre a 
tonalidade e no final disse-me 
“então é pensar como se o ré fosse 
um dó, não é?” ao que respondi 
“sim”, porque de certa forma isso é 
verdade, mas não sei o devia ter 
feito, porque não sei o que ela 
queria dizer ao certo com aquilo… 
Deixei-a estudar mais um pouco. 
(Há algumas questões 
interessantes na maneira como a [I] 
se relaciona com a escrita; talvez 
porque é uma coisa relativamente 
nova para ela, quando lhe disse que 
olhasse para o último sustenido da 
armação de clave, ela disse “fá”, 
desafiando a direção esquerda-
direita da leitura, que é um 
fenómeno que vi acontecer com os 
meninos de 4 e 5 anos que ainda 
não sabem ler. Outra coisa que acho 
interessante é o facto de escrever 
tudo na vertical no sentido norte-sul, 
com o caderno rodado 90º no 
sentido horário, mesmo quando 
escreve palavras no caderno). 
Quando cantou outra vez cantou 
outra vez exatamente igual à 
primeira vez que cantou, com os 
mesmos erros. Quando ela verificou 
com o Piano à minha frente 
percebeu tudo o que estava a fazer 
mal e disse-me que me enviaria uma 
gravação quando tivesse estudado 
a melodia. 
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J Trompete 10 1 0 No salto 3-7 cantou 3-b7 das duas 
vezes que cantou o exemplo. 
Depois de poucos exercícios de 
imitação, cantou o trecho bastante 
bem. Teve facilidade em imitar o 
salto que eu cantei para ele. Ainda 
assim, não chegou a cantar a 
melodia inteira no final. 

K Piano 11 0 1 A anacruse de colcheia foi cantada 
como se fosse uma semicolcheia. 
Quando lhe pedi que cantasse a 
partir do último compasso e 
repetisse a melodia, corrigiu o erro. 
Expliquei-lhe o que tinha 
acontecido. 

 

Abaixo deixo a tabela com os nomes dos Corais cujas harmonizações de Bach4 que 

atribuí a cada aluno. Enviei a cada aluno o link para aceder à harmonização que lhe foi 

designada e dei a cada um uns minutos para estudar a primeira frase da voz do alto ou do 

tenor; a tarefa consistiu em dizer qual era a tonalidade da peça, e ler (entoar) a primeira 

frase da parte do alto ou do tenor (até à primeira suspensão ou pausa geral). 

 

A Viola 
d’Arco 

 
Ach Gott, vom Himmel sieh' darein 
 

B Fagote Herr Jesu Christ, meins Lebens 
Licht 

C Violino Christ lag in Todesbanden 

D Piano Auf meinen lieben Gott 

E Violoncelo Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort 

F Percussão Es woll uns Gott genadig sein 

G  Violino Liebster Gott, wann werd ich 
sterben 

H Guitarra Es ist das Heil uns kommen her 

I Canto Meine Seel erhebt den Herren 

J Trompete Was Gott tut, das ist wohgetan 

K Piano O Welt, ich muß dich lassen 

 

 
4 Os materiais utilizados são de acesso público e podem ser acedidos através da seguinte ligação: 
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/open_score_chorales.htm  

http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000206B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000206B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000306B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000306B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000408B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000507B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000606B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000707B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000806B_satb_0001.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000806B_satb_0001.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000907B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/001007B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/001207B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/001306B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/open_score_chorales.htm
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Acabei por deixar o estudo do trecho para trabalho de casa, se assim o quisessem, 

porque a aula estava quase a acabar. Alguns alunos enviaram-me gravações destes 

trechos. 

 

4.4.10. Planificação e relatório da aula dada nº 6: 24.02.2021 
 

Esta aula foi dada à distância. 

 

Sumário: 

– Audição da canção Der Tod und das Mädchen de Schubert e de excertos do 

quarteto de cordas póstumo homónimo e discussão. 

– Revisão sobre acordes – posição, funções estruturais, qualidade e cifra barroca. 

– Resolução de exercícios sobre cifragem e qualidade de acordes com um excerto 

do quarteto. 

– Ditado rítmico (escrita de uma camada inferior numa textura com duas camadas) a 

partir de um excerto do quarteto. 

 

Conteúdos 

• posição e qualidade de acordes 

• cifragem barroca de acordes 

• compasso unário composto 

Competências 

• compreensão dos conceitos de qualidade e posição de acordes 

• compreensão notacional de estruturas harmónicas em partitura de quarteto de 

cordas 

• compreensão auditiva e notacional do compasso unário composto (3/4 alla batuta) 

• identificação auditiva de camadas texturais no quarteto de cordas 

• compreensão da cifragem barroca de acordes  

Objetivos gerais: 

• desenvolvimento da leitura harmónica em partitura de quarteto de cordas 

• desenvolvimento da leitura de cifra barroca 

• exposição a música de transição entre o período clássico e romântico. 

 

Relatório:  

A resposta dos alunos ao momento de audição comentada foi muito positiva, o que 

me encorajou a utilizá-lo em várias aulas que se seguiram para ancorar conteúdos novos 

em experiências musicais reais. 
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Fez-se uma breve revisão dos conteúdos de cifragem de acordes quanto à posição 

e à classificação destes quando à qualidade e seguiu-se um exercício de cifragem e 

classificação de acordes com um trecho do quarteto ouvido. 

Fez-se ainda um ditado rítmico a duas partes com o início do Scherzo do quarteto. 

Registei várias dificuldades por parte dos alunos, uma delas em compreender que o 

compasso    era composto com a unidade de tempo igual a mínima pontuada, por ser 

marcado alla battuta. Esta questão surgiu no final da aula e, portanto, não houve tempo 

para a resolver convenientemente. Confirmou-se a expectativa que tinha de que não iriam 

ter dificuldade em percecionar as duas camadas rítmico-melódicas no trecho que ouvimos, 

mesmo que em cada uma destas camadas tivessem participado 2 instrumentos (e por isso 

timbres) da formação do quarteto e tivessem sido usadas por vezes mais de uma nota por 

valor rítmico. Deixo abaixo o trecho utilizado para o ditado e a respetiva correção para 

efeitos de ilustração. 
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4.4.11. Planificação e relatório da aula dada nº 7: 03.03.2021 
 

Esta aula foi dada à distância. 

 

Sumário: 

– Audição comentada do primeiro andamento do concerto para trompa e orquestra 
em Ré maior de Mozart. 

– Exercícios sobre classificação de acordes – posição, funções estruturais e 
qualidade dos acordes. 

– Introdução ao estudo das funções harmónicas – Tónica e Dominante. 

– Atividade assíncrona: dois ditados melódicos com excertos do concerto e gravação 

das duas melodias em claves de dó na 3ª e 4ª linha do capítulo VII do Modus Vetus 

– melodias menores que utilizam os graus: 7, 1, 2, 3 e 4 

 

Conteúdos 

• modo maior e modo menor; 

• cifragem e classificação de acordes; 

• Funções harmónicas de tónica e de dominante; 

Competências 

• compreensão auditiva de funções harmónicas de tónica e de dominante no modo 

maior e menor; 

• compreensão notacional da cifragem barroca e funcional de acordes de tónica e 

dominante; 

• compreensão de estruturas melódicas tonais em modo menor 

Objetivos gerais: 

• reconhecimento auditivo e notacional das estruturas harmónicas triádicas maiores 

e menores; 

• identificação auditiva das funções harmónicas de tónica e dominante no modo 

maior e menor; 

• correção na cifragem barroca de acordes; 

 

Relatório: 

O momento de audição e discussão inicial foi bem recebido pelos alunos, que 

pareceram entusiasmados a discutir a instrumentação e o estilo da peça, tentaram 

adivinhar o compositor, o compasso e o modo de alguns trechos.  

De seguida abordámos o tema das funções harmónicas de Tónica e de Dominante 

e fizemos alguns exercícios de condicionamento auditivo, nomeadamente em forma de 
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jogo, em que improvisava trechos sobre um dos acordes e eles tinham de dizer um de cada 

vez quando mudava a harmonia. Fizemos variações deste tipo de exercício e acho que foi 

também interessante fazê-lo ao contrário: ia chamando os nomes deles e eles tinham de 

dizer para que grau da escala queriam que eu mudasse e quando o fazia, de modo que eu 

funcionava como uma marioneta para eles experimentarem ouvir as mudanças de acordes. 

Após estes exercícios fizemos outros de classificação de acordes e de cifragem. 

 

2ª Parte – assíncrona. 

Desta aula em diante comecei a utilizar os momentos assíncronos não a meio da 

aula, mas no final e da seguinte maneira: 20 minutos antes de acabar a aula designava 

uma tarefa para ser feita de forma assíncrona nesta última parte da aula ou como trabalho 

de casa (e neste caso poderiam sair mais cedo da aula). Decidi nestas tarefas pedir 

gravações de melodias do Modus Vetus para dar continuidade ao trabalho da leitura 

(entoação) e ocasionalmente alguns ditados por sugestão da professora. 

A partir das observações que fui registando nas aulas anteriores relativamente à 

entoação de melodias tonais, decidi tentar fazer uma correspondência entre o nível do 

aluno e o nível de dificuldade da melodia de forma a prevenir que a sorte de um sorteio 

selecionasse uma melodia difícil para um aluno com mais dificuldades ou uma melodia 

mais fácil para um aluno mais avançado.  

As melodias são retiradas do capítulo VII do Modus Vetus que transcrevi para as 

Claves de Dó na 3ª e na 4ª linha, para continuar o estudo destas claves. 

Abaixo deixo a tabela que organiza as primeiras 16 melodias do capítulo em níveis de 

dificuldade. 

 Fácil - A Fácil/Intermédio - B Intermédio/Difícil - 
C 

Difícil - D 

Alto 2 6, 8 9, 10, 11, 13 16 

Tenor 1 3, 4, 5 7, 12 14, 15 

 

Classifiquei de A a D (do mais fácil para o mais difícil) de acordo com os seguintes critérios, 

cujas características são cumulativas. 

A.  melodias que só se movem por graus conjuntos;  

B.  melodias que utilizam saltos de 3ª entre o 1 e o 3;  

C.  melodias que usam saltos de terceira entre outros graus que não 1 e 3 e/ou de 

quarta entre o 1 e o 4;  

D.  melodias que usam o intervalo de 4ª diminuta entre o 7 e o 3. 

 

Optei por atribuir as melodias a cada aluno seguindo os seguintes passos:  

• distribuir todas as melodias numa das claves por todos os alunos 

indiscriminadamente sem repetir nenhuma; 

• distribuir pelos alunos outra melodia na outra clave indiscriminadamente (como no 

primeiro passo) de tal modo que cada aluno tem atribuídas duas melodias em 
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claves diferentes (estes dois passos servem apenas para garantir que as melodias 

dadas aos alunos se repetem o mínimo possível); 

• procurar adequar a dificuldade das melodias às necessidades de cada aluno 

trocando as melodias entre alunos conforme necessário (para isto consultei as 

observações que fui tirando em cada aula e a tabela de dificuldade das melodias); 

• procurar arranjar um equilíbrio entre o nível de dificuldade das duas melodias (e 

entre a extensão das mesmas) por causa da questão do tempo de preparação.  

 

Nome Instrument
o 

Melodia
s 

Motivos particulares de escolha da 
melodia 

A Viola d’Arco 1 e 6 - 

B Fagote 2 e 12 - 

C Violino 3 e 13 Entre a 9, 10, 11 e 13 acho que a 13 é 
a que usa mais meios tons. 

D Piano 5 e 16 - 

E Violoncelo 4 e 6 - 

F Percussão 6 e 12 Escolhi a 12 entre a 7 e a 12 pelo uso 
de quiálteras.  

G Violino 7 e 11 - 

H Guitarra 8 e 7 - 

I Canto 9 e 3 Optei por melodias fáceis e sem 
quiálteras, ainda. 

J Trompete 10 e 7 - 

K Piano 11 e 15 - 

 

 

4.4.12. Planificação e relatório da aula dada nº 8: 10.03.2021 

 

Esta aula foi dada à distância 

Sumário: 

– Harmonia tonal (continuação do trabalho da aula passada) 

1. tríades contruídas sobre cada grau do modo maior e menor e respetivas 

qualidades; 
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a. exercícios de condicionamento auditivo com as funções de tónica, 

subdominante e dominante no modo menor; 

b. exercícios de condicionamento auditivo com as funções de tónica e 

dominante no modo maior;  

2. cifra de grau 

a. cifragem das tríades construídas sobre os graus da escala maior e menor 

quanto à qualidade: maior, menor, diminuto e aumentado; 

b. introdução ao conceito de empréstimo modal; 

– Parte assíncrona: 

1. leitura de uma melodia do capítulo X do Modus Vetus – melodias maiores 

utilizando todos os graus da escala; 

2. ditado melódico de uma melodia em cânone à oitava; 

3. gravação no instrumento ou a cantar de uma melodia em cânone à oitava após 

escuta de áudio; 

 

Relatório: 

A parte síncrona da aula foi exclusivamente dedicada ao tema da harmonia tonal, 

e teve uma componente auditiva de reconhecimento de acordes através de estratégias 

lúdicas como as utilizadas na aula anterior, adicionando desta vez a subdominante no 

modo menor, para os alunos começarem a ter contacto com estas funções harmónicas 

denominadas e hierarquizadas desta maneira. Os exercícios decorreram de forma bastante 

fluida e com o ritmo desejado. Os alunos mostraram-se interessados e empenhados. 

De seguida demos continuidade ao estudo da cifra de grau com atenção aos 

aspetos da qualidade, posição das tríades construídas sobre cada grau da escala maior e 

menor harmónica. Discutimos a importância da sensível na harmonia tonal e abordámos 

com alguma superficialidade o papel das tríades formadas sobre certos graus da escala 

menor natural que utilizam o grau 7 como subtónica e tratámo-los como “empréstimos 

modais”, conceito que introduzimos nesta aula e de onde se produziu um esquema-resumo 

que deixo abaixo para fins ilustrativos. Na aula usámos ainda as ferramentas de desenho 

do Zoom para circundar ou sublinhar com cores cada acorde de acordo com a sua 

qualidade. 

 

Optei por não falar no acorde de v, para não contradizer a máxima que tenho 

repetido insistentemente nas aulas: “a dominante é sempre maior”, mesmo sabendo que o 

acorde de 5º grau menor não tem função de Dominante, mas é antes outro empréstimo 

modal; os alunos terão oportunidade de falar sobre esse acorde mais tarde nos seus 

estudos. Também sei que tomar o III+ como o acorde de 3º grau “preferido” do modo menor 
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é talvez um abuso, visto que é bem mais frequente o uso do III, ainda que normalmente 

em modulações ou tonicizações para a relativa maior; na verdade foi exatamente por este 

motivo e porque o III+ tem normalmente função de Dominante da própria tonalidade que 

optei por esta solução provisória, como são muitas soluções quando se aprende um tema 

complexo pela primeira vez. 

 

2ª Parte – Assíncrona 

Tal como nas aulas anteriores organizei e atribuí as melodias pelos alunos 

consoante a sua dificuldade, que defino abaixo e pelos critérios que se seguem. 

Critérios para a dificuldade: 

A: Admite melodias com graus conjuntos e saltos ascendentes ou descendentes de 

terceira entre os graus da tríade da tónica (1-3 e 3-5). 

B: Admite também saltos ascendentes ou descendentes de terceira entre notas da 

tétrade de dominante (5-7, 7-2, 2-4).  

C: Admite saltos de quarta perfeita entre os vários graus da escala. 

D: Admite uma combinação de saltos de quarta seguidos de terceira ou vice-versa. 

 Fácil - A Fácil/Intermédio - B Intermédio/Difícil - 
C 

Difícil - D 

Clave de Fá 4, 1, (10) 10, 8, 11, 7, 9 3, 6 5, 2 

 

Nome Instrumento Dificuldade 
da Melodia 

Nº da 
Melodia 

A Viola d’Arco A 4 

B Fagote A 1 

C Violino B 8 

D Piano D 5 

E  Violoncelo B- 10 

F Percussão B+ 9 

G  Violino C+ 3 

H Guitarra B+ 7 

I Canto B 11 

J  Trompete C+ 6 

K Piano D+ 2 

 

4.4.13. Planificação e relatório da aula dada nº 9: 17.03.2021 
 

Sumário: 

1. Harmonia tonal 

a. Cifra de grau 

i. Revisão da cifragem de grau no modo maior e menor; 

b. Funções tonais 
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i. Conceitos essenciais – tabela das funções tonais. 

ii. Exercícios de condicionamento auditivo com funções de tónica 

subdominante e dominante no modo maior e menor. 

c. Cifragem de harmonizações 

 

2. Leitura rítmica - Continuação do trabalho com a ritmicidade da língua portuguesa 

a. Transformação da leitura rítmica num rap. 

b. Leitura do rap. 

Conteúdos: 

• Cifra de grau 

• Funções tonais 

• Estruturas métricas binárias e ternárias 

 

Competências: 

• Conhecimento notacional e auditivo de estruturas harmónicas triádicas no contexto 

de uma determinada tonalidade 

• Conhecimento notacional e auditivo de estruturas rítmicas binárias e ternárias 

 

Objetivos 

• Reconhecimento notacional e auditivo e identificação de estruturas harmónicas 

triádicas em contexto tonal quanto ao grau da sua fundamental, quando à sua 

posição e quando à sua qualidade. 

• Reconhecimento e identificação de estruturas métricas binárias e ternárias. 

 

Relatório: 

Como o estudo da harmonia e os conceitos que lhe estão associados têm muitos 

nomes facilmente confundíveis uns com os outros, como “quinta”, ou “função”, ou “cifra”, 

que podem ter uma multiplicidade grande de significados distintos dependendo do 

contexto, percebi que este tema vai requerer muita revisão e exercício, para os alunos 

terem tempo de os assimilar todos com calma e com a possibilidade de disfrutarem deles 

durante a própria vida musical.  

Deu-se continuidade ao tema do ritmo com o recurso à língua e à ritmicidade que 

lhe é própria. Utilizámos as leituras rítmicas do primeiro volume do livro Maat en Ritme de 

Frans van der Horst: leituras 60 a 70. A atividade foi curta e foi feita no final da aula.  

Sem nos apercebermos temos à nossa disposição um sistema sonoro de expressão 

altamente complexo que dominamos sem termos noção disso e sem grande esforço e que 

nos pode servir no estudo do ritmo. Os exercícios que obrigam o nosso cérebro a moldar 

um sistema tão ritmicamente complexo como é a fala a um sistema métrico de durações 

de metade e dobro são altamente condicionadores, o que é bastante importante na 

formação do ouvido. A criação poético-musical ritmicizada é algo que teve em certos 

períodos da história da humanidade e da literatura muita importância e valor, e esteve 
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presente em muitas tradições, para além da ocidental. Continuo a insistir neste tipo de 

atividades criativas que aliam a língua e o ritmo não só pelos benefícios que trazem para 

a formação dos alunos, mas também pelo impacto positivo e pela aderência que têm tido 

nesta turma. 

 

4.4.14. Planificação e relatório da aula dada nº 10: 24.03.2021 
 

Esta aula foi dada à distância. 

 

Sumário:  

– Teste escrito e oral. 

 

Relatório: 

Os dois testes foram-se articulando da seguinte forma: primeiro foi dado a todos os 

alunos o enunciado do teste escrito e os ficheiros áudio dos ditados. Remeti a maioria dos 

alunos para a sala de espera do Zoom e enquanto a maioria ia começando a resolver o 

teste escrito assincronamente, ia chamando alunos para realizarem o teste oral 

adicionando-os à reunião Zoom de novo, de tal maneira que tinha sempre cerca de 4 alunos 

na reunião a estudar as melodias ou frases rítmicas relativas ao exercício e questão. 

