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palavras-chave 

 
Lesões Músculo-esqueléticas (LME); membros superiores; cordas 
friccionadas; estudantes; práticas saudáveis 
 

resumo 
 

 

Os instrumentos de cordas friccionadas possuem características 
estruturais que favorecem de alguma maneira o excesso de tensão 
durante a sua execução. Este fator, aliado a outros, como posturas 
incorretas, estudo intenso, esforço excessivo e descanso insuficiente, 
representam alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento de 
lesões músculo-esqueléticas. Diversos estudos demonstram uma 
incidência significativa deste tipo de lesões em músicos, não só 
profissionais, mas também estudantes  

A presente investigação teve como principal objetivo avaliar a 
prevalência de dor e lesões músculo-esqueléticas nos membros 
superiores em estudantes de música cujo instrumento que praticam 
pertença à família das cordas friccionadas, realizando uma 
comparação com a prevalência dos mesmos sintomas em alunos do 
ensino regular não praticantes de nenhum desses instrumentos. Para 
tal foram aplicados inquéritos aos dois grupos. Os investigadores Fry 
e Rowley realizaram um estudo semelhante em 1989, pelo que se 
pretendeu também analisar os resultados da investigação 
desenvolvida à luz das conclusões retiradas por estes autores. 

O presente projeto visou também promover a implementação de 
práticas saudáveis e sensibilizar os intervenientes para a importância 
da prevenção e diagnóstico precoce de sinais premonitórios de lesões 
músculo-esqueléticas. Para tal foi concebido e partilhado com as 
escolas previamente contactadas um pequeno guia, no qual foram 
incluídas, não só informações importantes relativas ao tema, mas 
também alguns exercícios de aquecimento/alongamento para 
preparação do corpo antes da prática instrumental.  

No final do estudo foi possível constatar que, tal como Fry e Rowley 
haviam concluído em 1989, os estudantes de música continuam a ser 
mais afetados comparativamente aos estudantes do ensino regular e 
a percentagem de incidência destes problemas é preocupante em 
ambos os casos. É deste modo importante a promoção de hábitos 
saudáveis na prática instrumental logo desde o inicio da formação dos 
estudantes de música de modo a que a severidade das consequências 
para a saúde seja minimizada. 
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Abstract 
 
 

The structural caracteristics of string instruments favor the building of 
tension in the musicians body while being played. This factor, added 
to others, like bad posture, intense study, excessive effort and lack of 
rest, represent some of the risk factors to the development of 
musculoskeletal injuries. Several studies demonstrate a significant 
incidence of this type of injuries in musicians, not only professionals 
but also students.  

This investigation had as its main goal to avaluate the prevalence of 
musculoskeletal upper limb pain and injuries in music students that 
play any bowed string instrument (violin, viola, cello or bass), 
comparing those results with the prevalence of the same problems in 
students from a regular school that don’t play any of those instruments. 
To achieve that, questionares where applied to each group. Since 
investigators Fry and Rowley performed a similar study in 1989, it was 
also intended to analise the results of our investigation in comparison 
to theirs. 

With this project we also seeked to promote the implementation of 
healthy habits and to cast a light over the importance of prevention 
and early diagnosis of the premonitory signals of musculoskeletal 
injuries. For such we decided to elaborate and share a small guide in 
which were inclued, not only important informations regarding this 
topic, but also a few wam-up and stretching exercises to prepare the 
body for instrumental practice. 

In the end of this study we could conclude, as Fry and Rowley also did 
in 1989, that the music students are still the ones with a higher 
prevalence of muskuloskeletal pain and injuries in comparison with the 
students from the regular schools. Non the less, the numbers are 
concerning in both cases. For this reason, the promotion of healthy 
habits in instrumental practice since the begining of the students’ 
music learning is very importante so that prevalence of the health 
consequences associated can be minimized. 
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Parte A – Projeto educativo 
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1.  Introdução 
 

 

1.2. Motivação para o estudo 

 

A motivação para a realização deste estudo surgiu da minha vivência, não só como 

violetista, mas também como professora de violino e viola. Tendo iniciado os meus 

estudos musicais já relativamente tarde, com 14 anos de idade, foram só alguns anos 

depois, já no ensino superior, que comecei a sentir mais notoriamente os efeitos das 

longas horas de estudo e ensaio sem qualquer conhecimento sobre como exercer a 

minha prática instrumental de forma saudável. Desta forma, comecei a experienciar 

dores nas mãos e ombros, às quais não dei a devida importância inicialmente, até me 

aperceber de que, continuando dessa maneira, seria cada vez mais difícil exercer a 

minha atividade, podendo o problema mais tarde ser mesmo limitador. Ao mesmo 

tempo, observava à minha volta, não só colegas, mas também estudantes mais novos, 

experienciarem os mesmos problemas, ou muitas vezes bem piores, sendo que muitos 

já haviam até necessitado de recorrer a ajuda médica.   

Desde então comecei a procurar de que maneiras poderia tornar a minha prática 

instrumental mais saudável, implementando algumas estratégias como a prática de 

exercícios com foco no relaxamento e postura corporal, como o método pilates e o ioga; 

fortalecimento da musculatura ao nível da parte superior do corpo; um maior cuidado 

com a minha postura ao tocar, com auxilio de espelhos aquando do meu estudo 

individual; a realização de exercícios simples de aquecimento com o instrumento 

indicados pelo meu professor na altura; uma maior atenção e consciência dos pontos 

em que poderia estar a sentir mais tensão no corpo, procurando eliminar a mesma 

quando detetada; e a realização de pausas frequentes no estudo que permitissem ao 

corpo relaxar. Posto isto, a partir de certa altura podia orgulhosamente dizer que para 

mim tocar o meu instrumento não era mais sinónimo de dor. 

Apesar da temática das dores e lesões músculo-esqueléticas em músicos estar hoje 

em dia a começar a ser mais reconhecida que antigamente, ainda não lhe é dada a 



 

24 
 

devida importância, especialmente ao nível da formação inicial dos instrumentistas. É 

deste modo necessário começar a exercer uma formação nas escolas de música mais 

focada na otimização do ensino-aprendizagem do instrumento de modo a integrar 

conhecimento acerca desta temática e, em especial, sobre práticas saudáveis que visem 

a prevenção de dores e lesões músculo-esqueléticas. 

A realização desta investigação veio, não só confirmar esta necessidade, mas 

também trazer a oportunidade de contribuir com a partilha dos conhecimentos 

adquiridos. 

 

1.2.     Contextualização 

 

As atividades dos músicos e dos atletas apresentam vários aspetos em comum. 

Ambas envolvem treino muscular e incluem longas horas de prática diária tendo em 

vista, em geral, uma apresentação pública onde, quer o músico quer o atleta, deverão 

demonstrar habilidade e eficiência (Mishakoff,1995 as cited in Andrade & Fonseca, 

2000; Gonçalves, 2012). No entanto, o atleta usualmente está em vantagem em relação 

ao músico, uma vez que possui acompanhamento diário de um treinador e/ou médico, 

responsável pela sua saúde (Mishakoff,1995 as cited in Andrade & Fonseca, 2000). 

Em concordância com os autores supracitados, Speck (2009), indica que, 

comparativamente, enquanto 60% dos futebolistas sofrem de lesões, em relação aos 

músicos essa percentagem é de 75%, sendo que a maioria destes continua a tocar 

lesionado e os mais afetados são instrumentistas de cordas (Speck, 2009).  

Tradicionalmente, os músicos seguem o ditado “No pain, no gain”, sentindo que 

têm de praticar até ao ponto de sentirem dores para atingir o máximo de benefícios. Tal 

mentalidade é particularmente perigosa para os músicos jovens, uma vez que 

eventualmente chegará uma altura em que a dor não desaparece apenas com descanso 

e a sua carreira musical é ameaçada (Fry & Rowley, 1989). 

Em grande parte, por falta de ênfase nestas áreas como o bem-estar físico e 

anatomia integradas no ensino musical, muitos músicos falham em reconhecer o 
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esforço exigido e os efeitos que a prática do seu instrumento pode ter no seu corpo, ao 

invés disso focam-se apenas nas suas ambições musicais. Na sua maioria, os músicos 

apenas procuram tratamento médico quando confrontados com uma lesão que não lhes 

deixe outra opção, e muito poucos estão cientes daquilo que podem fazer para manter 

a saúde a longo prazo de modo a prevenir lesões (Speck, 2009).   

Deste modo, os músicos necessitam de se munir com o conhecimento necessário 

que vise manter o seu corpo o mais são possível, ao mesmo tempo que os educadores 

que atuam nesta área devem incorporar informação sobre o tema ativamente nas suas 

aulas (Speck, 2009). A prevenção primária de distúrbios músculo-esqueléticos 

relacionados com a prática instrumental, através da identificação dos fatores de risco 

extrínsecos e intrínsecos associados, é algo que deveria ser ensinado desde o inicio da 

educação musical dos alunos (Foxman & Burgel, 2006). 

A partir de 1980, os problemas médicos específicos aos músicos começaram a 

ganhar interesse por parte da medicina moderna, passando o músico a ser reconhecido 

como um “atleta de alta competição” (Andrade & Fonseca, 2000). Em meados da década 

de 1990, Ostwald reportou que, durante a década passada, este interesse pela medicina 

das artes performativas havia já resultado em três desenvolvimentos importantes: 

melhoria nos métodos de diagnostico e tratamento, consciência de que os artistas 

sofrem de problemas especiais relacionados com a sua ocupação e estilo de vida, e o 

estabelecimento de programas de saúde que enfatizavam uma abordagem 

interdisciplinar destes pacientes (Ostwald et al., 1994). 

O aparecimento das primeiras revistas dedicadas à divulgação de investigação 

científica sobre os problemas médicos dos músicos também foi uma contribuição valiosa 

para o desenvolvimento deste novo domínio científico interdisciplinar, como foi o caso 

da revista Medical Problems of Performing Artists, nos Estados Unidos (Fragelli, et all, 

2008 as cited in Sousa, 2010). Sousa (2010), refere ainda a existência de várias revistas 

científicas internacionais da especialidade, como por exemplo: Arts Medicine, Physical 

Medicine Review Neuroscience, Revista Brasileira de Reumatologia, Performing and 

Rehabilitation Clinics of North América e Music Performance Research no Reino Unido. 
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Em Portugal, a importância deste domínio tem sido reconhecida e foram já 

começando a ser implementadas iniciativas que propiciam o seu desenvolvimento e 

disseminação. Por exemplo, em 2007 foi criada na Universidade de Aveiro, pela primeira 

vez em Portugal a disciplina de Música e Medicina, integrada no currículo do Mestrado 

em Música e mais tarde em Área Vocacional do Ensino da Música. Para além disso, no 

mesmo ano, foi criada a Associação Portuguesa de Medicina e Artes do Espetáculo, e 

em 2008 organizado o “1º Curso de Saúde e Bem-estar para Músicos” no Departamento 

de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro (Sousa, 2010). 

Uma vez que, apesar dos avanços das últimas décadas, a problemática do 

desenvolvimento de lesões músculo-esqueléticas em músicos demonstra ser ainda 

bastante significativa, não só em profissionais mas também em estudantes; e sendo os 

membros superiores uma das zonas mais fortemente afetadas em instrumentistas de 

cordas friccionadas, considerámos pertinente fazer uma investigação mais aprofundada 

sobre o assunto. Para tal foi utilizado como base de construção metodológica um estudo 

realizado por Fry e Rowley, em 1989.  

 

1.3. Objetivos do estudo 

O objetivo geral desta investigação prende-se com a avaliação e estudo da 

prevalência de dor e lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores em 

estudantes de música cujo instrumento pertença à família das cordas friccionadas, 

comparando estes resultados com a prevalência dos mesmos sintomas em alunos do 

ensino regular não praticantes destes instrumentos. 

Uma vez que, com exceção de alguns aspetos, a investigação realizada apresenta 

muitos pontos semelhantes relativamente ao estudo realizado por Fry e Rowley (1989), 

outro dos objetivos foi comparar os resultados obtidos com as conclusões retiradas por 

aqueles autores, considerando que, na época da realização do referido estudo, os 

avanços na medicina ligada à saúde dos músicos tinham apenas começado a dar os 

primeiros passos.  
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Deste modo os objetivos específicos para este projeto foram: 

• Estudar a relação entre a prevalência de dor e lesões músculo-esqueléticas e 

diversos fatores, como o género, instrumento praticado, grau frequentado, anos 

de prática do instrumento e tempo que dedicam ao seu estudo. 

• Comparar os dados obtidos com as conclusões do estudo realizado por Fry e 

Rowley (1989); 

• Promover a implementação de práticas saudáveis na aprendizagem da técnica 

instrumental base, através do levantamento e compilação de uma série de 

exercícios e técnicas de aquecimento/alongamento que visem a prevenção de 

lesões dos membros superiores. 

• Sensibilizar a comunidade envolvida para a importância da prevenção e 

diagnóstico precoce de sinais e sintomas premonitórios de lesões músculo-

esqueléticas. 

 

1.4. Estrutura do documento 

 

Este documento começa por apresentar uma revisão da literatura existente 

acerca da temática das lesões músculo-esqueléticas em músicos, nomeadamente dos 

sintomas, tipos de LME mais comuns, causas e fatores de risco, possibilitando 

seguidamente um conhecimento mais aprofundado e especificamente focado nos 

instrumentistas de cordas friccionadas e nos tipos de LME que mais afetam os membros 

superiores, uma vez que a presente investigação se focou nesses aspetos. São de 

seguida apresentadas algumas estratégias de prevenção, nas quais foram incluídos 

alguns métodos de relaxamento e uma sequência de exercícios de aquecimento, cujas 

ilustrações foram realizadas pela autora. Os conhecimentos adquiridos e explanados 

neste capítulo foram posteriormente compilados de forma mais simples e acessível 

resultando num pequeno manual guia em formato PDF, com o intuito de ser partilhado 

com a comunidade envolvida. 

No capítulo seguinte é apresentada a metodologia utilizada e depois em seguida 

os resultados obtidos e respetiva análise, comparando as respostas de cada grupo e a 
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maneira como cada variável se relaciona com a prevalência de dores ou lesões músculo-

esqueléticas. É também efetuada uma comparação dos resultados obtidos na presente 

investigação com aqueles observados por Fry e Rowley (1989). Por último, são 

apresentadas breves conclusões acerca do que se depreendeu no final desta 

investigação. 
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2. Revisão da literatura  

 

2.2. Lesões músculo-esqueléticas 

Segundo a organização mundial de saúde (2019), as lesões músculo-esqueléticas 

(LME) compreendem mais de 150 diagnósticos que afetam o sistema locomotor, ou seja, 

músculos, ossos, articulações e tecidos associados, tais como tendões e ligamentos. 

Estas podem afetar diferentes partes do corpo, como ombros, pescoço, cotovelos, mãos 

e punhos, joelhos e coluna vertebral (Uva et al., 2008), e são causadas ou agravadas 

principalmente pela atividade profissional e pelos efeitos das condições em que essas 

têm lugar (Marques, 2011; Uva et al., 2008), sendo os movimentos repetidos, a 

sobrecarga e a postura adotada durante o trabalho alguns dos fatores de risco (Marques, 

2011).  

As LME variam desde ocorrências repentinas e de curta duração, como fraturas, 

entorses e deformações (macrotraumatismos) , a condições que se podem manter para 

toda a vida, associadas a dores contínuas e incapacidade (microtraumatismos) (World 

Health Organization, 2019; R. Oliveira, 2016). 

 

2.2.1. Macrotraumatismos 

Ocorrem quando mecanismos geradores de forças excedem a capacidade de 

resistência biomecânica dos tecidos ou estruturas, resultando, por exemplo, em 

entorses, traumatismos ou contusões, estiramentos, etc. O individuo geralmente 

consegue situar no espaço e no tempo o movimento ou gesto que desencadeou os 

primeiros sintomas, uma vez que este usualmente origina uma incapacidade funcional 

imediata da estrutura afetada. Esta incapacidade será tanto maior quanto mais grave 

for a lesão inicial (R. Oliveira, 2016). 

 

2.2.2. Microtraumatismos  

São originados a partir da repetição exaustiva de movimentos que implicam forças 

de baixa intensidade, mas muito frequentes, sem os períodos de recuperação ou 
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repouso adequados. Surgem também da execução incorreta e repetitiva de certos 

gestos técnicos (como tocar um instrumento ou praticar determinada modalidade 

desportiva). Estes mecanismos originam um efeito cumulativo nos tecidos ou estruturas, 

excedendo estes gradualmente a sua capacidade de resistência e interferindo com a sua 

remodelação fisiológica, desencadeando progressivamente uma lesão por 

sobrecarga/esforço repetido (overuse injury) (R. Oliveira, 2016). 

 

2.3. LME em músicos 

Knishkowy e Lerderman (as cited in Žuškin et al., 2005) reportam que uma 

percentagem de 50% a 60% de instrumentistas de cordas friccionadas e piano sofreram 

com lesões relacionadas com a prática do instrumento. 

Estes problemas podem atingir dimensões tais que acabam por limitar a 

qualidade da performance do individuo e, em alguns casos, requerem o término da sua 

vida profissional (Tramma, 2015). Segundo Lederman (2003), num estudo com 1353 

músicos, a incidência destas lesões afeta mais de 90% de músicos profissionais (Tramma, 

2015). 

Um estudo realizado por Fry (1986) com instrumentistas de sete orquestras e 

parte de uma oitava revelou que, em todas as orquestras envolvidas, a incidência de 

LME excedia os 50%, sendo que estas lesões se estabeleciam cedo, até aos 30 anos. O 

autor especula que o problema parece dever-se a uma extensão da já elevada incidência 

destas lesões presente nas escolas de música, e que tal pode ser prevenido uma vez que, 

nas palavras do autor: “… prevention of overuse is the control of use” (Fry et al., 1986, 

p. 55). 

Lockwood (1988), através de um questionário administrado a 113 alunos de 

música do ensino secundário, observou que em 32% se verificavam problemas ligeiros 

e 17% já possuíam problemas mais graves, percentagens mais elevadas do que aquelas 

verificadas em estudos anteriores. Uma percentagem de 79% acreditava que a dor era 

aceitável para ultrapassar problemas técnicos. Lockwood afirmou que a prevalência de 

problemas no referido grupo de alunos pode ser um prenúncio do aparecimento de 

problemas mais graves futuramente. O autor acrescentou ainda que os dados obtidos 
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sugerem que uma formação adequada dos professores de música deveria incluir um 

programa de educação focado na parte superior do corpo, específico para cada 

instrumento, criado a fim de ser ensinado como parte integral da aprendizagem 

instrumental (Lockwood, 1988).  

 

2.3.1. Sintomas 

As LME são tipicamente caracterizadas por dor (muitas vezes persistente), que 

na maior parte das vezes é localizada, mas pode irradiar para outras áreas corporais; 

sensação de dormência ou “formigueiros” na área afetada ou em áreas próximas, 

sensação de peso, fadiga ou desconforto localizado, sensação de perda de força e perda 

de controlo muscular (Direção-Geral da Saúde, 2008; Leite, 2018; World Health 

Organization, 2019; Robinson et al., 2002). 

 

2.3.2. Tipos de LME 

Segundo Robinson e Zander (2002), os sinais ou sintomas iniciais podem ser 

indicadores de várias condições que se podem vir a desenvolver caso os ditos sinais ou 

sintomas progridam, sendo as mais comuns em músicos: 

• Inflamação de tendões (tendinite ou tenossinovite) 

• Distonia focal  

• Distensões musculares  

• Compressão dos nervos que afetam as mãos, braços, pescoço, costas e 

cara. 

É deste modo importante um reconhecimento precoce destes sintomas, assim 

como a aplicação de respostas apropriadas, de modo a que a severidade das 

consequências para a saúde seja minimizada e o individuo não perca a capacidade de 

praticar o seu instrumento, ensaiar e atuar (Robinson et al., 2002). 
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2.3.3. Causas e fatores de risco 

 No caso dos músicos, as LME são frequentemente causadas por estudo intenso, 

postura incorreta, técnica não ergonómica, lesões pré-existentes, tensão excessiva, 

esforço excessivo, stress e descanso insuficiente, mudança de técnica ou instrumento, 

preparação de uma obra de grande dificuldade técnica (Lima & Pederiva, 2004; 

Robinson et al., 2002; Tubiana & Chamagne, 1993; Žuškin et al., 2005). 

Pesquisas médicas e científicas identificaram vários fatores de risco que se pensa 

aumentarem a probabilidade de ocorrência de LME. Segundo Robinson e Zander (2002), 

estes fatores podem ser divididos em três categorias:  

• Fatores ambientais: Temperatura, espaços confinados, disposição do 

espaço, equipamento, iluminação, superfícies (chão); 

• Fatores físicos: posturas inadequadas, repetição, atividades de longa 

duração (descanso inadequado), vibrações; 

• Características pessoais: idade, género, condição física (força, 

flexibilidade, resistência), nutrição, postura, dependência de substâncias 

(tabaco, álcool, narcóticos), stress psicológico, doenças e condições de 

saúde (gravidez, diabetes, osteoporose). 

 

Mais especificamente no caso dos músicos, os principais fatores facilitadores do 

surgimento de LME apontados por diversos autores são os seguintes: 

• Fatores fisiológicos (género e idade): instrumentistas do género 

feminino possuem uma maior probabilidade de sofrer lesões 

comparativamente ao género masculino. Músicos que tenham iniciado a 

prática do seu instrumento precocemente (4/5 anos de idade), também 

têm uma maior probabilidade de desenvolver lesões mias tarde na sua 

carreira (Fishbein et al., 1997; Gallego-cerveró et al., 2019; 

Santasmarinas, 2007). 

• Instrumento praticado: As características do instrumento (tamanho, 

forma e peso) e o tempo de estudo podem implicar diferentes níveis de 
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exigência física, causando fadiga e podendo levar ao desenvolvimento de 

lesões (Sandá, 2013 as cited in Gallego-cerveró et al., 2019). 

• Técnica instrumental: uma má técnica, com adoção de posições 

prejudiciais, pressão excessiva dos dedos sobre o instrumento, 

juntamente com longos períodos de estudo sem descanso e/ou sem 

realizar aquecimento previamente, podem causar dor em diferentes 

áreas dos pulsos, mãos, pescoço e ombros (Wynn, 2004 as cited in 

Gallego-cerveró et al., 2019). 

• Exigência musical: a dificuldade interpretativa de uma peça musical 

muitas vezes exige velocidade, intensidade e repetição de movimentos, 

gerando stress mecânico e potencialmente lesões (Mark, Gary & Miles, 

2003 as cited in Gallego-cerveró et al., 2019; Joseph Bejiani et al., 1996). 

• Assimetria corporal: da mesma maneira que um atleta em modalidades 

de caráter unilateral, para evitar descompensação muscular, irá procurar 

trabalhar ambos os lados do corpo, os músicos encontram-se numa 

situação semelhante, uma vez que os seus movimentos também são 

muitas vezes assimétricos, favorecendo a ocorrência de vários 

desequilíbrios musculares (Ackermann et al., 2002; Gallego-cerveró et al., 

2019). 

• Má condição física: uma boa condição física é essencial para manter uma 

boa posição ao praticar o instrumento durante longos períodos de 

tempo. Posições essas muitas vezes pouco naturais ao corpo humano 

(Sandá, 2013 as cited in Gallego-cerveró et al., 2019). A aquisição de 

hábitos saudáveis de atividade física irá permitir não só compensar 

fraquezas e desequilíbrios musculares provocados por longas horas 

sentados, mas também ativar os músculos que se encontram usualmente 

mais inativos, contribuindo positivamente para a prevenção de lesões 

(Gallego-cerveró et al., 2019; C. F. C. de Oliveira & Vezzá, 2010). 
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2.4. LME em instrumentistas de cordas friccionadas  

Os instrumentos de cordas friccionadas possuem peculiaridades estruturais que 

favorecem de alguma maneira o excesso de tensão durante a sua execução, em especial 

entre violinistas e violetistas (Andrade & Fonseca, 2000). Segundo um estudo realizado 

por Hagberg, Thiringer e Brandstrom (2005), os resultados demonstraram que os 

estudantes de violino e viola possuem quatro vezes mais ocorrências de dor nas zonas 

do antebraço direito, e duas vezes mais o risco de aparecimento de dores no pescoço, 

ombro direito e antebraço esquerdo, em comparação com os pianistas (Foxman & 

Burgel, 2006; Hagberg et al., 2005). 

Tal pode ser explicado pelo facto de, enquanto o violoncelo e o contrabaixo são 

apoiados no chão, o violino e a viola são apoiados sobre o ombro esquerdo do 

instrumentista, que deve também repousar a cabeça sobre o instrumento apoiando-a 

através da mandíbula esquerda do maxilar inferior. Para além disto, a sua execução 

obriga a que os membros superiores trabalhem de forma assimétrica, uma vez que o 

membro superior esquerdo, mais estático que o direito, atua sobre o braço do 

instrumento, articulando os dedos sobre as cordas; enquanto que o membro superior 

direito aciona o arco, através movimentos muito mais amplos que o esquerdo e sem 

grande flexão dos dedos (Andrade & Fonseca, 2000).  

Essas características estruturais dos instrumentos são, portanto, um dos 

principais fatores responsáveis pelo esforço muscular acrescido e pelo desenvolvimento 

de tensão (Andrade & Fonseca, 2000). 

Tanto no ambiente académico como profissional, os problemas físicos gerados 

pela tensão muscular excessiva são bastante frequentes e dificultam, ou chegam até 

mesmo a impedir, que os instrumentistas realizem a sua atividade (Andrade & Fonseca, 

2000). 

Num estudo realizado no por Andrade e Fonseca em 1996, que visava estudar os 

problemas físicos sentidos por instrumentistas de cordas no Brasil, foram obtidos e 

analisados 419 questionários, previamente enviados para diversas instituições de ensino 

da música, orquestras, grupos instrumentais e instrumentistas isolados. Os resultados 

demonstraram a presença de desconforto físico associado à prática instrumental em 
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88% dos instrumentistas, sendo a dor o sintoma mais predominante (64,8%). Nos casos 

em que o desconforto físico ocorreu de modo mais acentuado, obrigando o músico a 

interromper a sua atividade (30%), as principais áreas afetadas foram as costas e os 

dedos da mão esquerda, sendo que a maioria dos músicos acredita que a causa teve 

origem na maneira em como a prática instrumental foi exercida. Neste estudo, o tipo de 

instrumento não mostrou ter uma influência muito marcante, no entanto, a 

percentagem de indivíduos impedidos de tocar foi maior relativamente aos 

instrumentistas de viola e contrabaixo (Andrade & Fonseca, 2000). 

 

2.4.1. LME dos membros superiores mais comuns 

Síndrome do túnel do carpo – Resulta da compressão do nervo mediano no 

pulso. Os violinistas e violetistas podem estar especialmente sujeitos a este problema 

devido à posição fletida do pulso necessária para tocar em posições mais altas no 

instrumento. Os sintomas incluem dormência ou sensação de “formigueiro” no polegar, 

dedo indicador e dedos do meio (Norris, 2011; Robinson et al., 2002; Speck, 2009). 

Fraqueza e perda de movimentos na mão podem ocorrer como resultados desta 

patologia. Os músicos sentirão alívio através da neutralização do pulso, sendo assim, 

idealmente o estudo de passagens em posições mais altas deve ser limitado, havendo 

uma alternância destas passagens com outras menos exigentes (Norris, 2011; Speck, 

2009). 

Síndrome do túnel cubital – Resulta da compressão do nervo cubital, situado no 

cotovelo. Quando o cotovelo está dobrado, o canal do túnel cubital contrai e o nervo é 

esticado ao mesmo tempo. Os violinistas e violetistas podem estar mais sujeitos a esta 

patologia devido à rotação e flexão do braço esquerdo, o que coloca uma pressão 

acrescida no nervo cubital. Para além disto o risco torna-se ainda mais acrescido devido 

aos músculos do flexor ulnal do carpo, que rodeiam o nervo cubital. Estes músculos 

trabalham a fim de permitir que a mão toque em posições mais elevadas no 

instrumento, colocando ainda mais pressão sobre o nervo cubital aquando do seu uso 

repetitivo. Os sintomas desta síndrome incluem dormência, sensação de “formigueiro”, 

dor ou perda de coordenação no quarto (anelar) e quinto (mindinho) dedos da mão, 
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onde termina o nervo cubital. O sintoma mais limitador resultante desta patologia é a 

dor profunda sentida na zona interna do cotovelo e pode ser agravada quando este 

permanece dobrado. Nos instrumentistas de cordas friccionadas, um fator que 

potencialmente determinante para o aparecimento deste tipo de dor pode ser a 

utilização de tensão excessiva na mão esquerda ao tocar (Norris, 2011; Robinson et al., 

2002; Speck, 2009).  

Tendinite – Os tendões estão extremamente sujeitos e lesões devido ao facto de 

conectarem músculos e ossos e, deste modo, transferirem movimento entre estes. O 

uso excessivo pode resultar em fricção e inflamação, limitando assim os movimentos. 

Os músicos experienciam frequentemente tendinites no antebraço, cotovelo e ombro. 

Na zona do antebraço, esta patologia pode desenvolver-se como o resultado de 

movimento e pressão excessiva dos dedos, ou movimento excessivo do pulso. No 

cotovelo ocorre frequentemente devido ao canal estreito através do qual o tendão deve 

passar. Na zona do ombro deve-se sobretudo ao movimento repetitivo dos braços 

quando elevados ao nível do ombro ou acima. Nesta posição, o abastecimento de 

sangue torna-se limitado resultando em inflamação e rasgos microscópicos nos tendões 

(Horvath as cited in Speck, 2009). Os músicos podem prevenir estas condições através 

da compensação consciente das posições prolongadas dos braços. Tal pode ser feito 

através da rotação do braço na direção oposta ou simplesmente deixando os braços 

balançar sempre que tenham oportunidade de o fazer (Speck, 2009). 

Distonia Focal – Norris define distonia focal como uma descoordenação indolor 

ou perda do controlo voluntário de movimentos que exigem elevada destreza (Norris, 

2011). Este distúrbio é classificado como neurológico, uma vez que a perda de controlo 

motor resulta do envio de mensagens incorretas enviadas para o cérebro através dos 

nervos (Horvath as cited in Speck, 2009). A distonia focal pode resultar da prática intensa 

e repetitiva de uma passagem difícil, podendo também ser associada a fatores como 

mudança de instrumento ou de técnica (Norris, 2011; Speck, 2009). 
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2.5. Estratégias de prevenção 

Segundo Robinson e Zander (2002), a prevenção de LME é baseada em dois níveis 

de abordagem: controlo dos fatores de risco, e reconhecimento e resposta aos sinais e 

sintomas iniciais. 

O controlo dos fatores de risco requer o reconhecimento de que estes existem e 

a utilização de estratégias para reduzir os seus efeitos. Estas estratégias devem ser 

baseadas nos seguintes fundamentos: 

• Existência de equilíbrio entre as exigências físicas e psicológicas, e os limites e 

características do indivíduo, ou seja, o conhecimento e respeito dos seus 

limites pessoais;  

• Preservação de um alto nível de bem-estar, saúde, condição física e nutrição. 

Segundo a British Association of Performing Arts Medicine (2007), são estas algumas 

das estratégias que um músico deve ter em conta de modo a evitar dores e lesões: 

1. Nunca tentar tocar com dores – parar imediatamente assim que sentir dor. 

2. Realizar sempre exercícios de aquecimento antes de começar a tocar. 

3. Permitir que o corpo se ajuste fisicamente depois de acabar de tocar, realizando 

exercícios de alongamento. 

4. Ter a certeza de que a sua técnica instrumental se adequa o melhor possível às 

suas características físicas e nível de experiência. Deve procurar aconselhamento 

profissional regular, qualquer que seja o seu nível; uma má técnica pode tornar-

se um hábito e levar a problemas futuros. 

5. Assegurar-se de que se encontra o mais confortável possível aquando da prática 

do seu instrumento, tomando sempre atenção à sua postura (com o auxilio, por 

exemplo, de um espelho ou de gravações vídeo).  

6. Verificar sempre a posição e altura da estante e da cadeira/banco em que se 

senta para se assegurar de que consegue tocar da maneira mais confortável 

possível, mantendo sempre uma boa postura. O que para uns funciona de uma 

maneira para outros pode não funcionar, sendo, portanto, necessário realizar 

alguns ajustes. 
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7. Planear as sessões de estudo de modo a permitir pausas frequentes. É 

importante parar antes do aparecimento de algum sentimento de desconforto e 

permitir que os músculos relaxem por alguns minutos. 

8. Tentar tocar de acordo com as suas capacidades físicas. Alguns aspetos físicos 

(mãos mais pequenas, por exemplo) podem fazer com que certo repertório seja 

mais desconfortável. Os músicos devem aceitar e respeitar isso, adaptando o 

repertório (sempre que possível) e os horários de estudo de acordo com as suas 

capacidades. 

9. O seu estilo de vida afeta a sua performance. É necessário certificar-se de que se 

hidrata, alimenta corretamente e possui bons hábitos de sono. A visão e a 

audição também afetam a postura do pescoço e membros superiores, pelo que 

devem ser testados periodicamente. 

10. O estudo e performance instrumental podem ser stressantes e a tensão 

acumulada pode levar a rigidez no corpo, dores e, eventualmente, lesões. Para 

que o músico reduza este risco e maximize o seu potencial, é aconselhada a 

prática regular de exercício físico e a utilização de técnicas de relaxamento. 

11. Deve lembrar-se de que é um “atleta musical” e que a sua performance e bem-

estar irão depender da forma como trata de si mesmo. 

12. Deve lembrar-se de que existe um mundo para lá da música. Encontrar hobbies 

que lhe interessem e dedicar algum tempo aos mesmos. 

 
 

2.5.1. Estratégias de relaxamento 

 

“O relaxamento é a ausência de atividade e tensão durante um período de 

quietude mental e emocional” (Buswell, 2006 as cited in Gonçalves, 2012).  

A prática regular de técnicas de relaxamento potencia benefícios ao nível da 

redução do stress e, consequentemente, do seu efeito cumulativo; diminui a tensão 

muscular e aumenta o desempenho do individuo. Este relaxamento pode ou não fazer 

parte da rotina de exercícios preparatórios da prática do instrumento (Rosset- Llobet & 

Odam, 2007 as cited in Gonçalves, 2012). De entre o vasto leque de estratégias 

existentes salientam-se:  
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• Ioga – É uma prática que trabalha o ser humano como um todo. Consiste num 

conjunto de exercícios com foco na postura física e respiração com efeitos 

marcantes ao nível do corpo e da mente. Estes exercícios tonificam e fortalecem 

a musculatura corporal, preparando-o, não só fisicamente, mas também 

mentalmente para enfrentar o ambiente que nos rodeia (Gonçalves, 2005; 

Jesus, 2013). 

 

• Tai Chi Chuan – Trata-se de uma arte marcial que corresponde às conceções 

mais fundamentais da tradição espiritual chinesa. É uma prática baseada na 

execução de golpes marciais, porém de forma muito lenta, trabalhando a 

concentração, respiração, controlo e consciência corporal (Gonçalves, 2005). 

  

• Técnica Alexander - Trata-se de uma técnica que se baseia no melhoramento da 

postura corporal através da procura pela harmonia entre a mente e o corpo 

(Gonçalves, 2005). É um processo de reeducação individual que permite ao 

individuo movimentar-se com o mínimo de esforço muscular possível (Buswell, 

2006 as cited in Gonçalves, 2012). Permite-nos enfrentar com inteligência e 

serenidade situações mais stressantes. Visa que o individuo aprenda a 

tranquilizar as suas reações físicas e emocionais para que a mente possa 

funcionar de maneira criativa (Gonçalves, 2005).  

 

• Método Pilates – Trata-se de um sistema de treino que trabalha o corpo como 

um todo, desde a musculatura mais profunda até à mais periférica. É um método 

de alongamento e exercícios físicos para o qual o individuo utiliza o peso do 

próprio corpo. Dado tratar-se também de uma técnica de reeducação do 

movimento, com exercícios alicerçados na anatomia humana, pode ser capaz de 

promover o restabelecimento e aumento da flexibilidade e força muscular, 

melhorar a respiração, efetuar correções na postura e prevenir lesões (Camarão, 

2004 as cited in Jesus, 2013). 
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2.5.2. Exercícios de aquecimento 

 
Como anteriormente mencionado, podemos dizer que os músicos e os atletas têm 

pontos em comum, na medida em que ambos necessitam de preparação física para a 

sua performance (Mishakoff,1995 as cited in Andrade & Fonseca, 2000; Gonçalves, 

2012). Deste modo, segundo Rosset-Llobet & Odam (2007, as cited in Gonçalves, 2012), 

além incluir na sua rotina exercícios de relaxamento, um músico deverá realizar pelo 

menos 20 minutos de exercícios de aquecimento por dia. Terminada a sua performance, 

ensaio ou estudo, o músico não deve parar imediatamente a sua atividade, mas sim 

começar por abrandar, tocar peças de menor exigência técnica e, por fim, realizar 

exercícios de alongamento.  

Apresenta-se em seguida uma sequência de exercícios que visam preparar 

fisicamente o músico antes da prática do seu instrumento, seguindo as indicações da 

British Association for Performing Arts Medicine (2014) e com ilustrações elaboradas 

pela autora.  

 

Antes da realização dos exercícios é importante ainda lembrar que o individuo deve: 

• Verificar a postura 

• Quando de pé, manter os pés à largura dos ombros e os joelhos ligeiramente 

fletidos 

• Manter a respiração lenta e rítmica  

• Incluir o exercício aeróbico 7 para estimular a circulação 

• Realizar pausas regulares durante as sessões de estudo 

• Caso comece a sentir dor durante a realização dos exercícios deve parar e 

aconselhar-se junto de um profissional acerca do problema 

• Os exercícios podem ser repetidos a qualquer momento da sessão de estudo 

para libertar a tensão do corpo e realinhar a postura 
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Os exercícios 1 ao 6 devem ser repetidos 5 vezes cada um. 

  

1 

Relaxando o pescoço, olhar para a esquerda e para 

a direita, mantendo cada posição por alguns 

segundos. 

 

 

 

 

2 

Devagar, inclinar a cabeça para a frente e para trás. 

 

  

3 

Sobe e baixa os ombros e executa um movimento 

giratório para trás e para a frente. 

 

  

 

4 

Realiza círculos completos com cada braço. 
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5 

Estica o braço esquerdo para cima, segurando-o 

com a mão direita, e inclina o corpo para a direita. 

Realiza o mesmo exercício para o lado oposto 

alternadamente. 

 

  

6 

Com os braços cruzados sobre o peito (sentado ou 

de pé), roda o tronco de um lado para o outro, 

parando entre rotações. 

 

 

(O exercício 7 é aeróbico: começa por realizá-lo por 

1 minuto e acrescenta mais 30 segundos por 

semana até atingires um máximo de 3 minutos) 

 

7 

Marcha no mesmo sitio balançando os braços em 

sentidos opostos 

 

Os exercícios 8 a 12 devem ser repetidos 10 a 15 vezes cada um. 
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8 

Relaxa os braços e mãos ao lado do teu corpo com 

as palmas viradas para dentro. Dobra os pulsos 

para dentro e estica-os para fora. 

 

  

 

9 

Relaxa os braços e dobra-os a partir dos cotovelos. 

Realiza círculos com os pulsos 

  

10 

Com os braços na mesma posição, roda os 

antebraços para dentro e para fora. 

 

 

11 

Para aquecimento das mãos, abre e fecha cada 

uma. 

 

 

12 

Para aquecimento dos dedos, separa-os e junta-

os. 
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2.6. O estudo de Fry e Rowley: “Music related upper limb 

pain in schoolchildren” (1989) 

Hunter J. H. Fry e Glenn L. Rowley, em 1989, levaram a cabo um estudo com duas 

escolas no Reino Unido, sendo uma delas uma escola do ensino especializado da música. 

O objetivo foi determinar a prevalência de dores nos membros superiores em alunos do 

ensino especializado de música em comparação com alunos que frequentavam o ensino 

escolar regular. Nestes últimos, a causa da dor foi maioritariamente o ato de escrever, 

enquanto nos alunos de música a dor foi associada à prática instrumental. 

O método utilizado foi a aplicação de inquéritos, tendo sido obtidos resultados 

de 169 alunos da escola de música, e 348 alunos da escola do ensino regular. Em ambas 

as escolas, a média das idades dos alunos era de 14,4.  

Ambos os grupos foram questionados acerca da ocorrência de dor nas mãos e 

braços relacionada com a utilização das mãos, no entanto a pergunta foi formulada de 

maneira diferente para cada um dos grupos. Para os alunos de música a questão 

colocada foi: “Alguma vez sentiste dor nas mãos e braços que tenha aparentado estar 

relacionada com a prática do teu instrumento?”.  Por outro lado, para os restantes a 

questão foi: “Alguma vez sentiste dor nas mãos e braços que tenha aparentado estar 

relacionada com o uso das mãos em certas atividades, como escrita, prática desportiva, 

outros hobbies, transportar a mala da escola?”. 

Os resultados demonstraram existir uma prevalência de dor nos membros 

superiores significativamente mais elevada nos alunos da escola de música (71%), em 

comparação com os alunos da outra escola (50%). 

Para os alunos de música, a prevalência de dor foi também estudada 

relativamente à sua conexão com variáveis como: género (sendo que este também foi 

um parâmetro tido em consideração no inquérito aplicado aos alunos da outra escola), 

tipo de instrumento que tocavam, tempo de prática diária do instrumento (médio e 

máximo) e o grau em que se encontrava cada aluno. 

Os autores concluíram que a percentagem de dor sentida por ambos os grupos 

é significativa e deve ser tida em consideração no sentido de serem criadas medidas de 
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prevenção. Relativamente à prevalência de dor relacionada com a prática instrumental, 

consideram ser um motivo de especial preocupação. Os alunos que reportam sentir dor 

persistente, mesmo durante os períodos de descanso, são um indicador de um nível 

mais acentuado do problema, no qual as estruturas músculo-esqueléticas não foram 

capazes de recuperar do elevado esforço a que foram submetidas.  

Fry e Rowley, defenderam que, teoricamente, todas as LME relacionadas com o 

uso excessivo podem ser prevenidas através de uma prática controlada e segmentada. 

Para que as percentagens observadas possam baixar, a maneira correta de usar os 

músculos na postura ao tocar e no suporte dos instrumentos deve ser transmitida pelos 

professores de instrumento; o repertório deve ser escolhido de acordo com as 

capacidades no aluno em cada momento e, acima de tudo, os alunos devem ser 

instruídos a não praticar com dores. 
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3. Metodologia de investigação 
 

3.1. Introdução 

A investigação que se segue apresenta o estado dos estudantes de música 

praticantes de instrumentos pertencentes família das cordas friccionadas em Portugal 

relativamente à incidência de dores e lesões músculo-esqueléticas nos membros 

superiores e sua relação com diversas variáveis, quer sejam estas relativas a 

características do individuo (género), quer sejam relativas à sua prática instrumental 

(instrumento praticado, grau frequentado, anos de prática instrumental, tempo de 

estudo). Para controlo, à semelhança do estudo efetuado por Fry e Rowley (1989), os 

resultados serão também comparados com a incidência destes problemas em alunos do 

ensino regular não praticantes de nenhum instrumento de cordas friccionadas. 

Ao longo deste capítulo e do próximo iremos focar-nos no estudo epidemiológico 

que deu origem a esta dissertação. Deste modo, serão apresentados os procedimentos 

metodológicos usados, nomeadamente o desenho do estudo e questionário e 

recrutamento de participantes, e de seguida os dados obtidos e respetiva análise. 

 

3.2. Desenho do estudo e questionário 

A investigação realizada é de caráter observacional descritivo, tendo sido feita 

através de inquéritos, à semelhança do estudo realizado por Fry e Rowley (1989), e 

através dela pretendeu-se: 

1. Avaliar a prevalência de dor e lesões músculo-esqueléticas nos membros 

superiores em estudantes de música cujo instrumento que tocam pertença à 

família das cordas friccionadas, relacionando-a com fatores como o género, 

instrumento praticado, grau que frequentam, anos de prática do 

instrumento e tempo que dedicam ao seu estudo. 

2. Avaliar a prevalência de dor e lesões músculo-esqueléticas nos membros 

superiores em alunos do ensino regular (não praticantes de nenhum 
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instrumento pertencente à família das cordas friccionadas), comparando os 

resultados com os obtidos para os estudantes de música; 

3. Comparar os dados obtidos com as conclusões do estudo realizado por Fry e 

Rowley (1989); 

4. Contribuir para a promoção da implementação de práticas saudáveis na 

aprendizagem da técnica instrumental base, através do levantamento e 

compilação de uma série de exercícios e técnicas de 

aquecimento/alongamento que visem a prevenção de lesões dos membros 

superiores. 

 

Deste modo, foram desenhados dois questionários distintos, um para cada um dos 

grupos em estudo, sendo estes grupos os seguintes: 

• Grupo A - Alunos do 3º ciclo (7º, 8º e 9º ano) e secundário (10º, 11º e 12º ano) 

que estudem música e cujo instrumento que estudam pertença à família das 

cordas friccionadas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo). 

 

• Grupo B - Alunos do 3º ciclo (7º, 8º e 9º ano) e secundário (10º, 11º e 12º ano) 

do ensino regular que não pratiquem nenhum instrumento pertencente à 

família das cordas friccionadas. 

 

Para que fosse possível abranger uma amostra maior e mais diversificada de alunos, 

foi decidido que os questionários seriam de preenchimento online através da 

disponibilização de um link. Para a elaboração dos mesmos, após alguma pesquisa e 

testagem, foi decidido que a plataforma a utilizar seria o Google Forms.   

        As questões desenhadas nos questionários implementados tiveram por base a 

investigação de Fry e Rowley e o questionário Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 

(DASH) (Institute for Work & Health, 2014), tendo sido utilizada a versão Portuguesa do 

mesmo, cuja tradução é da responsabilidade do Dr. Joseph dos Santos e do Dr. Rui 

Gonçalves (Santos & Gonçalves, 2005). O DASH trata-se de um questionário de 30 

questões que visa averiguar os sintomas sentidos pelo individuo ao nível dos membros 
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superiores, assim como a sua capacidade para desempenhar determinadas atividades 

(Institute For Work & Health, 2014; Santos & Gonçalves, 2005).  

        Para esta investigação as informações requeridas e questões inseridas no 

questionário implementado ao grupo A (anexo 1) foram as seguintes: 

Secção 1 

Questões relacionadas com as informações pessoais: 

1. Idade  

2. Género 

3. Distrito de residência 

 

Questões relacionadas com a atividade instrumental: 

4. Estabelecimento de ensino musical que frequentado (não obrigatória) 

5. Instrumento praticado 

6. Grau 

7. Há quantos anos tocas o teu instrumento? 

8. Em média, quantos dias por semana dedicas ao estudo do teu instrumento? 

9. Em média, quantas horas por dia dedicas ao estudo do teu instrumento? 

10. Qual é o número máximo de horas por dia que dedicas ao estudo do teu 

instrumento? 

 

Questões relacionadas com a prevalência de dor nos membros superiores: 

11. Tens, ou já tiveste alguma vez, dores ou lesões nos membros superiores (ombros, 

cotovelo, braço, pulso ou mão) cuja causa esteja relacionada com a prática do 

teu instrumento?  

12. Sentes, ou já sentiste alguma vez, dor nos membros superiores (ombros, 

cotovelo, braço, pulso, mão) cuja causa esteja relacionada com outras atividades 

que não a prática do teu instrumento (por exemplo: escrever, usar o telemóvel, 

prática de desporto, carregar a mala escolar ou instrumento, carregar objetos 

pesados, etc)? 

13. Se respondeste "sim" à questão anterior indica brevemente qual a causa (não 

obrigatória). 
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Secção 2 (a passagem ou não para esta secção do questionário depende da 

resposta selecionada na questão 11; caso fosse sim, o aluno avançaria para a secção 2 

do questionário, caso fosse não, o mesmo acabaria automaticamente após todas as 

questões obrigatórias da secção 1 terem sido respondidas) 

14. Indica a zona ou zonas do corpo onde experiencias ou experienciaste dores ou 

lesões (mão esquerda, mão direita, pulso esquerdo, pulso direito, braço 

esquerdo, braço direito, ombro esquerdo, ombro direito). 

15. Qual foi o tempo máximo de duração dessa dor/lesão (dias, semanas, meses, 

anos)? 

16. Classifica de 1 a 5 a dificuldade que sentiste em realizar as seguintes tarefas 

durante o período em que sentiste/sentes dor (1 – Nenhuma; 2 - Muito pouca; 

3 - Alguma dificuldade; 4 - Dificuldade significativa; 5 - Bastante dificuldade): 

a. Tocar o teu instrumento com a tua técnica normal 

b. Tocar o teu instrumento tão bem como gostarias. 

c. Tocar o teu instrumento tanto tempo quanto gostarias. 

17. Alguma vez recorreste a alguma forma de tratamento para as tuas 

dores/lesões? 

18. Sentes que essa dor te afeta na realização de tarefas e movimentos, no teu dia-

à-dia, não relacionados com a prática do teu instrumento? 

19. Tens o hábito de realizar exercícios de aquecimento/alongamento dos 

membros superiores antes/durante/após a prática do teu instrumento? 

 

        As informações requeridas e questões inseridas no questionário implementado ao 

grupo B (anexo 2) foram as seguintes: 

Secção 1 

Questões relacionadas com as informações pessoais: 

1. Idade  

2. Género 

3. Distrito de residência 

 

Questões relacionadas com a atividade escolar 
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4. Estabelecimento de ensino frequentado 

5. Ano de escolaridade 

Questões relacionadas com a prática instrumental para fins de seleção dos 

alunos que se inserem nos requisitos necessários ao grupo B relativamente a 

este tópico (não devem ser praticantes de algum instrumento de cordas 

friccionadas) 

6. Tocas algum instrumento musical? 

7. Se respondeste sim à questão anterior, por favor especifica qual o 

instrumento e há quanto tempo o tocas. 

Questões relacionadas com a prevalência de dor/lesões músculo-esqueléticas 

nos membros superiores 

8. Tens, ou já tiveste alguma vez, dores ou lesões nos membros superiores 

(ombros, cotovelo, braço, pulso ou mão)? 

 

Secção 2 (a passagem ou não para esta secção do questionário depende da 

resposta selecionada na questão 8; caso seja sim, o aluno avançará para a secção 2 do 

questionário, caso seja não, o mesmo acabará automaticamente após todas as 

questões obrigatórias da secção 1 terem sido respondidas) 

9.  Assinala a(s) atividade(s) que pensas ter(em) causado essas dores ou 

lesões: prática de desporto; prática de outra atividade extracurricular; 

escrever; carregar a mala escolar; utilização do telemóvel; utilização do 

computador; não sei; outra opção.  

10. Indica a zona ou zonas do corpo onde experiencias ou experienciaste dores 

ou lesões (mão esquerda, mão direita, pulso esquerdo, pulso direito, braço 

esquerdo, braço direito, ombro esquerdo, ombro direito) 

11. Qual foi o tempo máximo de duração dessa dor/lesão? 

12. Classifica de 1 a 5 a dificuldade que sentiste em realizar as seguintes tarefas 

durante o período em que sentiste/sentes dor (1 – Nenhuma; 2 - Muito 

pouca; 3 - Alguma dificuldade; 4 - Dificuldade significativa; 5 - Bastante 

dificuldade): 
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a) Realizar as atuas atividades quotidianas normalmente; 

b) Realizar as tarefas escolares pedidas; 

13. Alguma vez recorreste a alguma forma de tratamento para as tuas 

dores/lesões? 

 

A questão 7. deste último questionário levou à exclusão das respostas de três 

alunos, uma vez que estes indicaram tocar instrumentos pertencentes à família das 

cordas friccionadas (nomeadamente, violino e violoncelo).  

 

3.3. Recrutamento de participantes   

Como referido, um dos objetivos desta investigação é a comparação dos dados 

referentes à prevalência de dores/lesões músculo-esqueléticas em dois grupos distintos 

de participantes. Deste modo, o primeiro, ao qual iremos chamar grupo A de aqui em 

diante, é constituído por estudantes de música praticantes de instrumentos 

pertencentes à família das cordas friccionadas; e o segundo, grupo B, é constituído por 

alunos do ensino regular que não tocam nenhum dos instrumentos referidos. Os dois 

grupos tinham apenas como requisito comum que fossem alunos do 3º ciclo do ensino 

básico (7º, 8º ou 9º ano) ou secundário (10, 11º ou 12º ano), uma vez que se esperava 

obter uma amostra de alunos do grupo A que já possuísse algum tempo de prática do 

instrumento.  

O processo de recrutamento dos participantes decorreu entre fevereiro e março de 

2021 e foi idêntico para ambos os grupos, envolvendo os seguintes passos: 

1) Levantamento dos endereços de email do maior número possível de escolas de 

música e de escolas do ensino regular (básico e secundário) através das 

informações disponíveis online. 

2) Elaboração dos emails a enviar a cada um dos grupos de instituições 

mencionados (anexos 4 e 5) a fim de lhes ser formalmente apresentada a 

investigação, o questionário a ser aplicado aos alunos e o pedido de colaboração 

no reencaminhamento aos encarregados de educação dos alunos do email a eles 
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destinado (anexos 3 e 5), que por sua vez solicita a colaboração dos seus 

educandos no preenchimento do questionário online. 

3) Envio dos emails às respetivas instituições. No total foram contactadas 62 

instituições de ensino da música (através de contacto com as respetivas 

direções) e 131 instituições do ensino regular (através de contacto com as 

respetivas associações de pais) localizadas de Norte a Sul do país. 

4) O período de recolha de dados decorreu entre fevereiro e abril, tendo sido 

recebidas um total de 117 respostas ao questionário destinado aos alunos do 

ensino especializado da música (grupo A) e 70 respostas ao questionário 

destinado aos alunos do ensino regular (grupo B) (sendo que três destas não 

puderam ter sido tidas em consideração para esta investigação pelo motivo 

anteriormente mencionado). 
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4. Resultados e análise de resultados 
 

4.1. Grupo A 

 

4.1.1. Caracterização dos participantes 

 

A amostra estudada nesta investigação é constituída por 117 estudantes de 

música cujo instrumento que tocam pertence à família das cordas friccionadas e que se 

encontram a frequentar o 3º ciclo do ensino básico ou o secundário.  

A média de idades é de aproximadamente 13.5 (figura 1), sendo 82 (70,1%) do 

género feminino e 35 (29,9%) do género masculino (figura 2). O distrito mais 

representado nesta amostra é Setúbal (26,5%), seguido do Porto (24,8%) (figura 3). 

 

 

 

Figura 1: Distribuição da amostra por idade 
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Figura 2: Distribuição da amostra por género 

 

 

 

 

Figura 3: Distribuição da amostra por distrito de residência 
 

 

 

35

82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Género

Masculino Feminino

10
9

7

1 1
2

15

29

31

9

3

0

5

10

15

20

25

30

35

Distritos de residência

Aveiro Braga Coimbra Faro Guarda Leiria Lisboa Porto Setúbal Viseu Santarém



 

55 
 

4.1.2. Questões relacionadas com a atividade instrumental: 
 

Em relação ao ponto “Estabelecimento de ensino musical frequentado”, foi 

decidido que a resposta ao mesmo seria de caracter não obrigatório, sendo que, de um 

total de 117 alunos inquiridos, 103 responderam a este item. Através dos dados obtidos 

podemos saber que participaram alunos de, pelo menos, 16 instituições diferentes, 

tendo tido o Conservatório de Música da Jobra (Albergaria-a-Velha) um maior número 

de alunos a responder, seguido do Conservatório Bomfim (Braga), da Escola de Música 

de Perosinho (Vila Nova de Gaia) e do Conservatório Regional de Setúbal (figura 4). 

 

 

 

Figura 4: Distribuição da amostra por estabelecimento de ensino musical frequentado 
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No que diz respeito ao instrumento musical que tocam, a esmagadora maioria 

dos alunos estuda violino (n= 87; 74%); em muito menor número seguem-se os alunos 

que tocam violoncelo (n= 13; 11%), depois viola de arco (n=10; 9%) e, por fim, 

contrabaixo (n=7; 6%) (figura 5). 

 

Figura 5: Distribuição da amostra por instrumento musical praticado 

 

Relativamente ao grau de ensino musical em que se encontram no presente ano 

letivo de 2020/2021, existe uma maior distribuição de participantes pelos graus 4 (n=38; 

33%), 3 (n=25; 21%) e 5 (n=18; 15%) (figura 6). 
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No que diz respeito aos anos de prática do instrumento, encontram-se em maior 

número os participantes com 4 anos de prática (n=22), seguidos dos alunos com 7 anos 

(n=18) e em terceiro os alunos com 5 anos (n=14), ainda que muito perto no número de 

participantes com 3 anos de prática instrumental (n=13) (figura 7) 

 

 

Em relação aos hábitos de estudo instrumental dos alunos inquiridos, em 

resposta à questão “Em média, quantos dias por semana dedicas ao estudo do teu 

instrumento?”, uma maior percentagem afirmou estudar em média 3 dias por semana 

(n=33, 28%), tendo havido uma percentagem um pouco menor, mas bastante 

significativa de alunos que afirmam estudar 4 (n=23, 20%) e 5 (n=23, 20%) dias por 

semana. Através destes dados, podemos concluir que a maioria (68%) estuda em 

média entre 3 a 5 dias por semana. 

 

1

3

13

22

14

11

18

10

8
9

2

5

1

0

5

10

15

20

25

Anos de prática do instrumento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Figura 7: Distribuição da amostra por anos de prática instrumental 



 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à questão “Em média, quantas horas por dia dedicas ao estudo do teu 

instrumento?”, a grande maioria afirmou estudar entre 30 minutos a 1 hora (n=71, 

61%), como podemos ver na figura 9.  

 

 

 

Figura 9: Média de horas de estudo instrumental por dia 
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Por último, à questão “Qual é o número máximo de horas por dia que dedicas 

ao estudo do teu instrumento?”, a maioria afirmou estudar um máximo de uma a duas 

horas (n=39) e entre trinta minutos e uma hora (n=35) (figura 10). 

 

 

Figura 10: Número máximo de estudo instrumental por dia 
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membros superiores (ombros, cotovelo, braço, pulso ou mão) cuja causa esteja 

relacionada com a prática do teu instrumento?”, 80 (68%) responderam 
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contraído uma lesão. 37 (32%) dos inquiridos responderam negativamente.  

Desta última questão retira-se o universo de alunos que apresentaram queixas 

(n=80), sendo estes o alvo da nossa análise na secção 2 do questionário.  
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Ainda na secção 1 do questionário, foi colocada uma última questão com duas 

partes. A primeira, de caráter obrigatório, pretendia saber se os inquiridos já haviam 

experienciado alguma vez dor nos membros superiores (ombros, cotovelo, braço, 

pulso ou mão) cuja causa estivesse relacionada com outras atividades que não a 

prática do seu instrumento (por exemplo: escrever, usar o telemóvel, prática de 

desporto, carregar a mala escolar ou instrumento, carregar objetos pesados, etc). A 

esta questão 77 (66%) dos inquiridos responderam afirmativamente, enquanto 40 (34%) 

responderam negativamente (figura 12), valores comparativamente bastante próximos 

dos obtidos na questão anterior.  

A última questão colocada, de resposta e aberta, requeria que os inquiridos que 

tivessem respondido “sim” à pergunta anterior explicitassem quais as causas que 

pensam terem estado associadas a essas dores. Este item era de carater não obrigatório, 

no entanto dos 77 inquiridos que responderam que sim à questão anterior, todos, 

exceto um, indicaram a/as causas. Para tratamento dos dados as mesmas puderam ser 

agrupadas em 5 categorias: prática de desporto, sendo esta a causa mais comum; 

carregar objetos pesados; escrever manualmente (subentenda-se como usando caneta 

ou lápis); uso do computador; uso do telemóvel. Na figura 13 podemos observar mais 

concretamente os resultados obtidos. 
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Após a questão anterior, é encerrada a secção 1 do questionário. Os 80 inquiridos 

que responderam afirmativamente em relação à ocorrência de dores ou lesões 

relacionadas com a prática instrumental foram direcionados para a secção 2, tendo os 

restantes 37 sido informados de que o questionário havia chegado ao fim. 

A primeira questão desta secção solicita que os inquiridos indiquem a zona ou 

zonas do corpo onde experienciam ou experienciaram dores ou lesões. As três zonas 

mais indicadas foram o ombro esquerdo (n=48), o ombro direito (n=42) e a mão 

esquerda (n=40) (figura 14).  

 

Relativamente à segunda questão, “Qual foi o tempo máximo de duração dessa 

dor/lesão?”, 39% (n=31) responderam ter sido entre 1 dia e 1 semana, e 28% (n=23) 

responderam ter durado 1 dia. 
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A elaboração da terceira questão teve por base o questionário Disabilities of the 

Arm, Shoulder and Hand (DASH) (Institute For Work & Health, 2014; Santos & Gonçalves, 

2005). Nela era pretendido que os inquiridos classificassem de 1 a 5 a dificuldade que 

tiveram na realização de tarefas específicas durante o período em que sentiram dor, 

sendo que 1 seria “nenhuma”, 2 “muito pouca”, 3 “alguma dificuldade”, 4 “dificuldade 

significativa” e 5 “bastante dificuldade”. 

Relativamente à dificuldade em tocar o respetivo instrumento tão bem como 

gostaria, apesar de um maior número de alunos ter classificado esta dificuldade como 3 

(n=26), um número bastante próximo de alunos assinalou o nível 4 (n=24) (“dificuldade 

significativa”) (figura 16). 

Quando à dificuldade de tocar com a sua técnica normal, a maior parte dos 

alunos (n=42) classificou-a como 3 (“alguma dificuldade”), tendo um número 

significativo de alunos também a classificado como 2 (n=22) (“muito pouca”) (figura 17). 

Por último, quanto a tocar o instrumento tanto tempo quanto gostariam, a 

maioria dos inquiridos indicaram os níveis de dificuldade 3 (n=31) e 4 (n=30) (figura 18). 
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Figura 16: Classificação da dificuldade sentida em tocar o instrumento tão bem quanto gostaria 
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Figura 18: Classificação da dificuldade sentida em tocar o instrumento tão bem quanto gostaria 

 

Seguidamente, quando questionados se alguma vez haviam recorrido a alguma 

forma de tratamento para essas dores/lesões, cerca de dois terços dos participantes 

responderam que não (n=53, 66%) e um terço respondeu que sim (n=27, 34%) (figura 

19). 
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Relativamente à existência de dificuldades na realização de tarefas e movimentos não 

relacionados com a prática do instrumento 51% dos inquiridos respondeu “não” (n=41) 

e 49% respondeu “sim” (n=39) (Figura 20). 

 

 

Figura 20: Existência de dificuldade na realização de tarefas e movimentos não relacionados com a prática do 
instrumento 
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teu instrumento?”, quase três quartos dos inquiridos responderam “não” (n=59, 74%) 

e apenas um quarto respondeu “sim” (n=21, 26%) (figura 21).  
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Figura 21: Existência de hábitos de realização de exercícios de aquecimento/alongamento dos membros superiores 
ates/durante/após a prática do instrumento 
 

 

4.2. Grupo B 
 

4.2.1. Caracterização dos participantes 
 

A amostra estudada nesta investigação é constituída por 67 estudantes do 

ensino regular, não praticantes de nenhum instrumento pertencente à família das 

cordas friccionadas, e que se encontram a frequentar o 3º ciclo do ensino básico ou o 

secundário.  

A média de idades é de aproximadamente 15.4 (figura 22), sendo 42 (63%) do 

género feminino e 25 (37%) do género masculino (figura 23). O distrito mais 

representado nesta amostra é Lisboa (30%), seguido do Porto (27%) (figura 24). 
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Figura 22. Distribuição da amostra por idade 

 

 

 

 

Figura 23: Distribuição da amostra por género 

 

10

7

5

7

11

19

7

1

0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Idade

12 13 14 15 16 17 18 19 20 Acima de 20

25

42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Género

Masculino Feminino



 

69 
 

 

Figura 24: Distribuição da amostra por distrito de residência 

 

 

4.2.2. Questões relacionadas com a atividade escolar 
 

Em relação ao ponto “Estabelecimento de ensino frequentado”, à semelhança 

do procedimento adotado para o Grupo A, foi decidido que a resposta a esta questão 

seria de caracter não obrigatório, sendo que de um total de 67 alunos inquiridos, 40 

responderam a este item. Através dos dados obtidos podemos saber que participaram 

alunos de, pelo menos, 14 instituições diferentes, tendo tido a Escola Secundária 

Vergílio Ferreira (Lisboa) um maior número de alunos a responder, seguida da Escola 

Secundária Abel Salazar (Porto) (Figura 25). 

 

5

2

8

1 1

20

18

8

3

1

0

5

10

15

20

25

Distritos de residência

Braga Bragança Coimbra Évora Leiria Lisboa Porto Setúbal Vila Real Viseu



 

70 
 

 

Figura 25: Distribuição da amostra por estabelecimento de ensino 

 

Relativamente ao ano de escolaridade frequentado no ano letivo de 2020/2021, 

como podemos observar na figura 26, existe um maior número de alunos a frequentar 

o 12º ano (n=20, 30%), o ano escolar menos representado pela amostra é o 9º (n=5, 8%) 

e os restantes anos encontram-se relativamente equiparados em número de alunos, 

apresentando entre 9 a 12 por cada ano (figura 26). 

 

 

Figura 26: Distribuição da amostra por ano de escolaridade 
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4.2.3. Questões relacionadas com a prática instrumental (para fins de 

seleção dos alunos que se inserem nos requisitos necessários ao grupo B relativamente 

a este tópico - não devem ser praticantes de algum instrumento de cordas friccionadas) 

 

Seguidamente, os inquiridos foram questionados se praticam ou não algum 

instrumento musical, especificando de seguida qual, caso tenham respondido 

afirmativamente. Esta questão teve o intuito de averiguar quais os participantes que 

não se encaixavam dentro daquilo que era requerido para o grupo de alunos que se 

pretendia estudar, mais concretamente, não ser praticante de nenhum instrumento que 

pertença à família das cordas friccionadas. Desta forma, como podemos observar na 

figura 27, inicialmente 25 alunos responderam afirmativamente e 45 responderam 

negativamente. No entanto, desses 25, 2 indicaram tocar violino e 1 indicou tocar 

violoncelo (figura 29). Deste modo, os dados pertencentes a estes participantes não 

puderam ser tidos em consideração para este estudo, tendo lhes sido, no entanto, dada 

a oportunidade de responderem ao questionário do grupo A através da disponibilização 

do link para o mesmo. Assim sendo, pertencem a esta amostra 22 (33%) alunos 

praticantes de um ou mais instrumentos e 45 (68%) alunos não praticantes de nenhum 

(figura 28). 

 

 

Figura 27: Distribuição da amostra inicial (n=70) por quem pratica e não pratica um instrumento musical 
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Figura 28: Distribuição da amostra estudada (n=67) por quem pratica e não pratica algum instrumento musical (não 
pertencente à família das cordas friccionadas) 

 

 

 

Figura 29: Distribuição da amostra (inicial) por instrumento que praticam 
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4.2.4. Questões relacionadas com a prevalência de dor/lesões 

músculo-esqueléticas nos membros superiores 
 

Relativamente à questão “Tens, ou já tiveste alguma vez, dores ou lesões nos 

membros superiores (ombros, cotovelo, braço, pulso ou mão?”, 38 (57%) responderam 

afirmativamente, tendo 22 (33%) relatado já ter experienciado dores e 16 (24%) já 

contraído uma lesão. 29 (32%) dos inquiridos responderam negativamente.  

Desta última questão retira-se o universo de alunos que apresentaram queixas 

(n=38), sendo estes o alvo da nossa análise na secção 2 do questionário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira questão da segunda secção do questionário solicita que os inquiridos 

indiquem qual ou quais as atividades que pensam ter sido a causa dessas dores ou 

lesões. As causas mais indicadas foram a prática de desporto (n=23) e carregar a mala 

escolar (n=14) (figura 31). A maioria dos alunos que selecionaram a opção “outra 

causa” (n=5) explicitaram que as dores/lesões estiveram relacionadas com 

acontecimentos como quedas/acidentes, com exceção de um dos participantes que 

relatou que estariam relacionadas com a prática do seu instrumento (trompete).  
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Figura 30: Prevalência de dores ou lesões nos membros superiores 
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Figura 31: Causas de dor/lesões reportadas 

 

Seguidamente é lhes questionado qual a zona ou zonas do corpo onde 

experienciam ou experienciaram dores ou lesões. As duas zonas mais indicadas foram 

a mão direita (n=17) e o ombro direito (n=14), estando as restantes bastante 

equiparadas em termos de incidência de dores/lesões (n≥7 ꓥ n≤9) (figura 32). 

 

Figura 32: Distribuição pelas zonas do corpo em que os inquiridos reportaram ter experienciado dores/lesões 
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Relativamente à terceira questão desta secção, “Qual foi o tempo máximo de 

duração dessa dor/lesão?”, 32% (n=14) responderam ter sido entre 1 dia e 1 semana 

e 21% (n=8) responderam ter durado 1 dia. 

 

 

Figura 33: Tempo máximo de duração das dores/lesões 

 

À semelhança do questionário aplicado ao grupo A, a questão seguinte teve por 

base o questionário Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) (Institute For 

Work & Health, 2014; Santos & Gonçalves, 2005). Nela era pretendido que os inquiridos 

classificassem de 1 a 5 a dificuldade que tiveram na realização de tarefas específicas 

durante o período em que sentiram dor, sendo que 1 seria “nenhuma”, 2 “muito pouca”, 

3 “alguma dificuldade”, 4 “dificuldade significativa” e 5 “bastante dificuldade”. 

Quando à dificuldade em realizar as suas atividades quotidianas normalmente, a 

maior parte dos alunos (n=12) classificou-a como 3 (“alguma dificuldade”), no entanto, 

tendo um número significativo de alunos também a classificado como 2 (n=9) (“muito 

pouca”) e 5 (n= 7) (“bastante dificuldade”) (figura 35).  

Relativamente à dificuldade em realizar as tarefas escolares solicitadas, a mesma 

quantidade de alunos classificaram-na como 1 (“nenhuma”) e 3 (“alguma dificuldade”) 

(n=11) (figura 36). 
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Figura 34: Classificação da dificuldade sentida em realizar as atividades quotidianas normalmente 

 

 

 

 

 

Figura 35: Classificação da dificuldade sentida em realizar as tarefas escolares pedidas 
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Por último, quando questionados se alguma vez haviam recorrido a alguma 

forma de tratamento para essas dores/lesões, 55% responderam que sim (n=21) e 45% 

respondeu que não (n=17) (figura 37). 

 

 

Figura 36: Utilização de alguma forma de tratamento para as dores/lesões 
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4.3. Análise dos resultados  
 

O número de resultados obtidos para cada grupo acabou por ser bastante díspar, 

sendo a amostra para o grupo A de 117 alunos e para o grupo B de 67 alunos. Podemos 

atribuir esta diferença de números ao facto de existir uma maior facilidade por parte 

das direções e secretarias dos conservatórios de música em fazer chegar o pedido de 

colaboração aos encarregados de educação. Apesar de no caso das escolas do ensino 

regular a maior parte dos emails ter sido endereçado às associações de pais, pelas 

respostas obtidas por parte das mesmas foi possível perceber que o contacto com os 

restantes encarregados de educação nem sempre lhes é possível, quer por falta de 

acesso aos endereços de email ou de autorização para entrar em contacto com os 

mesmos. 

Em termos de idades, para o grupo A estas variaram entre os 12 e os 20, e para 

o grupo B entre os 12 e os 19, sendo, no entanto, a média de idades superior no grupo 

B (≈ 15.4) comparativamente ao grupo A (≈ 13.5). 

Relativamente ao género, em ambos os grupos predomina o género feminino em 

percentagens relativamente aproximadas, como se pode observar na tabela 1. 

 GRUPO A GRUPO B 

Nº DE ALUNOS 117 67 

MÉDIA DE IDADES ≈ 13.5 ≈ 15.4 

GÉNERO Feminino 82 (70%) 42 (63%) 

Masculino 35 (30%) 25 (37%) 

Tabela 1: Caracterização da amostra de cada grupo 

 

Em relação à prevalência de dores ou lesões nos membros superiores, 

relacionadas com a prática instrumental para o Grupo A, a percentagem de alunos que 

experienciaram lesões foi de 68% para este último grupo e 57% para o grupo B.  

Em relação à percentagem de alunos que experienciaram apenas dor, esta foi de 

61% para o grupo A e 33% para o grupo B. Por outro lado, relativamente à percentagem 
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de lesões reportadas, o grupo B foi o que apresentou maior prevalência com uma 

percentagem 24%, enquanto para o grupo A esta foi apenas de 7% (tabela 2). 

Mais especificamente em relação ao grupo A, quando observados os resultados 

obtidos para a prevalência de dores/lesões músculo-esqueléticas nos membros 

superiores, os mesmos não diferem muito um do outro quer esteja a causa relacionada 

com a prática instrumental ou não, existindo uma percentagem apenas ligeiramente 

superior de alunos a reportar dores/lesões relacionadas com a prática do instrumento 

(68%) relativamente àqueles que afirmam já ter experienciado esses problemas mas 

com outras causas associadas (66%) (tabela 2).  

 

 

Para ambos os grupos, a causa de dor mais reportada (sendo que para o grupo A 

estamos a considerar apenas as respostas relativas às dores/lesões não relacionadas 

com a prática instrumental) foi a prática de desporto, seguindo-se de carregar objetos 

pesados/mala escolar e, em terceiro, escrever à mão. 

Entrando na segunda parte do questionário, para o grupo A as questões que se 

seguem serão sempre relativas à existência de dores/lesões causadas pela prática 

instrumental. Deste modo, relativamente às zonas em específico dos membros 

superiores onde foram mais repetidamente reportadas dores ou lesões, para o grupo A 

 GRUPO A  
 

GRUPO B 
Causa relacionada 

com a prática 
instrumental  

Causa não 
relacionada 

com a prática 
instrumental 

 
 
 

PREVALÊNCIA 
DE DORES OU 

LESÕES 

“Sim, já 
senti 
dores” 
 

 
72 (61%) 

 
 
 

80 
(68%) 

 
 
 

77 
(66%) 

 
22 (33%) 

 
 

38 
(57%) 

“Sim, já 
contraí 
uma 
lesão” 

 
8 (7%) 

 
16 (24%) 

 
“Não” 

 
37 (32%) 

 

 
40 (34%) 

 
29 (43%) 

Tabela 2: Prevalência de dores ou lesões em cada grupo 
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foram o ombro esquerdo, ombro direito e mão esquerda, enquanto para o grupo B 

foram a mão direita e o ombro direito (tabela 3). 

GRUPO A 
 

GRUPO B 

 
 

Direita                                             Esquerda 

 
 
Direita                                             Esquerda 

Tabela 3: Zonas dos membros superiores com maior incidência de sores/lesões para cada grupo 

 

Relativamente à duração das dores/lesões, para ambos os grupos as respostas 

mais frequentes foram “1 dia” e “entre 1 dia e 1 semana”, sendo de notar, no entanto, 

uma maior percentagem de alunos a assinalar a opção “mais de 1 ano” no grupo A (10%) 

comparativamente ao grupo B (5%). 

Por último, comparando os resultados obtidos relativamente à utilização de 

alguma forma de tratamento para as dores/lesões, as respostas de cada um dos grupos 

apresentam uma notável discrepância, como podemos observar na tabela 4: 

 

 GRUPO A GRUPO B 

SIM 34% 55% 

NÃO 66% 45% 

Tabela 4: Utilização de alguma forma de tratamento para as dores 

 

Esta discrepância e o facto de existir uma maior predominância de alunos que 

recorreram a tratamento no grupo B poderá dever-se ao facto de, como já foi observado 

anteriormente, este grupo também ter indicado uma percentagem de lesões 

relativamente próxima da percentagem de dores, ao contrário do grupo A no qual a 

grande maioria reportou sentir apenas dores (tabela 2).  
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4.3.1. Género e prevalência de dores ou lesões 
 

Grupo A 

Relativamente à relação entre o género e a prevalência de lesões músculo-

esqueléticas, foi observado que, para o sexo masculino, nenhum aluno reportou ter 

sofrido nenhuma lesão relacionada com a prática instrumental, no entanto a 

percentagem daqueles que reportaram sentir dores e daqueles que afirmaram nunca 

ter sofrido de nenhum desses problemas é bastante equilibrada (51% e 49% 

respetivamente). Em relação ao sexo feminino não se passa o mesmo, havendo um total 

de 76% de alunas a responder “sim”, sendo que destas, 66% afirmou ter sentido apenas 

dores e 10% já ter contraído alguma lesão. 