 

Teste escrito 

O teste Escrito foi dividido em três exercícios, que cotei com os valores abaixo 

indicados, sendo que o total de valores para este teste era de 10 valores. 

1. Ditado Rítmico – 3 valores. 

O áudio deste ditado consistiu na recitação do texto abaixo indicado, inventado por 

mim. Os alunos tinham de escrever o ritmo que está indicado abaixo com notas pequenas. 

 

 

 

 

2. Ditado de espaços com imitação – 4 valores. 

Este ditado teve a particularidade de ter caixas coloridas que indicavam as 

imitações de modo que a dificuldade do exercício estaria em notar apenas uma delas, 

porque a outra teria o mesmo ritmo e as alturas estariam transpostas de acordo com as 

informações já dadas no enunciado. O trecho foi escrito por mim e os sons foram 

sintetizados digitalmente; o objetivo desta escolha de estilo e sonoridade foi para utilizar 

este exercício em particular como mote para introduzir trechos do álbum Switched-On Bach 
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de Wendy Carlos numa futura aula e ao mesmo tempo tirar partido da imitação, processo 

composicional que temos vindo a abordar nas aulas, para introduzir lentamente exercícios 

de condicionamento auditivo polifónicos na formação auditiva destes alunos. 

Abaixo vemos o ditado em questão já solucionado; as notas e ritmos pequenos 

seriam o que os alunos teriam de preencher. 

 

3. Cifragem de acordes – 3 valores. 

O último exercício do teste escrito consistiu em cifrar os acordes com uma cifra de 

posição e classificar cada um deles quanto à sua qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crítica do material: 

• Ditado rítmico: a elisão em “A‿Inês não foi” cria um ditongo que, embora tenha sido 

cuidadosamente pronunciado na gravação que fiz, pode ter causado alguma confusão 

entre os alunos relativamente aos valores rítmicos a utilizar, pois alguns alunos utilizaram 

um galope de semínima para o notar.  

• Exercício de cifragem de acordes: a cifra barroca na realidade é escrita sempre 

relativamente à armação de clave existente e incorpora as alterações acidentais 

representadas na partitura na cifra da linha do baixo. Neste tipo de exercícios de cifragem, 

e nas aulas sobre este tema, tenho insistido na relação entre a da cifra barroca do baixo e 

a posição do acorde, instrumentalizando a cifra numérica para a memorização dos 

intervalos quantitativos que compõem os acordes, incorrendo em alguma incorreção na 
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utilização da cifra no que concerne as alterações acidentais referidas anteriormente. A cifra 

do baixo, que é normalmente autossuficiente na ilustração da qualidade e posição da 

harmonia formada a partir da linha do baixo, é nestes exercícios simplificada para apenas 

conter a informação relativa aos intervalos quantitativos que edificam o acorde, 

necessitando-se assim de mais uma informação para a correta aferição da qualidade do 

acorde. A solução para isto foi requerer a escrita da classificação qualitativa dos acordes 

por extenso. 

Considero esta incorreção uma fragilidade no exercício, porém, optei por seguir este 
caminho e atribuir à cifra primeiramente uma função de classificação de posição para só 
depois introduzir a sua dimensão de espelho irredutível, mas perfeito em termos das 
funções acordais utilizadas e suas relações, da harmonia. Desta maneira não existe a 
possibilidade de acharem que a aparência da cifra é indicadora da classificação qualitativa 
do acorde, pois tanto um 50 como um 5 podem significar que determinado acorde é 
diminuto, dependendo da armação de clave, por exemplo, o que poderia confundir imenso 
os alunos, nesta fase em que estão. 

 

 Teste Oral 

 O teste oral foi dividido em quatro exercícios, com as respetivas cotações 

apresentadas abaixo, sendo que o total foi 10 valores. 

1. Leitura (entoada) de melodia em clave de Fá – 4 valores. 

As 3 leituras escolhidas para este exercício foram as melodias 1, 4, e 10 do capítulo 

X do Modus Vetus, classificadas por mim como as mais fáceis de entre as primeiras 11 

melodias desse capítulo (ver Aula dada nº 8 em 5.4.12). 

2. Leitura (entoada) de melodia em clave de Dó na 3ª ou 4ª linhas – 2,5 valores. 

As duas leituras escolhidas para este exercício foram as melodias 1 e 2 do capítulo 

VII do Modus Vetus, classificadas como sendo as melodias mais fáceis entre as primeiras 

16 melodias do capítulo (ver Aula dada nº 6 em 5.4.10). 

3. Leitura rítmica com marcação de pulsação – 2 valores. 

As duas leituras rítmicas utilizadas foram a frase nº 70 do livro Maat en Ritme em 

compasso 9/8 e a outra foi escrita por mim em 3/8 com anacruse, que deixo abaixo para 

efeitos de ilustração. 

 

4. Questões Teóricas – 1,5 valores. 

Abordei questões relativas a tonalidades, armações de clave, relativas menores e 

maiores, classificação dos compassos quanto à sua divisão interna e respetivas unidades 

de tempo. 
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4.5. Descrição das aulas de Formação Musical do 9º ano 
 

As aulas de Formação Musical da turma de 9º ano com que trabalhei, tal como a de 8º, 

tem aulas de 115 minutos à quarta-feira das 9h35 até às 11h45, mas tem um intervalo de 

20 minutos em vez dos 10 da turma de 8º ano.  

 

4.5.1. Relatório da aula assistida nº 1: 04.11.2020 
 

Na primeira parte da aula o tema foi inversões de acordes. Houve uma recapitulação 

sobre a relação entre a qualidade dos acordes e da sua estrutura interna intervalar e depois 

fez-se uma tabela com as relações intervalares entre as notas da tríade (em bloco) que 

caracterizam cada inversão.   

De seguida fizeram-se leituras individuais de frases rítmicas a duas partes. 

Na segunda parte (depois do intervalo) fez-se um ditado rítmico com notas dadas com 

compasso 3/8 com uma ária da ópera Cosi fan Tutti, de Mozart. 

 

4.5.2. Relatório da aula assistida nº 2: 11.11.2020 
 

Na primeira parte da aula o tema foi construção de escalas maiores e de suas 

respetivas relativas menores. Explicou-se a construção da escala de Lá ♭ Maior, a sua 

relativa menor e das tríades sobre o grau 1 no Estado Fundamental e inversões.  

De seguida fizeram-se solfejos (em voz falada) individuais nas 4 claves descritas pelas 

Aprendizagens Essenciais e leitura de uma frase rítmica a 2 partes em compasso 2/4. 

Na segunda parte da aula fez-se um quadro com canções para referência de 

identificação auditiva de intervalos.  

De seguida fizeram-se exercícios de identificação auditiva de acordes, intervalos e 

escalas. 

 

4.5.3. Relatório da aula assistida nº 3: 18.11.2020 

 

Na primeira parte da aula fizeram-se exercícios de identificação auditiva de acordes, 

escalas e intervalos. 

De seguida fez-se um ditado rítmico em compasso 4/4 a 2 partes. 

Na segunda parte da aula fizeram-se exercícios de classificação de intervalos escritos 

nas claves de Sol na 2ª linha, de Fá na 4ª e de Dó na 3ª. 

De seguida fez-se um ditado melódico a 2 vozes e exercícios de entoação. 
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4.5.4. Relatório da aula assistida nº 4: 25.11.2020 
 

Nesta aula houve alguns exercícios de revisão e teste oral. À semelhança do relatório da 

aula do 8º ano deixo abaixo a minha entrada no Diário das aulas assistidas pelas 

mesmas razões.  

 

Hoje foi teste oral para a turma de 9º ano.  

Dos comentários que consegui reunir “tem dificuldades em alternar entre a divisão 

binária e ternária da prolação” foi de todos o mais frequente, no mínimo 4 alunos 

tiveram este comentário: a [V], o [N], a [Q] e o [P]. Notei ainda que o [N] (esse 

mesmo de antes) me pareceu ter dificuldade com a leitura a duas partes em 

compasso composto. Pareceu-me também que o [L] tem dificuldades a marcar o 

compasso e a ler ao mesmo tempo (não me lembro qual compasso nem a fazer 

que exercício).  

Na entoação todos eles cantaram muito baixinho, de forma muito nervosa e 

insegura. Acho que é urgente arranjar estratégias para desbloquear neles um 

apoio respiratório para sustentar a voz. Creio que precisaremos muito de cantar 

nas aulas. 

 

4.5.5. Planificação e relatório da aula dada nº 1: 16.12.2021 
 

Esta aula foi dada presencialmente. 

 

Sumário: 

– Warm up sobre um bordão em Dó de Tampura e sobre um ciclo rítmico hindustânico 

de 6 tempos (3+3) – Tala Dadra (ताल दादरा) – tocado em Tablas. 

– Audição de excertos do Bolero de Ravel. 

– Exercícios de condicionamento auditivo e de fonomímica com o Bolero de Ravel 

com foco na divisão ternária e binária da divisão binária do tempo.  

– Exercícios de memorização com material melódico do Bolero com foco no modo 

maior. 

– Exercícios de reação a fonomímica com foco no modo maior através da Mão de 

Guido. 

– Ditado rítmico com material do Bolero. 

 

Conteúdos:  

• divisão ternária e binária da divisão binária do tempo;  

• modo maior;  

• compasso ternário simples; 
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Competências:  

• compreensão auditiva das macro e microestruturas binárias e ternárias, 

nomeadamente do compasso ternário e a subdivisão binária e ternária do tempo de 

divisão binária;  

• compreensão notacional de estruturas binárias e ternárias, nomeadamente a 

subdivisão binária e ternária do tempo de divisão binária; 

• compreensão auditiva-oral da forma: ciclo rítmico de 6 tempos (3+3) sobre frases 

de 8 compassos com ritornello de 2 compassos entre elas; 

• compreensão auditiva-oral da estrutura do Gamut e do modo maior,  

 

Objetivos:  

• reconhecer, distinguir e identificar auditivamente subdivisão ternária de subdivisão 

binária exemplificado cada uma através da execução de trechos que combinam as 

duas, cada uma em diferentes camadas texturais;  

• adquirir vocabulário rítmico que utiliza a subdivisão binária e ternária do tempo de 

divisão binária;  

• reconhecer, distinguir e identificar auditivamente os graus da escala exemplificando 

cada um deles cantando;  

• adquirir vocabulário melódico no modo maior; 

 

Diretrizes/Princípios orientadores: 

• apresentação do material musical segundo a lógica todo-parte-todo;  

• a compreensão sonora precede a compreensão simbólica;  

• as atividades com ditado devem seguir a sequência audição-memorização-

reprodução-notação;  

• privilégio da improvisação como método de avaliação da apreensão dos conteúdos;  

• não usar palavras quando o seu uso não é necessário para a compreensão da 

atividade nem acrescenta nada ao fazer musical, privilegiando estratégias gésticas 

ou fonomímicas para obter os mesmos resultados. 

 

Processos de transformação sonora-visual utilizados: 

• gestos de auxílio à marcação dos tempos do compasso ternário e respetiva divisão; 

• fonomímica para execução de tempo e divisão (mão fechada e mão aberta); 

• fonomímica de solmização: mão de Guido; 

 

Relatório 

A aula começou com uma atividade de preparação que consistiu em aprender os 

gestos de marcação dos tempos e divisão e os gestos fonomímicos que o professor fazia 

e aos quais tinham de responder com a marcação do tempo ou da divisão, dependendo 
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que gesto que este fazia, isto sobre um bordão de tampura e um ciclo de 6 tempos (3+3) 

tocado em tablas. 

Seguiu-se a atividade de aquecimento (ou warm up) chamada “lagarta rítmica”. A 

atividade fez-se da seguinte forma, marcando sempre os tempos do ciclo: cada aluno dizia 

o seu nome, os outros todos repetiam-no em coro da mesma forma que aquele o disse e 

no mesmo lugar dentro do ciclo de 6 tempos, depois o próximo dizia todos os nomes desde 

o do primeiro aluno até si e juntava o seu nome à “lagarta”, sequência que todos tinham de 

imitar. Preservar as qualidades rítmicas tal como o aluno as estabeleceu e manter a 

posição do nome no ciclo foi da maior prioridade nesta atividade; o sentido da “lagarta” foi 

horário e em espiral em direção ao centro (isto foi importante para a atividade com a mão 

Guidoniana que se fez na segunda parte da aula). 

De seguida passámos à audição de excertos do Bolero de Ravel e aplicámos os 

gestos de marcação e fonomímica aprendidos, articulando isso com a repetição do motivo 

rítmico da caixa de rufos. Através da divisão da turma em grupos fomos explorando as 

combinações possíveis destas três atividades até todos terem realizado pelo menos uma 

vez cada uma. Introduzimos depois a melodia como quarto elemento e fizemos algumas 

combinações deste com a marcação do tempo, com a frase da caixa e eventualmente com 

a marcação da divisão. 

De seguida fizemos um ditado rítmico com a frase da caixa. 

Na segunda parte da aula fizemos alguns exercícios de audição e repetição de 

trechos melódicos no modo maior acompanhados do dispositivo fonomímico de auxílio à 

solmização conhecido como “A Mão de Guido”. Utilizámos as sílabas “Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, 

Lá, Si” em vez das sílabas do sistema de hexacordes “Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La” típico do uso 

d’A Mão. Fizemos também exercícios sem imitação apenas com A Mão como referência, 

em que era mostrado o sítio n’A Mão com o dedo e os alunos tinha de cantar a altura e a 

sílaba correspondente. O exercício correu muito bem. 

Os alunos foram apanhados de surpresa com as atividades, alguns reagiram 

entusiasticamente, enquanto outros ficaram algo aborrecidos com os desafios propostos, 

ou pela excessiva repetição de alguns ou pela dificuldade de outros.  

 

4.5.6. Relatório da aula assistida nº 5: 06.01.2021 
 

A primeira parte desta aula versou os seguintes temas: graus da escala e respetivos 

nomes, conceitos de graus conjuntos e disjuntos e conceito de notas enarmónicas. Deram-

se alguns exemplos de casos em que o grau 7 se chama sensível e em que se chama 

subtónica. 

Reviu-se a ordem dos sustenidos e dos bemóis e a sequência de tons e meios tons 

nas escalas maiores, menores natural, harmónica e melódica. 

Durante a segunda parte da aula abordou-se a construção de escalas e definiu-se e 

explicou-se o conceito de “alteração” com a escala de Dó maior como modelo. De Seguida 

fez-se um ditado rítmico simples a 1 parte e outro a 2 partes. 
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4.5.7. Planificação e relatório da aula dada nº 2: 13.01.2021 
 

Esta aula foi dada presencialmente. 

 

Sumário: 

– Warm up/vocalizo em grupo: atividade de condicionamento auditivo focada em cantar 

um motivo dado a partir de uma tríade maior tocada; exercícios de memorização e 

de reação à transposição da tónica/fundamental.  

– Modus Vetus de Lars Edlung – capítulos I e II (melodias em modo maior e melodias 

no modo menor que apenas utilizam os graus 1, 2 e 3): aferição de conceitos teóricos 

sobre tonalidade e armação de clave; entoação em contexto maior e menor e escuta 

ativa das leituras dos colegas.  

– Prática coletiva de cânones a 2 vozes ao uníssono. 

– Atividade de escrita e cifragem de baixo para harmonizar uma melodia presente nos 

4 primeiros capítulos do Modus Vetus. (trabalho de casa) 

 

Conteúdos 

• modo maior e menor 

• cifragem de acordes 

Competências 

• compreensão auditiva de estruturas melódicas maiores e menores 

• compreensão notacional de estruturas melódicas maiores e menores 

• compreensão auditiva de estruturas harmónicas maiores e menores 

• compreensão notacional da cifragem de acordes 

• compreensão corporal, vocal e respiratória de estratégias para a manutenção de 

uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

Objetivos: 

• fluidez e facilidade na leitura (entoação) de melodias tonais 

• correção na cifragem barroca de acordes 

• manutenção de uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

 

4.5.8. Planificação e relatório da aula dada nº 3: 20.01.2021 
 

Esta aula foi dada presencialmente. 

 

Sumário: 

– Exercícios de relaxamento corporal 
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– Continuação da leitura de melodias dos Capítulos I, II e III, assim como das 

secções correspondentes dedicadas à leitura rítmica, do Modus Vetus de Lars 

Edlund. 

– Prática de Cânones a 2 vozes ao uníssono. 

 

Conteúdos 

• modo maior 

• modo menor 

• estruturas métricas binárias e ternárias 

 

Competências 

• compreensão auditiva de estruturas melódicas maiores e menores 

• compreensão notacional de estruturas melódicas maiores e menores 

• compreensão auditiva de estruturas métricas ternárias e binárias 

• compreensão notacional de estruturas métricas ternárias e binárias 

• compreensão do conceito de cânone ao uníssono e à oitava 

• compreensão auditiva dos intervalos harmónicos de uníssono, oitava, quinta, 

terceira e sexta 

• compreensão corporal, vocal e respiratória de estratégias para a manutenção de 

uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

 

Objetivos 

• desenvolvimento da leitura melódica e rítmica 

• desenvolvimento de uma consciência de afinação harmónica 

• reconhecimento do cânone como ferramenta composicional 

• manutenção de uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

 

Relatório: 

A aula começou com exercícios de relaxamento corporal. De seguida cantámos em 

conjunto algumas ordenações em várias tonalidades em jeito de vocalizo. 

Houve depois um momento de leituras individuais e coletivas das melodias e 

exercícios rítmicos propostos. Infelizmente não registei observações, todas as impressões 

que fui retirando das leituras e dificuldades dos alunos foram empiricamente resolvidas no 

decorrer da aula.  

No final da aula trabalhámos em conjunto e em pares alguns cânones à oitava e ao 

uníssono. Os alunos reagiram entusiasticamente ao trabalho com os cânones. Houve 

alguma explicação sobre conceitos fundamentais da prática de cânones como 

“antecedente” ou dux e “consequente” ou comes. 
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4.5.9. Planificação e relatório da aula dada nº 4: 09.02.2021 
 

Esta aula foi dada à distância. 

 

Sumário: 

– Exercícios de relaxamento corporal. 

– Leituras individuais de melodias do capítulo V do Modus Vetus – melodias que 

utilizam os graus: 1, 2, 3 menor e 3 maior. 

– Ditado rítmico a duas vozes e ditado melódico com Bicinia de Orlando di Lasso: 

“Sicut Rosa” e “Sancti mei”. 

Conteúdos 

• modo maior 

Competências 

• compreensão auditiva de estruturas melódicas no modo maior 

• compreensão notacional de estruturas melódicas maiores 

• compreensão corporal, vocal e respiratória de estratégias para a manutenção de 

uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

Objetivos gerais: 

• desenvolvimento da leitura (entoação) de melodias tonais 

• manutenção de uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

• exposição a música renascentista (contraponto a duas vozes) 

 

Relatório: 

 

A aula correu bastante bem, sem grandes questões a apontar. Começou com 

alguns exercícios de relaxamento corporal seguidos de um momento de leitura individual 

de melodias retiradas do capítulo V do Modus Vetus – melodias maiores que utilizam os 

graus 1, 2, 3 e graus vizinhos (7 e 4).  

No final fizemos um ditado rítmico a duas vozes e outro melódico também a duas 

vozes. Houve alguma dificuldade por parte dos alunos na realização do ditado, por esta 

razão tomaram mais tempo de que o que esperado. 

Nome Instrumento Nº da 
melodia 

Erros 
de 
Alturas 

Erros 
de 
Ritmo 

Observações 

R Contrabaixo 1a 1  -- Parou antes da 3ªm e repetiu. 
Cantou 3ªM em vez de m. 
Da segunda vez repetiu os 
mesmos erros. 
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Depois de exercícios corrigiu os 
erros. 

Ç (art) Violoncelo 1b 1  -- No 1ºc. cantou 3ªM em vez de 
m. Depois ao longo da frase 
cantou bem as duas 3ªs. 
Da segunda vez cantou bem as 
terceiras todas. 

W Canto 2a 3  -- Cantou todas as 3ªs neutras. 
Cantou no último compasso o 3 
em vez do 2. 
Repetiu os mesmos erros da 
segunda vez. 
Depois dos exercícios corrigiu 
os erros (mas trocou o 3 pelo 2 
no primeiro compasso) 
  

Q Piano 2b 2  -- Começou noutra nota (mais 
grave uma terceira).  
Cantou o 3M em vez de m e 
trocou o 2 pelo 3M no último 
compasso. Da segunda vez 
repetiu o erro. 
Não chegou a corrigir os erros. 
 

Z (art) Piano 3a 3  -- No c.3 de grau 3 para 2 cantou 
1 em vez de 2, cantou os dois 
3m como M. 
Repetiu o erro de cantar 1 em 
vez de 2. 
Depois de exercícios corrigiu os 
erros.  

S Canto 3b 0  0 Foi ótima a leitura. 

L Percussão 4a 2  3 Cantou os 3m como M. Quando 
leu três tempos seguidos, 
desleixou esse ritmo. 
Da segunda vez repetiu os 
erros. 
Depois dos exercícios corrigiu 
os erros anteriores. 

Y (art) Flauta 
Transversal 

4b 1  2 Cantou 3m em vez de M. 
Desleixou os 3 tempos, tal como 
o Afonso. 
Depois dos exercícios corrigiu 
os erros. 

O  Guitarra 5 1  -- Cantou 3M em vez de 3m. 
Corrigiu os erros depois dos 
exercícios. 

V Piano 6 --  -- Faltou. 

N Guitarra 7 2  -- Cantou 3M em vez de m. No c.2 
cantou 1 em vez de 2. 
Repetiu todos os erros. 
Corrigiu o erro em isolado. 
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4.5.10. Planificação e relatório da aula dada nº 5: 17.02.2021 
 

Esta aula foi dada à distância. 

 

Sumário: 

– Exercícios de relaxamento corporal. 

– Leitura de melodias do capítulo VI do Modus Vetus em clave de Sol – melodias 

maiores que utilizam os graus: 7, 1, 2, 3 e 4. 

– Exercícios preliminares de leitura em clave de dó na 3ª e na 4ª linha com recurso às 

partes de Alto e Tenor de corais harmonizados de Bach. 

Conteúdos 

• modo maior 

• tonalidade e armação de clave 

• leitura em 3 claves (Sol na 2ª linha, Dó na 3ª e na 4ª) 

Competências 

• compreensão auditiva de estruturas melódicas maiores 

• compreensão dos conceitos de tonalidade e de armação de clave 

• compreensão notacional de estruturas melódicas maiores 

• compreensão corporal, vocal e respiratória de estratégias para a manutenção de 

uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

Não chegou a ler tudo seguido. 
Não corrigiu o erro da troca. 

T Canto 8 --  -- Não cantou, porque estava com 
problemas de internet. 

M Violino 9 4  -- A primeira nota da frase era 
desleixada e mais grave do que 
era suposto, ao longo da frase ia 
acertando as notas. 
Os 3m cantou M. Não corrigiu os 
erros. 

U Tuba/ 
Eufónio 

10 7  2 O ritmo das semínimas foi igual 
ao das colcheias. 
Os 3M foram cantadas m. 
Não chegou a corrigir os erros. 

X (art) Clarinete 12 -  - Não cantou, porque estava com 
problemas de internet. 

P Viola d’Arco 11 2  - Cantou o primeiro 2 no c.3. Teve 
muita dificuldade a decorar um 
motivo melódico muito  simples  
e a repeti-lo, mas acho que não 
me ouvia bem. Não chegou a 
repetir a melodia completa. 
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Objetivos gerais: 

• desenvolvimento da leitura (entoação) de melodias tonais em três claves diferentes 

• manutenção de uma boa saúde vocal e corporal na prática musical 

 

Relatório: 

A aula começou com exercícios de relaxamento corporal seguidos de leituras individuais 

de melodias retiradas do capítulo VI do Modus Vetus – melodias maiores que utilizam os 

graus 1, 2, 3 e graus vizinhos (7 e 4). Deixo uma tabela onde organizo a melodia atribuída 

ao aluno e as observações que tirei de cada leitura para efeitos de ilustração. 

Nome Instrumento Nº da 
melodia 

Erros 
Alturas 

Erros 
Ritmo 

Observações 

L Percussão 1 - - Começou numa altura muito mais grave 
(quase 4ª) do que a que lhe dei; os 
intervalos entre as notas estavam quase 
todos errados embora tenha 
conseguido, de forma geral, subir e 
descer respeitando o contorno geral da 
melodia. Chamou 0 ao 7. 
Quando pedi para repetir a segunda 
parte os intervalos já eram mais 
classificáveis em termos de meios tons, 
mas o 4 foi muito alto (meio tom acima 
mesmo); Penso que não o tenha 
ajudado ter cantado numa zona tão 
grave.  
Falei-lhe da posição dos meios tons. 
Quando cantou pela segunda vez 
corrigiu os erros todos da segunda 
parte. 

M Violino 2 - - Cantou bastante bem o exemplo; nas 
semicolcheias houve uma flutuação na 
altura nas notas iniciais, mas está a 
melhorar bastante o controlo vocal e da 
afinação. 

N Guitarra 3 - - Após algumas hesitações no início: a 
descer do 4 para o 3, fazia o 3 muito 
baixo e o 2 também (perdia as 
referências). A subir não houve 
problema. Isto verificou-se em todos os 
exemplos semelhantes. 
Fizemos juntos 4-3-2 e 4-3-1. 
Corrigiu os erros quando repetiu o c.2. 

O  Guitarra 4 - 2 As alturas foram bastante bem, mas a 
semínima ligada a semicolcheia soou a 
colcheia pontuada.  

P Viola d’arco 5 - - Não respeitou o contorno melódico que 
estava escrito, parecia estar a 
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improvisar uma melodia diatónica 
distinta da que estava escrita com os 
números dos graus que estavam 
escritos. 
Depois de alguns exercícios com 1-7-1-
2-3 e 3-2-3-4-3, que conseguiu imitar, 
tentou outra vez, mas interrompi-o. 
Lembrei-o dos exercícios e da 
semelhança entre eles e a melodia. 
Acabou na sensível sem se aperceber.  
Não corrigiu todos os erros. 

Q Piano 6 - - No início a afinação subiu muito 
rapidamente até estabilizar quando 
chegou ao 4. Depois foi bastante bem. 

R Contrabaixo 7 0 0 Bastante bem. 

S Canto 8 - 1 Muito bem, exceto o ritmo do galope que 
trocou por colcheia. Quando lhe disse o 
problema corrigiu imediatamente. 

T Canto 9 - - Cantou a melodia maior como se fosse 
eólica, no c.2 em vez de 2 cantou 1 e no 
c.3 em vez de 2 cantou 1. (Tenho notado 
que o Lourenço não canta o 2, 
substituindo-o por 1 ou 3) 
[Ideia: cantar com números e pedir para 
eles dizerem com sílabas quando vejo 
que estão só a repetir] 
Não conseguiu corrigir todos os erros, 
mesmo depois de alguns exercícios. 

U Eufónio 
/Tuba 

10 -  Em vez de 1-3-1-4 cantou 1-4-1-5, em 
vez de 4-3 cantou 4-2; o salto 3-7 
também não aconteceu. Acabou no 1. 
Muito afinado, mas não corrigiu os erros. 

V Piano 11 0 1 Muito bom. Fez a anacruse ao dobro da 
velocidade (em vez de colcheia fez 
semicolcheia). 

W Canto 12 0 0 Muito bom. 

X Clarinete 13 0 2 Muito bom. 

Y Flauta 
Transversal 

14 - - Cantou uma semínima como se fosse 
uma colcheia e a pausa seguinte de 
semicolcheia ignorou-a e cantou uma 
colcheia em vez da semicolcheia. Leu 
monotonamente. Corrigiu os erros. 

Z Flauta 
Transversal 

15 - - Começou a cantar muito grave. No c.4 
as semicolcheias 4-2-3-1 foram 
cantadas 4-3-4-2. As semicolcheias 
seguintes no c.5 foram cantadas 
cromaticamente do 1 até ao 3 quando 
era suposto serem 2-7-1-2-3. Nos 
exercícios quando ela errou no c.5, 
pausou para imaginar o 7, e cantou e 
estava certo, por isso percebeu-se que 
ela consegue audiar os graus, mas que 
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Abaixo deixo a tabela com os nomes dos Corais harmonizados por Bach5 que atribuí 

a cada aluno. Enviei a cada aluno o link para aceder à harmonização que lhe foi designada 

para estudar em casa a primeira frase da voz do alto e do tenor; a tarefa consistiu em dizer 

qual era a tonalidade da peça, e ler (entoar) a primeira frase da parte do alto ou do tenor 

(até à primeira suspensão ou pausa geral). 

Nome Instrumento Nome do Coral harmonizado 

L Percussão Ach Gott, vom Himmel sieh' darein 

M Violino Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht 

N Guitarra Christ lag in Todesbanden 

O  Guitarra Auf meinen lieben Gott 

P Viola d’arco Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort 

Q Piano Es woll uns Gott genadig sein 

R Contrabaixo Liebster Gott, wann werd ich sterben 

S Canto Es ist das Heil uns kommen her 

T Canto Meine Seel erhebt den Herren 

U Eufónio/Tuba Was Gott tut, das ist wohgetan 

V Piano O Welt, ich muß dich lassen 

U Canto War Gott nicht mit uns dieses Zeit 

X Clarinete Helft mir Gotts Gute preisen 

Y Flauta 
Transversal 

Nun lob, mein Seel, den Herren 

Z Flauta 
Transversal 

Durch Adams Fall ist ganz verderbt 

Ç Violoncelo Durch Adams Fall ist ganz verderbt 

 

 

 

4.5.11. Planificação e relatório da aula dada nº 6: 24.02.2021 
 

Esta aula foi dada à distância. 

 
5 Os materiais utilizados são de acesso público e podem ser acedidos através da seguinte ligação: 
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/open_score_chorales.htm  

precisa de tempo para o fazer. Nota para 
mim: eu não posso exemplificar rápido e 
pedir para eles fazerem mais lento, 
tenho de exemplificar com a velocidade 
que espero deles. 

Ç Violoncelo 16 - - Começou noutra afinação e acabou 
bem. Quando fez outra vez corrigiu os 
erros. O ritmo não está muito fluido, dá 
ideia que canta cada nota 
individualmente sem pensar em frase. 

http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000306B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000408B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000507B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000606B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000707B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/000907B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/001007B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/001207B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/001306B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/001606B_satb.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/chorales/001707B_satb_0001.pdf
http://www.sfcmtheory.com/open_score_chorales/open_score_chorales.htm
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Sumário: 

– Leitura em claves de dó na 3ª e 4ª linha com recurso a harmonizações de Bach - 

verificação do trabalho de casa. 

– Audição comentada da canção Der Tod und das Mädchen de Schubert e de 

excertos do quarteto de cordas póstumo homónimo. 

– Resolução de exercícios sobre cifra e qualidade de acordes com um excerto do 

quarteto. 

– Ditado rítmico a duas camadas a partir de um excerto do quarteto. 

Conteúdos 

• leitura em clave de Dó na 3ª e 4ª linhas 

• posição e qualidade de acordes 

• cifragem barroca de acordes 

• compasso unário composto 

Competências 

• compreensão dos conceitos de qualidade e posição de acordes 

• compreensão notacional de estruturas harmónicas em partitura de quarteto de 

cordas 

• compreensão auditiva e notacional do compasso unário composto (3/4 alla batuta) 

• identificação auditiva de camadas texturais no quarteto de cordas 

• compreensão da cifragem barroca de acordes  

Objetivos gerais: 

• desenvolvimento da leitura harmónica em partitura de quarteto de cordas 

• desenvolvimento da leitura de cifra barroca 

• exposição a música de transição entre o período clássico e romântico. 

 

Relatório: 

Começamos a aula com uma rápida verificação do trabalho de casa. Alguns alunos 

foram escolhidos ou quiseram ler a frase inicial da voz do Alto ou Tenor do seu coral 

harmonizado por Bach (ver tabela de distribuição das harmonizações pelos alunos na Aula 

dada nº 5 em 6.5.10). 

De seguida iniciamos as novas atividades com um momento de audição comentada 

que teve uma resposta muito positiva por parte dos alunos, o que me encorajou a utilizá-lo 

em várias aulas que se seguiram para ancorar conteúdos novos em experiências musicais 

reais. 

Fez-se uma breve revisão dos conteúdos de cifragem de acordes quanto à posição 

e à sua classificação quando à qualidade e seguiu-se um exercício de cifragem e 

classificação de acordes com um trecho do quarteto ouvido. O exercício teve a 

particularidade de ser em partitura de quarteto de cordas, algo a que os alunos não 

estavam habituados. 
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Seguiu-se um ditado rítmico a duas partes que correu relativamente bem. A questão 

de o compasso no Scherzo ser unário composto (por ser marcado alla batuta) foi bem 

compreendida pelos alunos (ilustração do exercício e soluções na Aula dada nº 6 à turma 

de 8º ano em 5.4.10). 

 

  



 

64 
 

4.5.12. Planificação e relatório da aula dada nº 7: 03.03.2021 
 

Esta aula foi dada à distância. 

 

Sumário: 

– Audição comentada do primeiro andamento do concerto para trompa e orquestra 
em Ré maior de Mozart. 

– Exercícios sobre classificação e introdução à cifragem de acordes por grau – 
funções estruturais, posição e qualidade. 

– Introdução aos conceitos de Funções Tonais: funções de Tónica sobre o 1º grau e 
de Dominante sobre o 5º grau. 

– Leituras rítmicas em compassos binários e ternários, simples e compostos com 
diferentes unidades de tempo. 

– Atividade assíncrona:  

a. dois ditados melódicos com excertos do concerto; 

b. gravação das duas melodias em claves de dó na 3ª e 4ª linha do capítulo 

VII do Modus Vetus – melodias menores que utilizam os graus: 7, 1, 2, 3 e 

4. 

 

Conteúdos 

• modo maior e modo menor; 

• funções tonais de tónica e de dominante; 

• cifragem de grau e classificação de acordes (continuação do plano para a aula 

anterior); 

• estruturas métricas equivalentes simples e compostas; frases utilizando tempo, 

parte e divisão; 

• diferentes tipos de anacruses e respetivas formas de notação; 

Competências 

• compreensão auditiva de funções harmónicas de tónica e de dominante no modo 

maior e menor; 

• compreensão notacional da cifragem barroca e funcional de acordes de tónica e 

dominante; 

• compreensão auditiva de estruturas rítmicas equivalentes simples e compostas, 

usando tempo, parte e divisão, e com diferentes tipos de anacruses; 

Objetivos gerais: 

• reconhecimento auditivo e notacional das estruturas harmónicas triádicas maiores 

e menores; 

• identificação auditiva das funções harmónicas de tónica e dominante no modo 

maior e menor; 
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• reconhecimento do tempo e parte num trecho rítmico escrito em compasso simples 

ou composto, usando tempo, parte e divisão, e com diferentes tipos de anacruses; 

• correção na cifragem barroca de acordes; 

 

Relatório: 

 

A aula começou com a audição do primeiro e segundo andamento do concerto para 

trompa e orquestra em Ré maior de Mozart. O momento de audição e discussão inicial foi 

bem recebido pelos alunos, que pareceram entusiasmados a discutir a instrumentação e o 

estilo da peça, tentaram adivinhar o compositor, o compasso e o modo de alguns trechos. 

Realizaram-se exercícios de cifragem de baixo tomando o concerto de Mozart como ponto 

de partida. 

De seguida fez-se a introdução à cifragem de grau e aos conceitos de função 

harmónica tonal, recuperando os conceitos de tónica e dominante que aprenderam para 

designar os graus da escala 1 e 5, respetivamente. A explicação e exemplificação foi feita 

através do software Musescore 3 com o auxílio de um controlador MIDI. Fizemos uma 

revisão de conteúdos como funções estruturais/acordais, armações de clave e tonalidades 

para esclarecer dúvidas que surgiram. 

Realizaram-se leituras individuais de frases rítmicas em compassos equivalentes 

com mudança da unidade de tempo, por exemplo. Abordámos o tema das anacruses e da 

notação de cada tipo de anacruse. Deixo abaixo essas leituras para efeitos de ilustração. 
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2ª Parte – Assíncrona. 

Desta aula em diante comecei a utilizar os momentos assíncronos não a meio da 

aula, mas no final e da seguinte maneira: 20 minutos antes de acabar a aula designava 

uma tarefa para ser feita de forma assíncrona nesta última parte da aula ou como trabalho 

de casa (e neste caso poderiam sair mais cedo da aula). Decidi nestas tarefas pedir 

gravações de melodias do Modus Vetus para dar continuidade ao trabalho da leitura 

(entoação) e ocasionalmente alguns ditados por sugestão da professora. 

A partir das observações que fui registando nas aulas anteriores relativamente à 

entoação de melodias tonais, decidi tentar fazer uma correspondência entre o nível do 

aluno e o nível de dificuldade da melodia de forma a prevenir que a sorte de um sorteio 

selecionasse uma melodia difícil para um aluno com mais dificuldades ou uma melodia 

mais fácil para um aluno mais avançado.  

As melodias são retiradas do capítulo VII do Modus Vetus que transcrevi para as 

Claves de Dó na 3ª e na 4ª linha, para continuar o estudo destas claves. 

Abaixo deixo a tabela que organiza as primeiras 16 melodias do capítulo em níveis 

de dificuldade. 

 Fácil - A Fácil/Intermédio - B Intermédio/Difícil - C Difícil - D 

Alto 2 6, 8 9, 10, 11, 13 16 

Tenor 1 3, 4, 5 7, 12 14, 15 

 

Classifiquei de A a D (do mais fácil para o mais difícil) de acordo com os seguintes 

critérios, cujas características são cumulativas. 

A.  melodias que só se movem por graus conjuntos;  

B.  melodias que utilizam saltos de 3ª entre o 1 e o 3;  

C.  melodias que usam saltos de terceira entre outros graus que não 1 e 3 e/ou de 

quarta entre o 1 e o 4;  

D.  melodias que usam o intervalo de 4ª diminuta entre o 7 e o 3. 

 

Optei por atribuir as melodias a cada aluno seguindo os seguintes passos:  

• distribuir todas as melodias numa das claves por todos os alunos 

indiscriminadamente sem repetir nenhuma; 

• distribuir pelos alunos outra melodia na outra clave indiscriminadamente (como no 

primeiro passo) de tal modo que cada aluno tem atribuídas duas melodias em 

claves diferentes (estes dois passos servem apenas para garantir que as melodias 

dadas aos alunos se repetem o mínimo possível); 

• procurar adequar a dificuldade das melodias às necessidades de cada aluno 

trocando as melodias entre alunos conforme necessário (para isto consultei as 

observações que fui tirando em cada aula e a tabela de dificuldade das melodias); 

• procurar arranjar um equilíbrio entre a dificuldade das duas melodias por causa da 

questão do tempo de preparação.  
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Nome Instrumento Nº das 
melodias 

L Percussão 1 e 6 

M Violino 3 e 6 

N Guitarra 2 e 3 

O  Guitarra 4 e 9 

P Viola d’arco 6 e 1 

Q Piano 5 e 9 

R Contrabaixo 7 e 6 

S Canto 15 e 16 

T Canto 9 e 3 

U Eufónio/Tuba 10 e 4 

V Piano 11 e 16 

W Canto 12 e 8 

X Clarinete 13 e 7 

Y Flauta Transversal 14 e 11 

Z Flauta Transversal 7 e 8 

Ç Violoncelo 11 e 7 

 

 

 

4.5.13. Planificação e relatório da aula dada nº 8: 10.03.2021 
 

Sumário: 

1. Audição do 2º Prelúdio de Debussy do 1º Caderno – “Voiles”; discussão sobre o 

trecho escutado; 

2. Escala (hexáfona) de tons inteiros; 

a. convenções notacionais; 

b. conceito de modo de transposição limitada; 

3. Harmonia tonal 

a. cifra de grau 

i. cifragem das tríades construídas sobre os graus da escala maior e 

menor quanto à qualidade: maior, menor, diminuto e aumentado; 

4. Parte assíncrona 

a. leitura de uma melodia do capítulo X do Modus Vetus – melodias maiores 

utilizando todos os graus da escala; 

b. ditado melódico de uma melodia em cânone à oitava; 

c. gravação no instrumento ou a cantar de uma melodia em cânone à oitava 

após escuta de áudio; 
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Relatório: 

 

O momento de audição e discussão foi realizado enquanto partilhava a partitura 

na reunião Zoom. Durante a discussão recorri ao Piano algumas vezes para exemplificar 

ou comparar as sonoridades que tínhamos escutado. 