 

 

Quando questionados acerca da prevalência de dores ou lesões nos membros 

superiores cuja causa não estivesse relacionada com a prática instrumental, para o 

género masculino, coincidentemente, os resultados obtidos foram exatamente os 

mesmos; para o género feminino as percentagens são também bastante próximas das 

anteriores, existindo apenas um número ligeiramente mais reduzido de alunas a 

responder afirmativamente, como podemos observar na tabela 6 

 GRUPO A 

Masculino  Feminino 

 
 
 

PREVALÊNCIA 
DE DORES OU 

LESÕES 

“Sim, já 
senti 
dores” 
 

 
18 (51%) 

 
 
 

18 (51%) 

 
54 (66%) 

 
 
 

62 (76%) 

“Sim, já 
contraí 
uma 
lesão” 

 
0 (0%) 

 
8 (10%) 

 
“Não” 

 
17 (49%) 

 
20 (24%) 

 
 

Tabela 5: Prevalência de dores/lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores relacionadas com a prática 
instrumental para cada género 
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Grupo B 

Para o grupo B, observando a relação entre o género e a prevalência de lesões 

músculo-esqueléticas (tabela 7), podemos ver que, para o género masculino, os 

resultados foram bastante semelhantes àqueles observados anteriormente para o 

grupo A (no que a este diz respeito às dores/lesões causadas pela prática do 

instrumento), no entanto, para o género feminino observou-se uma diminuição 

significativa de estudantes a reportar terem alguma vez sentido dores ou contraído 

alguma lesão. Contrariamente aos resultados obtidos para o grupo A, ao passo que 

anteriormente havíamos observado que a totalidade das lesões haviam sido sofridas por 

estudantes do género feminino, para o grupo B a percentagem mais alta de lesões 

pertence ao sexo masculino. Por último podemos ainda observar que, apesar de o 

género feminino ter permanecido o mais afetado, para o grupo B a diferença entre os 

valores obtidos para cada género é significativamente menos acentuada, 

comparativamente aos valores obtidos para o grupo A. 

 

 GRUPO A 

Masculino  Feminino 

 
PREVALÊNCIA 
DE DORES OU 

LESÕES 

 
“Sim” 

 
18 (51%) 

 
59 (72%) 

 
“Não” 

 
17 (49%) 

 
23 (28%) 

 

Tabela 6: Prevalência de dores/lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores não relacionadas com a prática 
instrumental 

 GRUPO B 

Masculino  Feminino 

 
 
 

PREVALÊNCIA 
DE DORES OU 

LESÕES 

“Sim, já 
senti 
dores” 
 

 
6 (24%) 

 
 
 

13 (52%) 

 
16 (38%) 

 
 
 

22 (59%) 

“Sim, já 
contraí 
uma 
lesão” 

 
7 (28%) 

 
9 (21%) 



 

83 
 

 

Deste ponto em diante todas as variáveis sob observação serão referentes aos 

resultados obtidos para o grupo A. 

 

3.3.2. Instrumento praticado e prevalência de dores ou lesões 
 

Como observado anteriormente, a amostra consiste maioritariamente em 

estudantes de violino (n=87), existindo uma representação significativamente mais 

baixa dos restantes instrumentos (viola, n=10; violoncelo, n=13; e contrabaixo, n=7). 

Apesar de, devido à existência de números tão pequenos para a maioria dos 

instrumentos, não ser possível retirar conclusões firmes acerca da prevalência de dores 

e lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores para os estudantes de cada 

instrumento, foi considerado que os resultados obtidos deveriam ainda assim ser 

apresentados. Os mesmos podem ser então observados na tabela 8. 

 
“Não” 

 
12 (48%) 

 
 

 
17 (41%) 

 

Tabela 7: Prevalência de dores/lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores para cada género (grupo B) 

 Violino Viola Violoncelo Contrabaixo 

 
 
 

PREVALÊNCIA 
DE DORES OU 

LESÕES 

“Sim, já 
senti 

dores” 
 

 
53 (61%) 

 
6 (60%) 

 
 

 
10 (72%) 

 
3 (43%) 

“Sim, já 
contraí 

uma 
lesão” 

 
6 (7%) 

 
1 (10%) 

 
1 (7%) 

 
0 (0%) 

 
“Não” 

 
 

 
28 (32%) 

 
3 (30%) 

 
3 (21%) 

 
4 (57%) 

Tabela 8: Prevalência de dores/lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores em relação ao instrumento 
praticado 
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Através dos valores obtidos podemos observar que o instrumento cujos alunos 

sofrem de mais dores é o violoncelo e aquele cujos alunos menos reportaram 

dores/lesões foi o contrabaixo. Podemos observar que, apesar da grande diferença 

numérica de alunos que praticam violino comparativamente a viola, os resultados 

obtidos são bastante semelhantes para estes dois instrumentos, o que poderá fazer 

sentido dado que a posição corporal, movimentos e técnica necessária para os tocar é 

também bastante semelhante. 

 

3.3.3. Grau frequentado e prevalência de dores ou lesões 

Relativamente à relação entre o grau frequentado pelos participantes 

pertencentes ao grupo A no ano letivo de 2020/2021 e a prevalência de dores ou lesões, 

devemos ter em conta que, para que pudesse ser feita uma comparação mais justa entre 

os resultados obtidos ao nível destes dois parâmetros deveria haver um número 

semelhante de alunos para cada grau, o que não acontece. Deste modo, de maneira a 

podermos tratar os resultados e retirar conclusões acerca desta relação, os alunos foram 

divididos e agrupados, da forma mais equilibrada possível, em dois grupos: alunos do 

primeiro ao quarto grau, inclusive (n=69), e alunos no quinto ao oitavo grau, inclusive 

(n=48). 

Assim, estudando os resultados obtidos para cada um destes grupos observamos 

que a prevalência tanto de dores como de lesões é superior para o grupo com alunos 

em graus mais avançados (5º ao 8º grau) (figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

36%

60%

4%

1º - 4º grau

25%

65%

10%

5º - 8º grau

Não Sim, já senti dores Sim, já contraí uma lesão

Figura 37 Relação entre a prevalência de dores e lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores e o 
grau frequentado pelos participantes no ano letivo de 2020/2021 
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4.3.4. Anos de prática do instrumento e prevalência de dores ou 

lesões 
A fim de relacionar o tempo de prática instrumental de cada participante com a 

prevalência de dores ou lesões músculo-esqueléticas, à semelhança do que aconteceu 

anteriormente, foi decidido que, para um melhor tratamento dos dados, os alunos 

deveriam ser divididos em três grupos, de maneira a obter um número o mais 

semelhante possível de participantes para cada um. Deste modo, os grupos formados 

são constituídos por: alunos que possuem entre 1 e 4 anos de prática (n=39), 5 e 7 anos 

(n=43), e 8 e 14 anos de prática instrumental (n=35). 

 

 

 

Os resultados obtidos demonstram uma grande diferença entre os alunos que 

praticam o instrumento há 4 anos ou menos e aqueles que o praticam há 8 anos ou mais, 

sendo que, para esse primeiro grupo, nenhum aluno reportou ter sofrido lesão alguma 

e a percentagem de participantes a reportar ter sentido dores foi relativamente menor, 

ainda que preocupante. Curiosamente o grupo de alunos com 5 a 7 anos de prática 

instrumental foi o que apresentou uma maior percentagem de respostas negativas 

relativamente à prevalência de quaisquer problemas, mas, simultaneamente, uma 

maior percentagem de alunos que sofreram de lesões relacionadas com a prática 

instrumental.  

36%

64%

0%

1 - 4 anos

Não Sim, já senti dores Sim, já contraí uma lesão

39%

49%

12%

5 - 7 anos

17%

74%

9%

8 - 14 anos

Figura 38: Relação entre a prevalência de dores e lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores e os anos de 
prática instrumental 
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4.3.5. Tempo de estudo e prevalência de dores ou lesões 
 

• Dias de estudo por semana 

Ao nível do número médio de dias de estudo por semana, os resultados foram 

trabalhados comparando as respostas dadas ao nível da prevalência de dores ou lesões 

músculo-esqueléticas nos membros superiores dos alunos que reportaram estudar em 

média até três dias (n=51) e mais de três dias por semana (n=66). Os resultados obtidos 

encontram-se espelhados na figura 40 e demonstram que, apesar de as diferenças não 

serem extremas, existe um aumento dos casos de dores e lesões músculo-esqueléticas 

para os alunos que afirmam estudar mais de 3 dias por semana. 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Número médio de horas de estudo por dia 

Uma vez que a grande maioria dos alunos respondeu estudar em média 30 minutos 

a 1 hora por dia (n=71), para tratamento dos dados foram considerados dois grupos: 

alunos que estudam em média até 1 hora por dia (n= 87) e alunos que estudam em 

média mais de 1 hora por dia (n=30). À semelhança do que vimos anteriormente, os 

resultados obtidos demonstram novamente um aumento dos casos de dores e lesões 

entre os alunos que afirmam estudar mais tempo, no entanto agora com valores 

significativamente mais elevados em comparação com os alunos que afirmam estudar 

em média até 1 hora por dia (figura 40). 

39%

57%

4%

x ≤ 3

Não Sim, já senti dores Sim, já contraí uma lesão

26%

65%

9%

x > 3

Figura 39: Relação entre a prevalência de dores e lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores e o 
número médio de dias de estudo por semana (x). 
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• Número máximo de horas de estudo por dia 

Em relação ao número máximo de horas de estudo por dia, para tratamento dos 

dados foram novamente considerados dois grupos: alunos que afirmaram estudar no 

máximo até 2 horas por dia (n= 80) e alunos que reportaram estudar um tempo máximo 

diário superior a 2 horas (n= 37). Os resultados obtidos são bastante semelhantes aos 

observados relativamente ao número médio de horas de estudo diário, demonstrando 

novamente uma predominância significativa da prevalência de dores e lesões em alunos 

que afirmaram estudar mais tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

55%

5%

y ≤ 1

Não Sim, já senti dores Sim, já contraí uma lesão

7%

80%

13%

y > 1

42%

55%

3%

z ≤ 2

Não Sim, já senti dores Sim, já contraí uma lesão

8%

76%

16%

z > 2

Figura 40: Relação entre a prevalência de dores e lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores e o número 
médio de horas de estudo por dia (y). 

Figura 41: Relação entre a prevalência de dores e lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores e o número 
máximo de horas de estudo por dia (z). 
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4.4. Comparação com os resultados obtidos por Fry e Rowley 
 

Como referido anteriormente, a investigação apresentada teve por base um estudo 

realizado por Fry e Rowley em 1989. Ambas as investigações visam estudar a prevalência 

de dores músculo-esqueléticas nos membros superiores de dois grupos distintos de 

alunos: estudantes de música e estudantes do ensino regular. Não obstante, existem 

algumas diferenças entre os dois estudos. O método de recolha de dados de Fry e Rowley 

foi também a aplicação de questionários, no entanto, estes ocorreram pessoalmente e 

foram aplicados apenas em duas escolas, uma do ensino regular e uma do ensino 

especializado da música, sendo que nesta última foram inquiridos estudantes de todos 

os instrumentos lecionados. Por outro lado, na presente investigação, os questionários 

foram aplicados online, tendo como alvo o maior número de escolas do ensino regular 

e instituições de ensino da música possível (em Portugal), sendo ainda que, destas 

últimas, se pretendeu inquirir em específico apenas os alunos que tocassem 

instrumentos pertencentes à família das cordas friccionadas. Para além disto, ao passo 

que no estudo efetuado em 1989, na escola do ensino regular não foi feita nenhuma 

distinção entre os alunos que tocavam ou não algum instrumento; para o presente 

estudo foi pretendido que na amostra de alunos das escolas do ensino regular não 

existissem alunos que tocassem instrumentos pertencentes à família das cordas 

friccionadas. O nosso estudo pretendeu ainda, para além de averiguar a prevalência de 

dores músculo-esqueléticas, distinguir os alunos que apenas sentiram dores, daqueles 

que sofreram efetivamente de lesões. 

Para facilitar a análise e comparação, em relação às amostras estudadas por Fry e 

Rowley, iremos daqui em diante designar como grupo A’ a amostra de alunos 

pertencente à escola de música, e como grupo B’ a amostra de alunos pertencente à 

escola do ensino regular. 

Apesar de o nosso estudo ter sido aplicado a um número muito superior de escolas 

e instituições, as amostras obtidas para cada grupo de alunos são significativamente 

maiores na investigação levada a cabo pelos dois investigadores, tendo estes recebido 

um total de 169 respostas de alunos da escola de música e 348 respostas de alunos da 

escola do ensino regular. 



 

89 
 

Relativamente à prevalência de dores músculo-esqueléticas nos membros 

superiores (e lesões, no caso da nossa investigação), como podemos observar na tabela 

9, apesar de os resultados obtidos na presente investigação mostrarem uma ligeira 

diminuição da percentagem de estudantes de música a reportar esse tipo de problemas, 

assim como um aumento um pouco maior dessa percentagem para os alunos do ensino 

regular, é possível afirmar que a tendência para os estudantes de música serem mais 

afetados se mantém. 

 

 

 GRUPO A GRUPO B GRUPO A’ GRUPO B’ 

SIM 68% 57% 71% 50% 

NÃO 32% 43% 29% 50% 

Tabela 9: Prevalência de dores/lesões nos membros superiores para cada grupo em estudo em cada uma das 
investigações 

 

4.4.1. Idade 
 

Em relação à média de idades, no estudo dos dois investigadores as médias para 

ambos os grupos foram 14,4, ao passo que na nossa investigação existiu uma maior 

disparidade entre as idades dos participantes, havendo uma maior predominância de 

alunos mais novos no grupo A e de alunos mais velhos no grupo B, e resultando assim 

em idades médias um pouco mais distintas (13,5 para o grupo A e 15,4 para o grupo B). 

 

4.4.2. Género 
 

Ao nível do género, como apresentado anteriormente, nesta investigação a maioria 

dos participantes para ambos os grupos é do género feminino (70,1% no grupo A e 62,7% 

no grupo B). Verifica-se o mesmo na investigação de Fry e Rowley em relação ao grupo 

A’ (63% de participantes do género feminino), no entanto as percentagens foram muito 

mais equilibradas para o grupo B’ (52% de participantes do género feminino).  
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Relativamente à relação entre a prevalência de LME e o género dos participantes, 

podemos observar imediatamente que, à semelhança do que havíamos concluído 

analisando os resultados da nossa investigação, no estudo efetuado por Fry e Rowley o 

género feminino demonstrou ser também o mais afetado. Comparando os dois grupos 

amostrais em cada uma das investigações, verifica-se que, ao nível do género feminino, 

as percentagens de prevalência de LME seguem o mesmo padrão e variam entre grupos 

na mesma proporção: 76% e 73% para os grupos A e A’, respetivamente, e 59% e 56% 

para os grupos B e B’, respetivamente. Por outro lado, relativamente ao género 

masculino, o mesmo não acontece, tendo existido uma percentagem inferior de alunos 

do grupo A (51%) a reportar dores/lesões comparativamente com o grupo A’ (68%); e 

uma percentagem superior de alunos do grupo B (52%) em comparação com o grupo B’ 

(43%). 

 
 

4.4.3. Instrumento praticado 
 

Em relação aos instrumentos tocados pelos alunos dos grupos A e A’, não poderá ser 

feita uma comparação fiel, dado que na nossa investigação eram requeridos apenas 

participantes que tocassem instrumentos pertencentes à família das cordas friccionadas, 

ao passo que Fry e Rowley decidiram fazer um estudo mais alargado, envolvendo alunos 

de todos os instrumentos. Não obstante, iremos analisar os resultados obtidos em 

relação a este parâmetro. 

 GRUPO A GRUPO B GRUPO A’ GRUPO B’ 

M F M F M F M F 

 
Sim 

 
 

 
18 

(51%) 

 
62 

(76%) 

 
13 

(52%) 

 
22 

(59%) 

 
43 

(68%) 

 
77 

(73%) 

 
71 

(43%) 

 
102 

(56%) 

 
Não 

 
17 

(49%) 

 
20 

(24%) 
 

 
12 

(48%) 

 
17 

(41%) 
 

 
20 

(32%) 

 
29 

(27%) 

 
96 

(57%) 

 
79 

(44%) 

Tabela 10 Prevalência de dor/lesões em relação ao género (M = masculino; F = feminino) para cada grupo em estudo 
em cada uma das investigações.: 
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Apesar de a amostra total de alunos inquiridos pelos dois investigadores para o grupo 

A’ (n=169) ser superior à amostra de alunos pertencentes ao grupo A (n=117), uma vez 

que 84% (n= 142) dos inquiridos do grupo A’ tocavam piano (considerando também 

aqueles que o tocavam como segundo instrumento), o número de alunos nos restantes 

instrumentos era substancialmente inferior. Na tabela 11 podemos ver o número de 

alunos pertencentes ao grupo A’ que tocavam instrumentos da família das cordas 

friccionadas em comparação com a quantidade de alunos em cada um desses 

instrumentos no grupo A. 

 

 GRUPO A GRUPO A’ 

VIOLINO 87 48 

VIOLA 10 7 

VIOLONCELO 13 18 

CONTRABAIXO 7 5 

Tabela 11: Número de alunos praticantes de cada instrumento de cordas friccionadas em cada uma das 
investigações 

  

Segundo as conclusões retiradas por Fry e Rowley relativamente à prevalência de dor 

associada à prática de cada instrumento, de todos os instrumentos praticados (não só 

aqueles pertencentes à família das cordas friccionadas), o violoncelo foi o mais associado 

à dor nos membros superiores, com 94% dos alunos a reportar terem já sofrido com 

dores. Estes resultados coincidem com as observações realizadas após a nossa 

investigação, tendo existido também uma percentagem mais elevada de estudantes de 

violoncelo a reportar dores ou lesões. No entanto, tal como Fry e Rowley também 

afirmam, não é possível retirar conclusões com grande certeza uma vez que o número 

de alunos é significativamente reduzido. 

 

4.4.4. Causas de dor 
 

No estudo de Fry e Rowley, apenas os estudantes do ensino regular (grupo B’) foram 

questionados acerca das causas que pensavam terem originado as suas dores nos 

membros superiores, enquanto para os estudantes de música (grupo A’), a pergunta 
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colocada apenas visava conhecer a prevalência de dor relacionada com a prática 

instrumental. 

Na figura 42 podemos observar lado a lado os resultados obtidos em cada um dos 

estudos. Apesar de as três causas principais se manterem (ainda que não pela mesma 

ordem), na investigação recente podemos ver que foram reportadas causas que, 

naturalmente, no passado não haviam sido consideradas: a utilização do computador 

(n=6) e do telemóvel (n=6). Tendo estas duas causas sido porventura colocadas numa só 

categoria, o número total de alunos que as indicaram (n=12) seria superior ao daqueles 

que reportaram dores devido à escrita (n=9), que, como podemos observar na figura, na 

investigação de Fry e Rowley havia sido a principal causa apontada. 

De referir que, ao passo que, no grupo B’, seis alunos reportaram sentir dor causada 

pela prática de um instrumento musical, no grupo B apenas existe o relato de um aluno 

que explicitou ser essa a causa (ou uma delas), após selecionar a opção “outra causa”. 

Ficamos, no entanto, sem saber se os alunos deste último grupo que assinalaram a 

opção “outras atividades extracurriculares” também sofreram de lesões relacionadas 

com a prática instrumental, constituindo então este parâmetro uma falha na nossa 

investigação.  

3
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Carregar a mala escolar

Escrever manualmente

Utilização do computador
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Outra causa

Não sei

Grupo B

10

4

6

93

27

34
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Prática de desporto

Puxar, levantar ou carregar objetos pesados

Escrever manualmente

Prática de um instrumento musical

Outra causa

Não sei

Grupo B'

Figura 42: Causas da ocorrência de dores/lesões reportadas em cada uma das investigações pelos alunos do ensino regular 
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4.4.5. Duração da dor/lesões 

 

Quanto a este parâmetro, os resultados obtidos são bastante díspares. Ao passo que 

na atual investigação o tempo médio de duração das dores/lesões reportadas pelos 

alunos se encontra entre 1 dia e 1 semana para ambos os grupos amostrais em estudo, 

em relação à investigação de Fry e Rowley, o tempo médio reportado foi de 2 anos para 

o grupo A’ e 3 anos para o grupo B’. O intervalo de variação dos resultados para esta 

última investigação foi também muito maior, indo desde 1 semana até 12 anos, ao passo 

que na nossa investigação os resultados variam entre 1 dia e mais de 1 ano (não sendo 

possível saber ao certo quanto mais tempo duraram depois desse primeiro ano). 

Podemos concluir com os resultados obtidos que, enquanto nos grupos A’ e B’ a maior 

parte dos problemas sentidos são de longa duração; para os grupos A e B, apesar de 

existirem alunos cujos problemas chegam a atingir vários meses, e até mais de 1 ano, a 

maioria são de curta duração. 

 

4.4.6. Grau frequentado 

 

       Partindo do pressuposto de que a prevalência de dor estaria relacionada com o grau 

atingido pelos alunos, Fry e Rowley procuraram também estudar esta relação. Os 

resultados demonstraram que, como esperado, a maior prevalência estava associada 

aos alunos em graus mais elevados, no entanto, as diferenças estatísticas não foram 

consideradas suficientes para ser possível afirmar esta relação com muita firmeza. Já na 

investigação atual, os dados mostram também que a prevalência, tanto de dores como 

de lesões, é superior para o grupo com alunos em graus mais avançados (5º ao 8º grau), 

no entanto o número reduzido de alunos nestes últimos níveis torna também difícil 

realizar uma comparação totalmente justa. 
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      4.4.7. Tempo de estudo do instrumento 

 

Fry e Rowley decidiram usar dois indicadores para o tempo de estudo: o número 

médio e máximo de horas de estudo por dia. A fim de relacionar estes dois parâmetros 

com a prevalência de dores, tal como efetuado no nosso estudo, os investigadores 

separaram os participantes em dois grupos, da forma mais equilibrada possível, 

consoante as respostas dadas para cada um dos indicadores. Deste modo, relativamente 

ao número médio de horas de estudo diário, foram comparados os participantes que 

afirmaram estudar até 3 horas (n=105) e mais de 3 horas (n=64) por dia; e em relação 

ao número máximo de estudo diário, foram comparados os participantes que afirmaram 

estudar até 5 horas (n=75) e mais de 5 horas (n=94) por dia.  

Como mencionado anteriormente noutro capítulo, uma vez que os números que 

obtivemos na nossa investigação em relação a estes indicadores foram 

significativamente mais baixos, para equilibrar a quantidade de participantes em cada 

grupo a ser comparado, relativamente ao número médio de horas de estudo diário 

foram comparados os alunos que estudam até 1 hora (n=87) e mais de 1 hora (n=30) por 

dia, e em relação ao número máximo de horas de estudo diário foram comparados 

aqueles que estudam até 2 horas (n=80) e mais de 2 horas (n=37) por dia.  

Os resultados obtidos em cada uma das investigações podem ser observados na 

tabela 12. Relativamente ao Grupo A’, como já havia sido concluído por Fry e Rowley, 

podemos ver que a prevalência de dor é superior para os grupos de alunos que 

afirmaram estudar durante períodos de tempo mais longos, no entanto sem grande 

diferença estatística relativamente aos grupos que afirmaram estudar por menos 

tempo. Todavia, o estudo mais atual indica uma diferença bastante mais acentuada, 

com percentagens muito elevadas para a prevalência de dores ou lesões nos alunos que 

afirmam estudar mais horas. De notar ainda que isto acontece apesar do número geral 

de horas de estudo destes alunos (médio e máximo) ser significativamente mais baixo 

comparativamente ao dos alunos da escola abordada por Fry e Rowley. 
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 NÚMERO MÉDIO DE HORAS DE ESTUDO 
DIÁRIO (Y) 

NÚMERO MÁXIMO DE HORAS DE 
ESTUDO DIÁRIO (Z) 

 Grupo A Grupo A’ Grupo A Grupo A’ 

 Y ≤ 1 Y > 1 Y ≤ 3 Y > 3 Z ≤ 2 Z > 2 Z ≤ 5 Z > 5 

 
Sim 

 

 
52 (60%) 

 
28 (93%) 

 
73 (70%) 

 
47 (73%) 

 
46 (58%) 

 
34 (92%) 

 
50 (67%) 

 
70 (74%) 

 
Não 

 
35 (40%) 

 
2 (7%) 

 
32 (30%) 

 
17 (27%) 

 
34 (42%) 

 
3 (8%) 

 
25 (33%) 

 
24 (26%) 

Tabela 12: Número médio (Y) e máximo (Z) de horas de estudo instrumental por dia em cada uma das investigações 
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5. Conceção do “Guia para uma prática 

instrumental saudável” 
 

No âmbito da promoção de práticas instrumentais mais saudáveis a autora decidiu 

partilhar alguns dos conhecimentos adquiridos durante a realização deste projeto 

através a conceção de um guia prático. Neste é possível encontrar de forma breve e 

sucinta informações sobre o que são lesões músculo-esqueléticas, de que maneira as 

mesmas afetam os instrumentistas, quais são os seus principais sintomas e causas, e de 

que maneira podem ser prevenidas, apresentando algumas dicas úteis, estratégias de 

relaxamento disponíveis e, por fim, uma sequência de exercícios de aquecimento. Estes 

últimos consistem na adaptação de uma rotina de aquecimento publicada pela British 

Association por Performing Arts Medicine (2014). 

Após a seleção da informação iniciou-se a idealização da possível estrutura do guia, 

de maneira que a informação ficasse bem organizada, não causando dúvidas ao leitor. 

Alguns pontos foram ilustrados com imagens de maneira a tornar o documento 

esteticamente mais interessante. Para melhor entendimento dos exercícios de 

aquecimento explanados, a autora realizou ilustrações para cada um deles. 

Após a conclusão do referido documento, que se encontra em anexo (anexo 6), o 

mesmo foi enviado por email em formato PDF para todos os estabelecimentos de ensino 

musical que haviam sido inicialmente contactados para participação na investigação. 
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6. Conclusão 
 
 

No presente estudo foi possível constatar que, tal como Fry e Rowley haviam 

concluído em 1989, relativamente à prevalência de LME nos membros superiores, os 

estudantes de música continuam a ser mais afetados comparativamente aos estudantes 

do ensino regular e a percentagem de incidência destes problemas é preocupante em 

ambos os casos. 

É importante notar que as dores e lesões sofridas pelo grupo A são, tal como também 

indicam Fry e Rowley, o resultado de microtraumatismos ao longo do tempo, ou seja, do 

esforço repetido ao tocar o instrumento. Deste modo, para aqueles que apenas 

reportaram dores, a persistência das mesmas poderá futuramente levar a problemas 

mais graves, como foi já o caso de 7% dos alunos que indicaram já ter sofrido de lesões. 

Por outro lado, relativamente ao grupo B, o facto de a causa mais indicada ter sido a 

prática de desporto pode levar-nos a pensar que muitos dos problemas a que se 

referiram são o resultado de macrotraumatismos, ou seja, de um episódio específico que 

originou uma incapacidade imediata da zona afetada, o que explica o facto de a 

percentagem de lesões neste grupo ter sido significativamente superior (24%). Seria, no 

entanto, necessário uma investigação mais aprofundada acerca do tipo de lesões sofrido 

pelos alunos para podermos retirar conclusões mais firmes em relação a este ponto. Não 

obstante, os resultados relativos a este grupo são também alarmantes no que diz 

respeito às queixas cujas causas estão, à semelhança da prática instrumental, ligadas ao 

esforço repetido, como carregar a mala escolar ou escrever, ainda que a percentagem de 

alunos a indicar as mesmas tenha sido inferior. 

Em relação ao grupo A, o facto de a faixa etária predominante na amostra de alunos 

estudada ser dos 12 aos 14 anos (n=79), com um número de alunos com idades mais 

avançadas significativamente mais reduzido (n=38), pode ter impactado o resultado 

geral obtido para este grupo relativamente à prevalência de dores e lesões músculo-

esqueléticas nos membros superiores. É possível supor através de um estudo mais 

aprofundado dos dados obtidos (olhando nomeadamente para a relação entre a 

prevalência de dores/lesões e variantes como o grau frequentado, os anos de prática do 

instrumento e o tempo de estudo do mesmo), que, caso a população estudada fosse 
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predominantemente composta por alunos em graus mais elevados - consequentemente 

com mais anos de prática instrumental e associando ainda que o tempo de estudo 

necessário iria ser também superior -,  os dados relativos à prevalência de dores e lesões 

para este suposto grupo de alunos seria substancialmente mais elevado. Claro que, 

através desta investigação, podemos apenas supor que tal fosse o caso e para poder de 

facto retirar conclusões fieis seria necessário realizar outras investigações futuramente. 

Em suma, este estudo permitiu constatar a relevância e necessidade de promoção 

de hábitos saudáveis na prática instrumental logo desde o inicio da formação dos 

estudantes de música, tais como a integração de hábitos de aquecimento e alongamento 

do corpo na rotina de estudo, a importância de realizar pausas frequentes durante o 

mesmo e de nunca tocar com dores. 
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Parte B - Prática de ensino supervisionada 
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1. Caracterização da Escola artística do 

Conservatório de Música de Aveiro 

Calouste Gulbenkian 
 

O Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian (CMACG) foi criado 

em 1985, através da conversão do estabelecimento de ensino particular designado 

Conservatório Regional de Aveiro Calouste Gulbenkian, fundado em 1960, com o nome 

de Conservatório Regional de Aveiro (Conservatório de Música de Aveiro de Calouste 

Gulbenkian, Plano Estratégico de Desenvolvimento, 2013). Inicialmente tratava-se de 

uma associação cultural e destinava-se ao ensino da música, dança e artes plásticas. 

Funcionou, inicialmente, no então Liceu Nacional (atual Escola Secundária José Estevão) 

onde permaneceu durante dois anos, antes de ocupar mais tarde o edifício anexo à 

Igreja da Misericórdia. Em março de 1971, após a conclusão do edifício construído de 

raiz com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, o Conservatório passou a ocupar as 

atuais instalações (CMACG - Apresentação, n.d.). Este imóvel havia sido construído com 

o objetivo de ser uma Escola de Iniciação Artística onde fossem ministradas a Música, a 

Dança e as Artes Plásticas (Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian, 

Plano Estratégico de Desenvolvimento, 2013). 

 

1.1. Objetivo 

Para além da aprendizagem das artes, o Conservatório tem como grande 

objetivo, um maior contacto com a comunidade, devendo este ser realizado através da 

promoção das atividades artísticas nessa mesma comunidade, da criação das condições 

necessárias ao o usufruto das infraestruturas por parte da comunidade, da criação de 

condições necessárias ao envolvimento da comunidade na realização de atividades 

artísticas, de procurar envolver a comunidade na criação e concretização de atividades 

artísticas e da promoção de parcerias com várias entidades locais, regionais, nacionais e 

internacionais, com vista à prossecução de objetivos comuns (CMACG - Apresentação, 

n.d.). 

http://www.musica.gulbenkian.pt/


 

102 
 

A curto e médio prazo, o Conservatório de Música de Aveiro de Calouste 

Gulbenkian pretende ainda que sejam desenvolvidas ações de divulgação e 

sensibilização para a captação de novos públicos para as diferentes ofertas artísticas, 

tendo como objetivo a viabilização das mesmas. É ainda pretendido, a médio e longo 

prazo, avaliar e analisar as tendências de evolução da escola nas suas diferentes ofertas 

(CMACG - Apresentação, n.d.). 

 

1.2. Ensino Ministrado  

1.2.1. Níveis de Ensino e Regimes de Frequência 

A oferta formativa da EACMCGA ao nível do curso de música compreende três 

níveis de ensino: Iniciação (correspondente ao 1º ciclo do ensino básico), básico 

(correspondente aos 2º e 3º ciclos do ensino básico) e secundário (Plano Anual de 

Atividades 2019/20 da Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian 

de Aveiro, 2019). 

O nível Iniciação encontra-se dividido em duas ofertas, Projeto Iniciação, no qual 

consta a disciplina de Ateliê (direcionado para crianças a frequentar o 1º ano de 

escolaridade) e o curso Iniciação (frequentado por crianças do 2º ao 4º ano de 

escolaridade). A disciplina de Ateliê proporciona aos alunos a oportunidade de contactar 

com os diferentes instrumentos ministrados no conservatório. Este projeto tem a 

duração de dois anos letivos, podendo os alunos apenas frequentar o primeiro ano. Caso 

optarem por frequentar o curso Iniciação a partir do 2º ou 3º ano de Iniciação, os alunos 

terão obrigatoriamente de realizar provas de acesso ao instrumento que escolherem 

(Plano Anual de Atividades 2019/20 da Escola Artística do Conservatório de Música 

Calouste Gulbenkian de Aveiro, 2019). 

O curso básico de Música e o nível secundário encontram-se ambos divididos em 

dois regimes: articulado e supletivo. O regime articulado desenvolve-se em horário 

diurno, maioritariamente no turno da manhã, funcionando o supletivo em horário 

diurno e noturno. Para o nível supletivo, o conservatório oferece três cursos: o curso 

secundário de Instrumento (variantes clássico e jazz), curso secundário de Formação 
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Musical e curso secundário de Canto (Plano Anual de Atividades 2019/20 da Escola 

Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro, 2019).  

 

1.1.2. Cursos ministrados 

Na área da Música, o conservatório de Aveiro oferece a possibilidade de 

aprendizagem de 23 instrumentos: violino, viola d’arco, violoncelo, contrabaixo, 

guitarra, harpa, flauta de bisel, flauta transversal, clarinete, oboé, fagote, saxofone, 

trompa, trompete, trombone, tuba, bombardino, órgão, cravo, piano, acordeão, 

percussão e canto. 

 

1.2. Comunidade Educativa 

1.2.1. Alunos  
No ano letivo de 2019/2020, o número total de alunos que frequentavam o 

Conservatório de Aveiro foi 660, sendo que dos quais 179 pertencem ao regime de 

iniciação, 341 ao básico (dos quais 268 alunos frequentavam o regime articulado e 73 o 

regime supletivo) e 140 ao secundário (dos quais 30 alunos frequentavam o regime 

articulado e 110 o regime supletivo).  

1.2.2. Corpo docente  
O conservatório de música de Aveiro conta com um corpo docente constituído 

por 29 professores no Departamento Curricular de Instrumentos de Sopro e Percussão, 

11 no Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas, 25 no Departamento 

Curricular de Instrumentos de Cordas, 23 no Departamento Curricular de Canto, Classes 

de Conjunto e Acompanhamento e 8 do Departamento Curricular de Ciências Musicais.  

1.2.3. Pessoal Não Docente  
O corpo de pessoal não docente do conservatório de música de Aveiro é formado 

por 3 assistentes técnicos e 14 assistentes operacionais. 
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2. Caracterização da classe 
 

2.1. Aluna A  

A aluna A tem 12 anos e frequenta o 2º grau do curso básico de música em 

regime articulado na Escola Artística do Conservatório de Música de Aveiro. Este curso 

é composto por sete tempos semanais, cada um de 45 minutos: dois tempos de viola-

d’arco, podendo um deles ser partilhado por dois alunos; dois tempos de formação 

musical; e três tempos de classe conjunto (dois de orquestra mais um de coro). 

A aluna iniciou os seus estudos musicais aos 8 anos na Iniciação musical, na 

mesma instituição. Trata-se de uma aluna muito esforçada, empenhada e que apresenta 

um nível de evolução bastante mais elevado, relativamente ao que seria espectável para 

o grau em que se encontra. Demonstra um grande gosto pela aprendizagem do 

instrumento e motivação para continuar a progredir, tendo também um bom sistema 

de apoio em casa por parte dos pais.  

O seu percurso em termos de evolução e resultados foi bastante positivo e 

mantém-se dentro do nível 5 (numa escala de 0 a 5 valores). 

 

2.2. Aluna B  

A aluna B tem 7 anos e frequenta o primeiro ano do curso de iniciação. Este curso 

é composto por quatro tempos semanais, cada um de 45 minutos: um tempo de viola-

d’arco; um tempo formação musical; e dois tempos de classe conjunto. 

A aluna demonstrou-se sempre muito interessada e motivada para aprender, 

mostrando facilidade na adaptação ao instrumento, quer na compreensão auditiva 

como técnica. A aluna possui um acompanhamento muito ativo em casa por parte dos 

pais, o que contribuiu bastante para a sua evolução também.  

De um modo geral, a aluna apresentou um desempenho bastante bom, 

mantendo-se dentro do nível 5 (numa escala de 0 a 5 valores). 
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2.3. Aluna C  

A aluna C tem 11 anos de idade e frequenta o 1º grau do curso básico de música 

em regime articulado na Escola Artística do Conservatório de Música de Aveiro. Este 

curso é composto por sete tempos semanais, cada um de 45 minutos: dois tempos de 

viola-d’arco, podendo um deles ser partilhado por dois alunos; dois tempos de formação 

musical; e três tempos de classe conjunto (dois de orquestra mais um de coro). 

A aluna iniciou os seus estudos aos 7 anos de idade na Iniciação musical, na 

mesma instituição. Trata-se de uma aluna que demonstra bastante gosto por tocar viola 

e facilidades ao nível da compreensão auditiva e técnica, apesar de existirem pequenos 

problemas ao nível da postura. É interessada e empenhada, tendo um bom apoio em 

casa por parte dos pais e do irmão mais velho, que toca violino. 

De um modo geral, a aluna C apresentou um bom desempenho, mantendo-se 

dentro do nível 5 (numa escala de 0 a 5 valores). 
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3. Definição e descrição do plano anual de 

formação do aluno em prática de ensino 

supervisionada 
 

A aluna estagiária teve como instituição de acolhimento a Escola Artística do 

Conservatório de Música de Aveiro, tendo-lhe sido atribuído o professor Hugo Diogo 

como orientador cooperante. 

No primeiro contacto com o orientador cooperante, através de chamada 

telefónica, foram analisados os horários compatíveis entre ambas as partes, tendo 

ficado decidido que a aluna assistiria a três aulas semanais, que corresponderiam então 

à sua participação nas atividades pedagógicas do orientador cooperante e à prática 

pedagógica de Coadjuvação letiva. O horário foi também estipulado de maneira a dar à 

aluna estagiária a oportunidade de contactar com alunos em diferentes graus de 

aprendizagem, sendo estes: o 1º ano de Iniciação, o 1º grau do curso Básico e o 2º grau 

do curso básico (sendo que esta aluna apresentava um grau de evolução muito superior 

ao esperado para um 2º grau).  

Aluno Grau Horário 

Aluna A 2º grau 4ª feira, 11h05 – 11h50 

Aluna B 1º ano de iniciação 4ª feira, 12h40 – 13h25 

Aluna C 1º grau 4ª feira, 14h35 – 15h20 

Tabela 13: Prática pedagógica de coadjuvação letiva (alunos, grau e horário) 

 

No que diz respeito ao parâmetro “organização de atividades”, foram propostas 

e agendadas uma audição de classe para o 2º período, inicialmente a ser realizada em 

janeiro de 2021, e uma atividade, denominada pela mestranda “Ensemble de violas 

virtual”, que se pensaria ser realizada em fevereiro. Por razões que dizem respeito ao 

agravamento do estado pandémico criado pelo vírus covid-19 e consequentes medidas 

de prevenção impostas pelo governo no começo do ano de 2021 (confinamento, 

suspensão de todas as atividades letivas em regime presencial e alteração do calendário 

escolar em vigor para o presente ano letivo) a mestranda não conseguiu praticar as 
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atividades pensadas, ou as mesmas tiveram de ser reagendadas. Desta forma, as 

atividades efetivamente organizadas foram as seguintes:  

 

Organização das atividades 

Atividade Dia/hora Observações/descrição 

Audição de classe 

de Viola d’arco  

31 de março de 

2021, 19h30 

Audição trimestral do 2º período dos alunos 

de viola d`arco da classe do Professor Hugo 

Diogo. Devido à situação pandémica vivida 

e todas as restrições implementadas, esta 

atividade foi realizada online através da 

plataforma Zoom. 