De seguida usando o software de notação Musescore 3 e um teclado controlador 

MIDI para escrever as notas e partilhar os sons pela reunião (quando tocava para 

exemplificar alguma questão), propus que tentássemos em conjunto escrever as notas da 

escala que figurava no trecho inicial da peça, chamando os nomes dos alunos para que 

me dissessem uma nota presente nesse trecho que ainda não tivesse sido dita antes pelos 

colegas. O resultado foi este que se mostra abaixo. 

 

De seguida, analisámos a construção intervalar da escala e o número de notas que 

esta contem. O nome a que dei primazia para esta escala foi “escala de tons inteiros”, por 

ser um nome menos ambíguo do que “hexáfona”, que significa “6 sons”, presente nas 

Aprendizagens Essenciais. Reforcei a ideia de que existem mais escalas hexáfonas sem 

ser a de tons inteiros, mas que para os efeitos desta disciplina qualquer um dos termos 

estaria correto.  De seguida ao escrever a escala na sua forma ascendente fiz a explicação 

das convenções notacionais que estão implicadas na escrita da escala de tons inteiros, por 

causa do intervalo de terceira diminuta que é forçosamente usado na escrita desta escala. 

Finalmente discutimos as possibilidades de transposição desta escala e 

introduzimos o conceito de modo de transposição limitada, que não está comtemplado no 

programa, mas que se revelou importante visto que iriamos ainda abordar a escala 

cromática, para unificar a temática. Isto resultou num esquema como o que é possível ver 

abaixo. 

 

Nesta aula abordámos ainda um tema de harmonia tonal, mais especificamente as 

qualidades das tríades construídas sobre os graus da escala maior e menor harmónica e 

a cifra de grau, que era um tema novo para eles. Ao contrário do que aconteceu na aula 

do 8º ano nesta aula do 9º ano não cheguei a referir o conceito de empréstimo modal; como 

dei aula primeiro ao 9º só me apercebi que este teria sido um conceito importante para 

referir e então na aula do 8º ano que se seguiu já o abordei. Deixo o esquema que ficou da 

aula de 9º ano abaixo para ilustrar o que foi abordado. Usámos as ferramentas de desenho 

do Zoom para circundar ou sublinhar com cores cada acorde de acordo com a sua 

qualidade. 
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Quando a aula acabou rapidamente me apercebi que poderia ter falado do ♭VII, tal como 

falei do III, até porque já o tínhamos abordado em trabalho auditivo e de leitura na aula em 

que levei aquela galharda inspirada no passamezzo (Aula dada nº 5), por exemplo, e em 

que este acorde é a Dominante da relativa maior. 

 

2ª Parte - Assíncrona 

a. leitura de uma melodia do capítulo X do Modus Vetus – melodias maiores 

utilizando todos os graus da escala; 

As tarefas assíncronas consistiram na leitura de melodias retiradas do capítulo X do Modus 

Vetus e transcritas para a clave de Fá na 4ª linha, cuja distribuição por aluno explico abaixo. 

Critérios para a dificuldade: 

A: Admite melodias com graus conjuntos e saltos ascendentes ou descendentes de terceira 

entre os graus da tríade da tónica (1-3 e 3-5). 

B: Admite também saltos ascendentes ou descendentes de terceira entre notas da tétrade 

de dominante (5-7, 7-2, 2-4).  

C: Admite saltos de quarta perfeita entre os vários graus da escala separados de outros 

saltos por movimento conjunto. 

D: Admite uma combinação de saltos de quarta seguidos de terceira ou vice-versa. 

 Fácil - A Fácil/Intermédio - B Intermédio/Difícil - 
C 

Difícil - D 

Clave de Fá 4, 1, 10 10, 8, 11, 7, 9 3, 6 5, 2 

 

 

Nome Instrumento Dificuldade 
da melodia 

Nrs. 

L Percussão A 4 

M Violino B+ 7 

N Guitarra B- 10 

O  Guitarra C- 3 

P Viola d’arco A 1 

Q Piano C+ 6 

R Contrabaixo D 5 

S Canto D 2 
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T Canto B 11 

U Eufónio/Tuba B- 8 

V Piano D 2 

W Canto C+ 6 

X Clarinete C 3 

Y Flauta 
Transversal 

C+ 6 

Z Flauta 
Transversal 

D 5 

Ç Violoncelo B+ 9 

 

4.5.14. Planificação e relatório da aula dada nº 9: 17.03.2021 
 

Esta aula foi dada à distância 

 

Sumário: 

1. Escala cromática 

a. Convenções notacionais; 

b. Recuperação do conceito de transposição limitada dado na aula anterior; 

2. Escalas “hispano-árabe” e “cigano-húngara” 

a. Problematização da má representação de outras culturas musicais no 

currículo musical; 

b. “Hispano-árabe” 

i. Exercícios de condicionamento auditivo; 

c. “Cigano-húngara” 

i. Exercícios de condicionamento auditivo; 

3. Harmonia tonal 

a. Cifra de grau 

i. Revisão da cifragem das tríades construídas sobre os graus da 

escala maior e menor quanto à qualidade: maior, menor, diminuto e 

aumentado; 

ii. Empréstimo modal; 

b. Funções tonais 

iii. Conceitos essenciais – tabela das funções tonais. 

iv. Exercícios de condicionamento auditivo com funções de tónica 

subdominante e dominante no modo maior e menor. 

c. Cifragem de harmonizações. 

 

Conteúdos 

• Escala cromática 

• Escalas “hispano-árabe” e “cigano-húngara” 

• Cifra de grau 

• Funções tonais 
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Competências 

• Compreensão auditiva e notacional da escala cromática 

• Compreensão auditiva e notacional das escalas “cigano-húngara” e “hispano-

árabe” 

• Compreensão da cifragem por grau 

• Compreensão dos conceitos de posição e qualidade de acordes 

• Compreensão auditiva das funções tonais. 

 

Objetivos 

• Correção na notação de movimentos melódicos cromáticos 

• Reconhecimento da complexidade e valor de outras tradições musicais e dos 

respetivos sistemas teóricos, que podem estar codificados e sistematizados ou não. 

• Correção na identificação (auditiva e notacional) de escalas que utilizam dois 

intervalos de 2ª aumentada. 

• Conhecimento das qualidades das tríades formadas sobre cada grau da escala 

maior e menor. 

• Correção da classificação (auditivamente e por escrito) de acordes quanto à sua 

posição e quando à sua qualidade. 

 

Relatório 

Comecei a aula com o tema das escalas; abordei no início a escala cromática, para 

dar continuidade à temática dos modos de transposição limitada referida na aula passada, 

em que se abordou a escala de tons inteiros. Como não me pareceu haver dúvidas nos 

momentos em que fui avaliando com perguntas os alunos, abordei o tema seguinte: as 

escalas ditas “exóticas”.  

Chamar a estas escalas “escala cigano-húngara” e “escala hispano-árabe” (assim 

referidas nas aprendizagens essenciais) é problemático por várias razões. Categorizar as 

outras tradições musicais de forma errada e simplista pode fazer os alunos acreditar que 

esta escala espelha de alguma forma a tradição musical árabe, o que não se verifica. De 

facto, reduzir a tradição musical árabe a uma escala que é pouco representativa do seu 

vocabulário melódico e nada do seu sistema teórico musical já é sofrível o suficiente, mas 

adicionar um topónimo europeu onde esta tradição teve alguma expressão para tentar 

dissolver ou suavizar esta responsabilidade de representar corretamente a complexidade 

e o valor desta tradição é imperdoável. Se um dos objetivos no currículo é dar a conhecer, 

ainda que superficialmente, outras maneiras de fazer e pensar música, há recursos e 

pessoas especializadas às quais podemos recorrer para fazer estas breves incursões sem 

prejudicar a correção do que ensinamos.  

Por saber que o tempo que teria com estes alunos seria limitado e por saber também 

que não tinham ainda sido expostos a este tema, decidi ser eu a apresentá-los a estas 

escalas, para, da melhor maneira que soube, minimizar os danos do proposto nas 

aprendizagens essenciais. Para isto, começámos com alguns exercícios de 
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condicionamento auditivo com a “escala hispano-árabe”, adverti para o facto de a escala 

que estavam a aprender não esgotar ou representar de maneira nenhuma a complexa 

tradição da música árabe, mostrei alguns exemplos de repertório com instrumentistas e 

cantores consagrados árabes – nomeadamente da cantora egípcia Umm Kulthum – e 

disponibilizei alguns materiais didáticos específicos para poderem autonomamente 

aprender mais sobre este mundo musical se assim quisessem – materiais da autoria do 

violinista e pedagogo de música árabe Sami Abu Shumays e outros (Shumays & Farraj, 

2019). Em relação à escala menor de verbunco (nomenclatura proposta por Shay Loya6 

(2008) como alternativa à anteriormente referida “escala cigano-húngara”) infelizmente não 

consegui encontrar repertório de Verbunco que a utilizasse consistentemente, então optei 

por usar o início da Marcha Eslava de Tchaikovsky, que apenas usa partes desta escala, 

mais uma vez advertindo para a não correspondência entre o nome da escala que estavam 

a aprender com as referências do repertório no qual a estavam a ouvir. 

Após o intervalo retomámos o tema das cifras harmónicas de grau e introduzimos o 

tema das funções tonais no modo maior com a seguinte tabela, que deixo para efeitos de 

ilustração. 

Tónica Subdominante Dominante 

I IV V 

vi ii viiº 

 

No final fizemos exercícios de cifragem de umas harmonizações que fiz sobre 

melodias que só utilizavam os graus 1, 2 e 3 (melodias semelhantes neste aspeto às dos 

primeiros 3 capítulos do Modus Vetus que utilizámos na aula dada nº3 ; ver 6.5.8 ) nos 

modos maior e menor. A tarefa consistiu em classificar os acordes quanto ao seu grau, à 

sua posição e à sua qualidade através da cifra de grau e da cifra numérica. Após cifrarmos 

em conjunto a primeira harmonização deixei o resto das melodias harmonizadas como 

tarefa para resolverem assincronamente ou como trabalho de casa, definindo um prazo 

para a entrega do exercício. Deixo abaixo as harmonizações utilizadas para efeitos de 

ilustração.  

 

 
6 Instantly recognized as a (titillating) marketing label, “Gypsy music” has no historical, geographical, or generic specificity. It 

is rather an essentialist label that makes as much sense as “Jewish” or “Black” music, and in its most common usage it lazily 
refers to two very different genres from two separate cultures: verbunkos (Hungary) and flamenco (Spain). This essentialism 
is made worse by the fact that music played by the Roma encompasses many more genres, countries, cultures, and periods 
in history. 
The qualifier “Hungarian-Gypsy music” is only marginally better: Gypsy bands in Hungary played many genres that had 
nothing at all to do with verbunkos, and the putative ethnicity of the music is also a bit suspect when one considers that some 
bands had non-Rom members (even famous band leaders, such as Lavotta and Csermák). 
Finally, verbunkos itself is a highly hybrid and multicultural mix of Roma musical traditions, Magyar, Rumanian, and other folk 
musics, as well as Viennese urban music (see Bálint Sárosi, “Gypsy Musicians and Hungarian Peasant Music,” Yearbook of 
the International Folk Music Council 2 [1970], 12 and 14–15). 
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4.5.15. Planificação e relatório da aula dada nº 10: 24.03.2021 
 

Esta aula foi dada à distância. 

Sumário:  
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– Teste escrito e oral. 

 

Relatório: 

Os dois testes foram-se articulando da seguinte forma: primeiro foi dado a todos os 

alunos o enunciado do teste escrito e os ficheiros áudio dos ditados. Remeti a maioria dos 

alunos para a sala de espera do Zoom e enquanto a maioria ia começando a resolver o 

teste escrito assincronamente, ia chamando alunos para realizarem o teste oral 

adicionando-os à reunião Zoom de novo, de tal maneira que tinha sempre cerca de 4 alunos 

na reunião a estudar as melodias ou frases rítmicas relativas ao exercício e questão. 

 

Teste escrito 

O teste Escrito foi dividido em três exercícios, que cotei com os valores abaixo 

indicados, sendo que o total de valores para este teste era de 10 valores. 

4. Identificação auditiva de escalas – 2 valores. 

O áudio deste exercício consistiu numa gravação de 4 trechos diferentes ao piano 

devidamente identificados com o nome das alíneas. O objetivo era que os alunos 

reconhecem e identificassem as escalas utilizadas nos trechos gravados. As escalas 

utilizadas foram as seguintes: 

a. menor natural 

b. escala de tons inteiros 

c. escala “cigano-húngara” 

d. escala “hispano-árabe” 

 

5. Ditado melódico-rítmico a uma voz em cânone à quinta inferior– 4 valores. 

Este ditado foi a uma voz porque o aluno apenas teve o trabalho auditivo necessário 

para escrever uma das vozes, já que a outra teve o mesmo ritmo e as alturas foram 

transpostas uma quinta abaixo. O trecho foi escrito por mim e o áudio deste ditado foi 

gravado por mim em flautas de bisel. Ao contrário do exercício análogo no teste do 8º ano, 

este ditado não tem notas de ajuda já escritas a meio do trecho, apenas no início e no fim. 

Abaixo vemos o ditado em questão já solucionado; as notas e ritmos pequenos 

seriam o que os alunos teriam de preencher. 
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6. Cifragem de acordes – 4 valores. 

O último exercício do teste escrito consistiu em cifrar os acordes com uma cifra de 

posição e classificar cada um deles quanto à sua qualidade. Este exercício foi feito em 

partitura de quarteto de cordas. 

 

 

Crítica do material: 

• Exercício de cifragem de acordes: a minha crítica é a mesma que fiz ao exercício 

análogo no teste da turma do 8º ano (ver 6.4.14). 

 

 Teste Oral 

 O teste oral foi dividido em quatro exercícios, com as respetivas cotações 

apresentadas abaixo, sendo que o total foi 10 valores. 

5. Leitura (entoada) de melodia em clave de Fá – 4 valores. 

As 3 leituras escolhidas para este exercício foram as melodias 10, 8 e 11 do capítulo 

X do Modus Vetus, classificadas por mim com o segundo nível de dificuldade 

“fáceis/intermédias” de entre as primeiras 11 melodias desse capítulo (ver Aula dada nº 8 

em 5.4.12). 

6. Leitura (entoada) de melodia em clave de Dó na 3ª ou 4ª linhas – 2,5 valores. 
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As duas leituras escolhidas para este exercício foram as melodias 6 e 3 do capítulo 

VII do Modus Vetus, classificadas com o segundo nível de dificuldade “fáceis/intermédias” 

entre as primeiras 16 melodias do capítulo (ver Aula dada nº 6 em 5.4.10). 

7. Leitura rítmica com marcação de pulsação – 2 valores. 

As duas leituras rítmicas utilizadas foram a frase nº 111 e 117 do livro Maat en Ritme 

em compasso 3/4 e 3/8 . 

 

8. Questões Teóricas – 1,5 valores. 

Abordei questões relativas a tonalidades, armações de clave, relativas menores e 

maiores, classificação dos compassos quanto à sua divisão interna e respetivas unidades 

de tempo. 

  

4.6. Descrição das aulas de Estúdio de Ópera 
 

As aulas de Estúdio de Ópera a que assisti e nas quais colaborei no âmbito da 

minha Prática de Ensin Supervisionada tiveram 110 minutos de duração, dois blocos de 55 

min. cada com um intervalo de 15 minutos entre eles. Cada um destes blocos foi lecionado 

por uma professora diferente – o primeiro pela professora Patrícia Quinta e o segundo pela 

professora Alexandra Moura – e decorreram à quarta-feira a partir das 15h30 no auditório 

do piso inferior, exceto em algumas aulas em que se dividiu a turma por várias salas para 

trabalhar paralelamente os diferentes repertórios. 

Os alunos que frequentaram estas aulas eram necessariamente das classes de 

canto e tinham idades diferentes. O grupo de vozes era quase exclusivamente feminino ou 

de vozes brancas, com exceção de um dos alunos que já tinha mudado a voz.  

As aulas presenciais seguiram a seguinte ordem de trabalhos: 

• Exercícios de relaxamento corporal 

• Vocalizos 

• Trabalho de repertório – duetos, trios ou peças para coro feminino retiradas de 

ópera (o aluno que tinha mudado a voz cantava na sua oitava quando integrava 

estas peças corais). 

As aulas à distância decorreram geralmente da mesma forma, tendo os vocalizos 

sido feitos com o auxílio de um copo com água e uma palhinha (e com o microfone 

desligado) e muitas vezes aproveitou-se o tempo online para fazer visualização de 

produções de ópera inteiras, óperas cujas peças os alunos estavam a trabalhar nas aulas.  

Assisti a um total de 20 blocos desta aula, a maioria dos quais foi online e lecionei 

3 blocos, sendo que um foi uma substituição de última hora, outro foi numa das situações 

em que decidimos dar a aula paralelamente em três salas diferentes com os diferentes 

grupos, e outra foi um workshop sobre o Software de notação Musescore 3. 
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5. Avaliação nas turmas de Formação Musical 

5.1. Descrição e discussão dos tipos de registo 
 

No decorrer das aulas, procurei fazer anotações relativas ao desempenho e às 

dificuldades dos alunos para melhor conseguir adaptar as estratégias de ensino às 

dificuldades e forças deles, tendo em mente os critérios de avaliação da instituição e as 

Aprendizagens Essenciais emitidas pelo Ministério da Educação, ainda que sempre o 

tenha feito criticamente de modo a beneficiar sempre os alunos e a sua educação. Estas 

anotações e observações influenciaram diretamente diversos aspetos, como na escolha 

das tarefas que atribuí a cada um ao longo das aulas e na escolha de certas atividades, 

escolhidas para colmatar certas dificuldades que ia conseguindo observar e na escolha 

das melodias para as tarefas que foram avaliadas na componente da avaliação contínua. 

No início do 2º período, como ficou decidido em conselho pedagógico que se iria dar 

um peso acrescido à componente contínua da avaliação através da valorização de tarefas 

dadas durante algumas aulas, devido às dificuldades inerentes ao ensino à distância (quer 

para os alunos quer para os docentes) e para não por o peso da avaliação apenas num 

teste final, acabei por utilizar as tarefas realizadas em tempo assíncrono ou como trabalho 

de casa, que consistiram de gravações de leituras de melodias do Modus Vetus em claves 

várias, ditados e exercícios de cifragem de acordes, enviadas pela plataforma Teams  e 

que, por se tratarem de gravações e documentos escritos, eram passíveis de serem 

avaliadas com bastante objetividade e rigor. 