 

Webinar “A viola 

d’arco na 

história” 

26 de junho, 

18h00 

Apresentação a ser realizada por parte de 

uma ex-aluna do Conservatório de Aveiro, 

com base no trabalho de investigação 

desenvolvido pela mesma no âmbito da sua 

PAP (prova de aptidão profissional) de final 

de curso sobre a história da viola d’arco ao 

longo dos tempos. 

 

Tabela 14: Organização das atividades 

 

A última atividade, o webinar “A viola d’arco na história”, iria ser inicialmente 

organizada pelo orientador cooperante sob o formato de uma palestra de caráter 

presencial, constituindo uma das atividades em que a aluna estagiária participaria 

ativamente. No entanto foi-lhe passada a tarefa, por sugestão do orientador, de ela 

mesma a organizar. Pelas mesmas razões referidas acima, não foi possível realizar esta 

atividade nas datas inicialmente planeadas, tendo sido reagendada para o final do ano 

letivo e decidido que seria realizada em formato webinar através da plataforma zoom, 

para uma maior garantia de todas as condições de segurança necessárias. Foi feito então 
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o planeamento necessário para a sua realização (contacto com a ex-aluna e conceção 

da ficha de inscrição para os interessados em assistir à palestra). Até à data esta 

atividade ainda não foi concretizada, no entanto o seu planeamento constará neste 

relatório. 

Relativamente ao parâmetro “participação ativa em ações a realizar no âmbito 

do estágio”, o orientador cooperante havia sugerido que a aluna estagiária participasse 

na audição de classe do 3º período, inicialmente agendada para maio de 2021, e na 

palestra acima mencionada, que acabou por ser em formato webinar e ficar ao encargo 

da mestranda. Dadas as razões mencionadas anteriormente, a referida audição também 

não pôde ser realizada a tempo de a mestranda poder participar nela em âmbito do 

estágio. No entanto, ao longo do ano letivo, surgiram outras atividades nas quais a 

mestranda pôde participar ativamente, tendo estas sido as seguintes: 

 

Participação ativa em ações a realizar no âmbito do estágio 

Atividade Dia/hora Observações/descrição 

Conceção de “O 

manual da viola 

d’arco” 

 

Março/abril de 

2021 

Conceção de um manual direcionado para 

os alunos, pais e encarregados de educação 

da classe de viola d’arco do Conservatório 

de Aveiro em parceria com os professores 

do grupo disciplinar de viola d’arco da 

mesma instituição. 

 

Apresentação 

acerca de “O 

manual da viola 

d’arco” 

30 de abril de 

2021, 19h30 

Apresentação aos alunos, pais e 

encarregados de educação da classe de 

viola d’arco acerca de “O manual da viola 

d’arco” concebido pelos professores 

pertencentes ao grupo disciplinar desse 

instrumento. Devido à situação pandémica 

vivida e todas as restrições implementadas, 
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esta atividade foi realizada online através 

da plataforma Zoom. 

 

Concerto da 

Orquestra de 

Cordas do CRAM 

12 de dezembro 

de 2020 

Apoio e participação no Concerto de Natal 

com a Orquestra de Cordas do 

Conservatório Regional de Artes do 

Montijo, no Cineteatro Joaquim de 

Almeida. 

 

Tabela 15: Participação ativa em ações a realizar no âmbito do estágio 

 

 

3.2. Objetivos Gerais do Plano Anual de Formação do 

Aluno em Prática de Ensino Supervisionada e identificação dos 

conteúdos e competências a desenvolver 

A Prática de Ensino Supervisionada compreende a existência de dois momentos: 

aulas assistidas e aulas lecionadas.  

Nas aulas assistidas, a aluna estagiária observa o orientador a lecionar com o 

objetivo de adquirir e aprofundar conhecimentos relativos à prática de ensino, mais 

especificamente: 

• Estratégias para resolução de questões técnicas específicas 

• Desenvolvimento de uma boa relação professor aluno 

• Adaptação às características e necessidades de cada aluno  

• Como manter o aluno motivado 

Nas aulas lecionadas, a aluna estagiária pretende colocar em prática todos os 

conhecimentos mencionados anteriormente, relacionando-os com os conhecimentos 

provenientes da sua experiência pessoal e refletindo e analisando os resultados obtidos 

ao nível da aprendizagem de cada aluno. 
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4. Plano curricular da disciplina de instrumento 

(viola d’arco) para cada aluno em prática 

pedagógica de coadjuvação letiva 
 

4.1 Objetivos específicos a médio e longo prazo 

O programa de viola d’arco do Conservatório de Aveiro descreve os objetivos que 

se espera que os alunos atinjam, a médio e longo prazo, ao longo do seu percurso de 

aprendizagem, definindo objetivos específicos para cada nível e ano de escolaridade: 

iniciação (do 2º ao 4º ano), ensino básico (do 1.º grau/5.º ano ao 5.º grau/9.º ano) e 

ensino secundário (do 6.º grau/10.º ano ao 8.º grau/12.º ano). O documento define 

também o programa mínimo por período (para os cursos básico e secundário) e o 

programa a apresentar nas provas trimestrais por cada aluno.  

 

4.1.1. Aluna A – 2º grau 
 

Objetivos específicos a médio e longo prazo 

Segurar o instrumento e o arco com uma postura corporal correta 

Controlar a posição e a direção do arco em cada corda 

Combinar várias arcadas, bem como diferentes velocidades de arco 

Ser capaz de ler e compreender o funcionamento dos dedos da mão esquerda sobre 

as quatro cordas 

Coordenar ambas as mãos, aprendendo e desenvolvendo as articulações (legatto, 

marcatto etc.) 

Executar pequenas obras musicais de memória 

Desenvolver a noção de autocorreção baseada numa audição crítica, hábitos de 

estudo, considerando questões como sonoridade 

Tabela 16: 2º grau: Objetivos específicos - médio e longo prazo (Fonte: Critérios de Avaliação, Objetivos gerais e 
específicos e programa de Viola D’arco do C.M.A.C.G.) 
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Programa mínimo por período 

4 peças e/ou estudos dos indicados no programa ou outros de nível equivalente 

Executar as escalas e arpejos de Dó maior, Ré maior e Mi maior (na extensão de duas 

oitavas 

Tabela 17: 2º grau: Programa mínimo por período (Fonte: Critérios de Avaliação, Objetivos gerais e específicos e 
programa de Viola D’arco do C.M.A.C.G.) 

 

Programa a apresentar em Prova Trimestral 

1º período % 2º período % 3º período % 

Uma escala 20 Uma escala 20 Uma escala 20 

Um estudo  40 Um estudo 40 Um estudo 35 

Uma peça 40 Uma peça 40 Uma peça ou 

andamento de 

concerto/sonata 

45 

Tabela 18 : 2º grau: Programa a apresentar em Prova Trimestral 

 

4.1.2. Aluna B – Iniciação (2ºano) 
 

Objetivos específicos a médio e longo prazo 

Pegar corretamente no arco 

Colocar corretamente a viola 

Executar movimentos do arco com ritmos diferenciados nas cordas soltas 

Colocar corretamente os dedos sobre as quatro cordas, e articular os dedos da mão esquerda 

Executar as primeiras três músicas do Método Suzuki Vol.I, ou outro equivalente á escolha do 

professor 

Tocar as escalas e arpejos de Ré maior e Sol maior (na extensão de uma oitava) 

Executar movimentos do arco, em ritmos em cordas soltas, e com flexibilização dos dedos da 

mão direita 

Executar obras de outros métodos, com dedos corretamente posicionados nas cordas, 

segundos os padrões aprendidos 

Tabela 19: Iniciação (2º ano): Objetivos específicos - médio e longo prazo (Fonte: Critérios de Avaliação, Objetivos 
gerais e específicos e programa de Viola D’arco do C.M.A.C.G. 
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Programa a apresentar em Prova Trimestral 

1º período % 2º período % 3º período % 

 

Um estudo ou uma 

peça 

 

50 

Obra 50 Uma escala 30 

 

Obra 

 

50 

Uma obra 35 

Uma obra 35 

Tabela 20: Iniciação (2º ano): Programa a apresentar em Prova Trimestral 

 

 

4.1.3. Aluna C – 1º grau 
 

Objetivos específicos a médio e longo prazo 

Segurar o instrumento e o arco com uma postura corporal correta 

Controlar a posição e a direção do arco em cada corda 

Combinar várias arcadas, bem como diferentes velocidades de arco 

Compreender o funcionamento dos dedos da mão esquerda sobre as quatro cordas 

Compreender a primeira posição da mão esquerda 

Coordenar ambas as mãos 

Desenvolver a noção de autocorreção baseada numa audição crítica 

Tabela 21: 1º grau: Objetivos específicos - médio e longo prazo (Fonte: Critérios de Avaliação, Objetivos gerais e 
específicos e programa de Viola D’arco do C.M.A.C.G.) 

 

 

Programa mínimo por período 

4 peças e/ou estudos dos indicados no programa ou outros de nível equivalente 

Executar as escalas e arpejos de Ré maior, Dó maior e Sol maior (na extensão de um 

ou duas oitavas 

Tabela 22: 1º grau: Programa mínimo por período (Fonte: Critérios de Avaliação, Objetivos gerais e específicos e 
programa de Viola D’arco do C.M.A.C.G.) 

 

 



 

113 
 

Programa a apresentar em Prova Trimestral 

1º período % 2º período % 3º período % 

Uma escala 20 Uma escala 20 Uma escala 20 

Um estudo  40 Um estudo 40 Um estudo 35 

Uma peça 40 Uma peça 40 Uma peça 45 

Tabela 23: 1º grau: Programa a apresentar em Prova Trimestral 
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4.2. Programa trabalhado trimestralmente por aluno 
 

 

 

 

 

Aluna A – 2º grau 

 1º Período 2º Período 3º Período 

Escalas Escala de Dó e Ré maior, 

menor harmónica e 

menor melódica, em três 

oitavas  

 

Escala de Dó e Ré maior, 

menor harmónica e menor 

melódica, em três oitavas 

Escala de Dó, Ré e Mi maior, 

menor harmónica e menor 

melódica, em três oitavas 

Estudos Kayser, Estudo nº26 

Mazas, estudo nº3 

 

Mazas, estudo nº3 

Mazas, estudo nº 5 

Mazas, Estudo nº8 

 

Mazas, estudo nº7 

Peças Handel, Concerto em Si 

menor, 1º andamento 

Handel, Concerto em Si 

menor, 2º e 3º andamentos 

 

Handel, Concerto em Si 

menor, 2º e 3º andamentos 

Tabela 24: Programa trabalhado pela Aluna A (2º grau) 

Aluna B – iniciação (2º ano) 

 1º Período 2º Período 3º Período 

Escalas Escalas de dó, ré e sol 

maior, em uma oitava 

 

Escala de dó maior com 

duas oitavas 

Escala de dó e ré maior 

com duas oitavas 

Peças Brilha, brilha estrelinha 

O balão do João 

French folk song 

 

French folk song 

Song of the wind 

Go tell aunt Rhody 

May Song 

Long long ago 

 

Long long ago 

Allegro 

Perpetual Motion  

Andantino 

Hino da Alegria  

Tabela 25: Programa trabalhado pela Aluna B (iniciação – 2º grau) 
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Aluna C – 1º grau 

 1º Período 2º Período 3º Período 

Escalas Escala de Dó e Ré maior e 

menor harmónica, em 

três oitavas  

 

Escala de Dó e Ré maior e 

menor harmónica em três 

oitavas  

Escala de Dó, Ré e Mi maior 

e menor harmónica, em 

três oitavas 

Estudos Adam Carse, estudo nº 9 

 

Estudo nº11, Adam Carse Estudo nº11, Adam Carse 

Pastorale, Mackay 

Peças Minueto nº12 – 

Boccherini 

 

Minueto 2, J.S. Bach Gavotte, J.S. Bach 

Tabela 26: Programa trabalhado pela Aluna C (1º grau) 
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4.3. Critérios de avaliação da disciplina 

Os critérios de avaliação para a disciplina de viola d’arco no Conservatório de Aveiro, 

definidos pelo respetivo grupo disciplinar e aprovados pelo Departamento Curricular dos 

Instrumentos de Cordas e em Conselho Pedagógico da escola, são os seguintes: 

Figura 43: Critérios de Avaliação do grupo disciplinar de Viola D'arco do C.M.A.C.G. (Fonte: Critérios de Avaliação e programa da 
disciplina de Viola D’arco, C.M.A.C.G., 2019) 
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5. Música de Conjunto: Trio de piano e flautas 
 

A aluna estagiária teve também a oportunidade de assistir e coadjuvar aulas de 

música de conjunto de um grupo constituído por um aluno de piano e dois alunos de 

flauta, sob a orientação da professora Filipa Cardoso. A aula ocorria às quartas-feiras, 

das 10h20 às 11h05 e a mestranda começou a atender às aulas no final de janeiro de 

2021, pouco depois do início do segundo período. Dois dos alunos encontravam-se no 

1º grau do ensino básico e outro no 2º grau, pelo que era a primeira vez que estavam a 

ter a disciplina de música de conjunto.  

5.1. Objetivos específicos a médio e longo prazo 

Segundo o programa estipulado pelo grupo disciplinar de classe de conjunto, 

definem-se os seguintes objetivos a médio e longo prazo para esta disciplina: 

Objetivos específicos a médio e longo prazo 

Boa postura corporal 

Boa projeção sonora 

Boa qualidade de som e equilíbrio sonoro em conjunto instrumental 

Desenvolver a noção de frase 

Boa articulação textural 

Desenvolver um correto sentido de afinação em conjunto instrumental 

Dinâmicas simples (forte, piano, crescendo, decrescendo) 

Noções de Agógica: ritenuto/ralentando 

Tabela 27: Classes de Conjunto: Objetivos a médio e longo prazo (Fonte: Critérios de Avaliação, Objetivos gerais e 
específicos de Classe de Conjunto do C.M.A.C.G., 2019) 

 

5.2. Programa trabalhado trimestralmente pelo grupo 

O programa trabalhado pelo grupo durante o período em que a professora 

estagiária esteve presente (final de janeiro até ao início de maio) consistiu no primeiro, 

segundo e quinto andamentos da obra 12 Charakteristische Stucke, opus 65, de 

Buchner. 
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6. Planificação e relatórios das aulas de 

instrumento e classe de conjunto 
6.1. Aluna A  

Relatório 1 – 28 de outubro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de Ré 

maior, menor 

harmónica e 

melódica em 3 

oitavas 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

Noção de afinação e 

autocorreção.  

Mudanças de posição. 

Qualidade de som. 

A aluna tocou as escalas de memória 

em três oitavas com a estrutura correta 

e boa afinação geral, com autocorreção 

de alguns erros que ocorreram. Na 

realização da escala de ré maior, a 

professora notou dificuldade nas 

mudanças de posição, pelo que pediu à 

aluna que isolasse a primeira dessas 

mudanças (primeira até terceira posição 

na corda ré) e a realizasse lentamente, 

deslizando o primeiro dedo sobre a 

corda e aliviando a tensão, tanto no 

primeiro dedo como no polegar. A 

aluna voltou a repetir a escala com o 

acompanhamento ao piano por parte do 

professor orientador com um pouco 

mais de facilidade na mudança de 

posição trabalhada. O professor 

chamou a aluna à atenção quanto à 

qualidade do som, que estava fraco, e o 

problema foi corrigido de imediato. 

 

Handel, Concerto 

em Si menor, 1º 

andamento 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

Primeiramente a aluna tocou a peça dos 

compassos 7 (entrada da viola) ao 13 

com boa afinação e ritmo. O professor 

orientador realizou algumas correções a 

nível da quantidade de arco a utilizar 

nas semicolcheias, que deveria ser 

menor para uma melhor definição de 

cada nota. O professor foi fazendo 

também pequenas correções na postura 

da aluna ao nível do ombro direito, que 

por vezes se encontrava demasiado 

elevado. A aluna seguidamente tocou 

dos compassos 14 a 24, tendo 

demonstrado dificuldades na passagem 

da corda lá para a corda dó, pelo que o 

professor exemplificou o movimento 

que o braço direito deveria fazer para 

facilitar a mudança, solicitando á aluna 

que o tentasse aplicar. 
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Relatório 2 – 4 de novembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e do 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Handel, Concerto 

em Si menor, 1º 

andamento 

Ensaio com piano. 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou a primeira página do 

concerto com a pianista acompanhadora. 

Ocorreram algumas falhas nas entradas 

por lapso na contagem dos tempos de 

pausa, assim como alguns problemas em 

termos de afinação e arcadas. O 

professor apontou o facto de a aluna estar 

a tocar com pouca energia e que deveria 

dar mais direção às frases, 

exemplificando de seguida. Mencionou 

também que a aluna estava a tocar 

demasiado sultasto e que deveria tentar 

conduzir mais com a mão esquerda. A 

aluna voltou a tocar com a pianista 

demonstrando melhorias ao nível dos 

erros apontados anteriormente. O 

professor corrigiu algumas arcadas que a 

aluna não estava a fazer corretamente, 

assim como também problemas em 

alguns finais de frase nos quais a aluna 

acentuava demasiado a última nota. 

Seguidamente, após dispensada a 

pianista, o professor trabalhou a afinação 

e mudanças de posição de uma passagem 

onde a aluna tinha mais dificuldades e 

dúvidas nas notas. Por fim o professor 

reforçou a ideia de que a aluna necessita 

de conduzir sempre as notas e estimular 

o acompanhamento de maneira a que o 

tempo e a energia da música se 

mantenham. 

 

Escala de Ré 

maior em 3 

oitavas 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

Noção de afinação e 

autocorreção.  

Mudanças de posição. 

Qualidade de som. 

 

O professor cooperante pediu à 

professora estagiária que ajudasse a 

aluna na escala de Ré maior. A aluna 

tocou a escala, em 3 oitavas, com 

dificuldades na primeira mudança de 

posição da escala descendente. A 

professora explicou que tal tinha 

acontecido pois a aluna não tinha 

antecipado o polegar antes da mudança 

de nota e exemplificou o movimento que 

deveria ser feito. A aluna tentou realizar 

o movimento e o professor reparou que a 

mão esquerda se encontrava também 

muito alta após a mudança de posição 

fazendo com que os dedos tocassem na 

corda fazendo com que o ponto de 
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contacto entre os dedos e a corda 

reduzisse bastante. A professora apontou 

também o facto de, no geral, as notas 

terem soado “apertadas”, e o professor 

explicou à aluna que tal se devia ao facto 

de ela não estar a usar o arco até ao talão 

e voltaram a repetir a escala, mais 

lentamente para corrigir o problema. 

Após essa repetição a professora chamou 

à atenção da aluna para o facto que ela 

estar a levantar o arco nas mudanças ao 

talão e o professor acrescentou que tal se 

devia ao primeiro dedo da mão direita 

estar demasiado preso. A aluna voltou a 

repetir, com melhoras nos aspetos 

referidos anteriormente, mas acelerando 

demasiado o arco após cada mudança. O 

professor explicou à aluna o que é que 

ela estava a fazer e demonstrou a 

maneira correta. A aluna voltou a repetir 

a escala, com o acompanhamento do 

professor ao piano, apresentando 

grandes melhorias.  
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Relatório 3 – 18 de novembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Handel, Concerto 

em Si menor, 1º 

andamento 

 

Ensaio com piano da peça do 

início ao fim. 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou a primeira página do 

concerto. A professora estagiária 

chamou à atenção da aluna para o facto 

de o som no geral não estar bem 

definido e um pouco “frouxo”, e para 

alguns momentos na obra onde a aluna 

tinha tendência para correr. Após a 

chegada da pianista acompanhadora, a 

aluna tocou a peça até ao fim com 

acompanhamento. A aluna tocou com 

mais presença no som, mas sem 

conseguir controlar o tempo durante a 

totalidade da obra, pelo que terminou 

num andamento mais rápido do que 

havia começado. Ocorreram também 

erros na duração de algumas notas. 

Primeiramente foi trabalhada a 

definição sonora com os primeiros 

compassos da obra, tendo a aluna 

conseguido fazer com sucesso o que lhe 

foi pedido e demonstrado. Foi também 

chamada a atenção da aula para a 

necessidade da realização de apoios em 

certas notas, a fim de dar mais direção 

à música nesses momentos. Mais 

adiante, a aluna mostrou dificuldades 

na realização de uma passagem devido 

a uma grande mudança de posição. Para 

ajudar neste problema foram dadas 

estratégias à aluna para atingir a nota de 

chegada, com base na posição do 

harmónico natural da dita nota. Por fim 

foi trabalhada a questão da falta de 

apoios em certas notas através de 

demonstrações e analogias feitas por 

parte do professor. 
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Relatório 4 – 25 de novembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Handel, Concerto 

em Si menor, 1º 

andamento 

 

Ensaio com piano da peça do 

início ao fim. 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou o concerto do início ao 

fim, com acompanhamento do piano, 

quase no tempo final, demonstrando 

uma noção de afinação e distribuição do 

arco bastante fortes. O professor 

chamou a atenção da aluna para o final 

do primeiro compasso, pois estava a 

ocorrer um pequeno acelerando nas 

últimas duas semicolcheias. O 

professor demonstrou a maneira correta 

para que a aluna conseguisse perceber 

melhor e tentasse corrigir o problema. 

Ocorreram melhorias neste ponto. De 

seguida foram trabalhados aspetos 

relativos à articulação, tentando 

equalizar as arcadas em certas 

passagens, uma vez que a aluna por 

vezes acentuava as arcadas para baixo, 

acabando por acelerar. O professor 

chamou também à atenção da aluna 

para um erro recorrente de postura do 

ombro direito, que se encontrava 

demasiado elevado e, 

consequentemente, tenso. Esta será 

uma questão a continuar a ter em 

atenção e procurar corrigir.  
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Relatório 5 – 2 de dezembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de ré 

maior, menor 

harmónica e 

melódica, em 3 

oitavas  

 

 

 

 

 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

Noção de afinação e 

autocorreção.  

Mudanças de posição. 

Qualidade de som. 

 

A aluna tocou a escala de Ré maior, 

primeiro uma nota por arco e depois 

sete notas por arco, e, logo de seguida, 

a escala de ré menor harmónica e 

melódica, uma nota por arco. O 

professor pediu à aluna que 

autoavaliasse a sua prestação e ela 

apontou uma nota na qual se tinha 

enganado na última escala, e referiu que 

deveria estar a produzir mais som no 

geral. O professor concordou com a 

autoavaliação feita, acrescentando que 

o problema de a aluna estar a produzir 

menos som se devia ao facto de não 

estar a usar o arco todo, o que por sua 

vez também fazia com que tivesse 

tendência para acelerar. 

 

Kayser, Estudo 

nº26 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

O professor pediu que a aluna realizasse 

um pequeno exercício de ricochete com 

o arco, como meio para que a aluna 

aprenda progressivamente o controlo 

necessário para, mais tarde, tocar em 

spiccatto, como o estudo exige. 

Seguidamente, a aluna tocou o estudo 

completo. A professora estagiária 

apontou que existiam vários sítios em 

que ela estava a correr, pelo que foi 

pedido que tocasse de início para 

identificar os sítios onde corria e 

assinalar os pontos de apoio que 

existem ao longo do estudo. A aluna 

apresentou dificuldades numa subida e 

a sonoridade não estava correta, pelo 

que o professor lhe pediu que tocasse 

com mais arco e mais velocidade no 

mesmo quando passasse para a corda lá. 

O professor chamou também a atenção 

da aluna para a qualidade e presença do 

som, explicando que, apesar de estar 

escrito piano, o som deve ser sempre 

presente. A aluna voltou a tocar, tendo 

isso em conta e melhorando nesse 

aspeto. De seguida, a professora 

estagiária ajudou a aluna nos acordes no 

final do estudo, explicando como 

deveriam ser tocados e depois 

demonstrando. A aluna foi tentando 
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realizar os movimentos por imitação. O 

professor acrescentou que a aluna 

deveria ter também atenção à 

distribuição do arco na realização dos 

acordes.  

 

Relatório 6 – 9 de dezembro de 2020 (quarta-feira) 

Prova trimestral de instrumento 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de ré 

maior, menor 

harmónica e 

melódica, em 3 

oitavas  

 

Kayser, estudo 

nº26 

 

Haendel, 

Concerto em si 

menor 

 

 

 

 

 

Prova Trimestral de 

Instrumento. 

 

 

 

 

A aluna apresentou todo o programa 

definido para a prova em causa. Obteve 

uma classificação de 88%, numa escala 

de 0% a 100%. 

Relatório 7– 16 de dezembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Handel, Concerto 

em Si menor 

 

 

 

Ensaio com piano da peça do 

início ao fim. 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou a peça do início ao fim 

com a pianista acompanhadora. O 

professor elogiou a prestação da aluna, 

que havia melhorado imenso desde a 

aula da semana anterior. A aluna foi 

chamada à atenção pelo facto de estar a 

correr em certos momentos, como 

consequência de não estar a tocar 

algumas notas até ao fim. O professor 

explicou em que momentos isso 

acontecia e demonstrou um exercício 

que poderia ajudar nesse aspeto. A 

aluna voltou a tocar com a pianista 

acompanhadora. O professor deu 

algumas instruções à pianista que 
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ajudaram a aluna a sentir-se mais 

confortável. 

 

Mazas, estudo nº3 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A professora estagiária escolheu o 3º 

estudo de Mazas como a próxima obra 

a ser trabalhada pela aluna devido ao 

facto de trabalhar aspetos como manter 

o contacto do arco com a corda, e 

realização de várias articulações 

contrastantes. O professor orientador 

concordou, tocando o estudo para a 

aluna para lhe dar uma ideia de como 

deve soar, e explicando alguns pontos 

nos quais ela terá de ter atenção no 

estudo. 

 

Relatório 8– 6 de janeiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Mazas, estudo nº3 

 

 

 

Ensaio com piano da peça do 

início ao fim. 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou o estudo completo, 

apresentando dificuldades ao nível do 

ritmo, afinação e articulações. A 

professora estagiária começou por 

abordar questões referentes à 

articulação do início, alertando também 

para algumas acentuações escritas que 

a aluna não tinha feito. A professora foi 

explicando e demonstrando aquilo que 

era pretendido e a aluna foi seguindo e 

tentando realizar as correções 

pretendidas. Tendo esta demonstrado 

ter percebido o que lhe foi pedido, a 

professora solicitou então que a aluna 

voltasse a tocar de início para encadear 

as partes trabalhadas nos primeiros 

compassos. A aluna conseguiu tocar 

lembrando-se dos pontos trabalhados 

anteriormente, apesar de estes ainda 

precisarem de mais trabalho para 

ficarem bem consolidados. Mais 

adiante a professora viu a necessidade 

de chamar a atenção para o facto de 

certas notas no final de ligaduras 

estarem demasiado curtas, 
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aproximadamente com metade do valor 

escrito. A professora pediu então que a 

aluna tocasse separando a última nota 

da ligadura do resto. A aluna conseguiu 

fazê-lo tocando a última nota com o seu 

valor correto, no entanto quando a 

professora pediu que ela voltasse a 

tocar com a ligadura o problema 

manteve-se. A professora voltou a 

explicar de maneira diferente, 

exemplificando no seu instrumento a 

maneira como a aluna estava a tocar e a 

maneira como deveria soar e a aluna 

conseguiu então executar aquilo que lhe 

foi pedido. A aluna continuou então, 

tendo sido necessário alertá-la para 

algumas notas que ela estava a trocar. O 

professor procurou explicar à aluna as 

diferenças de articulação que deveriam 

existir ao longo da obra para que esta 

tivesse ideia de como deveria fazer 

essas diferenças e de como deveriam 

soar.  

  

Relatório 9 – 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Handel, Concerto 

em Si menor, 2º 

andamento 

 

 

 

Ensaio com piano da peça do 

início ao fim. 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna começou por tocar a peça 

completa, com acompanhamento do 

piano, do início ao fim, com alguns 

problemas ao nível da qualidade do 

som, direção da frase musical, 

distribuição do arco e afinação. O 

professor demonstrou à aluna o som e o 

fraseado pretendido, tocando com a 

pianista acompanhadora. A aluna 

voltou a tocar, com maior cuidado no 

som e tentando dar mais vida às notas 

através do vibrato, como o professor 

havia explicado. A pianista 

acompanhadora foi dispensada e a 

professora estagiária ficou encarregue 

de trabalhar com a aluna. A primeira 

coisa apontada foi a falta de direção 

desde a anacruse até ao segundo 

compasso, pelo que, demonstrando 

com o seu instrumento, a professora 

estagiária procurou transmitir a direção 

pretendida, explicando que deveria 
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haver mais ligação logo entre a 

anacruse e o primeiro tempo do 

primeiro compasso. A aluna tentou 

corresponder ao pedido mostrando 

melhorias. Mais adiante, ainda na 

primeira linha, a aluna apresentou 

problemas em realizar uma mudança de 

posição (3° dedo na terceira posição 

para 1° dedo na primeira posição) pois, 

para além de se ouvir um glissando 

acentuado, a nota de chegada 

encontrava-se desafinada. Foi indicado 

à aluna que estudasse iniciando a 

mudança de posição com o dedo 3° 

dedo e mantendo-o na corda até chegar 

à primeira posição.  

 

Relatório 10 – 10 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula online assistida  

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Mazas, estudo nº 

5 

 

 

Ensaio com piano da peça do 

início ao fim. 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna começou por tocar o estudo do 

início ao fim. No final o professor 

chamou à atenção de haver mais 

cuidado em contar as notas repetidas, 

uma vez que em algumas partes em que 

isso aconteceu a aluna acabou por fazer 

algumas notas a menos. A professora 

estagiária comentou o facto de a aluna 

estar, no geral, a correr pelo que lhe foi 

indicado que estudasse com 

metrónomo. O professor apontou um 

alguns dos sítios em que houve mais 

descontrolo do tempo e também 

algumas passagens em que 

necessitavam de ser trabalhadas as 

mudanças de posição. O professor 

decidiu trabalhar uma dessas 

passagens, pedindo que a aluna a 

tocasse uma vez devagar. Dado que 

aluna tinha mais problemas numa das 

mudanças de posição em específico, da 

quinta para a terceira posição, a 

professora estagiária propôs que a aluna 

fizesse o exercício de recuar ultimo 

dedo antes da mudança (4º dedo) para a 

terceira posição e depois colocar o dedo 

de chegada na nova posição (1º dedo), 

desta forma nunca perdendo o contacto 
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com as cordas da viola. A professora 

pediu então que a aluna fizesse o 

exercício, sendo que esta demonstrou 

ter percebido o que era pretendido, mas 

ainda precisava de mais trabalho. O 

professor chamou à atenção para a 

necessidade de trabalhar da mesma 

forma numa passagem mais adiante 

com uma mudança de posição 

semelhante. O professor aconselhou a 

aluna a estudar em casa com 

metrónomo a 60, tendo especial atenção 

à afinação. 

O professor pediu para que fossem 

trabalhadas as 3 últimas linhas do 

estudo. Tendo detetado que a aluna 

estava a tocar uma nota errada num dos 

compassos, o professor chamou a sua 

atenção para isso demonstrando como 

deveria soar com a nota correta e 

pedindo que a aluna tocasse essa 

passagem devagar. 

 

Handel, Concerto 

em Si menor, 2º 

andamento 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

Após a tocar aluna o andamento do 

início ao fim o professor alertou 

primeiramente para o facto de os arcos 

estarem trocados e de seguida para a 

necessidade de desapertar as cerdas do 

arco. A professora estagiária comentou 

o facto de, em especial no início, os 

terceiros tempos estarem a ser 

apressados, não dando à nota o seu 

valor completo. A professora explicou 

também que, nesses terceiros tempos, a 

aluna deveria usar mais arco e vibrato 

para conduzir mais essas notas até ao 

próximo compasso. Foi então pedido 

que aluna voltasse a repetir o início do 

andamento tendo atenção aos terceiros 

tempos. A aluna melhorou ligeiramente   

os aspetos referidos, no entanto 

necessitava ainda de mais trabalho, pelo 

que o professor orientador voltou a 

chamar a atenção para isso, pedindo 

que a aluna voltasse a repetir. Esta 

segunda tentativa já foi correu melhor e 

foi indicado que a aluna continuasse 

para a frente. Mais adiante foram 

detetados alguns erros nas arcadas que 

a aluna havia escritas na sua partitura, 

pelo que o professor tentou então 

explicar quais seriam as arcadas 

corretas para que a aluna as acertasse.  
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Relatório 11 – 17 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula online assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Mazas, Estudo 

nº5 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

Após a audição da gravação enviada 

pela aluna, a professora estagiária 

chamou à atenção para alguns pontos 

que precisavam de ser trabalhados, 

como o facto de a aluna se precipitar 

muitas vezes entre a primeira e segunda 

semicolcheias de cada grupo, 

problemas de afinação no final da peça 

e a necessidade de trabalhar nos acordes 

finais. Dito isto, foi explicado à aluna 

que teria de pensar nas semicolcheias 

por grupos de três para evitar acelerar, 

e de seguida pedido que trabalhasse a 

afinação dos compassos que 

anteriormente haviam sido 

mencionados. Após ter sido relembrada 

do padrão de dedos a utilizar, a aluna 

voltou a tocar as passagens 

isoladamente um pouco mais devagar, 

conseguindo efetuar as correções 

pedidas na sua maioria. Por último 

foram trabalhados os acordes finais, 

uma vez que soavam “despachados” e a 

qualidade sonora não estava boa. Foi 

explicado à aluna que na corda lá seria 

necessário gastar mais arco e o arco 

deveria ser retomado através de um 

movimento circular, sem cortar 

abruptamente o fim de cada acorde, 

como estava a acontecer.  

 

Handel, Concerto 

em Si menor, 2º 

andamento 

 

 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

O professor comentou a gravação que 

havia sido posteriormente enviada pela 

aluna, criticando positivamente o seu 

progresso e o facto ter tocado a peça de 

memória, no entanto chamou à atenção 

para problemas na distribuição de arco 

que faziam com que o último tempo de 

cada compasso soasse demasiado 

acentuado. Para que tal problema 

pudesse ser corrigido o professor 

explicou que a aluna deveria utilizar 

maioritariamente a parte inferior do 

arco. A aluna tocou o início da peça, 
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tentando atender ao pedido, no entanto, 

apesar de começar bem, pouco depois 

já começava de novo a tocar mais na 

parte superior do arco. O professor 

solicitou que a aluna chamasse a mãe 

para a ajudar, criando uma barreira para 

não deixar que o arco passasse do ponto 

pretendido.  

O professor pediu que, até à aula 

seguinte, a aluna trabalhasse a 

distribuição do arco no início, o 

crescendo desde o número 17 ao 18, e a 

qualidade do som a partir do número 

20, tendo atenção ao controlo do arco e 

à dinâmica.  
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Relatório 12 – 24 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula online assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Handel, Concerto 

em Si menor, 2º 

andamento 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

Após a audição da gravação enviada 

pela aluna a professora estagiária 

comentou alguns aspetos a ter em 

atenção relativamente ao fraseado e 

musicalidade da obra, como a 

necessidade ser feito mais vibrato no 

geral, a distribuição do arco precisar de 

ser melhorada, especialmente nos 

crescendos a partir do número 17, e o 

facto de, no final (a partir do número 

20), ser preciso tocar mais na parte 

superior do arco, ao invés da parte 

inferior como é feito no  inicio da obra, 

uma vez que a dinâmica é pianíssimo.  

A aluna voltou a tocar o início da obra, 

agora com mais vibrato. O professor 

acrescentou e explicou que a aluna teria 

de ter também mais consciência dos 

pontos de apoio em cada compasso, 

demonstrando para que esta entendesse 

melhor o pretendido. A aluna voltou a 

repetir o início da obra, demonstrado ter 

percebido e tentando aplicar o que lhe 

havia sido falado pelo professor.   

 

Mazas, Estudo 

nº8 

 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou o início da obra. A 

professora estagiária chamou à atenção 

para os finais dos diminuendos, uma 

vez que, no geral, a aluna estava a 

acentuar demasiado a última nota em 

vez de diminuir. O professor 

completou, exemplificando como 

deveria soar o gesto 

(crescendo/diminuendo), e pediu à 

aluna que tocasse apenas o primeiro 

segmento como se a música terminasse 

aí, para que esta não acentuasse a última 

nota. Após algumas tentativas a aluna 

mostrou ter compreendido o pedido, no 

entanto a execução ainda necessitava de 

trabalho e consolidação. O professor 

chamou também a atenção para as 

diferenças de articulação no início da 

obra, explicando que, para as cumprir, 

a aluna teria de ter mais atenção ao 

vibrato e distribuição do arco. O 

professor aconselhou a aluna a estudar 

mais devagar em casa para conseguir 
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então trabalhar os aspetos 

mencionados. 

Relatório 13 - 3 de março de 2021 (quarta-feira) 

Aula online assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e de 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Handel, Concerto 

em Si menor, 3º 

andamento 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A gravação da aluna foi visualizada em 

aula através da função de 

compartilhamento de tela. A professora 

estagiária elogiou o trabalho da aluna, 

salientando a necessidade de haver 

mais contraste de dinâmicas. O 

professor chamou também à atenção 

para a zona do arco em que a aluna 

estava a tocar, explicando que deveria 

ser mais ao talão, ao invés do meio do 

arco.  Na primeira tentativa a aluna 

ainda demonstrou dificuldade em tocar 

ao talão, mas depois começou a 

conseguir tocar na zona pedida. 

Seguidamente o professor voltou a 

reforçar a necessidade de maior 

contraste dinâmico e de articulações, 

exemplificando. A aluna procurou 

atender ao pedido, mostrando 

melhorias. 

 

Mazas, Estudo 

nº8 

 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou primeira metade do 

estudo, demonstrando um maior 

controlo rítmico e de afinação, em 

comparação com a aula anterior. O 

problema relativo à acentuação da 

última nota no final dos diminuendos 

pareceu subsistir, no entanto, após ser 

relembrada pelo professor, a aluna 

conseguiu corrigi-lo rapidamente. O 

professor chamou também à atenção 

para a necessidade de utilizar mais 

vibrato e de ter mais consciência da 

direção das frases musicais, uma vez 

que estavam a soar um pouco 

fragmentadas, aproveitando para 

explicar a forma geral da obra 

(exposição, desenvolvimento e 

reexposição). Esses serão pontos ainda 

a rever e consolidar nas próximas aulas.  
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Relatório 14 - 10 de março de 2021 (quarta-feira) 

Aula online assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e de 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Mazas, Estudo 

nº8 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

Após a aluna tocar a primeira metade 

do estudo, o professor voltou a 

relembrar o sentido musical das frases e 

como estas estão organizadas e pediu à 

aluna que voltasse a repetir desde o 

início tendo isso em mente. Após serem 

tocados os primeiros compassos o 

professor sentiu a necessidade de parar 

aluna, chamando-a à atenção para o 

facto de a pulsação estar bastante 

instável, pedindo que a aluna pensasse 

na subdivisão das notas em 

semicolcheias para conseguir manter a 

pulsação. Após a aluna tocar toda a 

primeira parte da música novamente, o 

professor voltou a chamar a atenção 

para o facto de a última nota de cada 

frase sair acentuada muitas das vezes, 

em vez de acabar em diminuendo, 

como está escrito. O professor procurou 

explicar o que estava a acontecer e 

aquilo que ele pretendia que a aluna 

fizesse através de analogias e 

demonstrações no seu instrumento. 