Estas tarefas aconteceram nas partes assíncronas das 3 aulas que antecederam o 

teste e organizaram-se da seguinte forma (as aulas numeradas na tabela estão tal como 

se encontram no capítulo 5 e foram dadas por mim): 

Aula 7 (14%)  Aula 8 (14%)  Aula 9 (7%)  Total 
Tarefas 

 
(35%)  

Aula 10 (65%) 

Leituras  Ditados  Leituras  Ditados  

Cifragem de 
acordes 

 
Teste oral e 

escrito 

  

 

5.2. Apresentação dos resultados obtidos nas avaliações e considerações 

finais 
 

As médias dos resultados calculados a partir destas ferramentas de avaliação estão 

apresentadas na tabela abaixo. É de fazer notar que sem contar com o caso de um aluno 

inframencionado que teve classificação de nível 1, por razões pessoais de saúde, e de 

outro aluno que está a fazer acumulação e que, por esta razão não obtém a sua 

classificação final nas avaliações do 4º grau (8º ano), a média da turma passa para os 73,1 

pontos. 
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Média 8º 
ano 
  

Média 9º 
ano 
  

Média das 
2 turmas  

 

 
64,2 

(73,1) 
  

 
71,1 

  

 
68,3 

(72,1) 
  

 
De 0 a 100 

 
3 
  

 
4 
  

 
3 
  

 
De 1 a 5 

 

As frequências das notas obtidas pelos alunos das várias turmas estão 

organizadas na tabela abaixo. 

Classes / 

Classificações 
 

Frequência das 

classificações no 

8º ano 
 

Frequência das 

classificações no 

9º ano 
 

Frequência das 

classificações nas 

2 turmas 

1 1 0 1 

2 1 0 1 

3 1 6 7 

4 5 4 9 

5 3 6 9 

  

Os dados de frequência de classificação organizados num gráfico de barras 

permitem visualizar a distribuição das classificações (eixo dos xx) pelo número de alunos 

(eixo dos yy). É relevante apontar que as notas negativas são relativas a um aluno em 

processo de acumulação (e cuja avaliação com peso na sua classificação final é a do 3º 

grau) e a outro aluno cuja classificação não se refletiu na sua classificação final, por decisão 

unanime do conselho de turma. 
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Legenda: Turma de 8º, Turma de 9º e As 2 Turmas. 

 

Através do gráfico de extremos e quartis é possível visualizar a distribuição dos 

dados recolhidos na avaliação por quartis. 

Desde logo é possível verificar que em ambas as turmas a mediana está 

ligeiramente abaixo dos 70% de classificação, o que significa que aproximadamente 

metade da turma tem classificações acima deste valor e que a outra metade tem 

classificações abaixo.  

Mais interessante que isso é reparar que no caso na turma de 8º ano os dois quartis 

intermédios são os que apresentam mais densidade de dados entre os 59 pontos e os 77 

pontos, uma baliza de 18 pontos que correspondente às classificações de Suficiente até a 

um Bom, o que significa que metade da turma teve resultados entre estas duas 

classificações enquanto a outra metade da turma tem classificações distribuídas pela 

restante baliza de 82 pontos. É importante fazer notar que o mínimo de 11 pontos se deveu 

à situação de saúde de um aluno, que pela sua circunstância extraordinária acabou por 

manter o nível 4 que teve do período anterior, período em que a sua situação de saúde 

ainda estava regularizada. Esta decisão foi tomada em concelho de turma unanimemente 

pelos professores para não prejudicar o aluno por uma situação completamente 

imprevisível e desestabilizadora tanto para a sua vida escolar como para a sua vida pessoal 

e familiar. 

No caso da turma do 9º ano a maior concentração de classificações ocorre nos 

quartis extremos: 25% dos alunos tiveram classificações finais entre 89 pontos e 95 pontos, 

uma baliza de apenas 6 pontos e logo a seguir, na lista de maiores densidades, 25% dos 

alunos obtiveram classificações entre 47 pontos e 56 pontos, uma baliza de 11 pontos entre 

uma classificação negativa bastante alta e um suficiente relativamente baixo. 
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As conclusões que tiro desta análise cruzando-a com as observações que fui tirando 

do trabalho com os alunos do 9º ano é que se torna imperativo arranjar estratégias para 

atender às necessidades dos alunos que apresentam mais dificuldades assim como aos 

alunos que mostram já dominar as competências avaliadas, aqueles para não impor um 

nível demasiado elevado nas atividades para as conseguirem acompanhar e 

desenvolverem as competências ao seu ritmo e estes para não estagnarem na sua 

aprendizagem e não se aborrecerem com as atividades que não têm o nível tão elevado 

quanto eles precisariam para explorarem de forma desafiante as sua capacidades. Abaixo 

deixo algumas possibilidades e discussões que poderiam ser usadas para abordar este 

problema. 

1. Desenvolver estratégias de cooperação em que os alunos com mais dificuldades 

se poderiam socorrer dos alunos que estão mais avançados ou mais à vontade com 

as matérias para realizarem tarefas em conjunto numa lógica de autogestão da 

turma, com o professor a funcionar como um supervisor e orientador da aula; esta 

possibilidade tem a vantagem de fortalecer os laços de entreajuda na turma, e de 

permitir aos alunos que querem ir mais além das aprendizagens essenciais o 

façam, se as tarefas designadas para cada aluno forem diferentes; 

2. Proceder a uma reformulação das turmas de formação musical para segregar os 

alunos por níveis de desempenho, entre as quais os alunos poderiam transitar ao 

final de cada período dependendo das suas classificações, por exemplo; esta 

medida apesar de facilitar o trabalho do professor que normalmente se vê obrigado 

a gerir turmas com níveis de desempenho muito distantes, poderia revelar-se 

problemática, porque destruiria a unidade da turma, com todos os seus laços e as 

suas especificidades de dinâmica, assim como introduziria mais um nível de 

competição entre os próprios alunos para além daqueles que já existem, algo que 

me parece francamente escusado no campo da educação;  

3. aulas individuais ou a pares de formação musical; isto possibilitaria um 

acompanhamento altamente adaptado às necessidades de cada aluno, assim 

como possibilitaria um contacto e o desenvolvimento da relação com seu 
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instrumento e com o Piano, fundamental no estudo da teoria musical; isto seria 

altamente benéfico para todas as partes, mas implicaria a contratação de tantos 

professores de formação musical como os que existem de instrumento, algo que 

nem todas as escolas estariam dispostas a fazer; 

4. recurso às aulas de apoio e a planos de recuperação para grupos de alunos com 

dificuldades e a projetos e planos de desenvolvimento para alunos que queiram 

explorar outros conteúdos para além dos alinhados nas aprendizagens essenciais 

da disciplina, consoante a sua vontade e motivação; considero esta uma das 

medidas mais realizáveis, mas implicaria que as escolas tivessem professores 

suficientes para poder fazer este tipo de distribuição de horários; 

A turma de 8º ano foi mais fácil de gerir neste aspeto, porque tendo um grupo maioritário 

num nível intermédio é possível ir adaptando os momentos da aula para atender às 

necessidades dos alunos com mais dificuldades e lançar desafios aos que já dominam os 

assuntos sem perder uns nem outros. A maior dificuldade nesta turma foi tentar adaptar as 

estratégias das aulas à dinâmica enérgica e à atenção por vezes volátil e dispersa da 

turma. Acredito que esta turma tem um potencial de trabalho muito maior do que aquele 

que tenho conseguido cobrar-lhe, e que simplesmente não consegui em tempo útil 

descobrir estratégias ótimas para o conseguir fazer e que sejam articuláveis com as 

espectativas da formalidade de aula instituída na Escola. 

Durante o decorrer do ensino à distância as estratégias que consegui ir implementando 

passaram pelo apoio individualizado, embora tenha sido muito pontual e apenas com os 

alunos que se mostraram interessados e disponíveis para o fazer. Penso que se soubesse 

que isto seria tão benéfico teria procurado fazer sessões de apoio para os alunos que 

sentissem dificuldades e particular facilidade e que demonstrassem interesse em 

frequentá-las.  
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6. Atividades da Prática de Ensino Supervisionada 
 

No meu plano anual de formação ficaram registadas algumas atividades que tinha 

previsto acontecerem ao longo da minha prática de ensino supervisionada. Por força das 

circunstâncias todas as atividades que escrevi no Plano Anual de Formação acabei por 

não poder tomar parte nelas, por já terem acontecido: o calendário das atividades que 

consultei no site da academia trata-se de um calendário de um ano letivo anterior. Além 

disso as atividades planeadas para este ano foram quase todas canceladas ou mudadas 

de data devido à pandemia e como não tive forma de acompanhar estes acontecimentos 

optei por utilizar as atividades que fui desenvolvendo na academia e que não faziam parte 

das aulas de formação musical e aulas de música de conjunto que fui obrigado a dar e a 

assistir. Deixo a descrição das atividades que organizei e que planeei e as outras em que 

participei ativamente, sabendo que a coadjuvação letiva das aulas de música de conjunto 

não estava prevista na minha prática de ensino, apenas estava prevista a assistência 

dessas aulas. 

 

Atividades Organizadas 

– Workshop online sobre o software de notação musical Musescore 3 à turma de 

Estúdio de Ópera: 24 de março. 

– Aula de Estúdio de Ópera: dada no dia 13 de janeiro. 

– Workshop de Canto Gregoriano com Armando Possante: a marcar no 3º período. 

 

Participação Ativa 

– Acompanhamento ao Piano da aula de Estúdio de Ópera. 

– Aula de Estúdio de Ópera: dada no dia 11 de novembro para substituição de última 

hora da professora Patrícia. 

 

A realização do Workshop de Canto Gregoriano com o Armando Possante pretende 

alargar a formação musical dos alunos dando-lhes a conhecer a prática do Canto 

Gregoriano. A realização deste workshop passou agora para o final do 3º período, devido 

à presente incompatibilidades de horário entre os vários participantes. 
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7. Autoavaliação 
 

Considero que este relatório descreve de forma transparente aquilo que foi o meu 

processo de aprendizagem no contexto da Prática de Ensino Supervisionada. 
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Parte II. Projeto Educativo 
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1. Introdução 
 

Este projeto educativo materializa-se na harmonização sequenciada, segundo 

critérios que elencarei, de algumas melodias selecionadas do livro Modus Vetus de Lars 

Edlund. As melodias do Modus Vetus foram retiradas de repertório consagrado ou 

compostas pelo autor, também ele um compositor, e são exercícios de formação auditiva 

direcionados para a leitura de música tonal maior e menor, sequenciadas pelo número de 

graus da escala utilizados, pela harmonia que desenham e pelos intervalos possíveis 

dentro destes acordes específicos. 

As harmonizações que proponho têm como objetivo encorajar, a par do 

desenvolvimento da leitura, a fruição harmónica, um aspeto que é muitas vezes 

negligenciado nas aulas de formação musical em detrimento de outras atividades que 

privilegiam o discernimento. A fruição é uma experiência mais aberta, voltada para o campo 

emocional, que estimula a intuição, o pensamento divergente e a criatividade, o 

discernimento uma experiência mais fechada, voltada para o racional, para o pensamento 

convergente e para a organização e classificação. 

Tanto a fruição como o discernimento são processos que envolvem sensorialidade, 

mas a fruição opera livremente sobre essa mesma sensorialidade na formação de juízos 

estéticos e está relacionada com a procura de prazer em experienciar, enquanto que o 

discernimento utiliza a sensorialidade para identificar aspetos relacionados com o material 

e com a sua identificação. Pretendemos organizar estas harmonizações atendendo a dois 

aspetos que consideramos centrais na escolha de material para a formação do ouvido.  

O primeiro é a boa sequência dos materiais harmónicos usados em termos de 

complexidade ou novidade. Como professores é importante ter ferramentas para conseguir 

avaliar quando uma tarefa é demasiado difícil ou fácil para determinado aluno e isso é em 

sala de aula possível ou pelo menos facilitado em grande medida por uma sequência bem 

conseguida dos materiais. 

O segundo é a importância da espontaneidade e diversidade no uso destes 

materiais. Em sala de aula, para fazer uma gestão das atividades de forma a tirar partido 

das situações delas decorrentes é muitas vezes vantajoso alterar também o uso dos 

materiais utilizados de forma a manter o interesse e a entrega dos alunos, que por estarem 

agora diante de uma situação nova, que apresenta um certo risco e aventura, lhe dedicam 

toda a sua atenção. 

Uma das reflexões que se procura fazer no planeamento de uma aula é tentar 

perceber que conteúdos pretendemos abordar e para quantos fins diferentes podemos 

utilizar determinado material para o fazer, quantos conteúdos ou aspetos desse conteúdo 

(notacional ou auditivo, por exemplo) se podem trabalhar em conjunto, quantas atividades 

diferentes de podem planear a partir de um mesmo trecho musical e de que forma 

conseguiremos integrar todos esses aspetos, ancorá-los para que nenhum fique à deriva. 

Desta maneira, a harmonização espontânea de melodias para formar o ouvido para a 

simultânea leitura e fruição musical constitui mais uma possibilidade para se juntar à 

polivalente prática de leitura cantada de melodias em sala de aula e uma boa candidata 

para atividade inicial, logo a seguir a um exercício de relaxamento corporal ou vocalizo.  
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Embora o planeamento das atividades seja uma boa prática, foi possível perceber 

pela experiência no estágio que faz parte do nosso trabalho gerir as atividades de forma a 

trazer o máximo de benefícios para os alunos, o que implica por vezes um desvio do curso 

planeado para a aula, ou mesmo uma suspensão das atividades planeadas para nos 

dedicarmos a um problema que não poderíamos ter antecipado ou para experimentar 

ideias que nos ocorrem para ver como a turma reage. Esta componente de improvisação 

também é boa e necessária nas aulas e foi devido a ela que este projeto surgiu. 

A sequência de materiais que apresentamos não pretende ser uma harmonização 

exaustiva dos materiais de leitura apresentados no Modus Vetus, nem tão pouco um 

exercício de análise combinatória dos acordes possíveis para cada melodia. As trajetórias 

harmónicas ou os acordes em si podem parecer complexos e sofisticados, mas o objetivo 

destes não é o discernimento, mas sim a fruição. É nossa intenção fazer harmonizações 

que, pela sua inventividade no uso de material harmónico de nível para nível, levem o aluno 

a precisar de ouvir melhor tanto o que canta como o que não canta como um todo.  

Estes exercícios não devem estar sujeitos a testes de avaliação, nem devem ser 

encarados necessariamente como exercícios de leitura à primeira vista (se bem que podem 

perfeitamente ser utilizados para este efeito, para desenvolver segurança na leitura 

melódica), mas antes como música que se quer fruir lendo-se-a, podendo-se parar num 

determinado acorde para se o poder ouvir melhor, comparar certa parte com as partes 

correspondentes da harmonização anterior ou seguinte, e tudo o resto através do qual se 

possa obter o prazer de ler, cantar e ouvir; em suma, obter o prazer de uma fruição 

integrada no fazer musical. É análogo a uma experiência de degustação de vários pratos, 

todos com um mesmo elemento em comum em que se provam algumas combinações 

diferentes de sabores progressivamente mais complexas, por exemplo, ou a acompanhar 

um mesmo prato com vinhos diferentes, apenas e só com a finalidade de saborear o 

resultado e não para discutir quais são os ingredientes, de que casta é o vinho etc. 
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2. Fundamentação Teórica 
 

[…] understanding music, doesn’t come from understanding as esoteric code. […] 

grasping its emotional or dramatic meaning is either immediate or requires only becoming 

familiar with it. Understanding music in the most basic sense simply means enjoying it 

when you hear it. (Rosen, 2010) 

As primeiras frases que Charles Rosen escreve no Prefácio do seu livro Music and 

Sentiment, publicado pela primeira vez em 1927, resumem aquilo que são, a nosso ver, 

importantes pontos de partida e de chegada ao longo da educação musical: compreensão 

musical está intimamente relacionada com a fruição musical. De facto, já durante o novo 

milénio uma ligação entre a fruição musical e a compreensão musical foi feita no campo da 

filosofia da educação musical:  

[…] the praxial philosophy of music education holds that the positive 'inner happening' we 

call 'musical experience' involves many components. First, musical enjoyment arises from 

the fit or match listeners feel when their musical understandings enable them to mentally 

construct, follow, and grasp the unfolding sonic patterns and layers of meaning presented 

in each musical work. (Elliott, 2000) 

A formação de ouvintes é um aspeto bastante relevante que não podemos perder 

de vista enquanto professores de Música; não que o nosso papel nessa formação seja 

ensinar a sentir seja o que for, mas porque o é facultar oportunidades para o aluno desfrutar 

de ouvir e de fazer música, e partilhar o nosso amor por estas atividades. 

Numa investigação levada a cabo por Susan Hallam e Ioulia Papageorgi (2016) 

sobre as conceções de compreensão musical as autoras propõem que a promoção do 

prazer e fruição musical tome um lugar na educação musical entre os restantes objetivos 

educativos.7  

O gráfico seguinte sintetiza as conclusões retiradas do estudo relativamente às 
maneiras como a aquisição da compreensão musical é percecionada. Vemos que o prazer 
e a fruição estão no centro, o que significa que este é o ponto em que existe mais consenso 
no que toca os promotores da aquisição da compreensão musical segundo a perceção dos 
grupos: músicos profissionais (n = 113), músicos adultos amadores (n = 60), adultos não 
músicos (n = 94), jovens músicos (n = 92) e jovens não músicos (n = 104). 
 

 
7 “Promoting love and enjoyment of music should perhaps therefore take its place alongside other educational aims.” 

p.151 
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Ilustração 2 Figura representativa do modelo de Hallam e Papageorgi. 

 

Understanding was believed to be acquired through love and enjoyment of music, 
physical responses, emotional engagement, analytic processes, active engagement with 
music, education or guidance in formal or informal contexts, exposure to music, and 
listening. A model is set out illustrating the different ways in which it is possible to 
understand music and how these various understandings can be attained and supported. 
 

Uma outra questão que Hallam e Papageorgi abordam neste artigo é o da 

negligência na educação musical do impacto emocional que a música tem em quem ouve. 

Neste momento as plataformas de streaming permitem-nos aceder rápida e facilmente a 

cada vez mais música e há, segundo as autoras, fortes evidências que sugerem que as 

pessoas, e os alunos incluídos, usam a compreensão musical para manipular o seu próprio 

humor e emoções através da escolha da música que ouvem (Hallam & Papageorgi, 2016). 

Isto deve ser tido em consideração na educação musical, pois a forte relação que os alunos 

têm com a música que ouvem por prazer pode provocar respostas mais intensas quando 

estas são usadas em sala de aula do que música com a qual não possuem essa ligação. 

A Teoria da Psicologia da Gestalt, defendida no início do séc. XX por Wertheimer, 

ajuda-nos a enquadrar teoricamente nas teorias da aprendizagem o facto de o todo – a 

experiência estética, a apreensão do gesto, da forma, da sensação total – ser maior do que 

a soma das suas partes – o compasso, a tonalidade, o acorde, o intervalo, a nota. Desta 

forma, para o exercício de fruição ser útil este deve ser totalizante, ou seja, deve ter as 

características de um objeto musical que se perceciona uno, tal como um trecho completo 

ou uma pequena peça, para depois ser possível isolar as partes conhecendo o seu 

contexto. Por esta razão, optámos por definir critérios de harmonização que condicionam 

o tipo de movimento ou gesto harmónico em detrimento do tipo de morfologia harmónica 

que se usa, deixando que esta última seja definida num processo de composição mais ou 

menos livre, sempre condicionada pelos critérios escolhidos. Como escreve Krumhansl: 

“What takes place in each single part already depends upon what the whole is” (Krumhansl, 

2001 via Caspurro, 2006). 

A ideia de que o exercício deve aproximar-se o máximo possível da literatura é uma 

ideia premente na literatura didática de Lars Edlund (1963, 1983, 1994) e na obra didática 

e sobre ensino da formação musical de Peter Schubert (2008, 2011, respetivamente).  
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A ideia de que as várias competências devem ser trançadas entre si através de 

exercícios que as combinem é também enfatizada: atividades como tocar piano e cantar, 

ou cantar com acompanhamento do piano, ou cantar duetos com colegas, improvisar 

cânones (Janin, 2014), são todas elas importantes e aparecem com bastante relevo na 

obra de ambos os autores. Um exemplo de outro livro que também dá importância a estas 

atividades é A New Approach to Sight Singing (Berkowitz et al., 1997), que contém 

inúmeros exemplos deste tipo de atividades. 

No campo da Evolução Biológica aplicada ao estudo da origem da música 

encontramos referências de que a atividade de fruição musical está porventura 

biologicamente predisposta a ser acompanhada por movimento e performance; tal como 

escreve Dissanayake: “Typically hearers are also participants. What is atypical is silent and 

motionless listening” (Dissanayake, 2000).  

 

From a psychological point of view, aesthetic experience or appreciation is constituted of 

rapid (and partly unconscious) receptive processes, i.e., involving sensory organs, and 

central domain-general and cross-modal processes, i.e., based on mental 

representations (within the cerebral cortex) independently of and apart from the 

contribution of the sensory organs. (Brattico et al., 2009) 

 

A experiência estética por si só é uma atividade que envolve não só os órgãos 

sensoriais como interage com as representações mentais que se formam no córtex 

cerebral e que são independentes das contribuições dos órgãos sensoriais. Desta forma a 

fruição musical é um exercício de cognição, que, quando orientado devidamente, se pode 

mostrar muito relevante para uso em sala de aula.  
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3.1. Contextualização do Modus Vetus 
 

Convém-nos antes de mais elaborar um esboço de quem foi o autor do livro sobre 

o qual incidiu o nosso trabalho, para melhor perceber como surgiu o material didático que 

elaborou e de que forma as suas motivações se alinham ou não com as nossas. 

Lars Edlund (1922-2013) foi um professor, compositor e organista sueco. Estudou 

na Schola Cantorum Basiliensis, trabalhou 12 anos como organista (1947-1959) e foi 

professor de Formação Auditiva durante outros 12 anos na Real Academia de Música de 

Estocolmo (1959-1971). Foi durante este período em Estocolmo que escreveu os seus 

livros de formação auditiva que tiveram maior impacto internacional. Após 1971 deixou o 

cargo para se dedicar inteiramente à composição.8 

As suas composições são maioritariamente vocais e muitas versam sobre temas 

religiosos. Entre as restantes obras contam-se Tracce (1972) para orquestra e a ópera de 

câmara Flickan i oogat (1981). 

Entre a sua obra didática contam-se os métodos dedicados à formação do ouvido 

através da leitura cantada de melodias: o Modus Novus (1963), para a nova música do 

início do séc. XX; e o Modus Vetus (1967) dedicado à música da tradição tonal maior e 

menor.  

Conta-se ainda neste grupo o livro Choral Studies (1983) que oferece uma breve, 

mas concentrada, formação coral para a música do início do séc. XX, com 29 peças 

escritas pelo autor para conjuntos vocais de dimensão crescente e com crescente nível de 

dificuldade e cumulativa adição de diferentes tipos de inovações notacionais desta época. 

É talvez relevante fazer notar que na introdução do livro Modus Novus o autor 

expressa a sua gratidão a Jørgen Jersild, um compositor e pedagogo dinamarquês que foi 

professor na Academia Real Dinamarquesa de Copenhaga entre 1953 e 1975. Nessa 

introdução Lars Edlund remete o leitor necessitado de aprender ritmo para o método de 

Jersild: Textbook of Rhythm Reading (1961). 

  

 
8 Nationalencyklopedin, Lars Edlund. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lars-

edlund (acedido a 24.09.2021) 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lars-edlund
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lars-edlund


 

92 
 

3.2. Obra didática precursora do Modus Vetus 

3.2.1. Modus Novus 
 

Numa tentativa de lidar com os problemas que a música do início do século XX 

apresenta Lars Edlund, enquanto Professor de Formação Auditiva na Academia Real de 

Música de Estocolmo, escreve o livro Modus Novus, que publica em 1963.  

O objetivo deste livro, como descrito pelo próprio na introdução do livro, é “oferecer 

exercícios para conseguir alcançar sensibilidade musical” e através disto obter uma 

compreensão clara e consciente das estruturas musicais, compreensão esta que, embora 

facilitada pela velocidade e exatidão da leitura, também inclui elementos emocionais. Na 

opinião no autor é de suma importância que não percamos de vista estes elementos 

quando formamos o ouvido. 

A coisa mais essencial tanto no músico como no ouvinte é conseguir sentir as 

nuances na expressão musical. Sentir as nuances de um idioma musical significa 

mais do que um comando técnico da sua gramática. 

Desta forma o autor põe em relevo a importância da formação musical na formação 

de ouvintes, algo que precisa ser relembrado junto das instituições que tentam preparar a 

todo o custo músicos especializados em música de épocas passadas, juntamente com o 

respetivo aparato teórico, quando a realidade nos mostra que a esmagadora maioria dos 

alunos que começam a estudar música em conservatórios não chegam a terminar o ensino 

complementar. 

Segundo o autor, a formação auditiva convencional do seu tempo não preenchia os 

requisitos na música do início do século XX. Se postularmos que o método é em grande 

medida dependente da natureza do material que é estudado, então importa tentar perceber 

qual é a estrutura deste material; como na música que se quer estudar não existe, segundo 

o autor, uma estrutura lógica sistematizável, este opta por agrupar as melodias em 

capítulos segundo os intervalos que elas utilizam, cumulativamente e em crescente grau 

de dificuldade.  

Assim, no primeiro capítulo encontram-se melodias construídas com segundas 

maiores e menores e quartas perfeitas, no II adicionam-se as quintas perfeitas, no III as 

terceiras maiores e menores, no IV encontram-se melodias retiradas de repertório com os 

intervalos estudados nos capítulos anteriores, no V adicionam-se os trítonos e assim 

sucessivamente, dividindo as sextas menores e maiores em capítulos distintos (VI e VII), 

assim como as sétimas menores e maiores (IX e X), e com mais capítulos com música de 

repertório nos capítulos XVIII, IX e XI com os intervalos estudados nos capítulos anteriores; 

o capítulo final (XII) aborda os intervalos compostos (maiores do que a oitava) e tem no 

final algumas melodias retiradas da literatura. 

O autor defende que para estudar música “atonal” é preciso escolher combinações 

de intervalos que desafiem a lógica tonal, então torna-se claro que “o intervalo individual 

como figural «atonal» é de grande importância na formação auditiva”. 
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3.2.2. Choral Studies 
 

Este livro segue a linha do Modus Novus na medida em que aborda o mesmo tipo 

de material melódico e harmónico. A principal diferença entre os dois é que o Modus Novus 

foi escrito como uma ferramenta de formação auditiva para todo o músico/estudante de 

música, enquanto que este livro está especificamente construído para abordar as 

especificidades da formação coral. 

Pretende-se através deste livro desenvolver aspetos como a leitura à primeira vista, 

cantar as notas com correção e exatidão, proficiência na afinação e serve também como 

uma oportunidade para se travar conhecimento com a sonoridade no repertório que não 

se vê dominado pela tradição “clássica” da tonalidade maior/menor, como refere o autor. 

Neste livro há 29 pequenas peças-exercícios para conjuntos vocais de duas vozes 

iguais a oito vozes mistas. 

Os exercícios 1 a 3 estão escritos para duas vozes e focam-se no uníssono, ou 

seja, na sustentação de uma única nota nas duas vozes, enquanto a outra se move, 

formando intervalos de segunda maior, menor e quartos de tom contra a voz que se 

mantém na nota pedal.  

O exercício 4 a) e b) foca-se no uso da escala de tons inteiros contra um bordão 

(mínimo duas vozes) e em movimento contrário contra um bordão (mínimo três vozes), 

respetivamente. 

O exercício 5 tem quatro alíneas e foca-se nas combinações entre o uso simultâneo 

da escala de tons inteiros e a escala cromática em movimento contrário contra bordão, 

terminando na nota inicial ou noutra nota uma terceira maior acima ou abaixo. 

O exercício 6 tem três alíneas para duas vozes, a primeira com sílaba “na”, a 

segunda com o texto “Ars longa, vita brevis”, ambas exploram possíveis interações entre o 

intervalo melódico de terceira maior e menor e os choques de meio-tom decorrentes de 

algumas combinações. A terceira alínea explora em sílaba “na” a tríade aumentada e a 

escala de tons inteiros. 

O exercício 7 utiliza quartas perfeitas e está escrito para duas vozes iguais com 

divisi em ambas nos compassos finais. 

O exercício 8 utiliza de novo a escala de tons inteiros e está escrito para duas vozes 

iguais com divisi na voz inferior no último compasso. 

O exercício 9 tem duas alíneas e utiliza o texto “Nulla dies sine linea”, combinando 

os intervalos abordados nos exercícios anteriores. 

O exercício 10 está escrito para duas vozes SA ou TB na mesma pauta e utiliza 

quintas e quartas em combinação com os intervalos anteriormente abordados. 

O exercício 11 está escrito para duas vozes iguais, em que as linhas partem de uma 

mesma nota e fazem movimentos de meio tom divergentes e convergentes para o uníssono 

e para a quinta em movimentos cadenciais. As vozes fazem, para além destes movimentos 

clausulares, muitos movimentos em segundas paralelas. 
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O exercício 12 está escrito para três vozes com o texto “Nemo nascitur artifex” 

utilizando os materiais anteriormente abordados para formar uma pequena peça. 

O exercício 13, com quatro alíneas, explora os intervalos de segundas paralelas, 

em clusters de três e quatro notas formados com tons inteiros e num contexto polifónico a 

três vozes. 

O exercício 14 tem cinco alíneas (as primeiras duas para três vozes e as duas 

últimas para duas) que versam sobre a tríade aumentada. 

O exercício 15 é uma sequência de acordes aumentados e diminutos que 

ascendem cromaticamente mantendo um eixo de afinação durante a mudança de 

qualidade do acorde aumentado para diminuto; o baixo simplesmente ascende 

cromaticamente. 

O exercício 16, “Two conceptions of life”, e o seguinte, o 17, “What science cannot 

declare”, são na verdade peças para quatro vozes, com indicações de tempo, dinâmica, 

agógica e até indicações expressivas, e.g. “Poco pesante” e “leggiero”. 

O exercício 18, para três vozes, divide-se em cinco alíneas; serve como exercício 

preliminar ao exercício-peça seguinte. Aqui as dissonâncias aparecem quando uma 

consonância entre duas notas é “perturbada” por uma terceira nota. 

O exercício 19 é uma peça para três vozes (SAB) e tem a particularidade de usar 

compassos diferentes em quase todos os compassos. Utiliza o texto “Nemo nascitur 

artifex”. 

O exercício 20 contém pequenas13 alíneas que trabalham a situação em que duas 

tríades perfeitas têm entre si aquilo que o autor chama de “acorde de passagem”, um 

acorde dissonante que se torna mais fácil de executar pela sua posição entre duas 

estruturas estabilizadoras. 

O exercício 21 é uma peça para seis vozes (BBTASS) com o texto Vergiliano “Sed 

fugit interia, fugit irreparabile tempus”. Além dos princípios encontrados em 18, nesta peça 

trabalha-se a sobreposição de duas tríades. 

O exercício 22 chama-se “chanson triste sans paroles” e é para quatro vozes 

(SATB). O autor anima os leitores a colorir vocalmente as diferentes partes, como se se 

tratassem de escolhessem registos diferentes para os vários manuais se um órgão. Isto 

pode ser feito com vogais diferentes, mas o autor não explicita a forma exata como se pode 

dar este “colorido”, ou timbre distinto às diferentes vozes. 

O exercício 23 tem doze alíneas que trabalham acordes que usam as notas do 

conjunto de notas separadas por três quintas: {Fá, Dó, Sol, Ré}, pode dizer-se que trabalha 

diferentes possibilidades de realização de um mesmo acorde “quintal”. A alínea l) é uma 

introdução para o exercício 24 e utiliza o texto “charitas”. 

O exercício 24 (SATB) é uma peça que utiliza o texto “odium suscitas rixas”. 

Aparecem saltos de trítono em momentos retoricamente relevantes e há momentos na 

peça que exploram técnicas como canto falado, notação de altura aproximada, efeitos 

fonéticos e elementos teatrais. 

O exercício 25 (SATB) utiliza o texto “Stiller, stiller würd’ im Wald es sein, wenn 

keine andren Vögel sängen als die am besten sing.” 
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O exercício 26 organiza alguns símbolos fonéticos de vogais segundo a norma do 

Alfabeto Fonético Internacional e faz uma correspondência com algumas palavras 

encontradas na língua sueca, alemã, inglesa e, pontualmente, francesa. Mencionam-se as 

seguintes técnicas de emissão vocal: voz falada, canto falado, combinação de vogais e 

consoantes sem significado semântico, vogais muda (sussurro). 

O exercício 27 (SSATB), uma peça chamada “Meditation”, utiliza os símbolos 

fonéticos e indicações de gradação suave entre as vogais. 

O exercício 28, para quatro vozes, é um exercício preliminar que prepara o último 

exercício (29), e que explora a notação em segundos e a notação visual, combinando-a 

com a notação medida, usando símbolos para as vogais mudas.. 

O exercício 29 utiliza cumulativamente os aspetos mencionados anteriormente e 

aspetos melódicos e harmónicos abordados nos exercícios anteriores. 
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4. Modus Vetus 
 

O repertório que se estuda hoje nas instituições de ensino especializado de música 

e a teoria que governa o ensino formal da música nos nossos dias não terá sido muito 

diferente do que se estudava nas mesmas instituições há meio século atrás, quando este 

livro sobre o qual trabalhamos foi escrito. Mesmo para estudantes de instrumentos 

relativamente recentes, como o saxofone, a marimba ou outros em situação semelhante, 

o repertório obrigatório acaba por ser o mesmo que para os colegas de flauta de bisel ou 

teclas, por exemplo.  

Há um grande enfoque no repertório Clássico e Romântico e em alguns compositores 

do Barroco tardio, especialmente em Bach, no ensino formal de música; isto faz com que 

a música estudada esteja confinada a três séculos, preterindo-se grande parte da música 

barroca, todo o renascimento, toda a idade média (com exceção de algumas escolas como 

o Instituto Gregoriano de Lisboa, em que o canto gregoriano tem um peso real no currículo 

de estudo), assim como a música moderna e contemporânea, para não falar das correntes 

“não eruditas” da modernidade e contemporaneidade, que, discutivelmente, compõem o 

substrato musical mais relevante para os alunos que entram no ensino artístico 

especializado, nascidos na sua esmagadora maioria no novo milénio. Haverá várias razões 

a apontar para esta ser a situação atual e não outra qualquer; em todo o caso, encontramos 

na introdução do Modus Vetus o seguinte parecer. 

Poder-se-á dizer que este foi um livro publicado dois séculos demasiado tarde! O 

sistema tonal maior/menor perdeu grande parte do seu significado como princípio 

estruturante na música contemporânea. Ainda assim é necessário estudar este 

assunto de forma metódica. Enquanto a música de Bach, de Mozart e de Beethoven 

for tocada e significar tanto para nós é necessário aprender o seu vocabulário. 

Este livro é dirigido primeiramente a alunos de escolas de música (se bem que o 

seu uso não se esgota nestas escolas, estando também previsto pelo autor em escolas 

primárias, do 2º ciclo, 3º ciclo, secundárias e universidades), que como referimos ainda 

têm o seu currículo “cristalizado” na forma de ver a música e a educação da música do 

início do século passado.  

Quando às considerações do autor em relação à desatualização do sistema tonal 

maior/menor é importante relembrar que a publicação do livro em 1967 é contemporânea 

do lançamento do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, o que 

demonstra a dimensão do fosso que foi cavado entre a “música erudita”, porta-estandarte 

da “Tradição Escrita Ocidental”, e a restante música que se fazia pelo Ocidente fora. Este 

divórcio tem vindo a ser deliberadamente dissolvido, não sem dificuldade, mas é ainda 

muito sentido pelos profissionais da música e da educação musical e, claro, pelos alunos. 

Ainda assim, os conteúdos deste livro adequam-se perfeitamente aos conteúdos das 

Aprendizagens Essenciais do Ministério da Educação Português. 

Para facilitar a aprendizagem deste vocabulário é importante atentar em alguns 

princípios, um dos quais especialmente enfatizado no Modus Vetus: o princípio da 

integração. 

Se a formação auditiva for ensinada de forma compreensiva será um tipo de 

formação altamente integrada e deverá incluir elementos dos vários ramos da teoria 
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musical – escrita de melodia, harmonia, contraponto e os elementos da forma 

musical. 

O estudo da formação auditiva foi pensado segundo uma lógica de integração das 

componentes harmónicas, melódicas e rítmicas. Isto materializa-se na forma como o livro 

está organizado: em quatro partes, que devem, segundo o autor, ser estudadas em 

paralelo. 

i. Exercícios de Leitura Melódica 

ii. Exercícios de Ritmo 

iii. Exercícios de Baixo Cifrado 

iv. Exercícios de Harmonia ao Teclado 

Encontramos semelhanças fortes entre esta forma de pensar a formação auditiva e a 
de estudiosos e professores de formação auditiva nos dias de hoje. Ver as denominadas, 
não sem algum humor, “sing-play-improvise-memorize-play’n’sing-and-take-dictation-in-
class” activities advogadas por Peter Schubert (2011). 
 

Para além disto é enfatizada pelo próprio Lars Edlund a componente prática do estudo 
da formação auditiva, pois o que se está a desenvolver é a habilidade musical: todas as 
melodias devem ser cantadas, todos os exemplos de harmonia tocados ao Piano, ou até 
cantados e tocados ao mesmo tempo se possível, mesmo para os alunos que não estudem 
Piano: todos são pianistas na aula e no estudo da formação musical. O contacto com o 
instrumento de tecla deve, portanto, proporcionar-se cedo, como sugere também Peter 
Schubert. 
 

É de extrema importância, segundo o autor, que haja uma conexão íntima entre o fazer 
musical prático e estes exercícios de formação auditiva; isto é facilitado em parte pelo facto 
de grande parte das melodias serem retiradas da literatura musical e as restantes serem 
da autoria de um compositor, o próprio autor, algo que também encontramos nas 
orientações de Peter Schubert (2011).  
  

[…] nothing other than real music should appear in class. By real music I mean 

pieces or parts of pieces composed or improvised by students or from famous 

composers.  

 
Incumbe-nos agora descrever a sequência dos materiais de cada parte do livro, 

especialmente dos capítulos dos quais selecionaremos as melodias que harmonizaremos. 
 

As melodias até ao capítulo VI são todas inventadas pelo autor; a partir desse capítulo 

começam a aparecer cada vez mais melodias retiradas da literatura. 

 

4.1. Exercícios de Leitura Melódica: 
 

I – da tónica até à terceira maior – melodias que começam e acabam na tónica e cujas 

notas se movem apenas entre o grau 1 e 3 da escala, usando os graus 1, 2 e 3 da escala 

maior. 



 

98 
 

II – da terceira maior até à tónica – melodias que começam na mediante (até à nº 16) e no 

segundo grau (da nº 16 até à 24) e acabam na tónica, cujas notas se movem apenas entre 

o grau 1 e 3 da escala, usando os graus 1, 2 e 3 da escala maior. 

III – da tónica até à terceira menor – melodias que começam e acabam na tónica e cujas 

notas se movem apenas entre o grau 1 e 3 da escala, usando os graus 1, 2 e 3 da escala 

menor. 

IV – da terceira menor até à tónica – melodias que começam na mediante (até à nº 11) e 

no segundo grau (nº 11 a nº 17), acabando na tónica, cujas notas se movem apenas entre 

o grau 1 e 3 da escala, usando os graus 1, 2 e 3 da escala menor. 