Seguidamente, o professor pretendeu 

que a aluna corrigisse um erro rítmico 

num compasso, explicando qual era 

erro e como deveria soar. A aluna tocou 

algumas vezes, ainda persistindo o erro. 

O professor voltou a explicar de uma 

forma diferente e a aluna já conseguiu 

tocar o ritmo correto.  

De seguida o professor pediu à aluna 

que tocasse o início da segunda parte. A 

aluna demonstrou alguns problemas de 

afinação, aos quais o professor chamou 

à atenção, assim como à necessidade de 

vibrar em todas as notas. A aluna voltou 

a tocar, com mais cuidado na afinação, 

mas demasiado lento e “pastoso”, ao 

que o professor alertou e corrigiu. 

 

Handel, Concerto 

em Si menor, 3º 

andamento 

 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

O professor comentou a gravação 

enviada pela aluna, explicando que 

devem haver três carateres diferentes na 

música, exemplificando-os, e 

comentando também alguns erros de 

afinação que a aluna teria de ter em 

atenção. O professor pediu então que a 
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aluna tocasse a parte onde havia mais 

problemas de afinação. A aluna 

expressou algumas dúvidas em relação 

à dedilhação a usar nessa passagem, 

pelo que o professor explicou qual seria 

a mais conveniente e como a executar. 

Dada a impossibilidade de duas pessoas 

tocarem em simultâneo através de 

videochamada, o professor pediu que a 

aluna desligasse o seu microfone e 

tocasse a referida passagem consigo 

devagar, a fim de conseguir trabalhar a 

afinação da passagem tendo o som do 

professor como referência. 

No final o professor pediu que a aluna 

voltasse a rever todo o andamento em 

casa, tendo cuidado com as diferentes 

articulações presentes e com a afinação. 

 

Planificação - 17 de março de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada – 

45 min. 

Aula individual (online) com a 

presença do orientador 

científico da mestranda 

Material: instrumento, computador 

com ligação à internet, estante, 

partituras, cadeira, mesa, lápis e 

borracha 

Tempo estimado Programa apresentado Conteúdos técnicos e de domínio do 

instrumento nos trabalhos 

apresentados 

5 min.  Preparação da viola e afinação. 

 

 

 

20 min. 

 

 

Mazas, Estudo nº8 

 

Postura geral controlada.  

Afinação. 

Distribuição do arco e articulação 

correta. 

Tempo/Pulsação.  

Rigor rítmico. 

Qualidade do som. 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

Handel, Concerto em Si menor, 

2º andamento 

 

Postura geral controlada.  

Afinação. 

Distribuição do arco e articulação 

correta. 

Tempo/Pulsação.  

Rigor rítmico. 

Qualidade do som. 
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Relatório 15 - 17 de março de 2021 (quarta-feira) 

Aula online leccionada (com a presença do orientador científico) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e de 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Mazas, Estudo 

nº8 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A professora estagiária começou por 

comentar a gravação enviada pela aluna 

alertando para que, no início, esta 

tivesse mais atenção aos finais dos 

diminuendos, pois, apesar de estarem 

melhor que nas aulas anteriores, ainda 

existia alguma acentuação dos mesmos. 

Foi pedido que a aluna voltasse então a 

tocar os primeiros compassos com isso 

em mente, tendo esta conseguido 

executar a tarefa cumprindo-a 

satisfatoriamente. 

O professor cooperante chamou a 

atenção para o problema postural que 

estava a ocorrer ao nível dos ombros da 

aluna, pois esta colocava o ombro 

direito demasiado para a frente, e pediu 

à professora estagiária que procurasse 

trabalhar isso com aluna. Deste modo, a 

professora estagiária pediu à aluna que 

tentasse abrir o peito um pouco mais, 

“encaixando” as omoplatas atrás, e 

voltasse depois a repetir o início. A 

aluna realizou o pedido, estando com 

uma postura visivelmente mais correta. 

A professora voltou a relembrar para a 

aluna ter atenção aos diminuendos 

sempre e chamou à atenção para o ritmo 

num compasso que havia sido já antes 

trabalhado em aulas anteriores, 

demonstrando como deveria soar. A 

aluna repetiu esse compasso, melhor 

que anteriormente, mas ainda 

demonstrando algumas dificuldades. A 

professora pediu-lhe que voltasse a 

tocar, mas agora com a anacruse do 

compasso anterior. Dado o ritmo ainda 

não estar completamente correto, a 

professora pediu que a aluna tocasse 

novamente do mesmo sítio, mas 

substituindo as notas curtas do 

compasso em causa por apenas uma 

semínima, demonstrando o pretendido 

no seu instrumento. A aluna realizou a 

tarefa sem problemas. A professora 

pediu que a aluna continuasse tendo 

surgido a necessidade de trabalhar um 

problema rítmico semelhante mais 

adiante. Deste modo, a professora 

estagiária explicou e demonstrou aquilo 
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que era pretendido, pedindo à aluna que 

tentasse efetuar as correções. O 

problema não ficou totalmente 

resolvido, pelo que será necessário 

continuar a reforçar e a rever estas 

questões futuramente. Mais adiante 

surgiu novamente um problema rítmico 

a ser corrigido, que já anteriormente na 

gravação havia ocorrido, no qual a 

aluna tocava determinado motivo a 

metade da velocidade. Após a aluna 

tentar algumas vezes sem sucesso, a 

professora pediu para que ela 

experimentasse tocar subdividindo as 

notas desse compasso em 

semicolcheias e demonstrou como 

deveria soar. A aluna conseguiu fazê-lo 

sem problemas, pelo que a professora 

pediu então que ela tocasse do início da 

linha, agora sem a subdivisão, no 

entanto o mesmo problema continuava 

a existir. O orientador científico sugeriu 

que a aluna experimentasse tocar 

apenas com a primeira nota de cada 

tempo nesse compasso. A professora 

estagiária demonstrou então o exercício 

sugerido e após a aluna o realizar o 

ritmo ficou finalmente assimilado.  

 

Handel, Concerto 

em Si menor, 2º 

andamento 

 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

O professor orientador começou por 

mostrar excertos da gravação enviada 

pela aluna, chamando à atenção para a 

diferença na velocidade entre o início e 

o fim da obra e alertando a aluna para a 

necessidade de procurar manter a 

mesma pulsação. O professor chamou 

também à atenção para um erro no final 

da obra, pois a aluna havia 

acidentalmente transposto alguns 

compassos para uma terceira abaixo, 

ficando iguais ao início da obra, uma 

vez que o ritmo era o mesmo. A aluna 

tocou estes compassos, demonstrando 

ter percebido o erro e efetuando as 

correções pedidas.  
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Relatório 16 - 22 de março de 2021 (segunda feira) 

Aula online assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e de 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior, menor 

harmónica e 

melódica  

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

 

A aluna começou por tocar a escala de 

dó maior em três oitavas, primeiro uma 

nota por arco e de seguida sete notas por 

arco. O professor chamou à atenção 

para o facto de, quando a aluna tocou 

com sete notas por arco, o seu corpo ter 

ficado mais tenso, especificamente na 

zona dos ombros. O professor pediu 

que a aluna ajustasse a posição da sua 

almofada e voltou a solicitar que 

tocasse a escala, procurando relaxar o 

corpo. Ela tocou então a escala maior e 

menor harmónica, no entanto, disse não 

se lembrar digitação da escala menor 

melódica descendente, pelo que o 

professor a escreveu e partilhou através 

do chat. A aluna tocou corretamente a 

escala ascendente, mas demonstrou 

dificuldades na escala descendente, 

sendo que que o professor foi 

corrigindo e demonstrando a maneira 

como deveria soar. 

 

Mazas, Estudo 

nº8 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

Como solicitado pelo professor, a aluna 

tocou a segunda parte da peça. O 

professor chamou à atenção para a 

articulação num compasso, 

demonstrando a maneira como era 

pretendido que fosse tocado e a pedindo 

que a aluna o executasse de seguida da 

maneira pedida. Após algumas 

tentativas a aluna começou a conseguir 

tocar como solicitado e o professor 

pediu então que ela tentasse tocar o 

mesmo compasso, agora com o 

diminuendo que estava escrito. Após 

realizada essa tarefa com sucesso, o 

professor pediu que a aluna voltasse a 

tocar desde o início. Chegando ao 

compasso trabalhado anteriormente, o 

professor necessitou de voltar a chamar 

a atenção à aluna para o facto de ela 

estar a levantar o arco quando não era 

suposto. Após ser explicado e 

demonstrado à aluna a maneira correta 

de tocar, esta conseguiu corrigir o 

problema.  

O professor pediu então que a aluna 

tocasse o início da obra. Foi necessário 
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voltar a relembrar a aluna acerca de ter 

atenção com os diminuendos  

41.53 

 

Relatório 17 - 7 de abril de 2021 (segunda feira) 

Aula online assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e de 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Handel, Concerto 

em Si menor, 2º 

andamento 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta.  

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

 

A aluna tocou o andamento completo 

com a professora acompanhadora. O 

professor chamou a atenção da aluna 

para a necessidade de tocar com um 

som mais presente no início, tocando 

com ela e com a pianista 

acompanhadora para que a aluna se 

sentisse mais à vontade. Seguidamente 

o professor pediu que a aluna tivesse 

atenção ao vibrato, utilizando-o para 

dar direção às notas. O professor 

demonstrou então aquilo que estava a 

tentar transmitir, pedindo que a aluna 

voltasse a tocar com ele com isso em 

mente, e depois sozinha. Esta 

conseguiu seguir bem as indicações e o 

exemplo do professor.  

 

Handel, Concerto 

em Si menor, 3º 

andamento 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

O professor solicitou que a aluna e a 

pianista acompanhadora avançassem 

para o 3º andamento. A aluna tentou 

então tocar a peça, no entanto foram 

existindo alguns erros em entradas após 

compassos de espera, pelo que o 

professor decidiu tocar com a aluna 

para lhe dar mais confiança e a guiar, 

dado que era a primeira vez que a aluna 

tocava aquele andamento com piano. A 

certo ponto a aluna perdeu-se e deixou 

de tocar, mas o professor continuou até 

ao final dessa página para dar à aluna 

uma ideia de como deveria soar a 

música com o acompanhamento.  

O professor chamou à atenção da aluna 

para problemas na acentuação no início 

da obra, dado que a esta estava a 

acentuar demasiado algumas notas que 

não deveriam. Voltou a relembrar e 

demonstrar também as diferentes 

articulações que deveriam existir. A 

aluna voltou a tocar apenas os primeiros 

compassos e a professora estagiária 

alertou-a para a posição dos seus 

ombros, que estavam demasiado para a 

frente.  
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O professor orientador concordou e 

pediu à aluna que pousasse a viola e 

realizasse alguns exercícios com os 

braços para que conseguisse depois ter 

uma postura mais relaxada ao nível dos 

ombros. Feito isto o professor pediu que 

a aluna voltasse a tocar o início, tendo 

atenção aos acentos e pedindo que as 

referidas notas que estavam a ser 

acentuadas fossem mais curtas e leves. 

Visto que a aluna estava a ter problemas 

em realizar a tarefa como pretendido, o 

professor pediu que ela tentasse tocar 

em pizzicato e depois tentasse tocar 

com o arco, devendo as notas soar 

igualmente curtas.  
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Relatório 18 - 14 de abril de 2021 (segunda-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e de 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Handel, Concerto 

em Si menor, 3º 

andamento 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

 

A aluna começou por tocar as duas 

primeiras páginas da peça com 

acompanhamento do piano. O professor 

comentou a performance chamando à 

atenção para a necessidade de a aluna 

manter a pulsação e ser mais precisa 

ritmicamente, e pediu que voltassem a 

repetir o início da peça. Dado que o 

problema se manteve, o professor 

explicou novamente, exemplificando 

com o seu instrumento aquilo que era 

pretendido. Para que a aluna 

conseguisse sentir melhor a pulsação e 

encaixasse melhor com o piano, o 

professor solicitou à pianista 

acompanhadora que tocasse 

subdividindo o ritmo com uma das 

mãos. Desta forma a aluna conseguiu 

tocar o ritmo correto, mantendo a 

pulsação, no entanto quando a pianista 

voltou a tocar como escrito na partitura, 

sem subdividir as notas, a aluna 

continuava com problemas. Foi lhe 

então pedido que tomasse atenção a isso 

no estudo em casa, utilizando o 

metrónomo. A pianista acompanhadora 

foi dispensada e o professor decidiu 

trabalhar questões de articulação e 

acentuação no início da obra nas quais 

a aluna apresentava dificuldades. O 

professor demonstrou alguns 

exercícios, pedindo que a aluna os 

tentasse realizar da maneira pretendida. 

Esta conseguiu realizar os exercícios, 

no entanto, ainda não de uma maneira 

completamente satisfatória. 

O professor procurou sensibilizar a 

aluna para a necessidade de realizar 

exercícios técnicos base em casa que 

lhe permitissem depois aplicar os 

pontos neles trabalhados nas peças em 

estudo. 

 

Mazas, estudo nº7 Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

Após a aluna ter tocado os primeiros 

compassos do estudo pedido, o 

professor alertou para alguns 

problemas rítmicos, demonstrando a 

maneira correta de tocar as passagens 

referidas. A aluna procurou imitar o 

ritmo demonstrado, apresentando 
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melhorias. O professor chamou 

também à atenção para a qualidade de 

som e para a necessidade de existir mais 

contacto com as cordas, explicando que 

a aluna deveria procurar tocar menos 

sultasto e mais na zona intermédia entre 

o cavalete e a escala da viola. Para 

ajudar a aluna a compreender o som 

pretendido, o professor pediu que a 

aluna apenas tocasse com a mão 

esquerda enquanto ele tocaria com o 

arco. A aluna demonstrou compreender 

o que era pretendido, tendo conseguido 

tocar com um som mais contactado e 

presente quando voltou a tentar a 

mesma frase. 

 

Relatório 19 - 28 de abril de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e de 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de mi 

maior e menor 

harmónica em 

três oitavas 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

 

A aluna tocou a escala de mi maior, em 

três oitavas, em simultâneo com o 

professor. Este chamou-a à atenção 

para a necessidade de ter mais cuidado 

com a afinação e pediu que voltassem a 

repetir. Nesta segunda vez a afinação 

foi bastante melhor. O professor pediu 

então que a aluna avançasse para a 

escala de mi menor harmónica. A aluna 

demonstrou alguns problemas em 

lembrar-se do padrão de dedos correto 

à primeira, no entanto depois conseguiu 

lá chegar. O professor alertou a aluna 

para o facto de estar a gastar demasiado 

arco no início de cada arcada, 

explicando que o som deveria ser igual 

durante toda a duração de cada nota e 

que para tal a velocidade do arco teria 

de ser mais constante. O professor 

pediu à aluna que tocasse a escala 

ligando as notas três a três para testar se 

a aluna conseguia distribuir o arco 

igualmente para todas as notas. A aluna 

continuou a acentuar mais a primeira 

nota de cada grupo de três e o professor 

voltou então a chamar à atenção, 

demonstrando como seria a correta 

distribuição de arco para cada nota. A 
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aluna voltou então a tentar, 

conseguindo equalizar mais a 

quantidade de arco para cada nota, mas 

ainda com a tendência de gastar um 

pouco mais na primeira.  

 

Handel, Concerto 

em Si menor, 3º 

andamento 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna começou por tocar o 

andamento com o acompanhamento da 

pianista acompanhadora. A aluna 

conseguiu tocar até ao final da segunda 

página, no entanto não havia estudado a 

página seguinte, pelo que o professor 

tocou essa parte e a aluna voltou a tocar 

apenas na reexposição. A professora 

estagiária chamou-a à atenção para o 

facto de, sempre que o tema inicial 

aparece, existem notas onde a aluna 

corre, não lhes dando o seu valor 

completo. O professor orientador 

concordou, explicando e demonstrando 

à aluna quais eram estas notas e como 

deveriam soar. A aluna tocou a parte 

inicial sozinha para tentar corrigir o 

problema e depois voltou a tocar com a 

professora acompanhadora mais uma 

vez, sendo esta depois dispensada. A 

professora estagiária comentou o facto 

de a aluna não respirar antes de 

começar a tocar, o que fazia com que 

cada entrada soasse rígida e pouco 

orgânica. A professora estagiária e o 

professor orientador explicaram então à 

aluna a importância da respiração, 

demonstrando o que queriam dizer. A 

aluna procurou então aplicá-lo no início 

do andamento, mas, apesar de por vezes 

o ter conseguido, esse domínio ainda 

não havia sido adquirido e terá de 

continuar a ser trabalhado. 

 

Mazas, estudo nº 

7 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou o início da obra. A 

afinação havia melhorado bastante 

desde a última aula, no entanto o som 

estava fraco. O professor pediu que a 

aluna procurasse tocar com mais 

contacto e não tão sultasto. Mais 

adiante foi trabalhado o ritmo num dos 

compassos para que este estivesse mais 

rigoroso. O professor demonstrou o 

ritmo correto e a aluna procurou 

corresponder, conseguindo algumas 

vezes mas ainda com necessidade de 

mais trabalho neste ponto. 
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Relatório 20 - 5 de maio de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e de 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala ré maior e 

menor harmónica 

em três oitavas 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

 

A aluna tocou a escala de ré maior com 

uma nota por arco. O professor fez 

algumas correções ao nível da posição 

do arco nas cordas para que este tivesse 

mais contacto e aluna voltou a repetir. 

Não existindo nenhum problema a 

apontar, a aluna passou então para a 

escala de ré menor harmónica, com as 

notas ligadas de sete em sete. A aluna 

inicialmente demonstrou algumas 

dificuldades, tendo de voltar ao início, 

mas depois conseguiu realizar a escala 

com uma boa distribuição de arco e 

qualidade sonora, ainda que a afinação 

possa ser melhorada. Não houve mais 

tempo para continuar a trabalhar, uma 

vez que a pianista acompanhadora já 

havia chegado. 

 

Handel, Concerto 

em Si menor, 3º 

andamento 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou o andamento completo 

com a pianista acompanhadora. O 

professor pediu que a aluna tomasse 

atenção à parte final, visto ser aquela 

que ela nunca tinha tocado com a 

pianista e, por isso, não ter corrido tão 

bem. O professor demonstrou alguns 

excertos dessa parte para dar à aluna 

uma ideia de como deveriam soar. A 

aluna voltou a tentar, conseguindo 

efetuar melhorias, mas ainda com 

trabalho a fazer nessa parte. A 

professora acompanhadora foi 

dispensada e o professor continuou a 

trabalhar com a aluna, alertando-a para 

o facto de ela estar a inclinar-se para a 

frente sempre que começava a tocar, 

ficando assim com a viola numa 

posição mais baixa e fazendo com que 

o arco tivesse de “perseguir” o 

instrumento, criando um som instável e 

mais fraco. O professor pediu então que 

ela tocasse determinada parte tendo 

essa questão em atenção, mas mesmo 

tentando conscientemente não o fazer, a 

aluna acabava por se inclinar para a 

frente. O professor pediu que ela 

encostasse as costas à ombreira da porta 

da sala, não devendo sentir que estas se 

afastavam desse sítio quando 

começasse a tocar. A aluna 

experimentou então, conseguindo 

realizar o exercício como pedido. O 

professor trabalhou ainda a questão da 

mudança de tempo e caráter no poco 

più lento.  
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Relatório 21 - 19 de maio de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e de 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Handel, Concerto 

em Si menor, 3º 

andamento 

 

Postura geral controlada.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Rigor rítmico. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

A aluna tocou o andamento do início ao 

fim e o professor começou por a 

parabenizar por ter conseguido tocar 

tudo sem parar pela primeira vez em 

aula. A professora estagiária elogiou 

também o facto de a aluna ter feito 

progressos desde a aula anterior, 

nomeadamente ao nível da 

diferenciação das articulações, no 

entanto, chamou-a à atenção para o 

facto de o som estar fraco, com pouco 

contacto. O professor concordou 

acrescentando que as dinâmicas 

necessitavam de sobressair mais, que os 

finais de frase necessitavam de ser mais 

cuidados e que a pulsação estava 

instável. O professor escolheu começar 

por trabalhar a questão da pulsação 

primeiramente, pedindo que a aluna 

voltasse a tocar o início. Foi-lhe 

explicado que normalmente as 

anacruses soavam precipitadas, tendo o 

professor demonstrado como deveriam 

soar. Ao repetir, a aluna conseguiu 

perceber qual era o problema e 

melhorar esse aspeto. Seguidamente foi 

trabalhado um problema rítmico que 

havia surgido no final da segunda 

página, onde a aluna tocava uma 

colcheia em vez de uma semínima. O 

professor demonstrou o ritmo correto e 

pediu que a aluna tocasse esse 

compasso. Ela conseguiu, no entanto, 

quando tentava tocar um pouco de trás 

o problema ainda subsistia. A aluna 

acabou por conseguir após o professor 

tocar novamente um pouco de trás, no 

entanto ela fê-lo por imitação e não por 

ter totalmente compreendido o ritmo, 

pelo que este aspeto terá de ser revisto 

nas próximas aulas. Seguidamente, a 

professora acompanhadora chegou e a 

aluna começou então a tocar o 

andamento com o acompanhamento do 

piano. O professor parou-as pouco 

depois de começarem para relembrar a 

aluna de que precisava de tocar com um 
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som mais presente e ter sempre atenção 

às dinâmicas. A aluna recomeçou então 

o andamento procurando atender ao 

pedido do professor. Este foi auxiliando 

a aluna em algumas partes em que esta 

não estava bem segura, tocando com 

ela. Após tocarem o andamento todo, a 

pianista acompanhadora teve de sair. O 

professor procurou sensibilizar a aluna 

para a necessidade e importância de 

estudar o andamento com metrónomo a 

uma pulsação mais lenta em casa, uma 

vez que sabia que a aluna não o fazia e 

que tal se refletia numa falta de rigor 

rítmico.  

 

 

 

 

 

 

Planificação - 26 de maio de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada – 

45 min. 

Aula individual (online) com a 

presença do orientador 

científico da mestranda 

Material: instrumento, computador 

com ligação à internet, estante, 

partituras, cadeira, mesa, lápis e 

borracha 

Tempo estimado Programa apresentado Conteúdos técnicos e de domínio do 

instrumento nos trabalhos 

apresentados 

5 min.  Preparação da viola e afinação. 

 

 

 

10 min. 

 

 

Escalas de ré maior, menor 

harmónica e menor melódica 

em três oitavas 

Postura geral controlada.  

Afinação. 

Distribuição do arco e articulação 

correta. 

Tempo/Pulsação.  

Rigor rítmico. 

Qualidade do som. 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

Handel, Concerto em Si menor, 

3º andamento 

 

Ensaio com piano. 

Postura geral controlada.  

Afinação. 

Distribuição do arco e articulação 

correta. 

Tempo/Pulsação.  

Rigor rítmico. 

Qualidade do som. 
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Relatório 22 - 26 de maio de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada (com a presença do orientador científico) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e de 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escalas de ré 

maior, menor 

harmónica e 

menor melódica 

em três oitavas 

Postura geral controlada.  

Afinação. 

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Rigor rítmico. 

Qualidade do som. 

 

A professora estagiária pediu que a 

aluna começasse por tocar a escala de 

ré maior, uma nota por arco, utilizando 

a totalidade do mesmo. Cumprida essa 

tarefa com sucesso, a professora pediu 

então que a aluna tocasse a escala de ré 

menor melódica, primeiro uma nota por 

arco e, seguidamente, em três notas por 

arco em legato, e em tercinas em 

spiccato, para que fossem trabalhadas 

as articulações que apareceriam depois 

no concerto. A aluna teve alguma 

dificuldade na realização das tercinas 

em spiccato, uma vez que perdia o 

controlo do arco por o levantar 

demasiado da corda. A professora 

estagiária explicou que o arco deveria 

partir da corda, exemplificando. A 

aluna tentou então atender ao pedido, 

conseguindo realizar a tarefa. Por fim 

foi pedido que tocasse a escala de ré 

menor melódica.  

 

Handel, Concerto 

em Si menor, 3º 

andamento 

 

Ensaio com piano. 

Postura geral controlada.  

Afinação. 

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Rigor rítmico. 

Qualidade do som. 

 

A professora estagiária pediu que aluna 

tocasse o início da peça. O som soou 

pouco contactado e fraco, pelo que a 

professora estagiária pediu que a aluna 

procurasse começar o spiccato da 

corda, em vez de começar do ar e bater 

com o arco da corda, e usar mais arco. 

A aluna atendeu ao pedido, no entanto 

eventualmente mais tarde voltou a 

necessitar de ser relembrada e chamada 

à atenção mais vezes para esta questão, 

pelo que será necessário continuar a 

trabalhá-la nas próximas aulas. Foram 

também trabalhados aspetos relativos 

ao respeito pelas dinâmicas expressas 

na partitura e ao cuidado na finalização 

das frases, uma vez que por vezes a 

última nota soava acentuada. A aluna 

conseguiu ir corrigindo estes aspetos à 

medida que a professora estagiária os ia 

apontando e demonstrando o que 

pretendia. Quando a pianista 

acompanhadora chegou, a professora 

estagiária pediu então que a aluna 

tocasse o andamento completo com o 

acompanhamento do piano. A aluna 

demonstrou conseguir aplicar alguns 
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dos aspetos trabalhados anteriormente, 

no entanto muitos deles foram 

esquecidos, nomeadamente as 

dinâmicas e articulação pedida ao nível 

das notas curtas. A professora estagiária 

comentou parabenizando a aluna por 

conseguir chegar até ao fim e por ter 

apresentado progressos ao nível de 

alguns aspetos trabalhados em aulas 

anteriores, como o rigor rítmico e a 

respiração. A professora pediu então 

que aluna voltasse a tocar o início, 

relembrando-a novamente acerca das 

questões de articulação e dinâmicas 

trabalhadas anteriormente. A aluna teve 

alguns problemas no início da terceira 

página, uma vez que não havia 

estudado muito essa parte em casa. Será 

necessário trabalhar melhor a partir daí 

nas próximas aulas. Por último foi 

trabalhada a entrada para a reexposição, 

pois a aluna estava a ter problemas em 

contar os tempos de espera e entrar no 

sítio certo. Foi-lhe explicado e 

demonstrado onde deveria entrar e 

eventualmente a aluna conseguiu 

perceber. A professora estagiária pediu 

que a aluna estudasse este andamento 

em casa tendo atenção aos pontos 

trabalhados e passando mais tempo 

naquelas partes que ainda não havia 

estudado tanto. 
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6.2. Aluna B 

 

Relatório 1 – 28 de Outubro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

 
Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Pizzicato em cordas soltas e 

com posicionamento dos dedos 

da mão esquerda nas cordas ré 

e lá.  

O professor verificou se a aluna se 

recordava qual era a maneira correta 

de posicionar a viola e de seguida 

pediu-lhe que tocasse cada corda duas 

vezes em pizzicato enquanto a 

acompanhava ao piano. A aluna 

realizou o exercício sem problemas. 

De seguida, colocando a viola de lado, 

foi pedido à aluna que demonstrasse 

como pegar corretamente no arco, 

assim como a realização de alguns 

exercícios de movimento do mesmo.  

 

Escala de Ré, 

uma oitava em 

pizzicato (Lego 1 

e 2) 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos.  

Voltando a pegar na viola, o professor 

pediu à aluna que colocasse a mão 

esquerda na posição correta e que 

pressionasse as cordas nos sítios 

devidos, desde o 1º ao 3º dedos, e 

depois os retirasse pela ordem inversa 

nas cordas lá e ré, uma de cada vez 

(Lego 1), primeiro em pizzicato e 

depois com o arco. A aluna realizou o 

exercício sem problemas. 

Seguidamente foi pedido um exercício 

semelhante, mas envolvendo as duas 

cordas de cada vez, resultando então 

na escala de ré (lego 2). 

  
Brilha, brilha 

estrelinha  

Parte A. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

O professor demonstrou à aluna a 

sequência de dedos e cordas 

necessários para tocar a primeira 

metade da peça “Brilha, brilha 

estrelinha” pedindo que aluna o 

imitasse, tocando em pizzicato, e 

tentasse reconhecer de que música se 

tratava. O professor tocou a música no 

piano incentivando a aluna a cantar a 

melodia ao mesmo tempo. De seguida 

a aluna voltou a tentar tocar a primeira 

parte da peça, algumas vezes com o 

auxílio do professor na colocação dos 

dedos e por fim tentando sozinha. A 

aluna demonstrou algumas 

dificuldades em manter o pulso direito, 

acabando muitas vezes por colapsar 
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em direção ao braço da viola, pelo que 

o professor foi tentando contrariar essa 

tendência. 

 

 Postura geral controlada.  

Tocar cordas soltas com arco. 

 

O professor pediu que a aluna voltasse 

a pegar no arco e realizasse um 

exercício de movimento do arco pelo 

ombro esquerdo, sem o instrumento. 

Por fim o professor pediu à aluna para 

pegar na viola e realizar o mesmo 

movimento sobre as cordas soltas do 

instrumento, indicando-lhe as 

sequências de cordas a serem tocadas. 

A aluna realizou os exercícios sem 

problemas. 

Relatório 2 – 4 de novembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

 
Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Pizzicato em cordas soltas e 

com posicionamento dos dedos 

da mão esquerda nas cordas 

dó, sol e ré. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos 

(lego 1), tocando em pizzicato 

e com arco 

O professor verificou se a aluna se 

recordava qual era a maneira correta 

de posicionar a viola e de seguida 

pediu-lhe que tocasse cada corda duas 

vezes em pizzicato, acompanhando-a 

ao piano e variando a velocidade para 

que a aluna tentasse ajustar-se às 

mudanças. A aluna realizou o 

exercício com apenas algumas 

dificuldades nesse ajuste. De seguida, 

o professor tocou sequencias de notas 

(dó, sol, ré ou lá) ao piano com ritmos 

diferentes para que a aluna as repetisse 

em pizzicato, tendo esta realizado o 

exercício com sucesso. O professor 

pediu à aluna que colocasse a mão 

esquerda na posição correta e que 

pressionasse a corda Ré nos sítios 

devidos, desde o 1º ao 3º dedos, e 

depois os retirasse pela ordem inversa, 

quer na corda rá como na lá (Lego 1) 

sempre tocando em pizzicato. Como a 

aluna apresentou algumas dificuldades, 

o professor pediu-lhe que cantasse a 

sequência de notas pedida com a ajuda 

do piano. A aluna fê-lo sem grandes 

problemas, pelo que, de seguida, foi-

lhe pedido que voltasse a tocar a 

referida sequência na corda ré, sol e dó 

da viola em pizzicato e o exercício foi 

realizado com sucesso. Ao longo 
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destes exercícios o professor foi 

corrigindo a posição da mão esquerda, 

que tinha tendência para encostar ao 

braço da viola. 

Foi pedido à aluna que demonstrasse 

como pegar corretamente no arco, 

assim como a realização de alguns 

exercícios de movimento do mesmo, 

sem e depois com a viola (nas quatro 

cordas). De seguida o professo pediu à 

aluna que realizasse novamente o Lego 

1, agora com arco, nas cordas sol, ré e 

por fim dó. 

 

Brilha, brilha 

estrelinha  

Parte B e tocar a peça 

completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

O professor pediu à aluna que 

relembrasse a primeira metade da peça 

“Brilha, brilha estrelinha”, tocando em 

pizzicato, primeiro com o auxílio do 

professor e depois sozinha. De seguida 

o professor ensinou a segunda parte da 

música, ajudando a aluna na colocação 

dos dedos. Foi-lhe então pedido que 

tocasse a música completa, juntando 

todas as partes na sequência correta, 

com acompanhamento do piano. A 

aluna conseguiu corresponder ao 

pedido e o professor alertou-a apenas 

para a posição da mão esquerda que 

continuava a querer encostar ao braço 

da viola. 

 

Relatório 3 – 18 de novembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

 
Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Controlo do arco.  

O professor pediu que a aluna 

relembrasse o nome das cordas, 

utilizando mnemónicas para cada uma. 

De seguida verificou se a aluna 

conseguia cantar a canção Brilha, 

Brilha Estrelinha, com o 

acompanhamento do piano, sendo que 

o exercício foi realizado sem 

problemas. 

Foi pedido que a aluna tocasse cada 

corda duas vezes, da corda sol à lá, em 

pizzicato (vai e vem), acompanhando-

a ao piano. A professora estagiária 

alertou a aluna para o facto de ela não 

estar a com o braço à altura correta 

para cada corda, em vez disso 

mantendo-o estático. Seguidamente foi 
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realizado o mesmo exercício com o 

arco. A aluna apresentou dificuldades 

em controlar a direção do arco, pelo 

que a professora estagiária prestou 

ajuda nesse aspeto quando a aluna 

voltou a repetir o exercício. 

 

Escala de ré 

maior (uma 

oitava) (lego 2), 

em pizzicato e 

com arco 

 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos 

(lego 1 e 2). 

Controlo do arco. 

De seguida foi pedido que a aluna 

colocasse a mão esquerda na posição 

correta e que pressionasse a corda Ré 

nos sítios devidos, desde o 1º ao 3º 

dedos, e depois os retirasse pela ordem 

inversa (Lego 1), primeiro em 

pizzicato e depois com o arco. A aluna 

realizou o exercício sem problemas. 

Seguidamente foi pedido um exercício 

semelhante, mas envolvendo duas 

cordas de cada vez (lego 2), resultando 

na escala de ré maior. A aluna não teve 

problemas na realização do exercício 

em pizzicato, no entanto quando lhe 

foi pedido que o fizesse com o arco 

necessitou de ajuda da professora 

estagiária no controlo da direção do 

mesmo. 

 

Brilha, brilha 

estrelinha  

Tocar a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

O professor pediu à aluna que 

relembrasse a peça “Brilha, brilha 

estrelinha”, com o acompanhamento 

do professor ao piano. A aluna tocou a 

peça em pizzicato sem problemas. 

Quando lhe foi pedido que tocasse 

com arco, a aluna teve problemas no 

controlo do mesmo e, uma vez que o 

tempo da aula estava a terminar, o 

professor solicitou que a aluna voltasse 

a repetir a peça em pizzicato. 

 

Relatório 4 – 25 de novembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

  
O professor pediu à aluna que tocasse 

cada corda duas vezes, da corda dó á 

sol, primeiro em pizzicato e com 

acompanhamento do professor ao 

piano, sendo que o professor foi 

variando a velocidade para que a aluna 

o tentasse acompanhar. Seguidamente 

com arco.  
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Escala de ré 

maior (uma 

oitava) (lego 2), 

em pizzicato e 

com arco 

 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos 

(lego 1 e 2). 

Controlo do arco. 

A seguir foi-lhe pedido que realizasse 

o lego 1, nas cordas ré e sol, e o lego 2 

nas cordas ré e lá (escala de ré maior), 

em pizzicato. Pegando no arco, 

realizou depois o lego 1 na corda dó, e 

novamente o lego 2 na corda ré e lá 

(escala de ré maior), demonstrando 

dificuldades em controlar o arco 

devido ao facto de a viola estar a 

apontar demasiado para cima, o que 

faia com que o arco fosse para cima do 

cavalete. O professor explicou o 

problema à aluna e a professora 

estagiária ajudou-a a manter o controlo 

do arco aquando da repetição do 

exercício. 

 

Brilha, brilha 

estrelinha  

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Controlo do arco 

A aluna tocou a peça com arco e 

acompanhamento do professor ao 

piano. A professora estagiária explicou 

à aluna que era necessário ser mais 

rápida no posicionamento dos 3 dedos 

após a mudança da corda lá para a 

corda ré. A aluna voltou a tocar a peça, 

agora em pizzicato, demonstrando 

muito mais facilidade.  

 

O balão do João 

 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Controlo do arco 

O professor mostrou à aluna como 

tocar a peça “O balão do João”, 

dividindo-a em partes, A e B. A aluna 

foi conseguindo realizar, em pizzicato, 

e memorizar as sequências de notas 

pedidas. O professor tocou a música 

no piano e pediu que a aluna cantasse 

com ele. Ela realizou o exercício com 

facilidade. Foi pedido que a aluna 

voltasse então a relembrar a sequência 

dos dedos ensinada anteriormente. A 

aluna lembrava-se da maior parte das 

sequências. 

 

Relatório 5 – 2 de dezembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

 
Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Pizzicato em cordas soltas e 

com posicionamento dos dedos 

da mão esquerda nas cordas 

dó, sol e ré. 

A professora estagiária auxiliou a 

aluna na realização de alguns 

exercícios iniciais. Primeiro foi pedido 

que a aluna tocasse cada corda solta 

duas vezes (“vai e vem”), em pizzicato 

e depois com arco, depois, o lego 1 em 

cada corda, em pizzicato e depois com 
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Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos 

(lego 1 e 2), tocando em 

pizzicato e com arco. 

Conhecer as partes 

constituintes da viola e do 

arco. 

arco, e por fim o lego 2 (cordas ré e lá, 

sol e ré, e dó e sol). A aluna realizou 

todos os exercícios sem grandes 

problemas, apenas confundindo por 

vezes a direção do arco nas mudanças 

de corda.  

De seguida, com o auxílio de desenhos 

e associação ao instrumento, o 

professor apresentou as diferentes 

partes que constituem a viola e o arco. 

 

Brilha, brilha 

estrelinha  

Tocar a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Tocar a música com a 

partitura.  

O professor pediu à aluna que 

relembrasse a peça “Brilha, brilha 

estrelinha”, tocando com o arco e 

acompanhamento do professor ao 

piano. Seguidamente, o professor 

apresentou à aluna pela primeira vez a 

partitura da peça, fazendo então uma 

ponte entre as notas que a aluna sabia 

já tocar de memória e a respetiva 

notação musical na partitura.  

 

O balão do João Tocar a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Tocar a música com a 

partitura. 

 

De seguida, o professor mostrou à 

aluna a partitura da música “O balão 

do João”, pedindo-lhe que tentasse 

fazer a mesma associação que havia 

sido feita na música anterior. A aluna 

tocou a peça sem problemas mas de 

memória, sem estar na verdade a fazer 

essa associação.  

 

Relatório 6 – 9 de dezembro de 2020 (quarta-feira) 

Prova trimestral de instrumento 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de Ré 

maior, uma oitava 

(lego 2 na corda 

Ré e lá) 

 

“Vai e vem” 

 

Brilha, brilha 

estrelinha 

 

 

 

 

 

Prova Trimestral de 

Instrumento. 

 

 

A aluna apresentou todo o programa 

definido para a prova em causa. 

Obteve uma classificação de 90%, 

numa escala de 0% a 100%. 
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Relatório 7 – 16 de dezembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

 
Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Pizzicato em cordas soltas e 

com posicionamento dos dedos 

da mão esquerda nas cordas 

dó, sol e ré. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos 

(lego 1 e 2), tocando em 

pizzicato e com arco. 

Conhecer as partes 

constituintes da viola e do 

arco.  

O professor começou por ver se a 

aluna se lembrava da designação das 

diferentes partes da viola, apontando 

para elas aleatoriamente no 

instrumento enquanto a aluna ia 

dizendo o seu nome.  

Seguidamente, acompanhando-a 

sempre ao piano, o professor solicitou 

que a aluna fizesse o exercício do “Vai 

e vem”, que a aluna realizou sem 

problemas. Foi então pedido que 

tocasse o lego 1 na corda ré e depois o 

lego 2 nas cordas sol e ré (escala de 

sol), com dois arcos por nota. 

Pretendendo que a aluna tocasse mais 

forte, o professor pediu então que esta 

voltasse a repetir o último exercício, 

tocando apenas com a mão esquerda 

enquanto que o professor tocaria a 

parte do arco, para que a aluna ouvisse 

o som pretendido. De seguida foi-lhe 

pedido que voltasse a fazer o mesmo 

exercício, agora sozinha, procurando 

tirar o mesmo som, sendo que a aluna 

cumpriu a tarefa com sucesso. 

 

O balão do João Tocar a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Tocar a música com a 

partitura. 

 

O professor pediu que a aluna tocasse 

a peça, acompanhando-a ao piano. Foi 

necessário chamá-la à atenção para a 

posição em que estava a colocar a 

viola pois, uma vez que estava torta, 

por consequência o arco também o 

estava. A aluna voltou a tocar a peça 

do inicio ao fim, enganando-se 

algumas vezes e tendo ainda algumas 

dificuldades no controlo do arco. O 

professor pediu que a aluna voltasse a 

tocar a segunda parte da peça, mas 

dado que a aluna por vezes se 

enganava a contar as notas repetidas, o 

professor pediu-lhe que as contasse em 

voz alta ao mesmo tempo que tocava. 

A aluna conseguiu executar o que lhe 

foi pedido sem problemas. 

 

French folk song Tocar a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

O professor começou por pedir que a 

aluna olhasse para a partitura e 

identificasse com que dedos seriam 

tocadas as notas escritas. 

Seguidamente a aluna tentou tocar as 
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Tocar a música com a 

partitura. 

 

duas primeiras linhas em pizzicato. O 

professor alertou-a para a posição da 

sua mão esquerda, uma vez que a 

palma estava deitada. A aluna corrigiu 

a posição e voltou a tocar as duas 

primeiras linhas, agora com o 

acompanhamento do piano. O 

professor explicou-lhe que a música 

tinha de ser seguida, uma vez que ela 

estava a parar algumas vezes, e pediu 

que voltasse a repetir. Seguidamente a 

aluna tentou tocar as mesmas duas 

linhas, agora com arco, não tendo tido 

problemas. O professor ensinou então 

depois as duas últimas da música, de 

novo em pizzicato. A aluna apresentou 

mais dificuldades nesta segunda parte, 

dado também o facto de já estar 

cansada, mas conseguiu eventualmente 

aprender as notas e o ritmo 

corretamente.  

 

Relatório 8 – 6 de janeiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

French folk song Tocar a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Tocar a música com a 

partitura. 

 

A aluna começou por tocar a música 

em pizzicato, com o acompanhamento 

do professor ao piano. Como a aluna 

conseguiu tocar bastante bem a peça 

em pizzicato, o professor pediu então 

que ela tocasse com arco logo de 

seguida. À primeira a aluna tocou 

bastante mais lento, pelo que lhe foi 

pedido que voltasse a voltar a tentar 

um pouco mais rápido. A aluna 

atrapalhou-se um pouco mais pelo que 

o professor lhe pediu que voltasse a 

tentar, mas primeiro tomando atenção 

à posição da viola, da mão esquerda e 

da mão direita no arco. Ela voltou 

então a repetir. A posição da viola e da 

mão esquerda estavam corretas, no 

entanto a direção do arco não, pelo que 

o professor lhe pediu que realizasse o 

exercício do “vai e vem” com a 

professora estagiária a dar auxílio ao 

braço e mão direitos quando 

necessário. Após a aluna realizar o 

exercício algumas vezes, conseguiu 

então melhorar os aspetos pretendidos. 
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Escalas de ré, sol 

e dó maior (lego 

2) 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos 

(lego 2) com arco. 

  

O professor pediu que a aluna tocasse 

o lego 2 nas cordas ré e lá (escala de ré 

maior), relembrando de todas as 

questões de postura que a aluna 

deveria ter em atenção antes de 

começar. A aluna conseguiu então 

facilmente realizar a tarefa pretendida 

e o professor pediu-lhe que fizesse o 

mesmo exercício, agora nas cordas sol 

e ré (escala de Sol maior). Da primeira 

vez o arco havia ficado trocado, pelo 

que o professor pediu que a aluna 

voltasse a repetir. Por fim o professor 

pediu novamente o mesmo exercício 

das cordas dó e sol (escala de dó 

maior). 

 

O balão do João Tocar a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Tocar a música com a 

partitura. 

 

A aluna tocou a peça completa com o 

acompanhamento do piano, com 

alguns enganos. O professor pediu que 

a aluna voltasse a repetir, com mais 

atenção, tendo agora conseguido tocar 

bastante melhor. 

Relatório 9 – 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escalas de ré, sol 

e dó maior (lego 

2) com uma 

oitava 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos 

(lego 2) com arco. 

Controlo do arco. 

A aluna começou por realizar o vai e 

vem e, dado que não ocorreram 

problemas, logo de seguida o lego 2 

nas cordas ré e lá (escala de ré maior). 

Houve a necessidade de relembrar à 

aluna de corrigir a posição da mão 

esquerda, sendo lhe foi pedido que 

voltasse a fazer o exercício tendo 

atenção a isso. A aluna conseguiu 

tocar, agora com a postura correta na 

mão esquerda, com dificuldades na 

afinação, pelo que lhe foi então pedido 

que tivesse mais atenção em colocar os 

dedos nas fitas correspondentes. A 

aluna conseguiu com sucesso e o 

professor pediu que ela voltasse a 

repetir o exercício, mas agora nas 

cordas dó e sol. À primeira existiram 

alguns problemas nas arcadas, no 

entanto à segunda tentativa já correu 

bem 
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Escala de dó 

maior com duas 

oitavas (lego 4) 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos 

(lego 4) com arco. 

Controlo do arco. 

 

O professor explicou à aluna como 

deveriam ser colocados os dedos para 

tocar o lego 4 a partir da corda dó 

(escala de dó maior com duas oitavas). 

A aluna experimentou então tocar, 

tendo demonstrado ter percebido o que 

lhe havia sido explicado ao nível da 

mão esquerda, mas sem cuidado com o 

arco. O professor pediu então que ela 

voltasse a repetir com atenção ao arco, 

tocando dois arcos por nota em vez de 

um. 

 

Song of the wind Aprender a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Tocar a música com a 

partitura. 

 

A aluna começou por tocar a peça 

completa com arco, uma vez que já a 

havia estudado em casa, mas com 

alguns problemas ao nível do ritmo, 

uma vez que lhe havia sido dito que a 

música era a que ela conhece como 

“Os Patinhos”, quando na verdade o 

ritmo escrito não corresponde 

exatamente a essa música. Para que a 

aluna conseguisse concentrar-se 

melhor nas notas escritas o professor 

pediu-lhe que tocasse em pizzicato. 

Dado que a aluna ainda se encontrava 

com algumas dificuldades o professor 

explicou-lhe as diferenças entre aquilo 

que estava escrito e aquilo que ela 

estava a tocar, cantando a música da 

maneira correta. Seguidamente, a 

aluna voltou a experimentar tocar essa 

parte em pizzicato, tendo conseguido o 

que era pretendido. Foi-lhe então 

pedido que experimentasse com arco. 

A aluna estava a ter dificuldades em 

manter o arco direito, pelo que o 

professor lhe pediu que colocasse a 

viola mais elevada e realizasse 

novamente o exercício do “vai e vem”. 
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Relatório 10 – 10 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula online assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior com duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos 

(lego 4) com arco. 

Controlo do arco. 

 

O professor pediu que a aluna tocasse 

a escala de dó maior em duas oitavas 

recordando-lhe do posicionamento dos 

dedos. A aluna teve alguns problemas 

na colocação do segundo dedo nas 

cordas ré e lá, dado esta ser uma 

posição diferente da habitual. O 

professor voltou a relembrar o sítio 

correto, auxiliando a aluna na 

colocação do dedo e pedindo-lhe que 

voltasse a repetir. Foi necessário 

também chamá-la à atenção para o 

posicionamento do pulso esquerdo, 

que não se encontrava direito, e do 

dedo mindinho da mão direita, uma 

vez que estava esticado e não curvo. A 

aluna voltou a repetir a escala com 

estes pontos em mente conseguindo 

efetuar as correções pedidas. 

 

French folk song Tocar a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Tocar a música com a 

partitura. 

 

Foi pedido que a aluna relembrasse a 

música French folk song, para que o 

professor pudesse testar se as questões 

posturais mencionadas anteriormente 

haviam sido assimiladas e se a aluna 

seria capaz de as aplicar numa música 

que já conhecesse bem. A aluna tocou 

então a obra, existindo ainda a 

tendência para que o pulso da mão 

esquerda colapsasse ligeiramente em 

direção ao braço da viola. O professor 

voltou a relembrar este aspeto e pediu 

que a aluna voltasse a repetir a peça. 

 

O balão do João 

 

Tocar a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Tocar a música com a 

partitura. 

 

Por fim foi pedido que a aluna 

recordasse a peça O balão do João, 

novamente algo que lhe era familiar, 

para que fossem mais bem 

fundamentadas as questões de postura 

trabalhadas até então. 
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Relatório 11 – 17 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula online assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior com duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos 

(lego 4) com arco. 

Controlo do arco. 

 

A aluna tocou a escala de dó maior, 

em duas oitavas. Foram trabalhadas 

questões de precisão dos dedos da mão 

esquerda 8uma vez que a aluna estava 

a ter dificuldades em os colocar nos 

sítios corretos), de precisão nas 

mudanças de corda e controlo da 

direção do arco. Para tal foi pedido que 

aluna executasse o exercício do “vai e 

vem”, tendo o professor pedido à 

encarregada de educação da aluna que 

a assistisse no controlo do arco. A 

aluna de seguida voltou a repetir a 

escala, conseguindo demonstrar 

melhorias ao nível dos aspetos 

mencionados. 

 

Song of the wind Tocar a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Controlo do arco 

Tocar a música com a 

partitura. 

 

Seguidamente foi pedido que aluna 

relembrasse a peça Song of the wind a 

fim de fundamentar o trabalho iniciado 

ao nível do controlo do arco. A aluna 

tocou a primeira parte da peça, 

utilizando pouco arco. O professor 

procurou então que a aluna percebesse 

que era necessário utilizar mais arco, 

demonstrando como ela deveria tocar. 

A aluna voltou a repetir procurando 

então atender ao pedido e 

demonstrando ter percebido que que 

era pretendido. A aluna tocou de 

seguida a peça completa mostrando 

progresso, no entanto, os aspetos 

mencionados terão de continuar a ser 

revistos. 

 

Go tell aunt 

Rhody 

Leitura da peça em pizzicato. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

 

Por fim foi pedido que a aluna 

começasse a trabalhar a peça  Go tell 

aunt Rhody, realizando uma primeira 

leitura das notas em pizzicato para que 

percebesse quais os dedos e cordas em 

que deveria tocar, assim como o ritmo, 

por imitação do professor. 
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Relatório 12 – 24 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de ré 

maior, uma oitava 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização da arcada 

pretendida. 

O professor pediu à aluna que 

realizasse a escala de ré maior, 

solicitando que a aluna tocasse a escala 

duas vezes seguidas, sem interrupção, 

sendo que a primeira vez seria 

utilizando dois arcos por nota e 

segunda vez apenas um arco por nota. 

A aluna inicialmente não compreendeu 

totalmente tarefa pedida, parando após 

tocar a primeira vez. Após o professor 

voltar a explicar e demonstrar, a aluna 

conseguiu então realizar a tarefa com 

sucesso, utilizando a arcada pretendida 

e tocando com boa postura e dedos 

corretamente posicionados. 

 

Go tell aunt 

Rhody 

Tocar a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos.  

O professor comentou a gravação 

previamente enviada pela encarregada 

de educação da aluna, comentando 

positivamente a sua evolução desde a 

aula anterior, e decidiu então trabalhar 

alguns problemas rítmicos que 

estavam a ocorrer. Primeiramente, 

solicitou à aluna que cantasse a 

primeira linha da música, tendo ela 

conseguido cantar com o ritmo e notas 

corretas. Seguidamente o professor 

pediu que a aluna tocasse agora a peça 

na viola, tendo esta conseguido tocar a 

peça do início ao fim, com maior 

precisão rítmica do que anteriormente 

na gravação.  

Visto que nesse dia a aluna se 

encontrava mais distraída, devido a 

fatores como o facto de estar com 

fome, o professor decidiu que não 

seria proveitoso estar a avançar mais.  

Por fim, indicou que a aluna deveria 

estudar a mesma peça, mas agora 

tendo em atenção as dinâmicas 

expressas na partitura, explicando o 

que queriam dizer e como deveriam 

soar. Solicitou também à aluna que 

começasse a estudar a peça nº 7 

autonomamente em casa. 

 



 

161 
 

Relatório 13 – 3 de março de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior, duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização da arcada 

pretendida.  

A aluna tocou a escala de dó maior, 

em duas oitavas, primeiro com dois 

arcos por nota e depois apenas um arco 

por nota. O professor chamou a tenção 

da aluna para necessidade de corrigir a 

mão direita, uma vez que o dedo 

mindinho se encontrava por cima do 

parafuso do arco e, portanto, toda a 

mão estava demasiado para baixo. O 

professor relembrou também que todos 

os dedos da mão direita deveriam estar 

em “caracol”. A aluna voltou a repetir 

a escala com a postura corrigida. O 

professor alertou a mãe para a 

necessidade de a aluna manter sempre 

um bom nível se concentração durante 

o estudo em casa, podendo ser 

proveitoso organizar o estudo em 

blocos de tempo mais curtos e 

divididos ao longo do dia. 

 

May Song Tocar a peça completa. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos.  

O professor comentou a gravação 

enviada pela encarregada de educação 

da aluna, elogiando o trabalho feito. A 

aluna havia conseguido aprender a 

primeira linha da peça com as notas e 

ritmo corretos, em pizzicato. O 

professor pediu então que fosse 

trabalhada em aula a segunda linha, 

em pizzicato, começando por 

perguntar à aluna quais seriam as 

primeiras notas a ser tocadas e 

cantando a música com os números 

dos dedos. A aluna conseguiu 

identificar as notas e tentou tocar 

algumas vezes até as conseguir tocar 

no ritmo certo. Tendo conseguido, o 

professor pediu então que aluna 

tocasse a música toda em pizzicato. A 

aluna conseguiu fazê-lo, com algumas 

paragens e hesitações e o professor 

chamou a sua atenção para o facto de 

não poder falar quando se enganava 

enquanto estava a tocar. Por fim o 

professor pediu que a aluna tocasse a 

primeira linha da música. Ela tocou o 

primeiro compasso, no entanto os 

dedos estavam fora das fitas e o pulso 

esquerdo não estava direito, pelo que o 

professor a parou e pediu que esses 
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pontos fossem corrigidos antes de 

recomeçar. A aluna tocou a linha toda, 

no entanto com o arco um pouco 

descoordenado na mão esquerda. O 

professor explicou o sucedido à aluna 

de maneira que ela percebesse e pediu-

lhe que voltasse a repetir, no entanto, o 

problema não ficou corrigido. O 

professor pediu então que aluna 

estudasse toda a peça muito bem em 

pizzicato, e de seguida com arco. 

 

Relatório 14 – 10 de março de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada online 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior, duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização da arcada 

pretendida.  

A professora estagiária começou por 

pedir que a aluna tocasse a escala de 

dó maior em duas oitavas, com duas 

notas por arco. Após a aluna tocar, a 

professora chamou à atenção para a 

posição da mão direita, pedindo que os 

dedos do meio estivessem colocados 

um apouco mais juntos. A professora 

pediu então que a aluna voltasse a 

arrepetir a escala, primeiro dois arcos 

por nota e depois, logo de seguida, 

uma nota por arco. A aluna realizou a 

tarefa pedida, tendo sido pedido que 

tivesse mais atenção à posição da mão 

direita, apesar de estar melhor que da 

primeira vez, e a não colocar o 

cotovelo direito demasiado alto, para 

que o arco não batesse noutras cordas. 

Não foi pedido que a aluna voltasse a 

repetir a escala, uma vez que já estava 

a demonstrar sinais de cansaço, no 

entanto estes aspetos serão verificados 

nas tarefas seguintes. 

 

May Song Tocar a peça completa. 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos.  

A aluna tocou a peça do início ao fim, 

demonstrando alguns problemas de 

coordenação entre a mão esquerda e a 

mão direita. Como estratégia para 

corrigir o problema, o professor pediu 

que a aluna cantasse a primeira linha 

da música. A aluna realizou a tarefa 

sem problemas, pelo que o professor 

lhe pediu que fizesse agora o mesmo, 

mas na viola. O problema continuava a 

subsistir, pelo que o professor tentou 

explicar de maneira diferente, 
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indicando que as notas curtas deveriam 

ser tocadas com menos arco e as notas 

longas com mais arco. Após voltar a 

tocar, a aluna apresentou melhorias, 

apesar de ainda existirem alguns erros 

de coordenação. O professor pediu 

então que aluna tocasse a música do 

início ao fim. 

 

Long long ago Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

 

O professor elogiou a prestação da 

aluna na gravação enviada pela 

encarregada de educação, 

apresentando as primeiras duas linhas 

da música em pizzicato. Foi então 

pedido que a aluna aprendesse a 

terceira linha. Através do 

compartilhamento de tela, o professor 

indicou à aluna a dedilhação a usar em 

cada nota, explicando e 

exemplificando o posicionamento dos 

dedos e o ritmo escrito. Após algumas 

tentativas a aluna conseguiu tocar a 

linha completa em pizzicato. 

Para finalizar, o professor indicou que, 

em casa, a aluna deveria trabalhar toda 

a obra, tentando tocá-la primeiro em 

pizzicato e depois com arco, tendo 

sempre atenção à postura das mãos 

antes de começar a tocar. 
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Planificação - 17 de março de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada – 

45 min. 

Aula individual (online) com a 

presença do orientador 

científico da mestranda 

Material: instrumento, computador 

com ligação à internet, estante, 

partituras, cadeira, mesa, lápis e 

borracha 

Tempo estimado Programa apresentado Conteúdos técnicos e de domínio do 

instrumento nos trabalhos 

apresentados 

5 min.  Preparação da viola e afinação. 

 

 

 

10 

 

 

Escala de dó maior, duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do arco e 

postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização da arcada pretendida. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

May Song 

Tocar a peça completa. 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Execução de dinâmicas. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Long long ago 

 

 

 

Tocar a peça completa. 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Execução de dinâmicas. 
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Relatório 15 – 17 de março de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada online (com a presença do orientador científico) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior, duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização da arcada 

pretendida. 

  

A professora estagiária começou por 

pedir que a aluna tocasse a escala de 

dó maior, em duas oitavas, primeiro 

dois arcos por nota e, de seguida, um 

arco por nota. Após a aluna realizar a 

tarefa, a professora chamou a atenção 

para o facto de a aluna estar a tocar 

com o arco não paralelo ao cavalete, 

explicando que o problema se devia ao 

facto de a viola estar a apontar 

demasiado para baixo. Alertou 

também para o posicionamento da mão 

direita, explicando que os dedos 

deveriam estar mais redondos e não 

esticados e demonstrando a posição 

correta. Foi relembrado que, antes de 

começar a tocar, a aluna deveria ter 

atenção a essas duas questões, assim 

como ao posicionamento da mão 

esquerda, garantindo que tudo está 

corretamente posicionado. A aluna 

efetuou as correções pedidas e voltou a 

repetir a escala, realizando a tarefa 

com sucesso. 

 

May Song Tocar a peça completa. 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Execução de dinâmicas.  

Após a aluna tocar a peça, a professora 

estagiária comentou, elogiando o rigor 

rítmico e o progresso feito ao nível da 

coordenação das duas mãos, mas 

alertando ainda para alguns problemas 

menores que por vezes ainda 

subsistiam ao nível desse último ponto. 

Deste modo, a professora pediu que a 

aluna tocasse apenas a primeira linha, 

relembrando-lhe que deveria usar mais 

arco nas notas mais compridas e 

menos arco nas notas mais curtas. 

Existiram alguns enganos e a aluna 

teve de recomeçar, conseguindo depois 

realizar a tarefa da forma pedida. 

Seguidamente foi pedido que tivesse 

em atenção as dinâmicas na terceira 

linha da peça. Foi explicado que os 

dois primeiros compassos, por serem 

em forte, teriam de ser tocados com 

mais arco, e os dois compassos a 

seguir, por serem em piano, teriam de 

ser tocados com uma menor 

quantidade de arco. A aluna atendeu 

ao pedido sem problemas. A 

professora pediu então que a aluna 

voltasse a tocar a peça do início ao 

fim, lembrando-se do que havia sido 

pedido anteriormente. Após tocar a 

primeira linha existiu a necessidade de 
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lhe relembrar novamente para ter 

atenção ao posicionamento das mãos 

no instrumento e arco. A aluna atendeu 

ao pedido tocando a peça como 

solicitado. 

 

Long long ago Tocar a peça completa. 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Execução de dinâmicas. 

 

A professora começou por comentar as 

gravações enviadas elogiando o facto 

de o ritmo estar bastante bem, assim 

como a passagem para a corda ré, que 

era algo novo que nunca tinha antes 

aparecido numa peça. Foi apenas 

necessário alertar para o 

posicionamento da mão esquerda, uma 

vez que o pulso não se encontrava 

direito, e para o facto de o cotovelo 

direito se encontrar demasiado 

elevado. Foi pedido que a aluna 

tocasse então a peça do início ao fim, 

tendo em atenção os pontos referidos. 

A aluna demonstrou algumas 

dificuldades na primeira linha 

relacionadas com ritmo e coordenação 

das mãos, pelo que a professora 

solicitou que a aluna cantasse essa 

linha. Tendo conseguido cantar 

corretamente, pediu-se então que a 

aluna voltasse a repetir essa linha, 

agora com o instrumento, relembrando 

acerca da correção da postura. A aluna 

tocou apresentando melhorias ao nível 

dos aspetos trabalhados. De seguida 

foi pedido que a aluna tocasse a 

terceira linha da música, 

concentrando-se em realizar as 

dinâmicas, sendo-lhe relembradas as 

questões relativas à quantidade de arco 

a usar no forte e depois no mezzo 

piano. A aluna conseguiu realizar as 

dinâmicas sem dificuldades, pelo que, 

lhe foi pedido que tocasse então a 

música do início ao fim. 

A professora resumiu o que seria 

necessário a aluna trabalhar e ter em 

atenção durante o estudo em casa.  
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Relatório 16 – 24 de março de 2021 (quarta-feira) 

Prova trimestral de instrumento 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior, em duas 

oitavas 

 

 

Long long ago 

 

 

May song 

 

 

 

 

 

Prova Trimestral de 

Instrumento. 

 

 

 

A aluna apresentou todo o programa 

definido para a prova em causa. 

Obteve uma classificação de 98%, 

numa escala de 0% a 100%. 
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Relatório 17 – 7 de abril de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior em duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Altura correta do braço direito 

para cada corda. 

Utilização da arcada 

pretendida.  

 

 

A aluna tocou a escala de dó maior em 

duas oitavas, primeiro com dois arcos 

por nota e depois com um arco por 

nota. A professora estagiária elogiou a 

postura e trabalho da mão esquerda, 

mas chamou à atenção para o 

posicionamento da mão direita no 

arco, auxiliando a aluna para que esta 

colocasse os dedos mais redondos. Foi 

também notado que a aluna estava com 

algumas dificuldades em conseguir 

manter a altura certa do braço para 

cada corda nas mudanças estre estas, 

ouvindo-se por vezes duas cordas em 

simultâneo. Deste modo, a professora 

estagiária pediu que a aluna realizasse 

o exercício do “vai e vem”, com o qual 

a aluna já estava familiarizada, para 

trabalhar esta questão. Após a aluna 

realizar o exercício duas vezes, ao 

voltar a tocar a escala de seguida, já 

conseguiu tocá-la de forma bastante 

mais limpa. 

 

Escala de ré 

maior em duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Altura correta do braço direito 

para cada corda. 

Utilização da arcada 

pretendida.  

 

Visto que a escala de ré com duas 

oitavas era algo novo para a aluna, o 

professor começou por pedir que esta 

tocasse primeiro a escala de ré de uma 

oitava (“lego 2” na corda ré e lá), com 

a qual ela já estava familiarizada. 

Seguidamente o professor pediu que 

ela realizasse um “lego especial” na 

corda dó, começando com o primeiro 

dedo em vez da corda solta, e 

colocando o terceiro dedo depois da 

marca, quer na corda dó como na 

corda sol. A aluna conseguiu 

facilmente fazer o que lhe havia sido 

pedido e o professor pediu que ela 

tocasse então a escala completa com as 

duas oitavas. Ela conseguiu tocar a 

escala, lembrando-se das indicações 

dadas pelo professor, houve apenas a 

necessidade de a lembrar de colocar os 

três dedos na corda mais rápido na 

escala descendente. O professor, 

acompanhando a aluna ao piano pediu 

por fim que a aluna voltasse a tocar a 

escala de dó maior e no final desta 

tocasse logo de seguida a escala de ré. 
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A aluna conseguiu realizar a tarefa 

com sucesso. 

 

Long long ago  Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Polegar direito no sítio correto 

do arco. 

Utilização da arcada 

pretendida.  

 

A aluna tocou a música completa, de 

memória, com o acompanhamento do 

professor ao piano, colocando o 

polegar direito abaixo do talão, como 

havia sido feito até ao momento para 

facilitar a pega do arco. Dado a aluna 

ter conseguido tocar a música sem 

problemas, o professor pediu então que 

ela a voltasse a tocar, colocando o 

polegar agora no sítio correto no arco. 

A aluna realizou a tarefa pedida, tendo 

alguma dificuldade em controlar o 

arco com o polegar no sítio novo, 

sendo que o som produzido foi um 

pouco mais “arranhado”. 

 

Allegro  Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização da arcada 

pretendida.  

 

O professor começou por tocar a 

música no piano para que a aluna 

ouvisse como soava antes de aprender 

as notas escritas. Seguidamente a aluna 

tentou então tocar a primeira linha, 

apresentando algumas dificuldades nas 

notas mais rápidas. O professor tocou 

algumas vezes com a aluna ao piano, 

procurando que a esta tocasse primeiro 

mais devagar e repetindo várias vezes 

as sequências de notas em que a aluna 

tinha mais dificuldades. Por fim, o 

professor pediu que a aluna tentasse 

tocar a terceira linha da música em 

pizzicato. 
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Relatório 18 – 14 de abril de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior e de ré 

maior, em duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização da arcada 

pretendida.  

 

 

A aluna tocou a escala de dó maior em 

duas oitavas, com dois arcos para cada 

nota. A professora estagiária elogiou a 

forma como a aluna havia posicionado 

a mão esquerda e os dedos durante o 

exercício, mas chamando à atenção 

para a posição da mão direita e o facto 

de o braço direito não estar a abrir o 

suficiente. O professor ajudou a aluna 

a colocar a mão corretamente e 

explicou qual seria o movimento 

pretendido para o braço, pedindo de 

seguida que a aluna voltasse a repetir o 

exercício. Esta fê-lo demonstrando 

melhorias, mas ainda se esquecendo 

por vezes da abertura do braço, pelo 

que o professor a voltou a relembrar. 

Seguidamente, o professor pediu que a 

aluna tocasse a escala de ré maior em 

duas oitavas, perguntando se esta se 

lembrava das diferenças entre essa 

escala e a de dó maior. A aluna 

respondeu que sim e tocou a escala 

sem problemas ao nível da estrutura e 

posicionamento da mão esquerda. O 

professor pediu que ela voltasse a 

tocar, relembrando novamente a 

questão da abertura do braço direito. 

 

Allegro Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Execução de dinâmicas. 

Execução de diferentes 

articulações. 

 

Após a aluna tocar a música a primeira 

vez, a professora estagiária elogiou o 

facto de a aluna per conseguido 

cumprir bastante bem as articulações 

expressas. A coordenação entre as 

mãos, o ritmo e a afinação também 

haviam estado bastante bem. O 

professor explicou melhor a diferença 

de caráter entre as linhas 1, 2 e 4 e a 

linha 3 da peça, que era a única com 

uma articulação diferente. O professor 

explicou, através de analogias que a 

aluna conseguisse entender, esta 

diferença e solicitou que a aluna 

voltasse a tocar. Ela realizou a tarefa 

com sucesso. 

 

Perpetual Motion 

 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

O professor pediu que a aluna tentasse 

ler a parte A da peça, em pizzicato, 

perguntando uma a uma onde deveria 

ser tocada cada nota. A aluna 
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Utilização do quarto dedo da 

mão esquerda. 

 

conseguiu ir lendo com relativa 

facilidade, apenas se enganando por 

vezes na corda em que deveria ser 

tocada a nota. O professor introduziu 

também pela primeira vez a utilização 

do quarto dedo, na qual a aluna não 

demonstrou quaisquer dificuldades de 

adaptação. Lida a parte A, o professor 

solicitou que a aluna estudasse as 

restantes partes em casa.  
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Relatório 19 – 14 de abril de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior e de ré 

maior, em duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização da arcada 

pretendida.  

 

 

A aluna começou por realizar o 

exercício do “vai e vem”. Como 

preparação para as escalas para que o 

mecanismo do braço direito e o 

posicionamento dos dedos no arco 

fossem recordados. A aluna começou 

então por fazer o exercício com o 

polegar direito abaixo do talão e 

depois a professora estagiária solicitou 

que a aluna passasse o polegar para 

cima, para o sítio correto. Foi ainda 

relembrada de que seria necessário 

utilizar mais arco, abrindo e fechando 

o braço em movimentos mais amplos. 

Seguidamente foi então pedido que a 

aluna executasse a escala de dó maior, 

em duas oitavas. A professora chamou 

a atenção da aluna para a abertura do 

braço esquerdo, pois encontrava-se 

demasiado longe do corpo, fazendo 

com que a mão esquerda não ficasse 

na posição correta. Este problema foi 

recorrentemente adereçado durante 

toda a aula e deverá continuar a ser 

tido em atenção.  

Seguidamente a aluna tocou a escala 

de ré maior, em duas oitavas, 

conseguindo lembrar-se facilmente do 

padrão de dedos a utilizar e tocando 

com uma boa qualidade sonora.  

 

Allegro Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Execução de dinâmicas. 

Execução de diferentes 

articulações. 

 

Visto a aluna não ter conseguido 

estudar essa semana, não ocorreram 

grandes progressos nesta peça. A aluna 

mostrou alguma dificuldade nos 

compassos com ritmos mais rápidos, 

existindo um problema de coordenação 

entre os dedos da mão esquerda e o 

arco. O professor pediu que a aluna 

tocasse esses compassos isoladamente, 

auxiliando-a a lembrar-se do padrão 

dos dedos e do ritmo que teria de tocar 

no arco. A aluna conseguiu melhorar, 

no entanto ainda necessita de trabalho 

nessas partes. O professor pediu que a 

aluna voltasse a repetir a terceira da 

peça, que era diferente das outras, 
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antes de pedir que voltasse a tocar a 

peça do início ao fim com o 

acompanhamento do professor ao 

piano.  

 

Perpetual Motion 

 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização do quarto dedo da 

mão esquerda. 

 

A aluna tocou a peça, ainda 

demonstrando algumas dificuldades. A 

afinação voltou a sofrer um pouco 

devido ao problema do braço esquerdo 

mencionado anteriormente. O 

professor solicitou que a aluna voltasse 

a tocar cada parte da música, 

relembrando-a sempre do braço.  
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Relatório 20 - 5 de maio de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior e de ré 

maior, em duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização da arcada 

pretendida.  

 

 

A professora começou por solicitar à 

aluna que realizasse o exercício do 

“vai e vem”, como preparação para as 

escalas, procurando que ela 

conseguisse tocar com mais arco, 

executando o movimento correto do 

braço direito. Seguidamente, a 

professora pediu que aluna realizasse a 

escala de dó maior, em duas oitavas, 

com o polegar direito abaixo do talão 

do arco. Foi necessário voltar a 

relembrar à aluna para que utilizasse 

mais arco em cada nota e chamar à sua 

atenção para o posicionamento da mão 

e braço esquerdos. A aluna conseguiu 

então melhorar um pouco nos aspetos 

trabalhados, tendo sido, no entanto. 

ainda necessário relembrá-la por 

vezes. Como teste, a professora 

estagiária pediu que a aluna voltasse a 

tocar a escala sem olhar para a mão 

esquerda, tarefa que a aluna cumpriu 

sem demonstrar dificuldades. 

Seguidamente foi-lhe então pedido que 

passasse o polegar direito do talão para 

o sítio correto do arco e voltasse a 

tocar a escala uma última vez. A aluna 

demonstrou mais dificuldades ao nível 

do controlo do arco e qualidade 

sonora. A professora pediu-lhe então 

que, com o polegar no sítio correto, 

voltasse a fazer o exercício do “vai e 

vem”. 

Allegro Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Execução de dinâmicas. 

Execução de diferentes 

articulações. 

 

A aluna tocou a peça completa 

demonstrando progressos ao nível da 

coordenação das duas mãos. Foi 

necessário adereçar novamente alguns 

aspetos relativos à postura, 

nomeadamente do braço esquerdo, e 

ao movimento do braço direito. A 

professora estagiária auxiliou então a 

aluna na realização desse movimento 

enquanto a aluna repetia novamente a 
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peça, agora com o acompanhamento 

do professor ao piano. 

Perpetual Motion 

 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização do quarto dedo da 

mão esquerda. 

 

A aluna tocou a peça completa com as 

notas e ritmo corretos e conseguindo 

manter a pulsação. A professora 

estagiária chamou apenas à atenção 

para que a aluna não se esquecesse da 

posição correta do braço direto e 

solicitou que a aluna voltasse a repetir 

a peça, tocando em conjunto com ela 

no seu instrumento.  

Andantino Leitura da peça em pizzicato. 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização do quarto dedo da 

mão esquerda. 

 

A professora estagiária auxiliou a 

aluna na leitura das notas da primeira 

linha da peça. 
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Relatório 21 - 19 de maio de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior e de ré 

maior, em duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização da arcada 

pretendida.  

 

 

O professor começou por pedir que 

aluna começasse por tocar a escala de 

dó maior. Esta realizou a tarefa, 

tocando com duas notas por arco, no 

entanto havia-se distraído na segunda 

oitava, trocando o sítio dos dedos. A 

professora estagiária alertou-a para 

isso e a segunda vez a que aluna tocou 

acabou por sair bastante melhor. Foi-

lhe então pedido que voltasse a repetir 

a escala, mas apenas com uma nota por 

arco e de seguida novamente, mas 

colocando o polegar no sítio certo (e 

não abaixo do talão). Seguidamente o 

professor pediu-lhe que tocasse a 

escala de ré maior. A aluna teve alguns 

problemas em recordar-se da posição 

correta dos dedos pelo que o professor 

lhe recordou e pediu que voltasse a 

repetir.  

Perpetual Motion 

 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização do quarto dedo da 

mão esquerda. 

 

A aluna tocou a peça do início ao fim, 

com o acompanhamento do professor 

ao piano, conseguindo tocar as notas 

corretamente com uma boa 

coordenação entre mãos e postura. O 

professor pediu então que a aluna 

voltasse a repetir, mas tocando ao 

mesmo tempo com a professora 

estagiária. Visto que o exercício havia 

sido feito com sucesso, seguidamente 

o professor pediu que a aluna voltasse 

a repeti-lo, mas olhando para a 

professora estagiária em vez de estar a 

olhar para os dedos da mão esquerda. 

Este exercício foi mais difícil para 

aluna, pelo que o professor pediu que a 

aluna voltasse a tocar olhando para os 

dedos. 

Andantino Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização do quarto dedo da 

mão esquerda. 

A aluna tocou a peça com o 

acompanhamento do professor ao 

piano. Esta tocou bastante bem e o 

professor pediu-lhe que ela executasse 

uma das linhas de forma diferente 

daquilo que estava escrito, 

aumentando subitamente de pulsação e 
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Execução de diferentes 

articulações. 

 

depois voltando ao tempo inicial na 

última linha. A aluna conseguiu fazer 

o que lhe foi solicitado com bastante 

sucesso. 

 

Allegro Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Execução de dinâmicas. 

Execução de diferentes 

articulações. 

 

A aluna tocou a peça completa com o 

acompanhamento do professor ao 

piano. 

Planificação - 26 de maio de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada – 

45 min. 

Aula individual (online) com a 

presença do orientador 

científico da mestranda 

Material: instrumento, computador 

com ligação à internet, estante, 

partituras, cadeira, mesa, piano, banco 

de piano, lápis e borracha 

Tempo estimado Programa apresentado Conteúdos técnicos e de domínio do 

instrumento nos trabalhos 

apresentados 

5 min.  Preparação da viola e afinação. 

 

 

 

11 

 

 

Escala de dó maior e ré maior, 

duas oitavas 

Posicionamento da viola e do arco e 

postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização da arcada pretendida. 

 

 

 

7 

 

 

Perpetual Motion  

Tocar a peça completa de memória. 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização do quarto dedo da mão 

esquerda. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Andantino 

Tocar a peça completa de memória. 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Execução de diferentes articulações. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Hino da Alegria 

 

 

Leitura da peça. 

Tocar a peça completa. 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 
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 Execução de ligaduras simples. 

Relatório 22 - 26 de maio de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada (com a presença do orientador científico através da plataforma zoom) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior e de ré 

maior, em duas 

oitavas 

Posicionamento da viola e do 

arco e postura geral controlada. 

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização da arcada 

pretendida.  