V – maior e menor no mesmo exemplo – melodias que utilizam os graus 1, 2 e 3 maior e 3 

menor no mesmo trecho musical, através de movimentos melódicos diatónicos maiores e 

menores, mas nunca cromaticamente. 

VI – terceira maior com tons vizinhos – melodias que utilizam os graus 7, 1, 2, 3 e 4 com 

ênfase no movimento de meio tom ascendente para a tónica e descendente para a 

mediante. 

VII – terceira menor com tons vizinhos – melodias que utilizam os graus 7 (sensível), 1, 2, 

3 e 4 com ênfase no movimento de meio tom ascendente para a tónica e de tom 

descendente para a mediante. 

VIII – resumo dos intervalos aprendidos – o material tonal aprendido até este capítulo utiliza 

segundas maiores e menores, terceiras maiores e menores, quartas perfeitas e diminutas 

(no modo menor). O autor sistematiza e define as nomenclaturas para os intervalos através 

do conceito de movimento diatónico. O tom-inteiro e meio meio-tom diatónicos formam as 

definições dos restantes intervalos, e.g. a terceira menor é formada por um tom diatónico 

e por um meio-tom diatónico (1+½ ou ½+1), a terceira maior é formada for dois tons 

diatónicos, a quarta perfeita é formada por dois tons diatónicos + meio-tom diatónico 

(1+1+½, 1+½+1, ou ½+1+1) e a quarta diminuta por dois meios-tons diatónicos mais um 

pela ordem ½+1+½. 

O autor chama a atenção para quatro pontos, relativamente à compreensão dos intervalos 

em contexto tonal: 

1. Compara a melodia em música a uma frase em língua: ler melodias é muito mais 

do que ler intervalos maiores e menores que se sucedem, é compreender o 

vocabulário antes de o cantar, como compreender a forma das palavras e não as 

letras individuais que se sucedem. 

2. No contexto tonal os intervalos têm uma qualidade tonal, soando de forma distinta 

em diferentes contextos, por causa do seu significado tonal que é diferente. 

3. O ritmo tem um papel muito importante na resposta que damos a um intervalo. O 

autor associa isto ao papel que o ritmo tem no desenvolvimento harmónico da 

melodia. 

4. O reconhecimento dos intervalos é apenas uma das competências para a leitura. 

Na prática musical o que existe é um constante diálogo entre esta competência e o 

reconhecimento de formas e sequências tonais e rítmicas. 

Na página 32 o autor dá exemplos de em que a mesma nota inicial pode ter um papel 

tonal diferente em diferentes tonalidades (ser um grau da escala diferente em diferentes 

tonalidades), utilizando a mesma estratégia de Jörgen Jersild em Ear Training (1966) para 
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flexibilizar e treinar o reconhecimento destas formas tonais a partir da inferência do grau 

de cada nota. 

IX – acordes maiores, menores e diminutos – o autor classifica as tríades de acordo com: 

1. a função acordal da nota mais grave – que determina a position, termo que optei 

por traduzir por “posição”, tal como o ensinei aos alunos no estágio – da qual 

decorrem três posições: posição ou estado fundamental, 1ª inversão e 2ª inversão, 

se a nota do baixo for, respetivamente, a fundamental, a terceira ou a quinta do 

acorde. 

2. a função acordal da nota mais aguda – que determina a location, termo que nunca 

ensinei – da qual decorrem os acordes com soprano na oitava/fundamental/prima, 

na terceira e na quinta. 

O autor utiliza o termo root position, para “estado fundamental”, mas utiliza tonic para 

designar a fundamental do acorde e não a tónica de uma determinada tonalidade, o que 

pode confundir alguns leitores. Referir-nos-emos à nota fundamental de um acorde como 

“fundamental” ou “prima” e nunca como “tónica”, termo que reservaremos para a função 

tonal ou para o nome da nota que ocupa o grau 1 em determinada escala. A nossa escolha 

está em conformidade com a definição de “Tonic” no Oxford Dictionary Online9. 

Há dois conjuntos de material dado. O grupo A. consiste de 40 tríades maiores e 

menores;  o conjunto B são 20 acordes diminutos arpejados. 

O autor prescreve sete exercícios para o aluno estudar o material em A e 3 para o em 

B.  

X – escala maior: graus 1 a 5 e graus vizinhos (7 e 6) – 39 melodias que utilizam os graus 

1, 2, 3, 4, 5 e graus vizinhos 6 e 7. As melodias 27 a 36 utilizam notas alteradas entre estes 

cinco graus, como o grau 4 aumentado, e as melodias 28 e 29 utilizam o grau 6 menor. As 

melodias 35 e 36 utilizam alterações no grau 1 e 5 da escala, mas fazem-no por grau 

conjunto. As três melodias finais são as mais difíceis e o autor aconselha a deixar as 37 e 

38 para mais tarde se o aluno assim achar necessário. 

XI – escala menor: graus 1 a 5 e graus vizinhos (7 e 6) – 56 melodias que utilizam os graus 

1, 2, 3, 4, 5 e graus vizinhos 6 e 7. A partir da melodia 42 o autor introduz melodias que 

considera escritas no 2º tom (Hypodorian/plagal Dorian), que utiliza regra geral o Si bemol 

acima do Lá, mas não menciona que o Si natural é utilizado abaixo do Dó. Não apresenta 

nenhuma melodia que utilize o Si natural, com exceção da 51 que tem finalis em lá e utiliza 

o Fá sustenido. As melodias 50 a 56 são, segundo o autor, exemplos de melodias neste 

modo retiradas da obra de Stravinsky. 

XII – cadências arpejadas – 10 melodias que utilizam arpejos dos acordes de tónica, 

subdominante e dominante. O autor aconselha a tocar os acordes no piano com a mão 

direita enquanto se canta os exemplos, depois cantar sem tocar no piano e depois 

transformar os exercícios maiores em menores e vice-versa. 

XIII – a escala maior – 55 melodias que utilizam todos os graus (agora explorando 

movimentos melódicos do grau 5 ao 1 - 5⤢1). 

 
9 https://www.oxfordmusiconline.com/search?q=tonic&searchBtn=Search&isQuickSearch=true 
acedido a 24.10.2021 às 12h57. 

https://www.oxfordmusiconline.com/search?q=tonic&searchBtn=Search&isQuickSearch=true
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O autor apresenta no início do capítulo um exercício para praticar o movimento melódico 

do grau 5 ao 1, com o auxílio do piano e harmonizando este movimento com os acordes 

de dominante e tónica. 

 

Ilustração 3 Exercício preliminar na secção de Exercícios de Leitura melódica, Capítulo XIII. 

Em seguida mostra os novos intervalos que são possíveis com o uso de todos os 

graus da escala entre as notas do acorde de tónica abordando também isto com aplicação 

à abertura dos acordes: dá exemplos destes intervalos em acordes fechados e abertos 

(aquilo a que chama de close and open positions). 

Após a melodia 49 o autor chama a atenção para o facto de poder ser vantajoso 

praticar a harmonia ao teclado com os acordes construídos sobre os graus 2, 3 e 6 e remete 

para o Exercício de Harmonia ao Teclado nº 38, que recomenda ser praticado em todas as 

tonalidades maiores com acordes abertos e fechados (um exercício que, segundo o autor, 

fora usado por Anton Brukner nas suas aulas de harmonia). 

 

 

Ilustração 4 Exercício nº 38 da secção de Exercícios de Harmonia ao Teclado. 

As melodias 50 a 55 são melodias retiradas de recitativos de Bach e estão 

acompanhadas de baixo figurado. O autor considera estes exercícios muito benéficos para 

a leitura melódica e aconselha a seguinte ordem de procedimentos: 

1. Tocar o baixo contínuo cantando o nome das notas do acorde enquanto estas ainda 

estão a soar. 

2. Tocar o baixo contínuo e cantar o recitativo com ou sem texto. 

3. Cantar o recitativo sem ajuda do Piano. 

Acrescenta ainda que se o aluno não for capaz de tocar o baixo contínuo alguém deve 

fazê-lo por ele, como um professor ou outra pessoa qualquer. 

 

XIV – a(s) escala(s) menor(es) – neste capítulo encontramos 50 melodias que utilizam 

todos os graus das escalas menores (agora explorando movimentos melódicos do grau 5 

ao 1 - 5⤢1). 
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O autor explica de forma breve as escalas: menor natural, harmónica e melódica, 

dado exemplos para cada uma. Explica a relação entre os acordes de subdominante e 

dominante com a escala harmónica e estre as formulas melódicas ascendentes para a 

tónica e descendentes para a dominante com a escala melódica. 

Dá ainda uma breve explicação sobre o modo dórico, que por não fazer parte do 

sistema tonal maior/menor não está sistematizado no livro. Ainda assim deixa algumas 

observações: 

1. A tónica chama-se finalis e é Ré. 

2. Tanto a sexta menor como a maior são comuns neste modo, a menor mais comum 

em movimento descendente para a dominante e a maior como elemento de ligação 

entre o grau 5 e a subtónica Dó (o autor chama-lhe leading tone, que preferimos 

traduzir como “subtónica”, pois o termo “sensível” é apenas usado quando esta está 

à distância de meio-tom da nota de chegada, o que não é o caso). 

3. O modo tem âmbito de Dó a Dó sendo esta uma nota muito importante no modo, 

assim como o Fá. 

Após a melodia 50 o autor chama a atenção para o facto de poder ser vantajoso praticar 

a harmonia ao teclado com acordes emprestados do modo maior e remete para os 

Exercícios de Harmonia ao Teclado nº 38 e 39 (que deve ser praticado da mesma maneira 

indicada para o nº 38). 

 

Ilustração 5 Exercício nº 39 da secção de Exercícios de Harmonia ao Teclado. 

Para alargar as possibilidades para a harmonização de melodias aconselha os 

exercícios 26 a 32, que utilizam a dominante da dominante, o 37, que utiliza a dominante 

da subdominante, e os de 40 a 43, que utilizam as dominantes do grau 2, 3 e 6 (estes 

últimos exercícios dedicados somente às tonalidades maiores). 

 

XV – melodias que não são maiores/menores – 35 melodias modais selecionadas de 

música de várias tradições do mundo. Abre-se o capítulo com a reiteração do conselho de 

que as melodias devem procurar ser lidas antevendo os padrões melódicos e não de forma 

intervalar. 

O autor utiliza a palavra “tonalidade” para descrever a modalidade. Este uso da 

palavra latu sensu está presente também em Schoenberg (Carpenter, 1997) que entende 

como característica fundamental da tonalidade a centralidade. 
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XVI – o acorde de sétima da dominante – este capítulo contém material harmónico e 

melódico para exercícios preliminares, uma explicação do uso dos acordes de sétima da 

dominante e 25 melodias, das quais 4 são recitativos (21-25) com baixo cifrado. 

O material harmónico é o seguinte: 

A. 20 acordes de sétima da dominante notados de maneiras diferentes, ora em clave 

de sol, ora em clave de fá, com uma ou duas pautas. 

B. 10 notas escritas em clave de fá. 

Os exercícios preliminares são os seguintes, referindo-se aos acordes na página 35: 

1. Tocar os acordes em A e a resolução de cada um. 

2. Fazer o mesmo que no ponto anterior, mas cantando as notas dos acordes. 

3. Tocar a fundamental de cada acorde em A e cantar as notas restantes e as da 

respetiva resolução. 

4. Tocar as notas em B e fazer o mesmo que no passo anterior. 

5. Tomar cada nota em B como a sétima do acorde e cantar as notas desse acorde 

descendentemente e as da respetiva resolução. 

Há ainda alguns exercícios para os intervalos entre as notas do acorde: 

I. Sétima menor: cantar o intervalo de sétima menor: 

a. A partir dos acordes em A após tocar a fundamental cantar a fundamental e 

a sétima. 

b. A partir das notas do baixo em B cantar a fundamental e a sétima. 

a1. A partir da sétima dos acordes em A cantar a fundamental. 

b1. Tomar as notas em B como sétimas e cantar a fundamental. 

II. Quarta aumentada (trítono): 

a. Tocar cada acorde e a respetiva resolução em A e cantar a fórmula: 4 ↗ 7 - 

3 ↗ 1. 

b. Tocar apenas a fundamental de cada acorde e cantar a mesma fórmula.  

c. Fazer o mesmo que no exercício anterior, mas com a fórmula: 7 ↘ 4 – 1 ↘ 

3. 

d. A partir de um conjunto de notas escritas, cantar como nos exercícios 

anteriores as fórmulas melódicas quarta aumentada e respetiva resolução 

alternadamente ora como na alínea a., ora como na alínea c.. 

III. Sexta Maior: realizar os mesmos exercícios apresentados anteriormente com 

as fórmulas 2 ↘ 4 - 3 ↗ 1 e 4 ↗ 2 – 1 ↘ 3. 

De seguida dá-se uma explicação sobre as inversões do acorde e a sua cifragem e 

apresentam-se mais dois exercícios para consolidar este conteúdo: 

1. Cantar com nome de notas todas as inversões construídas a partir das notas do 

baixo disponíveis em B. 

2. Cantar com nome de notas todos os acordes seguintes sempre a partir da mesma 

nota do baixo: 

a. Tríade maior 

b. Tríade menor 

c. Tríade maior na 1ª inversão 
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d. Tríade menor na 1ª inversão 

e. Tríade maior na 2ª inversão 

f. Tríade menor na 2ª inversão 

g. Tríade diminuta com resolução 

h. Acorde de sétima da dominante no estado fundamental com resolução 

i. Acorde de sétima da dominante na 1ª inversão com resolução 

j. Acorde de sétima da dominante na 2ª inversão com resolução 

k. Acorde de sétima da dominante na 3ª inversão com resolução 

XVII – o acorde de nona da dominante (maior e menor) – 35 melodias; abordam-se os 

acordes de nona da dominante menor e maior, de sétima não dominantes, a sexta 

napolitana e o intervalo de terceira diminuta decorrente da resolução deste. 

O autor descreve as formas típicas de resolução dos acordes de nona da dominante 

e dá exemplos de excertos de obras de compositores do final do séc. XIX em que este tipo 

de recurso harmónico é muito utilizado, como Wagner e César Frank. De seguida 

apresenta exercícios idênticos aos utilizados no capítulo anterior, agora aplicados ao 

acorde e intervalos das nonas da dominante. 

O subcapítulo das sétimas não dominantes dá uma breve explicação sobre o que 

são estes acordes e em que situações é comum encontrá-los em repertório barroco; dá 

exemplos de peças de Bach. 

No subcapítulo sobre a terceira diminuta descreve-se o acorde de 6ª Napolitana e 

prescreve-se o mesmo tipo de exercícios anteriormente referidos. 

As melodias 14 a 18 são recitativos com baixo cifrado. 

A partir da melodia 27 até à 35 o que se apresentam são excertos mais longos de 

Óperas de Wagner acompanhados da redução da orquestra para piano. Descreve-se antes 

dos trechos um conjunto de exercícios que o autor aconselha para os poder trabalhar: 

1. O aluno deve tentar descobrir as progressões harmónicas utilizadas no excerto.  

2. O professor, e depois o aluno, deve tocar os acordes estruturais do 

acompanhamento, fazendo uma redução harmónica. 

3. Um aluno, vários alunos ou o professor, devem cantar a linha da voz enquanto o 

colega está a reduzir a harmonia ao piano. 

4. O aluno deve cantar a melodia e fazer uma redução ainda maior, possivelmente 

tocando apenas as notas das fundamentais ou do baixo. 

O autor segue a linha de pensamento harmónico de Rameau, a mesma lógica que 

Walter Piston (1987, 1ª ed. de 1941) segue no seu livro de harmonia (que Lars Edlund 

recomenda no Modus Vetus) no que concerne a classificação dos acordes diminutos e 

meio diminutos, considerando que se trata de acordes de dominante com a fundamental 

omissa. 
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4.2. Exercícios de Ritmo 
 

Os exercícios de Ritmo consistem em 10 conjuntos de notas (I a X) em que cada 

um destes é ritmado com 12 padrões rítmicos diferentes.  

Os exercícios/usos que o autor apresenta para o material que apresenta são os 

seguintes: 

1. Material para ditados rítmicos. 

2. Material para leitura: 

a. Cantar as melodias tal como estão escritas. 

b. Dizer o ritmo escrito com uma sílaba. 

c. Tocar as melodias num instrumento. 

3. Material para invenção de novos padrões rítmicos. 

Em relação ao último ponto o autor refere que é possível que se torne difícil 

rapidamente porque apenas há 10 conjuntos de notas cuja dificuldade aumenta de conjunto 

para conjunto, por isso anima o aluno a compor ele próprio os seus conjuntos de notas 

tendo em mente aquele conjunto que precede o que vai compor e o que lhe sucede, para 

poder ter uma ideia da maneira como o material melódico é expandido. 

Os conjuntos IX e X são atonais e estão, tal como o próprio autor reconhece, algo já 

fora do âmbito dos conteúdos tratados neste livro, mas são ainda assim bons exercícios 

para quem pretende estudar as melodias atonais do Modus Novus. 
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4.3. Exercícios de Baixo Cifrado 
 

Os exercícios/usos que o autor apresenta para o material que apresenta são os 

seguintes: 

1. Ditado de cifra: o aluno tem o baixo, o professor toca a harmonia e o aluno tem de 

escrever as cifras. 

2. Exercícios de realização do Contínuo ao teclado: o professor dá um exercício como 

trabalho de casa para os alunos o apresentarem na aula seguinte. 

O autor descreve alguns pré-requisitos necessários para a realização destes exercícios 

na aula: 

1. O professor deve ser capaz de os realizar. 

2. O aluno deve saber ler os símbolos da cifra. 

3. O aluno deve ser capaz de tocar estes exercícios e ter algum conhecimento do 

modo como as vozes se conduzem em harmonia a 4 vozes. 

Em seguida dá direções gerais para a leitura dos símbolos da cifra. 

É importante referir que este não é um livro dedicado ao ensino da realização do baixo 

contínuo; para este efeito o autor remete o aluno a literatura especializada: Keller: 

Thorough Bass Method, Norton. Para o estudo mais avançado do baixo contínuo 

recomenda: Rob Donington: The interpretation of Early Music, London 1963 e F.T. Arnold: 

The Art of Accompaniment from a Thorough Bass, London 1931, 1961. 

Há 54 exercícios, que são linhas de baixo. Do nº 48 ao nº 54 são exercícios a duas 

vozes, com baixo e melodia. 
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4.4. Exercícios de Harmonia ao Teclado 
 

Há 45 exercícios; a maioria consiste de cifras de grau com as cifras de posição e 

barras de compasso, como ilustrado abaixo. Há 33 exemplos de realizações destes 

exercícios em Dó maior. 

 

Ilustração 6 Primeiro exercício de Harmonia ao Teclado. 

O objetivo é, segundo o autor, realizar estes exercícios das seguintes maneiras: 

1. Com o acorde inicial em posições10 diversas (não no sentido de inversão, mas de 

“location”, como este define o termo, i.e. com diferentes posições na mão direita, 

sendo que a mão esquerda toca o baixo). 

2. Em posição11 aberta e fechada (mais uma vez referindo-se à abertura dos acordes 

e não à sua “posição” tal como a definiu). 

3. Em tonalidade maior e menor, a não ser quando se aconselhe expressamente o 

contrário. 

O autor recomenda, para estudo a harmonia de forma mais profunda, a leitura do livro 

de Walter Piston: Harmony, Norton. 