 

 

A professora estagiária pediu à aluna 

que relembrasse quais eram os pontos 

em que tinha de ter atenção (polegar 

direito redondo, braço direito a abrir e 

fechar, braço esquerdo mais perto do 

corpo e 4º dedo da mão esquerda mais 

esticado) e que começasse por tocar a 

escala de dó maior. A aluna realizou a 

tarefa, mas esquecendo-se de fechar e 

abrir mais o braço direito e não 

colocando o polegar redondo. Para que 

ela tomasse mais atenção a estes 

aspetos a professora estagiária 

solicitou que ela fizesse o exercício do 

“vai e vem” tentando corrigir esses 

pontos. A aluna realizou o exercício 

com sucessor e a professora pediu-lhe 

então que voltasse a repetir a escala de 

dó maior e, de seguida, a escala de ré 

maior. A aluna teve alguma 

dificuldade inicial em recordar-se do 

padrão de dedos para esta última 

escala, pelo que foi necessário ir 

chamando-a à atenção e ajudando-a 

para que corrigisse a posição dos 

dedos. Foi necessário ir também 

chamando-a à atenção, não só na 

realização das escalas mas também das 

peças mais adiante, para a posição da 

mão direita no arco, uma vez que tinha 

a tendência a ficar demasiado para a 

frente.  

Perpetual Motion 

 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Utilização do quarto dedo da 

mão esquerda. 

 

A professora solicitou que a aluna 

recordasse a peça Perpetual Motion, 

tocando-a com o acompanhamento do 

professor ao piano. A aluna teve 

alguma dificuldade em concentrar-se 

inicialmente, provavelmente devido ao 

facto de o orientador científico da 

professora estagiária também presente, 

o que podia causar algum nervosismo 

e distração. Eventualmente a aluna 

conseguiu lembrar-se e tocar a música 

do início ao fim, sendo que a 

professora estagiária lhe dando alguma 
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ajuda ao nível da correção da postura 

do braço e ombro direitos. 

 

Andantino Tocar a peça completa de 

memória. 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Execução de diferentes 

articulações. 

 

A aluna relembrou a peça, tocando-a 

com o acompanhamento do professor 

ao piano. O professor chamou-lhe à 

atenção para a terceira linha da peça, 

uma vez que a aluna tinha acelerado 

bastante, e pediu-lhe que voltasse a 

repetir tendo mais calma nessa parte. 

Hino da Alegria Leitura da peça. 

Tocar a peça completa. 

Coordenação entre as mãos. 

Postura geral controlada.  

Forma da mão esquerda e 

posicionamento dos dedos. 

Execução de ligaduras simples. 

A professora estagiária ajudou a aluna 

na leitura da peça, primeiro em 

pizzicato e depois com arco, 

introduzindo a noção de ligadura. A 

professora explicou como deveriam ser 

tocadas as notas com ligadura, 

exemplificando. A aluna tocou esses 

compassos algumas vezes até que 

conseguisse tocar as notas com 

ligadura corretamente três vezes 

seguidas para cada uma. Voltando a 

tocar a música desde início, a aluna 

tinha alguma dificuldade em realizar 

as ligaduras, mas eventualmente 

acabou por conseguir. No decorrer da 

leitura da peça foi necessário chamá-la 

à atenção algumas vezes para a postura 

do pulso esquerdo, que por vezes não 

se encontrava direito, mas sim mais 

junto ao braço da viola. 
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6.3. Aluna C 

 

 

 

 

Relatório 1 – 28 de outubro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de Ré 

maior, menor 

harmónica em 3 

oitavas 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

Noção de afinação e 

autocorreção.  

Mudanças de posição. 

Qualidade de som. 

A aluna tocou as escalas de memória 

em três oitavas com o acompanhamento 

do professor ao piano, tendo ocorrido 

alguma confusão no padrão de dedos a 

utilizar na terceira oitava da escala. O 

professor demonstrou o padrão correto 

e pediu à aluna que voltasse a repetir. 

 

Escala de Dó 

maior, menor 

harmónica em 3 

oitavas 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

Noção de afinação e 

autocorreção.  

Mudanças de posição. 

Qualidade de som. 

 

A aluna tocou as escalas de memória 

em três oitavas, com o 

acompanhamento do professor ao 

piano. 

Minuet nº12 - 

Boccherini  

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

Primeiramente a aluna tocou a peça do 

início ao fim com repetições. A 

professora apontou que as dinâmicas 

expressas na partitura não estavam a ser 

feitas. Foi explicado à aluna as 

diferenças entre as várias dinâmicas e 

pedido que esta as tentasse aplicar no 

início da peça. A aluna correspondeu ao 

que foi pedido. Ainda no início, a aluna 

apresentou problemas na passagem do 

terceiro dedo da corda lá para a corda 

mi. A professora exemplificou a 

maneira correta de realizar a mudança 

do dedo e a aluna voltou a tocar a 

passagem tentando corrigir o problema. 

O professor reparou ainda que a posição 

do dedo indicador da mão direita estava 

demasiado baixa no arco e corrigiu esse 

problema. A professora apontou 

também erros na realização das arcadas 

na passagem seguinte e pediu à aluna 

que isolasse as ditas passagens para 

corrigir esse erro. 
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Relatório 2 – 4 de novembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de Dó 

maior, menor 

harmónica em 3 

oitavas 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

Noção de afinação e 

autocorreção.  

Mudanças de posição. 

Distribuição do arco. 

Qualidade de som. 

 

A aluna tocou as escalas de memória 

em três oitavas, com o 

acompanhamento do professor ao 

piano, uma nota por arco. Ocorreram 

alguns erros de notas na escala menor 

harmónica por distração. A professora 

estagiária mencionou que a aluna não 

estava a usar o arco todo pelo que o 

professor pediu à aluna que voltasse a 

repetir a escala de dó maior, por ser 

mais familiar, para que esta tentasse 

tocar com mais arco e a aluna atendeu 

ao pedido. A aluna voltou depois a 

repetir a escala menor harmónica 

existindo alguns problemas na 

interiorização da estrutura da escala. O 

professor explicou-a e a aluna voltou a 

repetir, com a estrutura correta, mas 

ainda apresentando alguns pequenos 

problemas de afinação a serem 

trabalhados. O professor pediu à aluna 

que voltasse a tocar a escala menor 

harmónica, agora com duas notas por 

arco. A aluna atrapalhou-se algumas 

vezes nas mudanças de arco, em 

especial quando ocorriam mudanças de 

posição ou era feita a transição entre a 

escala ascendente e descendente. Para 

além disso existiam também problemas 

na distribuição do arco, pois a aluna 

estava a utilizar mais arco na primeira 

nota de cada arcada. O professor pediu 

à professora estagiária que tocasse a 

escala, apenas em duas oitavas, ao 

mesmo tempo que a aluna, para que esta 

imitasse a arcada correta. 

Foi realizado o mesmo exercício com a 

escala menor harmónica.  

 

Escala de Ré 

maior, 1 oitava 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

Noção de afinação e 

autocorreção.  

Qualidade de som. 

 

A aluna tocou a escala de memória em 

três oitavas. Ocorreram problemas no 

posicionamento do terceiro dedo na 

corda dó na escala descendente, pois a 

aluna não estava a antecipar o dedo no 

sítio correto, tocando fá natural em vez 

de fá sustenido. O professor voltou a 

pedir à aluna que tocasse a escala, 

apenas numa oitava, e tivesse atenção a 

esse erro. Existiram melhorias, mas 

ainda havia uma tendência para o dedo 
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não ir para o sítio certo. O professor 

pediu que a aluna voltasse a repetir a 

mesma escala, tocando imediatamente 

a seguir a escala de dó maior e depois a 

escala de ré maior novamente, para que 

a aluna melhor se apercebesse das 

diferenças entre elas, nomeadamente o 

terceiro dedo em questão. 

 

Minuet nº12 - 

Boccherini  

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou a peça do início ao fim 

com repetições.  

Relatório 3 – 18 de novembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida  

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de Dó 

maior e menor 

harmónica em 3 

oitavas 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

Noção de afinação e 

autocorreção.  

Mudanças de posição. 

Distribuição do arco. 

Qualidade de som. 

 

A aluna tocou a escala de Dó maior de 

memória em três oitavas, com o 

acompanhamento do professor ao 

piano, uma nota por arco. Após a 

realização da escala maior a professora 

estagiária alertou a aluna para que 

tivesse mais atenção nas mudanças de 

posição pois a primeira nota depois de 

cada mudança encontrava-se sempre 

demasiado alta. A aluna voltou a repetir 

a escala melhorando o aspeto apontado 

anteriormente. Seguidamente a aluna 

tocou a escala menor harmónica, de 

memória e uma nota por arco com o 

acompanhamento do professor ao 

piano, tendo de recomeçar de início 

após chegar ao fim da última oitava 

ascendente devido a erros no padrão de 

dedos correto que ocorreram por 

distração. A aluna demonstrou depois 

também duvidas ao nível da estrutura 

da escala descendente pelo que o 

professor lhe relembrou rapidamente de 

como deveria soar. 

 

Escala de Ré 

maior, 3 oitavas 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

A aluna tocou a escala de memória em 

três oitavas. Existiram erros ao nível na 

antecipação no 3º dedo no fá sustenido 

na corda dó, uma vez que a aluna tinha 
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Noção de afinação e 

autocorreção.  

Qualidade de som. 

 

a tendência de colocar o dedo no fá 

natural e só depois autocorrigir. O 

professor chamou à atenção para este 

problema e explicou que o 3º dedo 

deveria ser antecipado e junto ao 4º. 

 

Adam Carse, 

estudo nº 9  

Postura geral controlada. 

Mudanças entre cordas.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou a secção do estudo que 

havia sido pedida para estudo em casa 

com alguns erros de afinação. O 

professor chamou à atenção da aluna 

para os dedos da mão direita que se 

encontravam demasiado rígidos e de 

seguida pediu à professora estagiária 

que tocasse com a aluna para que os 

problemas de afinação fossem 

identificados e corrigidos. O professor 

alertou também a aluna para o facto de 

por vezes o padrão de dedos não estar a 

ser antecipado corretamente. 

 

Relatório 4 – 25 de novembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula Assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior e menor 

harmónica em 3 

oitavas 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

Noção de afinação e 

autocorreção.  

Mudanças de posição. 

Distribuição do arco. 

Qualidade de som. 

 

 

 

 

 

A aluna tocou a escala de dó maior 

completa sem grandes problemas, pelo 

que o professor lhe pediu que tocasse 

logo de seguida a escala menor 

harmónica. Esta não correu tão bem 

devido a distrações pelo que foi pedido 

que a aluna voltasse a repetir, mais 

atenta, e com mais cuidado ao nível da 

postura e afinação. A aluna voltou 

então a tocar a escala, ainda com 

alguns problemas de afinação e 

alguma confusão no padrão de dedos 

que o professor foi corrigindo à 

medida que ocorriam. O professor 

pediu-lhe que voltasse a repetir com 

atenção às correções anteriormente 

feitas, tendo esta demonstrado reter 

alguns desses pontos, mas não todos. 

 

Adam Carse, 

estudo nº 9 

Postura geral controlada. 

Mudanças entre cordas.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

A aluna tocou os primeiros compassos 

do estudo, no entanto o professor não a 

deixou continuar, uma vez que a aluna 

estava a tocar dó natural em vez de dó 

sustenido. O professor explicou que o 

erro muito provavelmente se devia ao 
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Qualidade do som. 

 

facto de a escala tocada anteriormente 

ter sido a de dó natural, pelo que foi 

ainda era essa a tonalidade que estava 

no ouvido da aluna. Através de 

analogias e metáforas, o professor 

procurou que a aluna percebesse o erro 

e quando esta voltou a tocar conseguiu 

corrigir problema. A aluna continuou 

então a tocar e a professora estagiária 

foi chamando-a à atenção para 

algumas arcadas que iam ficando 

trocadas, pedindo que a aluna tomasse 

atenção ao local onde havia ocorrido o 

erro e repetisse essa passagem um 

pouco detrás antes de continuar. Foram 

também detetados e trabalhos alguns 

problemas pontuais de afinação. O 

professor pediu à aluna que abrandasse 

um pouco para conseguir estar mais 

atenta à afinação e qualidade de som, 

auxiliando ao acompanhar a aluna com 

o piano. A aluna conseguiu realizar a 

tarefa com sucesso, conseguindo no 

geral tocar mais afinado, no entanto 

com a necessidade de mais trabalho 

em casa para que os aspetos 

trabalhados fiquem mais consolidados. 

 

Relatório 5 – 2 de dezembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de ré 

maior, em 3 

oitavas 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

Noção de afinação e 

autocorreção.  

Mudanças de posição. 

Distribuição do arco. 

Qualidade de som. 

 

A aluna tocou a escala completa, em 3 

oitavas, com alguns problemas, não só 

na afinação, mas também em especial 

no posicionamento do 3º dedo, que por 

vezes colapsava na 1ª falange quando 

atingia a corda, sendo que lhe foi então 

explicado porque é que isso não podia 

acontecer e como seria a maneira 

correta de posiciona o dedo. Para que a 

aluna se pudesse focar melhor na 

correção do problema, foi-lhe pedido 

que ocasse a escala apenas numa 

oitava. Dado que a aluna não teve 

problemas em realizar este exercício, o 

professor pediu que tocasse agora a 

escala acrescentando mais uma oitava, 

tendo conseguido realizar a tarefa com 

sucesso.  
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Adam Carse, 

estudo nº 9 

Postura geral controlada. 

Mudanças entre cordas.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou o estudo completo uma 

vez com acompanhamento do 

professor ao piano, demonstrando ter 

trabalhado os aspetos referidos na aula 

anterior uma vez que ocorreram 

melhorias ao nível da afinação e de 

conseguir manter a pulsação ao longo 

da obra.  

  

Minueto nº12 - 

Boccherini 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou a peça completa com o 

acompanhamento do professor ao 

piano. 

Relatório 7 – 16 de dezembro de 2020 (quarta-feira) 

Aula não lecionada 

 

A aluna faltou por motivos de indisposição física. 

 

Relatório 6 – 9 de dezembro de 2020 (quarta-feira) 

Prova trimestral de instrumento 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de ré 

maior e menor 

harmónica, em 3 

oitavas  

 

 

Adam Carse, 

estudo nº 9 

 

 

Minueto nº12 – 

Boccherini 

 

 

 

 

 

 

 

Prova Trimestral de 

Instrumento. 

 

 

 

 

 

A aluna apresentou todo o programa 

definido para a prova em causa. 

Obteve uma classificação de 66%, 

numa escala de 0% a 100%. 
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Relatório 8 – 6 de janeiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula Lecionada  

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e do 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de ré 

maior e menor 

harmónica 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

Noção de afinação e 

autocorreção.  

Mudanças de posição. 

Distribuição do arco. 

Qualidade de som. 

 

Após a aluna tocar a escala completa, a 

professora estagiária chamou á atenção 

para a necessidade de ser utilizado 

mais arco para que o som não soasse 

tão apertado, e para o terceiro dedo na 

corda dó precisar de ser antecipado no 

sítio correto na escala descendente, 

uma vez que a aluna o estava a colocar 

como se fosse um fá natural e não um 

fá sustenido. Estas questões foram 

explicadas à aluna tendo sido depois 

solicitado que repetisse a escala. Ela 

assim o fez e o professor foi dando 

algumas indicações ao mesmo tempo. 

 

Minueto 2, 

J.S.Bach 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou a primeira parte da peça 

e a professora estagiária comentou o 

facto de haver uma arcada onde a 

aluna estava constantemente a falhar, 

demonstrando a maneira correta de 

tocar. A aluna compreendeu e 

conseguiu executar o que estava 

escrito na partitura. Mais adiante 

foram trabalhadas questões de 

afinação, tendo a professora estagiária 

explicado quais as notas onde a aluna 

precisava de ter atenção e demonstrado 

como deveria soar. O professor 

acompanhou a aluna ao piano de 

maneira a lhe ser mais fácil procurar a 

afinação correta. A aluna voltou a 

tocar, melhorando um pouco em 

termos de afinação, mas ainda 

existindo a necessidade de continuar a 

trabalhar essa parte em casa e nas 

próximas aulas. A professora 

estagiária decidiu depois alertar para 

as diferentes dinâmicas que deveriam 

ser ouvidas explicando quais eram e 

como deveriam ser tocadas. A aluna 

voltou então a tocar de início 

procurando fazer essas diferenças, 

sendo que o professor a foi auxiliando 

com o piano e relembrando ao longo 

da música de qual a dinâmica 

expressa. A aluna conseguiu ir 

realizando o que lhe foi pedido. 
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Relatório 9 – 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e do 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó 

maior e menor 

harmónica 

Postura geral controlada. 

Estrutura da escala 

memorizada.  

Noção de afinação e 

autocorreção.  

Mudanças de posição. 

Distribuição do arco. 

Qualidade de som. 

 

A aluna tocou a escala em simultâneo 

com a professora estagiária, para que 

conseguisse afinar melhor, tendo como 

referência o som da professora, e se 

sentisse mais à vontade a tocar. A 

aluna expressou algumas dúvidas na 

dedilhação a utilizar na oitava superior 

da escala sendo que o professor lhe 

explicou a dedilhação pretendida e 

pediu que tocassem novamente. A 

aluna conseguiu então tocar com o 

correto padrão de dedos e melhor 

afinação no geral. A professora 

acrescentou apenas que deveria ser 

utilizado mais arco, visto que a aluna 

não utilizava muito o talão. De seguida 

a aluna tentou então tocar sozinha, já 

tendo procurado usar mais arco no 

geral mas esquecendo-se ainda por 

vezes, sobretudo nas notas mais 

agudas da última oitava. Foi lhe 

pedido que continuasse a prestar 

atenção a esta questão no estudo em 

casa. 

 

Minueto 2, 

J.S.Bach 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou a primeira parte da peça, 

com acompanhamento do professor ao 

piano, demonstrando ter trabalhado os 

aspetos mencionados na aula anterior e 

apresentando melhorias ao nível da 

afinação. Contudo, a aluna mostrou 

dificuldades na segunda parte da peça, 

dado estar numa tonalidade nova para 

ela. O professor explicou quais seriam 

as diferenças ao nível do 

posicionamento dos dedos da mão 

esquerda para esta nova tonalidade 

pedindo que, começando por 

posicionar a mão como se tivesse de 

tocar na tonalidade anterior na corda 

ré, a aluna ajustasse a posição dos 

dedos que mudavam. Após este 

exercício, o professor solicitou então 

que aluna voltasse a tocar a segunda 

parte da música mais lentamente. 

Ainda subsistiram problemas de 

adaptação à nova tonalidade a serem 

trabalhados em casa e nas aulas 

seguintes. 
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Relatório 10 – 10 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada (online) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e do 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Minueto 2, 

J.S.Bach 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou a peça e a professora 

estagiária decidiu pará-la antes da 

reexposição uma vez que pretendia 

trabalhar com ela alguns aspetos na 

segunda parte da obra, nomeadamente 

a afinação e algumas ligaduras 

expressas na partitura que a aluna não 

havia executado. A professora 

começou por pegar então neste último 

ponto, explicando onde é que haviam 

ocorrido esses erros. O professor 

acrescentou também que a aluna 

deveria ter em atenção a diferença 

entre as notas que estavam ligadas, 

mas tinham pontos por baixo (como 

acontecia na primeira parte da música) 

e aquelas que estavam ligadas, mas 

tinham traços (como acontecia na 

segunda parte da música. O professor 

explicou a diferença entre as duas e 

exemplificou cantando, seguidamente 

pedindo à aluna que tocasse das duas 

maneiras. Ela demonstrou ter 

percebido a diferença, conseguindo 

executá-las corretamente. A professora 

estagiária pediu então que a aluna 

voltasse a tocar os primeiros 

compassos. Ela conseguiu tocar como 

pretendido aquelas notas com ligadura 

e traços por baixo, mas foi necessário 

chamá-la à atenção para outra 

diferença de articulação no compasso 

seguinte, onde existiam duas notas 

ligadas, mas sem pontos nem traços. A 

professora estagiária explicou-lhe 

como deveriam soar e a aluna 

conseguiu então executar corretamente 

essa diferença. Por fim, dado já não 

existir mais tempo na aula, o professor 

pediu-lhe que estudasse os pontos 

trabalhados em aula e tivesse bastante 

atenção à afinação, tendo especial 

cuidado com os primeiros dedos, que 

deveriam ser mais baixos nas cordas ré 

e lá. 
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Relatório 11 – 17 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula Lecionada (online) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e do 

domínio do instrumento nos 

trabalhos apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Minueto 2, J.S.Bach Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

 

 

 

A professora estagiária comentou a 

gravação enviada posteriormente pela 

aluna, criticando positivamente a sua 

evolução desde a aula anterior e 

apontando alguns pontos a trabalhar, 

nomeadamente problemas de afinação 

e notas erradas na 2ª parte da peça. A 

professora chamou então a atenção da 

aluna para o facto de necessitar de 

colocar o primeiro dedo sempre mais 

baixo nas cordas lá e ré nessa parte da 

peça e pediu que a aluna começasse 

alguns compassos antes. Inicialmente a 

aluna cometeu o mesmo erro nessas 

notas e teve de ser novamente 

chamada à atenção, conseguindo 

eventualmente melhorar. A professora 

chamou à atenção para uma ligadura 

que a aluna não estava a fazer e, 

depois de demonstrar como deveria 

ser, pediu que a aluna trabalhasse esse 

compasso isoladamente, utilizando 

menos arco na primeira das notas 

ligadas para conseguir tocar as 

restantes no mesmo arco. Mais adiante 

na obra a professora alertou para uma 

nota errada que a aluna estava a tocar 

por ter feito confusão com um 

compasso semelhante na primeira 

parte da peça, no qual mudava apenas 

o mi (que na primeira parte seria 

natural, mas na segunda seria bemol). 

Foi pedido que a aluna trabalhasse os 

aspetos apontados na segunda parte da 

peça e enviasse depois uma gravação 

da mesma, assim como também uma 

gravação de toda a obra do início ao 

fim. 
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Relatório 12 – 24 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula Lecionada (online) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de Dó 

Maior, 3 oitavas 

Adaptação ao novo 

instrumento. 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Qualidade do som. 

 

 

 

 

A aluna começou por informar que 

havia recebido uma viola nova nessa 

manhã. Deste modo, visto que a aluna 

ainda não tinha tido tempo de a 

experimentar, a professora estagiária, 

após viola ser afinada, solicitou que a 

aluna começasse por tocar a escala de 

dó maior, em três oitavas, pois, por ser 

algo simples e que a aluna já estava 

acostumada a tocar, serviria para esta 

se habituar ao novo espaçamento entre 

os dedos, dado que a viola nova era 

maior que a antiga. Seguidamente, 

como ponto de comparação, foi pedido 

que a aluna voltasse a tocar a mesma 

escala na viola antiga. Por fim, foi 

solicitado que a aluna voltasse a tocar 

a escala, novamente na viola nova, 

verificando-se um maior à vontade e 

mais precisão da colocação dos dedos, 

em comparação às duas vezes 

anteriores. 

 

Minuet 2, 

J.S.Bach 

 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A professora estagiária comentou a 

gravação posteriormente enviada pela 

aluna, elogiando o progresso desde a 

aula anterior, uma vez que a primeira 

parte do minueto estava já bastante 

sólida, apenas a segunda parte ainda 

tinha alguns problemas de afinação a 

corrigir, derivado à mudança de 

tonalidade e a esta ser nova para a 

aluna. A professora começou por pedir 

que a aluna começasse pelo início da 

peça, tendo atenção às dinâmicas, pois 

uma vez que já estava bastante à 

vontade com essa parte, seria bom para 

que aluna se adaptasse melhor à nova 

viola. A aluna demonstrou 

dificuldades em passar de uma frase 

forte para outra em piano, pois, uma 

vez que era necessário retomar o arco 

antes do piano, a aluna acabava por 

começar essa parte demasiado ao talão 

do arco.  A professora estagiária tentou 

então demonstrar e explicar à aluna 

que deveria começar o piano a partir 
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do meio do arco, utilizando depois 

apenas a parte superior do mesmo 

nessa parte. Visto que a aluna estava a 

ter dificuldades em controlar o arco 

para o retomar no meio, o professor 

sugeriu que a aluna não retomasse o 

arco, poupando arco no fim da frase 

em forte para poder recomeçar em 

seguida a frase em piano na ponta do 

arco, sem o levantar da corda. A aluna 

conseguiu fazer o solicitado, mas 

quando era pedido que começasse 

alguns compassos antes ainda havia 

tendência para retomar o arco, pelo 

que isso será algo a ser verificado na 

próxima aula.  

Seguidamente, a professora estagiária 

procurou trabalhar os problemas de 

afinação existentes na segunda parte 

do minueto, chamando a atenção da 

aluna para a necessidade de se lembrar 

de que os primeiros e quartos dedos 

deveriam ser mais recuados. Uma vez 

que a aluna continuava com 

problemas, a professora pediu-lhe que 

recordasse a posição em que os dedos 

deveriam ser colocados, assim como o 

espaçamento que devia existir entre 

eles, colocando um de cada vez na 

corda ré. A aluna realizou o exercício 

pedido. 
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Relatório 13 – 3 de março de 2020 (quarta-feira) 

Aula assistida (online) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de Ré 

maior em três 

oitavas 

Adaptação ao novo 

instrumento. 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Qualidade do som. 

 

 

 

 

A aluna começou por tocar a escala de 

ré maior, em três oitavas 

demonstrando alguns problemas ao 

nível da qualidade de som. O professor 

chamou à atenção para isso, 

reforçando a ideia da concentração 

necessária para tocar com um som de 

qualidade. A aluna demonstrou ter 

ouvido e compreendido o que lhe 

havia sido explicado e mostrando 

melhorias quando voltou a repetir a 

escala. 

 

Minuet 2, 

J.S.Bach 

 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

O professor comentou a gravação 

enviada pela aluna, que havia ficado 

aquém do que seria esperado, uma vez 

que, por estar distraída, a aluna não 

havia tomado atenção aos aspetos 

mencionados na aula anterior, não 

cuidando da afinação nem da 

qualidade do som e esquecendo-se de 

efetuar as dinâmicas expressas na 

partitura. O professor pediu então que 

a aluna tocasse o início, concentrando-

se nos aspetos mencionados. A aluna 

demonstrou conseguir tocar com uma 

qualidade sonora superior e mais 

cuidada, no entanto foi necessário 

relembrá-la das dinâmicas expressas e 

da maneira como deveria utilizar o 

arco para que as conseguisse executar. 

A aluna conseguiu realizar as 

correções pedidas e aplicá-las ao longo 

de toda a primeira parte da peça. 

Por fim foi pedido que, até à próxima 

aula, a aluna trabalhasse os aspetos 

mencionados, tendo especial atenção 

às dinâmicas e à afinação da segunda 

parte da peça. Foi-lhe também 

solicitado que começasse a estudar a 

primeira parte do estudo nº11 de Adam 

Carse, tendo o professor exemplificado 

como este deveria soar. 
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Relatório 14 – 10 de março de 2020 (quarta-feira) 

Aula Lecionada (online) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de ré 

maior 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Qualidade do som. 

 

 

 

 

O professor trabalhou a escala de ré 

maior com a aluna enquanto a 

professora estagiária foi ouvir as 

gravações enviadas pelo encarregado 

de educação. 

Estudo nº11, 

Adam Carse 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A professora estagiária começou por 

comentar a gravação enviada, 

chamando a atenção para uma nota que 

a aluna havia tocado sempre meio tom 

acima e para erros no ritmo, dado que 

este estudo faz pela primeira vez a 

introdução das tercinas à aluna esta 

não as estava a conseguir tocar 

corretamente. Após a explicação, foi 

pedido que a aluna tocasse o início da 

música. A nota que estava errada já 

fora corrigida, mas o ritmo ainda não 

estava certo. O professor cantou o 

ritmo e pediu que a aluna cantasse a 

seguir. A aluna cantou o ritmo 

corretamente, no entanto, quando 

passou para a viola, ainda existiam 

alguns problemas. A professora 

explicou então que a aluna deveria 

tocar a primeira nota mais comprida, 

com mais arco, e que as notas da 

tercina a seguir deveriam ser as três 

ligadas, utilizando a mesma 

quantidade de arco usada na semínima. 

Foi pedido que a aluna tocasse apenas 

semínimas para entender melhor o 

movimento do arco, exercício que a 

aluna realizou sem problemas. A fim 

de a aluna poder tocar com uma 

referência auditiva, foi pedido que 

desligasse o microfone e que tocasse a 

primeira linha ao mesmo tempo que a 

professora estagiária. Após tocarem 

duas vezes, a aluna voltou a ligar o 

microfone e tocou sozinha, agora com 

o ritmo correto. O professor pediu que 

a aluna seguisse para a segunda linha, 

novamente tocando com o microfone 

desligado, em conjunto com a 

professora estagiária. Após a aluna ter 

conseguido realizado a tarefa pedida, o 
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professor pediu então que ela tocasse 

sozinha desde o início do estudo até ao 

sítio onde tinha chegado 

anteriormente. A aluna voltou a 

demonstrar problemas com o ritmo das 

tercinas, tocando duas semicolcheias e 

uma colcheia. O professor explicou a 

diferença entre os dois ritmos, tocando 

a peça para que a aluna interiorizasse 

como deve soar. Para finalizar, o 

professor pediu que a aluna, em casa, 

estudasse até ao meio da obra, dando 

atenção ao ritmo. 

 

Planificação - 17 de março de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada – 

45 min. 

Aula individual (online) com a 

presença do orientador 

científico da mestranda 

Material: instrumento, computador 

com ligação à internet, estante, 

partituras, cadeira, mesa, lápis e 

borracha 

Tempo estimado Programa apresentado Conteúdos técnicos e de domínio do 

instrumento nos trabalhos 

apresentados 

5 min.  Preparação da viola e afinação. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

Estudo nº11, Adam Carse 

Postura geral controlada.  

Afinação. 

Distribuição do arco e articulação 

correta. 

Tempo/Pulsação.  

Rigor rítmico. 

Qualidade do som. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

Minueto 2, J.S.Bach 

 

Postura geral controlada.  

Afinação. 

Distribuição do arco e articulação 

correta. 

Tempo/Pulsação.  

Rigor rítmico. 

Qualidade do som. 
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Relatório 15 – 17 de março de 2020 (quarta-feira) 

Aula Lecionada online (com a presença do orientador científico) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Estudo nº11, 

Adam Carse 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

 

A professora estagiária começou por 

comentar a gravação enviada pela 

aluna, alertando para os problemas 

rítmicos existentes, especialmente na 

execução das tercinas. Para que a 

aluna interiorizasse primeiro a 

pulsação e a mecânica do braço 

direito, a professora solicitou que ela 

começasse por tocar continuamente a 

primeira nota do compasso (uma 

semínima) e a segunda (primeira nota 

da tercina), uma arcada para cada nota, 

como se fossem ambas semínimas. 

Concluída com sucesso essa tarefa, 

explicando e demonstrando no seu 

instrumento, a professora pediu que a 

aluna tocasse várias vezes o primeiro 

compasso para interiorizar o ritmo, 

uma vez que este é o mesmo na maior 

parte dos compassos do estudo 

(semínima, tercina). A aluna conseguiu 

realizar a tarefa com facilidade, pelo 

que a professora lhe pediu então que 

tocasse o início do estudo. A aluna 

conseguiu tocá-lo agora com o ritmo 

correto, até chegar a um compasso 

onde o ritmo se alterava e em vez de 

uma tercina existiam duas colcheias. A 

aluna tocava essas colcheias 

demasiado rápido, quase como 

semicolcheias, pelo que a professora 

estagiária a chamou à atenção para 

isso, demonstrando o ritmo correto e 

pedindo para a aluna tocar esse 

compasso isoladamente. Tendo 

conseguido, foi lhe então pedido que 

tocasse um pouco de trás e 

continuasse. Mais adiante a professora 

alertou a aluna para uma diferença na 

articulação em alguns compassos, 

sendo esta a presença de pontos nas 

semicolcheias, que até então não 

tinham aparecido. Foi explicada e 

demonstrada à aluna a diferença entre 

as duas articulações e solicitado que a 

aluna tocasse as semínimas com ponto 

isoladamente. A aluna mostrou 

compreender, mas ainda apresentava 

algumas dificuldades na execução, 

especialmente quando lhe foi pedido 
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que tocasse de trás. Esta questão será 

revista nas próximas aulas e foi pedido 

à aluna que tivesse atenção a isso no 

estudo em casa. 

 

Minueto 2, 

J.S.Bach 

 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A professora estagiária comentou a 

gravação enviada, elogiando o 

progresso feito desde a semana 

anterior, mas alertando para a 

necessidade de trabalhar na afinação. 

Mais especificamente, foi pedido que a 

aluna tivesse atenção numa nota que 

havia tocado meio tom abaixo 

(ignorando o sustenido). Após a 

explicação a aluna tocou um pouco 

antes, tendo conseguido corrigir o erro. 

Dado não existir mais tempo para 

continuar a trabalhar, a professora deu 

então algumas recomendações finais 

para o estudo em casa, salientando 

novamente a importância de ser 

trabalhada a afinação, mas também as 

diferenças de dinâmicas, já faladas em 

aulas anteriores. 
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Relatório 16 – 22 de março de 2021 (segunda-feira) 

Aula assistida (online) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de ré 

maior e menor 

harmónica em 

três oitavas 

(avaliação) 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Qualidade do som. 

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

 

 

A aluna tocou a escala de ré maior em 

três oitavas com uma boa afinação no 

geral, postura correta, e boa utilização 

do arco. Logo de seguida tocou a 

escala de ré menor harmónica e três 

oitavas, existindo alguns problemas de 

afinação na oitava superior, mas com 

uma boa postura e utilização do arco. 

Estudo nº11, 

Adam Carse 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

O professor orientador e a professora 

estagiária comentaram a prestação da 

aluna na gravação enviada que serviria 

para avaliação dizendo que ela havia 

conseguido melhorar nas partes 

trabalhadas na aula anterior, ao nível 

do ritmo e afinação, no entanto não 

foram executadas as diferenças de 

articulação pedidas e a última parte do 

estudo (ainda não trabalhada em aula) 

teria de ser revista uma vez que 

existiram vários problemas de 

afinação/notas erradas e de falta de 

consistência rítmica e de pulsação. 

 

Minueto 2, 

J.S.Bach 

 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

O professor orientador e a professora 

estagiária comentaram a prestação da 

aluna na gravação enviada que serviria 

para avaliação, elogiando o trabalho 

desenvolvido e as melhorias visíveis 

ao nível da afinação, cumprimento das 

dinâmicas e das articulações e 

qualidade sonora. O professor indicou 

qual a próxima peça a ser trabalhada 

para que a aluna pudesse então 

começar a estudá-la nas férias da 

Páscoa.  
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Relatório 17 – 7 de abril de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escalas de dó, ré 

e mi maior em 

três oitavas 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Qualidade do som. 

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

 

 

A aluna tocou então a escala de dó 

maior em três oitavas com uma 

afinação estável, mas utilizando pouco 

arco para cada nota. O professor 

chamou á atenção para isso e pediu 

que a aluna voltasse a repetir, sendo 

que esta conseguiu então corrigir esse 

aspeto.  

Logo de seguida foi então pedido que 

a aluna tocasse a escala de ré maior em 

três oitavas. O som estava um pouco 

“arranhado” e o professor alertou para 

a necessidade de haver mais cuidado 

com a qualidade do som, tendo 

atenção a ver se o arco está direito e a 

não pressionar demasiado as cordas. A 

aluna voltou então a repetir a escala 

conseguindo melhorar nos aspetos 

referidos.  

Seguidamente a aluna tocou a escala 

de mi maior em duas oitavas. 

 

Estudo nº11, 

Adam Carse 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou a segunda metade do 

estudo demonstrando algumas 

dificuldades no ritmo e problemas de 

afinação. A professora apontou um dos 

sítios onde tinham ocorrido mais 

problemas de afinação e onde a aluna 

de tinha atrapalhado mais, demonstrou 

como deveria soar e pediu à aluna que 

tocasse. Esta conseguiu tocar com 

melhor afinação, mas ainda não 

totalmente à vontade. A professora 

estagiária decidiu então tocar com a 

aluna, alertando-a também para que 

endireitasse o arco antes de tocar. 

Após tocar duas vezes a aluna 

conseguiu melhorar a afinação dessa 

passagem pelo que a professora pediu 

que ela tocasse de novo a passagem, 

agora sozinha, e continuasse para a 

frente. A aluna apresentou também 

dificuldades mais adiante e a 

professora estagiária pediu-lhe então 

para que fosse feito o mesmo trabalho 

que anteriormente, tocando as duas e 

mais lento. Após tocarem uma vez, a 

professora estagiária procurou explicar 

o padrão de dedos nessa passagem, 

acrescentando que a aluna deveria ter 
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cuidado em não trazer toda a mão para 

a frente quando tinha de tocar os 

terceiros dedos com sustenido. Dito 

isto foi repetido o exercício anterior 

mais uma vez e de seguida a aluna 

tocou a passagem sozinha, 

apresentando grandes melhorias ao 

nível da afinação e conseguindo 

manter o ritmo e a pulsação. 

 

Relatório 18 – 14 de abril de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de Dó 

maior e menor 

harmónica 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Qualidade do som. 

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

 

 

A professora estagiária solicito que a 

aluna começasse por tocar a escala de 

dó maior em três oitavas, com uma 

nota por arco. Após a aluna tocar a 

escala completa pela primeira vez, a 

professora alertou para a necessidade 

de a aluna levantar um pouco o 

instrumento, pois, uma vez que estava 

a apontar um pouco para baixo, o arco 

não se encontrava paralelo ao cavalete 

quando a aluna tocava. A professora 

pediu então que a aluna tocasse a 

escala de dó menor harmónica, tendo 

atenção à questão falada 

anteriormente. Após a aluna tocar a 

professora voltou a relembrar a aluna 

acerca da posição do instrumento e da 

necessidade de a manter, uma vez que 

ela havia começado e terminado com a 

viola mais levantada, mas a meio 

baixara o instrumento novamente. Para 

além disso a professora alertou para 

que aluna tivesse atenção à afinação, 

em especial dos quartos dedos na 

escala descendente. A aluna tocou, 

com mais atenção à posição do 

instrumento, no entanto pouco à 

vontade, pelo que, por recomendação 

do professor orientador, a professora 

estagiária tocou a escala com a aluna, 

procurando puxar por ela para que se 

sentisse mais motivada e segura.  
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Gavotte, J.S.Bach Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou a primeira parte da peça 

com as arcadas e dedilhações corretas 

e a afinação estável no geral, no 

entanto sem dar muita atenção às 

dinâmicas expressas na partitura. O 

professor chamou então à atenção para 

isso e pediu que a aluna voltasse a 

repetir. Após realizar a tarefa, 

demonstrando ter percebido o que lhe 

era pedido e conseguido que se ouvisse 

diferença nas dinâmicas, o professor 

ainda considerou que esta diferença 

poderia ser mais acentuada, recorrendo 

a analogias e metáforas para explicar à 

aluna aquilo que poderia imaginar para 

cada dinâmica. A aluna voltou a tocar, 

conseguindo realizar com sucesso o 

que lhe havia sido pedido.  

 

Relatório 19 – 28 de abril de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escala de dó, ré e 

mi maiores, em 

três oitavas 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Qualidade do som. 

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

 

 

A aluna tocou a escala de dó maior, 

em três oitavas com uma boa afinação 

e distribuição do arco. A professora 

estagiária chamou à atenção para o 

facto de o arco estar torto quando a 

aluna chega ao talão devido ao seu 

pulso direito estar demasiado rígido. A 

professora demonstrou o movimento 

que o pulso deveria fazer e pediu à 

aluna que experimentasse, primeiro em 

cordas soltas e depois tocando apenas 

a primeira oitava da escala de dó 

maior. A aluna conseguiu executar o 

que lhe foi solicitado, no entanto este 

espeto não ficou completamente 

consolidado, pelo que terá de continuar 

a ser trabalhado futuramente.  

O professor pediu-lhe de seguida que 

tocasse a escala de ré maior, sendo que 

a aluna teve alguns problemas em 

recordar a dedilhação na última oitava 

e foi solicitado que voltasse a repetir. 

Seguidamente, o professor pediu que 

aluna tocasse a escala de mi maior, em 
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três oitavas. O padrão de dedos 

utilizado foi o correto, no entanto 

existiram alguns problemas de 

afinação na escala descendente. 

 

Gavotte,  

J.S.Bach 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou a primeira página da 

peça e metade da segunda. As 

dinâmicas na primeira parte foram 

bem conseguidas, no entanto no resto 

da peça a aluna não as havia 

respeitado, dado ainda não estar tão à 

vontade com essas partes. Foi então 

pedido que voltasse a repetir tendo em 

atenção as dinâmicas expressas na 

partitura, tendo-lhe sido relembradas 

as diferenças entre elas recorrendo a 

analogias para que a aluna fixasse 

melhor. Por vezes ainda foi necessário 

voltar a relembrá-la à medida que foi 

tocando, no entanto conseguiu ir 

correspondendo ao que lhe era pedido. 

A aluna ainda não se encontrava muito 

à vontade na segunda página da 

música, pelo que será necessário dar 

mais atenção a essa parte, não só em 

casa como nas próximas aulas. 
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Relatório 20 – 5 de maio de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Escalas de dó, ré, 

mi, fá, sol e lá 

maiores, em três 

oitavas 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Qualidade do som. 

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

 

 

A aluna tocou as escalas uma a seguir 

à outra com o acompanhamento do 

professor ao piano. 

Gavotte,  

J.S.Bach 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A professora estagiária solicitou que a 

aluna tocasse a primeira página da 

peça, tendo em atenção as dinâmicas. 

O início esteve bastante bem, no 

entanto mais adiante a aluna foi 

começando a esquecer-se das 

dinâmicas por vezes, pelo que a 

professora estagiária lhe pediu que 

repetisse de certa parte, chamando à 

atenção para a diferença de dinâmicas 

que deveria existir e demonstrando-o 

com o seu instrumento. A aluna 

conseguiu executar o excerto como 

pretendido pelo que a professora 

continuou a fazer esse trabalho com a 

aluna até ao final da página. De 

seguida foi pedido que ela tocasse a 

primeira metade da segunda página. 

Sendo que esta era uma parte com a 

qual a aluna ainda não estava 

completamente à vontade não foram 

ainda trabalhadas as dinâmicas. A 

professora estagiária decidiu trabalhar 

as articulações, pegando num excerto e 

explicando e demonstrando como 

deveriam soar e ser tocadas as 

articulações escritas. A aluna procurou 

corresponder ao que lhe estava a ser 

pedido mostrando compreender e 

conseguir melhorar, mas sendo ainda 

necessário mais trabalho e um maior à 

vontade com essa parte. 
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Relatório 20 – 5 de maio de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos e domínio 

do instrumento nos trabalhos 

apresentados 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Gavotte, J.S.Bach Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

 

A professora estagiária solicitou que a 

aluna tocasse a segunda parte da peça. 

Foram trabalhados aspetos ao nível da 

correção rítmica, chamando à atenção 

para algumas notas às quais a aluna 

não estava a dar o valor total, e a 

professora trabalhou com a aluna, 

tocando em simultâneo com ela, 

algumas passagens onde ela tinha mais 

dificuldades ao nível da afinação. A 

professora falou também acerca da 

distribuição do arco em determinadas 

passagens, exemplificando o que seria 

pretendido. A aluna teve algumas 

dificuldades inicialmente em corrigir, 

no entanto acabou por conseguir. Foi-

lhe seguidamente pedido que voltasse 

ao início da segunda parte da peça, 

tomando mais atenção às dinâmicas 

expressas na partitura.  

 

Pastorale, 

Mackay 

Postura geral controlada.  

Formação de dedos, afinação 

correta e autocorreção.  

Distribuição do arco e 

articulação correta. 

Tempo/Pulsação.  

Qualidade do som. 

 

A aluna tocou parte do estudo, 

demostrando fazer alguma confusão na 

posição em que havia de colocar o 

segundo dedo nas cordas ré e lá. O 

professor solicitou que ela tocasse a 

escala de sol (uma vez que a 

tonalidade era sol maior), mas 

começando no dó grave, para que a 

aluna relembrasse qual seria a posição 

dos dedos em cada corda para esta 

tonalidade. Após este exercício, a 

aluna voltou a tocar o estudo, 

apresentando melhorias ao nível do 

aspeto trabalhado, no entanto este 

ponto terá de ser tido em atenção 

futuramente para garantir que ficou 

bem entendido. 
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6.4. Música de conjunto: Trio de piano e flautas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório 1 – 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos nos 

trabalhos apresentados 

 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

12 

Charakteristische 

Stucke, opus 65, 

Buchner – 1º 

andamento 

Equilíbrio sonoro 

Afinação individual e de grupo 

Articulação 

Fraseado conjunto 

Sentido de pulsação e ritmo  

A aula foi dada apenas a dois elementos 

do grupo, dado que o aluno encarregue 

de tocar a primeira flauta não pôde estar 

presente.  

Após afinação da flauta da aluna, a 

professora pediu a cada um dos alunos 

que tocasse o início do primeiro 

andamento da obra, primeiramente a 

flautista e de seguida o pianista. A 

professora chamou à atenção para a 

articulação da flautista, explicando à 

aluna como deveria soar, e esta 

corrigiu, mostrando ter entendido a 

mensagem. Seguidamente, após o 

pianista tocar, a professora chamou à 

atenção para o caráter e tempo da obra, 

uma vez que o aluno tinha tocado num 

tempo demasiado acelerado. Foi lhes 

pedido que fizessem então uma 

passagem do primeiro andamento, 

agora juntos. A professora elogiou a 

prestação dos alunos e pediu que 

trabalhassem alguns pontos 

específicos, como o  
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Relatório 2 – 17 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida (online) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos nos 

trabalhos apresentados 

 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

Definição de 

estratégias para as 

aulas seguintes 

 Dado que esta foi a primeira aula online 

do grupo, a mesma serviu para definir 

aquilo que poderia ser feito durante as 

aulas seguintes e qual seria a estrutura e 

molde das mesmas, considerando as 

limitações inerentes ao ensino musical 

à distância. Foi concluído que não seria 

possível pedir que os alunos tocassem 

em simultâneo uma vez que, através da 

plataforma utilizada, apenas era 

possível ouvir uma pessoa de cada vez. 

Deste modo, foi decidido que nas 

próximas aulas o tempo total da aula 

seria repartido igualmente pelos três 

alunos, estando a professora a trabalhar 

individualmente com cada um à vez. 

 

Relatório 3 – 24 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida (online) 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos nos 

trabalhos apresentados 

 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

12 

Charakteristische 

Stucke, opus 65, 

Buchner – 2º 

andamento 

Afinação individual  

Articulação 

Fraseado  

Sentido de pulsação e ritmo 

Como combinado anteriormente, a aula 

foi repartida pelos três alunos, sendo 

que o primeiro foi o pianista. A 

professora começou por ajudar o aluno 

a ler os acordes iniciais do segundo 

andamento um a um, pedindo que 

começasse por tocar apenas a parte da 

mão esquerda e depois a da mão direita. 

A professora chamou à atenção e pediu 

que o aluno marcasse na partitura uma 

respiração que seria necessário realizar 

para que, quando em conjunto, 

conseguissem entrar todos ao mesmo 

tempo na secção que se seguia. 

Seguidamente pediu então que o aluno 

tentasse juntar as duas mãos. No último 
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compasso antes do início da nova 

secção o aluno acelerava, não 

cumprindo o ritmo escrito, pelo que a 

professora o alertou para isso, 

explicando com deveria soar. O aluno 

voltou a repetir conseguindo tocar o 

ritmo como pedido e a professora 

solicitou então que ele avançasse para a 

frente, ajudando-o novamente na leitura 

das notas. 

Chegada à hora estipulada para o 

segundo aluno, o primeiro flautista, a 

professora pediu então que este 

começasse por tocar o início do 

segundo andamento. A professora 

alertou-o de que a pulsação não deveria 

ser tão acelerada, dado ser um 

andamento lento, e explicou o caráter 

que este deveria ter, em comparação 

com os outros andamentos em estudo 

da mesma obra (1º e 5º). O aluno tocou 

então novamente o início, agora mais 

lento como pedido. A professora 

solicitou ainda que ele tivesse em 

atenção os apoios a dar em cada 

compasso, uma vez que as notas 

estavam a soar iguais e sem direção. O 

aluno tentou mais uma vez, mas sem 

grande diferença. A professora 

procurou explicar novamente o que era 

pretendido, exemplificando no piano e 

a cantar. Ao voltar a tentar, o aluno 

conseguiu melhorar um pouco os 

aspetos mencionados, no entanto ainda 

será necessário trabalho. 

A terceira aluna não pôde comparecer à 

aula.  

 

Relatório 4 – 3 de março de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos nos 

trabalhos apresentados 

 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

12 

Charakteristische 

Stucke, opus 65, 

Buchner – 2º 

andamento 

Afinação individual  

Articulação 

Fraseado  

Sentido de pulsação e ritmo 

A professora começou uma vez mais 

por trabalhar com o pianista, pedindo 

que ele começasse por tocar o início do 

segundo andamento. Inicialmente a 

pulsação estava demasiado rápida, pelo 

que a professora o alertou e pediu que 

tocasse mais lento e tocasse os 

segundos acordes de cada compasso 
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mais piano e com mais delicadeza. O 

aluno conseguiu realizar o que foi 

pedido, apenas tendo problemas no 

final dessa secção, uma vez que o ritmo 

era diferente. A professora explicou 

qual foi o erro e o aluno conseguiu 

corrigir, avançando para a secção 

seguinte. A professora pediu que o 

aluno tivesse atenção aos acordes no 

início dessa secção, uma vez que 

haviam notas erradas, indicando quais 

eram e qual a dedilhação a usar. O 

aluno tocou esses compassos, primeiro 

com a mão esquerda, depois com a mão 

direita e por fim com as duas.  

O flautista teve então o seu tempo de 

aula a seguir. Após ele afinar a flauta, a 

professora relembrou-lhe o caráter do 

andamento e pediu que tocasse o início. 

A professora chamou à atenção para o 

primeiro intervalo foi soava um pouco 

diminuído e pediu que o aluno voltasse 

a repetir. O aluno tocou até ao início da 

segunda parte e a professora parou-o 

alertando-o para o facto de, a partir de 

certa parte, ele estar a tocar numa 

pulsação mais rápida quando não há 

indicação para tal. Aproveitou também 

para explicar o que significava o 

símbolo relativo ao sforzato e como 

deveriam soar as notas em que ele 

aparecia empregue. O aluno apontou na 

partitura o que lhe foi dito e tocou a 

secção em questão, conseguindo 

efetuar as correções solicitadas. A 

professora pediu que o aluno tocasse os 

compassos finais do andamento, sendo 

abordadas questões de articulação e 

dinâmicas. Uma vez que havia chegado 

o tempo de a próxima aluna tocar, a 

professora solicitou que o aluno visse 

melhor essa parte final em casa. 

A aluna teve problemas em ligar o 

áudio da videochamada, pelo que a aula 

se atrasou e a professora estagiária teve 

de sair. 
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Relatório 5 – 17 de março de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos nos 

trabalhos apresentados 

 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

12 

Charakteristische 

Stucke, opus 65, 

Buchner – 2º 

andamento 

Afinação individual  

Articulação 

Fraseado  

Sentido de pulsação e ritmo 

A professora começou por trabalhar 

com o aluno de piano o início do 

segundo andamento, solicitando que ele 

começasse por ler cada voz em 

separado, primeiro a da mão esquerda e 

depois a da mão direita, e depois as 

juntasse. A professora auxiliou o aluno 

na definição da digitação a utilizar 

nessa parte e solicitou que ele a 

estudasse melhor em casa, avançando 

para a secção seguinte. A professora 

continuou a auxiliar o aluno na leitura. 

 

12 

Charakteristische 

Stucke, opus 65, 

Buchner – 1º 

andamento 

Afinação individual  

Articulação 

Fraseado  

Sentido de pulsação e ritmo 

Chegada a hora do primeiro aluno de 

flauta ter aula, a professora solicitou 

que ele afinasse o instrumento. De 

seguida começou por relembrar o 

caráter do andamento ao aluno, pedindo 

que ele tocasse o início. A professora 

chamou-o à atenção para a necessidade 

de executar as dinâmicas expressas na 

partitura e solicitou que voltasse a tocar 

a partir de determinado compasso. Foi 

necessário ainda alertá-lo para que 

tivesse cuidado em não acelerar em 

certos compassos, sendo-lhe pedido 

que estudasse com metrónomo. 

 

12 

Charakteristische 

Stucke, opus 65, 

Buchner – 5º 

andamento 

Afinação individual  

Articulação 

Fraseado  

Sentido de pulsação e ritmo 

Ainda com o primeiro aluno de flauta, a 

professora relembrou-o do caráter deste 

andamento, em comparação com 1º, 

trabalhado anteriormente. Após o aluno 

tocar o início do andamento, a 

professora chamou a sua atenção para a 

afinação e para a necessidade de ter 

cuidado para não encurtar ou correr nas 

notas longas.  

A professora estagiária não pôde estar 

presente para a aula da segunda aluna 

de flauta. 
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Relatório 6 – 24 de março de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos nos 

trabalhos apresentados 

 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

12 

Charakteristische 

Stucke, opus 65, 

Buchner – 2º 

andamento 

Afinação individual  

Articulação 

Fraseado  

Sentido de pulsação e ritmo 

A professora decidiu continuar a 

trabalhar o segundo andamento com o 

aluno de piano, uma vez que este era 

mais o complicado para ele. Foram 

trabalhados aspetos relativos à 

articulação e fraseado. 

Com o primeiro aluno de flauta também 

foi trabalhado este andamento. Após 

tocar a primeira página do andamento a 

professora deu-lhe os parabéns pelo 

progresso desde a última vez que o 

havia ouvido tocar aquela peça. A 

professora deu algumas indicações ao 

nível de respirações que o aluno deveria 

marcar na sua partitura e alertou-o para 

que tivesse cuidado em não correr. Foi 

solicitado que o aluno continuasse para 

a secção seguinte, procurando tocar 

com uma articulação mais semelhante a 

um fagote. No final foram trabalhados 

aspetos relativos à execução das 

dinâmicas expressas na partitura, tendo 

sido também recomendado que o aluno 

estudasse em casa com metrónomo para 

que não acelerasse. 

Foi também trabalhado este andamento 

com a segunda aluna de flauta, tendo 

sido revistas questões relativas ao 

fraseado e execução de dinâmicas. Foi-

lhe também pedido que estudasse com 

o metrónomo. 
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Relatório 7 – 14 de abril de 2021 (quarta-feira) 

Aula lecionada 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos nos 

trabalhos apresentados 

 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

12 

Charakteristische 

Stucke, opus 65, 

Buchner – 5º 

andamento 

Equilíbrio sonoro 

Afinação individual e de grupo 

Articulação 

Fraseado conjunto 

Sentido de pulsação e ritmo 

Após o grupo tocar o andamento 

inteiro, com o auxílio da professora 

orientadora ao piano, a professora 

estagiária comentou a performance 

alertando-os para o facto que estar 

demasiado lento para o carater exigido 

pela peça. Deste modo, a professora 

pediu então que o grupo voltasse a tocar 

o início um pouco mais rápido. Os 

alunos assim o fizeram, mas foram aos 

poucos perdendo a pulsação, ficando 

progressivamente mais lentos 

novamente. A professora orientadora 

explicou que a música poderia ser 

sentida tanto como uma valsa como 

como um minueto, demonstrando a 

diferença entre os dois ao nível dos 

apoios dados em cada tempo e da 

velocidade e leveza de cada um. A 

professora pediu então que 

experimentassem pensar primeiro 

como se tratasse de uma valsa, 

indicando o tempo e pedindo que 

sentissem a pulsação ao compasso. As 

primeiras tentativas não foram bem-

sucedidas, uma vez que os alunos 

tinham dificuldade em respirar no 

tempo certo antes de começar, mas com 

incentivo e ajuda da professora 

orientadora ao piano, conseguiram 

então alcançar o pretendido. 

Seguidamente foi trabalhado o final da 

obra, onde existiam problemas de 

junção devido a dificuldades em contar 

os tempos e sentirem todos a mesma 

pulsação. Foi então pedido que cada um 

tocasse essa parte individualmente, 

seguidamente os dois flautistas juntos e 

por fim os três. Foi pedido ao primeiro 

flautista que procurasse demonstrar 

melhor o tempo ao dar a entrada para 

que conseguissem estar todos com a 

mesma pulsação. Este teve alguma 

dificuldade em realizar a tarefa, no 

entanto eventualmente conseguiu fazê-

lo mais claramente. Ainda existiram 

alguns problemas na contagem dos 

tempos, pelo que esta questão terá de 

ser revista nas próximas aulas. 
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Relatório 8 – 28 de abril de 2021 (quarta-feira) 

Aula assistida 

Programa 

apresentado 

Conteúdos técnicos nos 

trabalhos apresentados 

 

Análise da aula e estratégias aplicadas 

12 

Charakteristische 

Stucke, opus 65, 

Buchner – 1º 

andamento 

Equilíbrio sonoro 

Afinação individual e de grupo 

Articulação 

Fraseado conjunto 

Sentido de pulsação e ritmo 

Após afinarem os instrumentos, os 

alunos tocaram o primeiro andamento 

da obra do início ao fim. Ocorreram 

alguns enganos e problemas de 

desfasamento entre as diferentes partes, 

sendo que a professora estagiária os 

alertou para isso, comentando que 

deviam procurar ouvir-se melhor e 

comunicar mais visualmente uns com 

os outros. A professora orientadora 

acrescentou ainda que era preciso que a 

segunda flauta tocasse um pouco mais 

forte pois, devido ao facto de estar a 

tocar num registo mais grave, muitas 

vezes acabava por ser abafada pela 

primeira flauta. A professora pediu-lhes 

que voltassem a repetir a parte em que 

existiram mais enganos, tendo agora 

conseguido tocar sem grandes 

problemas. Foi pedido que os alunos 

tivessem em atenção os pontos falados 

pelas professoras e voltassem a repetir 

todo o andamento. Nesta segunda vez 

os alunos já conseguiram uma muito 

melhor sincronia e equilíbrio sonoro 

entre eles. 

 

12 

Charakteristische 

Stucke, opus 65, 

Buchner – 2º 

andamento 

 

Equilíbrio sonoro 

Afinação individual e de grupo 

Articulação 

Fraseado conjunto 

Sentido de pulsação e ritmo 

Os alunos tocaram o segundo 

andamento até pouco mais de meio e a 

professora orientadora viu a 

necessidade de os parar para que 

fossem trabalhados alguns aspetos até 

aí. Primeiramente chamou à atenção 

dos alunos para a diferença no caráter e 

pulsação na secção que haviam acabado 

de tocar, em comparação com o início, 

relembrando que o tempo deveria ser 

subitamente mais rápido e de caráter 

mais alegre. Os alunos voltaram a 

repetir essa secção, conseguindo 

corresponder ao que lhes havia sido 

pedido. A professora de seguida decidiu 

trabalhar um pouco o fraseado no 

início, procurando que os alunos 

dessem mais direção às frases através 

das dinâmicas. Os alunos 

demonstraram compreender e 

procuraram executar o que lhes foi 

pedido, acabando por conseguir um 

pouco da direção pretendida. 
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Seguidamente, a professora trabalhou 

com o pianista um compasso em 

específico onde o ritmo que ele estava a 

tocar estava errado, tendo ele 

conseguido corrigi-lo sem problemas.  

 

12 

Charakteristische 

Stucke, opus 65, 

Buchner – 5º 

andamento 

 

Equilíbrio sonoro 

Afinação individual e de grupo 

Articulação 

Fraseado conjunto 

Sentido de pulsação e ritmo 

Dado que o aluno de piano ainda não 

estava à vontade com este andamento, a 

professora decidiu tocar a parte do 

piano na primeira vez em que o 

passaram do início ao fim. Antes de 

começarem, ao ver que os alunos ainda 

não tinham interiorizado a pulsação 

deste andamento, professora explicou 

que o tempo dele seria o mesmo que o 

do primeiro, exemplificando ao piano. 

Os dois alunos de flauta e a professora 

tocaram então o andamento do início ao 

fim tendo corrido bastante bem no 

geral. Seguidamente foi então pedido 

ao aluno de piano que se voltasse a 

juntar e substituísse a professora, 

tocando a sua parte. Voltaram então 

agora a tocar e a professora foi 

auxiliando o aluno de piano na leitura 

da sua parte. Por fim, foram trabalhados 

alguns aspetos a nível de articulação 

com os dois alunos de flauta. 
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7.  Atividades extracurriculares organizadas e 

de participação ativa 
 

7.1. Audição de classe do segundo período  

A audição de classe do 2º período realizou-se no dia 31 de março de 2021, pelas 

19h00. Devido ao confinamento, e consequente suspensão das atividades letivas, 

decretados pelo governo em resposta à progressão da pandemia Covid-19, a audição 

não pôde ocorrer presencialmente. Esta ocorreu então através da plataforma Zoom, 

tendo sido enviado o link de reunião para todos os encarregados de educação dos alunos 

da classe. Posteriormente havia sido pedido aos alunos que efetuassem gravações de 

uma das peças apresentadas para exame nesse período, para que estas fossem então 

partilhadas com os restantes alunos da classe, pais e encarregados de educação durante 

a referida reunião, através da funcionalidade de compartilhamento de ecrã. 

A professora estagiária ficou encarregue da realização do cartaz da audição, que 

seria então posteriormente enviado aos encarregados de educação por email, 

juntamente com o link da reunião. Foram efetuadas três opções diferentes de design do 

cartaz (anexo 7) e enviadas ao professor orientador para que este pudesse dar o seu 

parecer e escolher aquele que considerasse mais indicado. 

 

7.2. Organização do Webinar “A Viola d’arco na história” 

Por sugestão do professor orientador, a aluna estagiária disponibilizou-se a 

organizar o Webinar “A viola d’arco na história”. Esta consistiria numa apresentação, 

por parte de uma ex-aluna do Conservatório de Aveiro, com base no trabalho de 

investigação realizado pela mesma no âmbito da sua PAP (prova de aptidão profissional) 

de final de curso. 

A atividade estaria inicialmente programada para fevereiro de 2021, no formato 

de uma palestra de caráter presencial, no entanto, por razões que dizem respeito ao 

agravamento do estado pandémico criado pelo vírus covid-19 e consequentes medidas 

de prevenção impostas pelo governo no começo do ano de 2021 (confinamento, 
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suspensão de todas as atividades letivas em regime presencial e alteração do calendário 

escolar em vigor para o presente ano letivo) a aluna estagiária não conseguiu levar a 

cabo a atividade planeada nesses termos e na data prevista. Deste modo, definiu-se que 

a mesma seria realizada através da plataforma Zoom e adiada para o dia 26 de junho. 

O planeamento da atividade consistiu em contactar a ex-aluna que viria a realizar 

a apresentação a fim de ser definida uma data e hora para a mesma, assim como outros 

pormenores, e na conceção da ficha de inscrição (anexo 8) para os interessados em 

atender ao Webinar.  

Esta atividade terá como objetivo transmitir ao público presente um 

conhecimento mais aprofundado acerca da história da viola d’arco ao longo do tempo.  

 

7.3. Participação na conceção de “O manual da viola 

d’arco” 

Foi proposto pela Direção do Conservatório Calouste Gulbenkian de Aveiro que fosse 

efetuado um pequeno manual para cada um dos instrumentos lecionados na instituição, 

a ser posteriormente distribuído pelos encarregados de educação dos alunos dos 

respetivos instrumentos. O corpo docente de cada instrumento estaria encarregue da 

conceção do manual referente ao mesmo.  

Deste modo, os professores de viola do Conservatório de Aveiro, em conjunto com 

a professora estagiária, ficaram encarregues de conceber o documento ao qual 

intitularam “O manual da viola d’arco”.  

Para realização deste projeto foram efetuadas ao todo cinco reuniões, através da 

plataforma Zoom. Sumariamente, as duas primeiras reuniões serviram para delinear 

aquilo que iria ser falado no manual e organizar essas ideias através de um índice 

provisório, no qual ficaram assentes os tópicos que os professores consideraram 

pertinentes ser abordados. Foi decidido que o manual estaria dividido em quatro 

capítulos, cada um com os seus respetivos subcapítulos, e a cada professor foi atribuída 

a tarefa de desenvolver um dos capítulos, uma vez que eram ao todo quatro professores.  



 

215 
 

A professora estagiária ficou encarregue de conceber o primeiro capítulo, que havia 

sido intitulado “A importância da música” (Anexo 9). Nesta secção seria pretendido 

informar os encarregados de educação acerca do que é o ensino artístico e tocar um 

instrumento, a sua importância e papel no desenvolvimento das crianças.  

Cada professor trabalhou numa primeira versão do capítulo que lhe coube, tendo 

servido a terceira reunião para que cada um pudesse mostrar o trabalho desenvolvido 

até então aos restantes e receber o seu feedback. A professora estagiária teve 

necessidade de reformular um pouco o texto inicial, uma vez que ficou decidido na 

reunião que deveria ser utilizada uma linguagem mais acessível e não tão académica.  

Na quarta reunião foram apresentados os trabalhos já reformulados, tendo apenas 

sido necessário realizar pequenos ajustes em alguns dos capítulos.  

Na quinta reunião, a professora encarregue de compilar cada capítulo num 

documento único partilhou com o restante corpo docente o trabalho numa versão 

quase final. Foram feitas apenas pequenas alterações, discutido o design da capa do 

manual e de que maneira este iria ser distribuído pelos pais, encarregados de educação 

e alunos. Optou-se por, não só enviar o manual aos encarregados de educação via email, 

mas também que este fosse impresso em formato A5 para que os alunos o pudessem 

levantar no conservatório, perante o pagamento do valor das fotocópias. 

 

7.4. Apresentação sobre os temas desenvolvidos em “O 

manual da viola d’arco” aos pais, encarregados de 

educação e alunos da classe de violas do C.M.A.C.G 

Para além da conceção de um manual, o Conservatório solicitou que o corpo docente 

de cada instrumento realizasse também uma apresentação online, destinada aos pais, 

encarregados de educação e alunos, acerca dos tópicos que haviam sido considerados 

pertinentes abordar para cada instrumento nos documentos previamente concebidos. 

Para a concretização desta apresentação o corpo docente de viola d’arco realizou 

três reuniões. A primeira assentou sobre a definição de uma data e hora para a 

apresentação, assim como a divulgação e estrutura da mesma. Ficou estipulado que 
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cada professor falaria acerca do capítulo que lhe coubera conceber, ficando encarregue 

de sumarizar a informação na forma de tópicos e colocá-la num documento PowerPoint 

para facilitar a apresentação (Anexo 10). 

A segunda e terceira reuniões serviram para a apresentação do trabalho de cada um, 

para a sua junção num documento único, e para acertar alguns pormenores necessários. 

A reunião ocorreu no dia 30 de abril de 2021, pelas 19h30 e estiveram presentes dez 

pais/encarregados de educação. Após a apresentação, os mesmos puderam tirar 

algumas dúvidas com os professores, aproveitando também para agradecer e dar o seu 

feedback, que foi bastante positivo.  

 

7.5. Concerto da Orquestra de Cordas do CRAM 

A mestranda participou como instrumentista nos ensaios e concerto de Natal 

“Música na Sétima Arte” da Orquestra de Cordas do Conservatório Regional de Artes do 

Montijo, realizado no dia 12 de dezembro de 2020, pelas 11h00.  

Nos ensaios com a orquestra, integrou o naipe de violas d’arco e interagiu com os 

alunos sobre algumas questões técnicas. Estes foram marcando nas suas partituras 

todas as arcadas, dedilhações e outras informações pertinentes com eles partilhadas 

pela mestranda.  

No dia do concerto, para além de participar ativamente como instrumentista na 

orquestra, a aluna estagiária deu apoio na afinação de instrumentos antes da entrada 

em palco e na desmontagem das cadeiras e estantes dispostas pelo mesmo após o 

espetáculo. 
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8. Reflexão Crítica 
 

Após ter concluído esta experiência enquanto aluna estagiária, considero que a 

prática de ensino supervisionada foi um grande contributo para o meu percurso de 

formação, permitindo-me criar toda uma nova perspetiva acerca daquilo que é o ensino 

e aprendizagem da música, assim como do papel do professor. A experiência foi 

bastante enriquecedora, quer pessoal como profissionalmente. Foi certamente um 

privilégio poder estagiar no Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian e 

poder trabalhar com um professor cooperante que me acompanhou e guiou sempre 

com bastante dedicação, contribuindo bastante para a minha aprendizagem e 

crescimento.  

Foi-me possibilitada a aquisição e aprofundamento de conhecimentos relativos à 

prática de ensino, mais especificamente de novos métodos para resolução de problemas 

ao nível da prática do instrumento e de estratégias para uma melhor e mais eficiente 

comunicação e transmissão de conhecimentos e ideias em contexto de sala de aula. 

Fiquei também ciente de que é necessária uma constante adaptação às características 

e necessidades de cada aluno, assim como um trabalho contínuo de reflexão pessoal 

que possibilite que o professor esteja preparado para lidar com qualquer eventualidade 

e com a necessidade de mudança, procurando quer novo repertório, quer estratégias e 

métodos de ensino mais eficazes que acompanhem as necessidades de cada aluno. 

Fiquei também mais consciente do papel significativo dos encarregados de educação e 

da importância de existir uma boa comunicação entre o professor e os mesmos para que 

ambos possam trabalhar em conjunto em prol do sucesso dos alunos. 

Ao nível da aplicação dos conhecimentos em contexto das aulas por mim 

lecionadas, procurei relacionar toda a informação nova com os conhecimentos 

anteriormente adquiridos provenientes da minha experiência pessoal, tentando 

estabelecer uma boa relação com os alunos e motivá-los para a aprendizagem do 

instrumento. De um modo geral, penso que consegui demonstrar um bom domínio 

musical do repertório e atividades propostas aos alunos, ganhando mais consciência da 

importância da preparação e estudo das obras atribuídas no sentido de prever possíveis 
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dificuldades que possam surgir e refletir acerca de estratégias para que os alunos as 

consigam ultrapassar. Procurei comunicar de forma clara, tentando utilizar diferentes 

estratégias e modos de comunicação, e enfatizando sempre os aspetos positivos na 

performance dos alunos com o objetivo de os encorajar e motivar. Em contrapartida, 

por vezes foi-me difícil adaptar o discurso consoante as diferentes faixas etárias e níveis 

de desenvolvimento, acabando por utilizar vocabulário um pouco mais complexo do que 

o necessário ou focando-me em aspetos que não traziam assim tanto valor à 

aprendizagem dos alunos. Paralelamente, a gestão do tempo da aula será também um 

aspeto a melhorar, uma vez que por vezes o planeamento realizado não pôde ser 

cumprido por passar demasiado tempo numa só tarefa, focando-me demasiado em 

pequenos pormenores. Aprendi então que terei de ter atenção a estes aspetos, devo 

procurar focar mais os pontos importantes e não sobrecarregar os alunos com 

demasiada informação, tentando passar a mensagem pretendida da forma mais eficaz 

e sucinta, e utilizando linguagem e estratégias adaptadas a cada aluno. 

Em conclusão, considero esta experiência bastante enriquecedora para a minha 

aprendizagem enquanto professora, uma vez que, apesar de ter alguma experiência 

prévia na lecionação de aulas de instrumento, não possuía nenhum método de ensino 

fundamentado e estruturado, nem hábitos ou métodos de planificação das aulas. Deste 

modo, a prática de ensino supervisionada prestou um contributo valioso à minha 

formação, permitindo-me contactar com professores e alunos, absorver conhecimentos 

e aplicá-los na prática sob uma orientação contínua e cuidada.  
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Anexos  

Anexo 1 - Questionário aplicado ao grupo A 
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Anexo 2 - Questionário aplicado ao grupo B 
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Anexo 3 – Pedido de colaboração direcionado aos 

encarregados de educação para recrutamento de participantes 

do grupo A 
 

Exmos. Encarregados de educação  
  

O meu nome é Sara Ramalho e, no âmbito da tese de mestrado em Ensino da 

Música a ser realizada na Universidade de Aveiro, e que tem por título 

“Prevalência de lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores em 

alunos de cordas friccionadas: Estratégias de prevenção”, sob a orientação do professor 

Dr. Jorge Castro Ribeiro e do professor António Pereira, venho por este meio solicitar 

a colaboração, por parte do seu educando, no preenchimento do seguinte 

questionário: https://forms.gle/7yueek76PehrBh5LA 

 

A presente investigação tem como objetivo a promoção de uma prática 

instrumental saudável e livre de dores/lesões, procurando compreender a 

prevalência destes problemas nos membros superiores dos alunos e desenvolver 

estratégias que promovam a sua prevenção.  

https://forms.gle/7yueek76PehrBh5LA
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Para tal, será necessária a aplicação do questionário a estudantes de música de 3º 

ciclo (7º, 8º e 9º ano) e secundário (10º, 11º e 12º ano), cujo instrumento que tocam 

pertença à família das cordas friccionadas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), pelo 

que se pede a vossa colaboração. O questionário é completamente anónimo e de fácil 

preenchimento, e os dados recolhidos serão usados puramente para fins científicos, 

respeitando as normas do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).  
  

  
Agradeço desde já a atenção e colaboração neste projeto.  

   
Com os melhores cumprimentos,  

Sara Ramalho  
 

 

 

 

Anexo 4 – Pedido de colaboração direcionado às direções 

dos conservatórios e escolas de música para recrutamento de 

participantes do grupo A 
 

 

Exmo. Sr. Diretor(a),  

  

O meu nome é Sara Ramalho e, no âmbito da tese de mestrado em Ensino da 

Música a ser realizada na Universidade de Aveiro, e que tem por título 

“Prevalência de lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores em 

alunos de cordas friccionadas: Estratégias de prevenção”, sob a orientação do professor 

Dr. Jorge Castro Ribeiro e do professor António Pereira, venho por este meio solicitar a 

sua colaboração no reencaminhamento, aos encarregados de educação dos alunos do seu 

estabelecimento de ensino, do email que segue abaixo, solicitando o preenchimento do 

seguinte questionário: https://forms.gle/7yueek76PehrBh5LA  
 

A presente investigação tem como objetivo a promoção de uma prática 

instrumental saudável e livre de dores/lesões, procurando compreender a 

prevalência destes problemas nos membros superiores dos alunos e desenvolver 

estratégias que promovam a sua prevenção.  
 

Para tal, será necessária a aplicação do questionário a estudantes de música de 3º 

ciclo (7º, 8º e 9º ano) e secundário (10º, 11º e 12º ano), cujo instrumento que tocam 

pertença à família das cordas friccionadas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), pelo 

que se pede a vossa colaboração. O questionário é completamente anónimo e de fácil 

preenchimento, e os dados recolhidos serão usados puramente para fins científicos, 

respeitando as normas do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).  
  

Gostaria, desta forma, de apresentar a presente proposta de colaboração neste 

projeto à Direção da Vossa escola e solicitar o reencaminhamento do email que segue 

https://forms.gle/7yueek76PehrBh5LA
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abaixo para os encarregados de educação para que, caso o consintam, os seus educandos 

possam preencher o referido questionário. 
  

Para mais informações, ou caso pretenda saber os resultados da investigação, 

estarei disponível através dos seguintes contactos: 

 
 

Email: sararamalho@ua.pt  
Telemóvel: 91*******  

 
 

Agradeço desde já a vossa atenção e colaboração neste projeto.  
  

Com os melhores cumprimentos,  
Sara Ramalho  

 

 

 

Anexo 5 – Pedido de colaboração direcionado às 

associações de pais (pais e encarregados de educação) das 

escolas para recrutamento de participantes do grupo B 
 

 

Email Exmos. Pais e Encarregados de educação, 

  
O meu nome é Sara Ramalho e, no âmbito da tese de mestrado em Ensino da 

Música a ser realizada na Universidade de Aveiro, e que tem por título 

“Prevalência de lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores em 

alunos de cordas friccionadas: Estratégias de prevenção”, venho por este meio solicitar 

a colaboração da Vossa Associação de Pais no reencaminhamento do presente email aos 

encarregados de educação dos alunos do vosso estabelecimento de ensino, para que, caso 

o consintam, os seus educandos possam preencher o seguinte 

questionário: https://forms.gle/bYedScqR2vtw73go7 

A presente investigação tem como objetivo averiguar a 

prevalência de dores/lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores em alunos 

do 3º ciclo (7º, 8º e 9º ano) e secundário (10º, 11º e 12º ano), comparando os 

dados de alunos que estudam música, e cujo instrumento pertença à família das cordas 

friccionadas, e de alunos que não tocam nenhum desses instrumentos. 
Para tal, será necessária a aplicação do questionário a estudantes dos anos acima 

mencionados, pelo que se pede a colaboração dos vossos educandos. O questionário é 

completamente anónimo e de fácil preenchimento, e os dados recolhidos serão usados 

puramente para fins científicos, respeitando as normas do Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados (RGPD).  
 

Para mais informações, ou caso pretenda saber os resultados da investigação, 

estarei disponível através dos seguintes contactos: 

 
 

https://forms.gle/bYedScqR2vtw73go7
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Email: sararamalho@ua.pt  
Telemóvel: 91******* 

 
 

Agradeço desde já a vossa atenção e colaboração neste projeto.  

  
Com os melhores cumprimentos,  
Sara Ramalho  

 

 

Anexo 6 – “Guia para uma prática instrumental saudável” 
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Anexo 7 – Sugestões de cartaz para a audição de classe do 2º 

período 
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Anexo 8 – Ficha de inscrição para o webinar “A viola d’arco na 

história” 
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Anexo 9 – Capítulo I de “O Manual da Viola d’Arco” (realizado 

pela aluna estagiária) 
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Anexo 10 - Apresentação Power point do Capítulo I de “O 

Manual da Viola d’Arco” (realizado pela aluna estagiária)  
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