  

 
10 With the initial chord in different positions. 
11 In both close and open positions. 
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4.5. Método sugerido para aplicar os exercícios de leitura melódica ao 

estudo da Harmonia 
 

Em duas páginas o autor dá algumas orientações para aplicar os exercícios de 

leitura melódica da primeira secção do livro ao estudo da harmonia. Recomenda que o 

professor harmonize estas melodias com o material harmónico que é estudado nos dois 

exercícios iniciais do estudo da secção da Harmonia ao Teclado (acordes de tónica e 

dominante) e até que apenas se toque o baixo e a melodia, tendo o cuidado de não 

harmonizar cada nota da melodia com um acorde diferente, para não resultar uma 

harmonização ritmicamente pesada.  

A partir desta prática descreve os seguintes exercícios: 

– O aluno deve escrever o baixo e as funções harmónicas resultantes em cada nota 

da melodia com cifra de grau e posição. 

– O aluno deve cantar o baixo e as notas do acorde cifrado. 

– O aluno deve cantar o baixo enquanto o professor ou outro aluno canta a melodia. 

– O aluno deve cantar a melodia tocando o baixo no piano. 

– O aluno deve tocar ambas as vozes ao piano. 
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4.6. Reflexão sobre problemas terminológicos 
 

Após ter estudado o material, tendo lido com atenção o livro e tendo aplicado alguns 

exercícios deste nas aulas do estágio, é-nos possível tecer alguns comentários sobre os 

problemas que foram surgindo e que pensamos precisam ser discutidos pelo resto da 

comunidade científica, na procura de algum consenso. 

Para os alunos é importante, especialmente quando aprendem algo tão complexo 

como a harmonia tonal, terem bem organizados os termos que usam para classificar 

estruturas musicais e terem presentes os seus significados. 

Se um mesmo termo é aplicado a coisas diferentes isto é um problema e se existem 

estruturas ubíquas na teoria musical sem um termo significante este é outro problema. 

Encontrámos ambos os problemas não só no livro, mas também na sala de aula. 

Não existe uma classificação consensual para o nome do conjunto de acordes 

construídos por terceiras. Optei por lhes chamar “acordes tercianos”, adaptando o termo 

tercian usado por que referencio no relatório de estágio da aula dada ao 8º ano nº 4: 

09.02.2021. 

Não existe uma classificação oficial para designar a categoria que agrupa os papéis 

de cada umas das notas dos acordes tercianos dentro do acorde, i.e. fundamental, terceira, 

quinta, sétima etc. Optei por lhe chamar “função acordal da nota” ou “função estrutural da 

nota”, termo que tenho vindo a ouvir nos círculos do ensino superior da música. 

No que respeita a classificação de acordes os problemas maiores surgem quando 

queremos atribuir um nome ao aspeto relacionado com a função acordal do baixo, i.e. 

acorde no estado fundamental, primeira inversão, segunda inversão etc. Existem vários 

candidatos para esta categoria:  

– “Inversão” é um deles, mas não podemos dizer que o estado fundamental é uma 

inversão, porque assim a palavra perde o seu significado. 

– “Estado” é uma designação utilizada em francês e em italiano para designar o 

“estado fundamental”, mas é uma palavra com um sentido muito lato e não é 

utilizada em espanhol nem em inglês. 

– “Posição” é uma designação utilizada em inglês e espanhol, mas não em francês e 

italiano; além disso tem o inconveniente de ser utilizado para pelo menos mais dois 

aspetos: a forma que o acorde toma na mão direita nos instrumentos de tecla (e.g. 

posição de terceira, posição de oitava etc.) e a abertura do acorde (e.g. posição 

cerrada ou posição aberta). Optei por ensinar este termo. 

Para designar o aspeto da abertura do acorde optei por chamar-lhe simplesmente 

“abertura”, i.e. se está em posição cerrada ou aberta; assim o acorde é simplesmente 

designado de “fechado” (ou “cerrado”) ou “aberto”. 

O termo que o autor sugere para englobar as chamadas posições de oitava, terceira 

etc. é “location”, mas não existe tal termo em uso em Portugal e “localização” não é ideal. 

Não tendo encontrado um candidato forte para este tipo de classificação optei por não a 

mencionar, até porque não é um tipo de classificação muito útil para os alunos de formação 

musical de 4º e 5º grau. 
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5. Harmonização de melodias na sala de aula 
 

No decorrer das aulas do estágio procurei ter presente que o estudo dos aspetos 

melódicos, rítmicos e harmónicos deve ser trançado e cultivado simultaneamente. 

Assim houve várias tentativas de utilizar o material melódico para ensinar os 

princípios da harmonização, muitas que acabei por não pôr em prática, por achar que eram 

demasiado teóricas, que não estavam integradas com a prática, que não estavam bem 

organizadas ou suficientemente completas ou corretas. 

Deixo alguns recortes de rascunhos dessas atividades abaixo. 

 

Ilustração 7 Recorte de um rascunho de uma atividade que não passou da fase do planeamento. 
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Ilustração 8 Recorte de um rascunho de uma ficha explicativa que não passou da fase do planeamento. 

Houve ainda outras atividades que realizei, mas que não correram como esperado, 

como se pode verificar no relatório de estágio. Inventei ainda harmonizações com material 

melódico com as mesmas características daquele que se encontra nos primeiros capítulos 

da secção de exercícios de leitura melódica do Modus Vetus, mas que optei por criar eu, 

juntamente com a harmonização. 

 

Ilustração 9 Exemplo de harmonizações de melodias com características idênticas às que se encontram nos 
capítulos I e III do Modus Vetus. 

Durante as leituras das melodias em sala de aula, reparei que os alunos retiravam 

algum prazer quando harmonizava as suas melodias de formas diferentes, algo que fiz 
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espontaneamente na procura de integrar a fruição harmónica na prática da leitura melódica 

e, assim, propusemo-nos a criar um pequeno conjunto de harmonizações para este efeito. 

6. Exercícios de Fruição Harmónica 
 

O material que propomos pretende estimular a fruição harmónica integrando-a no 

fazer musical através dos exercícios de leitura melódica acompanhada. Explicaremos quais 

os seus objetivos e como propomos a sua sequência e organização. 

O que este projeto oferece aos alunos é, entre outras coisas, um conjunto de 

oportunidades de contactar de forma prática com realidades harmónicas cuja abordagem 

não está prevista nos programas oficiais do ensino especializado de música, mas que 

consideramos serem igualmente relevantes para a formação musical dos alunos. Por esta 

razão, e porque este trabalho não prevê o exercício de discernimento de acordes, por estar 

inteiramente focado no processo da sua fruição, decidimos fazer uso de acordes de sétima 

e suas extensões, com segunda, quarta e sexta acrescentadas, procurando articular com 

os níveis que propusemos alguns aspetos relacionados com a dificuldade da leitura da 

melodia acompanhada. 

A fruição musical é fundamental para a aprendizagem de qualquer conteúdo em 

música e por esta razão consideramos que não só deve ter um lugar central na aula de 

formação musical, como deve ser objeto de reflexão por parte dos pedagogos e 

professores, para se criarem materiais devidamente sequenciados dedicados à integração 

deste aspeto com os restantes que compõem a paisagem de aprendizagens essenciais 

para o estudante de música. 

O trabalho de harmonização realizado não pretende ser mais do que uma amostra 

para procurar ilustrar o tipo de material que propomos. 

O tipo de integração da fruição decidiu-se com base na experiência em estágio, no 

qual houve um foco especialmente intenso no desenvolvimento da leitura melódica através 

do estudo das melodias do livro Modus Vetus. Assim, a fruição harmónica foi trançada com 

a leitura melódica cantada tonal maior/menor através da harmonização de uma mesma 

melodia de 10 formas diferentes, sequenciadas como explicaremos adiante. 

A melodia número 9 do capítulo 1 do Modus Vetus foi selecionada para servir de 

exemplo e é, coincidentemente, a mesma que Lars Edlund utilizou como exemplo nas 

harmonizações para a secção acima descrita, onde explica como aplicar os exercícios de 

leitura melódica ao estudo da harmonia.  

 

Ilustração 10 Melodia utilizada nos exercícios de fruição harmónica. 

Não pretendemos ser exaustivos no número de níveis, mas apenas apontar um 

caminho possível para uma boa sequência dos materiais. Desta forma, dividimos as 

harmonizações em três categorias: A, B e C.; e dividimos cada categoria em diferentes 

níveis, e.g. A1, A2, A3 etc.. 
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As categorias evoluem no sentido do uso de acordes progressivamente mais 

distantes da tonalidade original sendo que em A os acordes utilizados são apenas 

diatónicos e, pontualmente, empréstimos modais, na tonalidade original e na relativa 

respetiva; em B as harmonizações utilizam acordes de tonalidades próximas e 

empréstimos modais, onde já é possível o cromatismo e o uso das dominantes 

secundárias; em C existe um progressivo afastamento da tonalidade, aumentando-se 

consideravelmente a dificuldade de leitura nos últimos níveis. 

 

A. Nesta categoria dá-se prioridade ao aspeto modal da tonalidade, harmoniza-se a 

melodia na tonalidade original e na relativa e utilizam-se os acordes diatónicos 

disponíveis com uso pontual de empréstimos modais. 

 

1. No primeiro nível a tonalidade é aquela que está implícita na melodia tal como 

está classificada no Modus Vetus (neste caso, Sol maior). Constrói-se a 

harmonia com um bordão de quinta na tónica e com 3 acordes que formam um 

ciclo que se repete de 4 em 4 compassos. 

 

2. No segundo nível a tonalidade é a mesma que no primeiro, mas não existe 

bordão e há um ciclo de 4 acordes que se repete de 4 em 4 compassos. 

 

3. No terceiro nível a tonalidade é a relativa daquela que se trabalhou nos níveis 

anteriores (neste caso, Mi menor). Constrói-se a harmonia com um bordão de 

quinta na tónica e com 3 acordes que formam um ciclo que se repete de 4 em 

4 compassos. Existe a possibilidade de uso pontual de empréstimos modais. 

 

4. No quarto nível a tonalidade é a mesma que no terceiro nível, mas não existe 

bordão e há um ciclo de 4 acordes que se repete de 4 em 4 compassos, com 

uso de empréstimos modais com no máximo um acorde emprestado por ciclo. 

 

B. Nesta categoria dá-se prioridade ao aspeto do movimento tonal – a tonicização, o 

movimento perfeito e plagal. Harmoniza-se a melodia com acordes pertencentes a 

tonalidades próximas, como acordes de dominantes secundárias, e com recurso a 

empréstimos modais. 

 

1. No primeiro nível dá-se prioridade ao movimento cromático do baixo e ao 

bordão na dominante. 

 

2. No segundo nível dá-se prioridade ao movimento tonal perfeito, que se pode 

visualizar através do ciclo de quintas como um movimento em sentido anti-

horário. 

 

3. No terceiro nível dá-se prioridade ao movimento tonal plagal, que se pode 

visualizar através do ciclo de quintas como um movimento em sentido horário. 
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C. Nesta categoria dá-se prioridade a aspetos que afastam o uso da harmonia daquilo 

a que chamamos de tonalidade (o que acaba por tornar a leitura cada vez mais 

intervalar). 

 

1. No primeiro nível dá-se prioridade ao aspeto pantonal do uso da harmonia, 

harmonizando-se a melodia com acordes afastados no mínimo três alterações 

entre si no ciclo de quintas. 

 

2. No segundo nível dá-se prioridade ao uso de acordes quartais com 

condicionantes para manter o seu uso pantonal e não completamente atonal: 

existe uma nota pedal numa das notas da melodia, neste caso o Si; o baixo 

deve mover-se diatonicamente, cromaticamente, através de quartas ou quintas 

ou combinando estes três tipos de movimento. 

 

3. No terceiro nível dá-se prioridade ao choque de meio tom entre as notas da 

harmonia tendencialmente terciana e a melodia, sendo que a harmonia deve 

conter a nota da melodia. São escolhidos acordes tercianos que choquem com 

a nota da melodia, mas que a incluam (neste caso optámos por dar preferência 

a acordes menores com sétima maior e acordes aumentados com sétima 

maior). 

 

4. No quarto nível deu-se prioridade ao choque de meio tom entre notas da 

melodia e a harmonia, que apenas utiliza tríades maiores e não contém a nota 

da melodia. O efeito estético musical deste nível aproxima-se da politonalidade, 

mas não o sendo strictu sensu.  
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A. A harmonização utiliza os acordes diatónicos disponíveis 

e empréstimos modais pontualmente: 
 

1.  A tónica é aquela que está implícita na melodia; há um ciclo de 3 

acordes sobre um bordão de quinta na tónica. 
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2. A tónica é aquela que está implícita na melodia; há um ciclo de 4 

acordes. 
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3. A tónica é a relativa da que está implícita; há um ciclo de 3 acordes 

sobre um bordão na tónica utilizando pontualmente empréstimos 

modais  
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4. A tónica é a relativa daquela que está implícita; há um ciclo de 4 

acordes em que figura no máximo um acorde emprestado. 
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B. A harmonização utiliza outros acordes de tonalidades 

próximas e privilegia movimentos tonais específicos: 
 

1. Baixo cromático e bordão na dominante. 
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2. Movimento harmónico Perfeito: movimento do baixo privilegia quartas 

ascendentes ou quintas descendentes (ou movimentos harmónicos 

perfeitos no ciclo de quintas e.g. Sol M - Lá m). 
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3. Movimento harmónico Plagal: movimento do baixo privilegia quartas 

descendentes ou quintas ascendentes (ou movimentos harmónicos 

plagais no ciclo de quintas e.g. Fá M – Lá m). 
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C. A harmonização afasta a melodia da tonalidade original: 

pantonal, politonal/atonal. 
 

1. Os acordes escolhidos têm no mínimo uma diferença de 3 acidentes 

de distância entre cada um (privilegia-se a falsa relação). 
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2. A harmonia está construída exclusivamente com acordes quartais 

(uma voz interna é nota pedal). 

 
  



 

124 
 

3. A harmonia está construída de modo a conter a melodia e privilegiar o 

choque de meio tom com ela. 

 
  



 

125 
 

4. Wrong note harmony: Os acordes perfeitos maiores não contêm a nota 

da melodia e são escolhidos deliberadamente para que esta esteja à 

distância de meio-tom de uma das notas da tríade. 
 

 
 

  



 

126 
 

7. Reflexão sobre os Exercícios e Perspetivas Futuras 
 

A partir destas três categorias que propusemos é possível estender o número de 

níveis e alargar os conteúdos abordados nas harmonizações de cada melodia.  

Pensamos que seria importante, para este ser um método bem organizado e 

sequenciado, harmonizar melodias do início, do meio e final de cada capítulo, para manter 

a sequência dos exercícios de leitura melódica. Além disso, e apesar da experimentação 

que se fez antes e durante o processo de harmonização, estamos em crer que a construção 

das harmonizações e dos próprios critérios sairia beneficiada se se experimentasse a sua 

aplicação em outras harmonizações de outras melodias, para verificar se tem cabimento a 

forma como estão formulados e se realmente possibilitam o alargamento do número de 

possibilidades e diversidade harmónicas quando aplicados a mais melodias ou se foram 

apenas resultado de um alinhamento fortuito das possibilidades de uma certa melodia e 

certo critério que se achou apropriado, sem a experimentação posterior que validaria ou, 

pelo contrário, questionaria estes critérios. 

Para começar, embora não tenha sido a morfologia do material harmónico usado o 

foco da sequência dos níveis, mas antes o uso das suas funções tonais e o seu movimento 

tonal, poderia ser feito um trabalho apenas com tríades maiores e menores, embora o 

número reduzido de notas utilizadas não favoreça nem facilite a tarefa de criar nem 

harmonizações musicalmente interessantes, nem apontar critérios que possibilitem a 

harmonização das restantes melodias. Por esta razão seria porventura conveniente 

considerar a invenção de melodias que se prestem a estas harmonizações, como 

exercícios preliminares.  

A categoria A., que explora o aspeto modal da tonalidade, poderia, para além do 

modo da tonalidade original e relativo maior/menor, estender-se também para outros 

modos, como exemplificado abaixo.  
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Ilustração 11 Harmonização da melodia 9 do Capítulo I no modo de ré. 

A categoria B. poderia explorar o movimento cromático no baixo descendente e 

ascendente segundo os parâmetros definidos para os sentidos de movimento perfeito e 

plagal, pois apenas foi explorado o movimento perfeito e o movimento cromático 

ascendente neste trabalho. Poder-se-ia explorar também os tipos de movimentos próximos 

possibilitados pelo modelo do ciclo de quintas tanto no modo maior como no menor e 

procurar fazer-se exercícios preliminares para os níveis, como exemplificado em baixo para 

uma melodia com características melódicas do Capítulo 1 do Modus Vetus, privilegiando 

um tipo de movimento plagal.  

Seria importante na categoria A. controlar os empréstimos modais nos níveis iniciais 

e começar gradualmente a usá-los com mais frequência, caso se pretendesse manter a 

ordem sequencial de estudo entre as categorias, pois os níveis iniciais da categoria B no 

âmbito do movimento plagal terão sempre muitos acordes emprestados. Por outro lado, se 

normalizarmos o conceito de “subdominante secundária” nestes contextos, teremos 

eventualmente de o explicar, à semelhança de Lars Edlund, quando explica alguns 

conceitos teóricos antes dos exercícios preliminares. 

 

Ilustração 12 Exemplo de um possível exercício preliminar para uma harmonização que privilegia o movimento 

plagal. 

Uma questão que se põe quando pensamos no alargamento das categorias é a da 

relação entre elas. Nos 10 exercícios que apresentámos aquelas estão pensadas para 

serem sequenciais, isto é, o aluno deve estudar os exercícios da categoria A, depois da B 

e depois da C; de facto poderia ser perfeitamente possível que, com um suficiente 
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alargamento das categorias, alguns exercícios da categoria A pudessem ser 

consideravelmente mais difíceis do que os iniciais da categoria B, o que poderia sugerir 

que as secções pudessem ser estudadas em simultâneo, como as várias secções do 

Modus Vetus. 

Nesta linha de pensamento cada uma das categorias seria a semente que geraria 

um caminho distinto para os exercícios de fruição harmónica; cada um desses caminhos 

complementaria as experiências estéticas oferecidas pelos outros. 

Nesta linha de pensamento, a categoria C, que começa a trabalhar movimentos 

entre acordes distantes poderia incluir exercícios preliminares com tríades que facilitassem 

o seu estudo, como exemplificado abaixo. 

 

Ilustração 13 Exemplo de um possível exercício preliminar para uma harmonização que privilegia a distância 
tonal entre acordes e que usa tríades maiores. 

Estes exercícios são algo heterogéneos no que toca a complexidade da arquitetura 

dos mesmos, alguns são muito depurados de estilo e ritmo e focam-se maioritariamente 

no aspeto harmónico e da condução das vozes internas, outros são pequenos trechos de 

música, em que as componentes estilística, harmónica, rítmica, dinâmica estão unidas 

numa Gestalt. Decidimos manter esta heterogeneidade, porque apesar de o tema ser a 

fruição harmónica, estamos convencidos de que se o exercício de formação auditiva deve 

ser retirado de música a sério, ou pelo menos deve ser construído com esse objetivo, como 

defendem Lars Edlund e Peter Schubert, então um exercício de fruição musical deve sê-lo 

ainda mais. 

Em relação à organização física do material, pensamos que faria sentido organizá-

lo num website onde a forma de organização fosse dinâmica, isto é, o utilizador pode 

escolher os critérios segundo os quais pretende visualizar os exercícios. Para dar dois 

exemplos: o utilizador pode pretender visualizar as harmonizações de uma mesma melodia 

e o que vai mudando são os níveis, à semelhança da organização que apresentamos neste 

trabalho; pode, pelo contrário, pretender visualizar as harmonizações feitas para um só 

nível e o que vai mudando são as melodias, sequenciadas como no Modus Vetus. Estamos 

em crer que no futuro próximo a leitura no geral se fará cada vez mais através de suportes 

de leitura digitais e que, portanto, faz todo o sentido começar aproveitar as vantagens que 

estes suportes oferecem. 
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