
 

Universidade de Aveiro 

Ano 2022 

 

Agnelo Filipe 
Meias Marinho 
 
 

Do repertório para análise: Um estudo sobre obras e 
excertos pertinentes na consolidação do 
conhecimento à disciplina de ATC 
 

 

 

   

  

  



II 

 

Universidade de Aveiro 

Ano 2022 

 

Agnelo Filipe 
Meias Marinho 
 
 

Do repertório para análise: Um estudo sobre obras e 
excertos pertinentes na consolidação do 
conhecimento à disciplina de ATC 
 

 
 

Projeto Educativo e Relatório de Estágio apresentados à Universidade de 
Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de 
Mestre em Ensino de Música, realizados sob a orientação científica do Dr. 
Evgueni Zoudilkine, Professor Doutor do Departamento de Comunicação e Arte 
da Universidade de Aveiro 

 

  



III 

  

  
 

 

 
Dedico este trabalho à Música, porque sempre me ergueu das quedas. 
 
 

 
 

 

  



IV 

  

 

 
 
 

 
 

o júri   
 

presidente Prof. Doutora Isabel Maria Machado Abranches de Soveral 
Professora Associada c/ Agregação, Universidade de Aveiro 

  

 

arguente Prof. Doutor Luís dos Santos Cardoso 
Diretor Pedagógico, Escola de Artes da Bairrada 

  

 

orientador Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 
Professor Auxiliar, Universidade de Aveiro 

  

 

 

 

 

  



V 

  

  
 

agradecimentos 

 
À minha mãe, que sempre foi o meu pilar em tudo e para tudo. 
 
À minha irmã, que me compreende melhor do que ninguém. 
 
Ao meu pai, Falstaff das horas vagas. 
 
À família mais chegada, porque os amo muito. 
 
Ao Guilherme, e por consequência à Rita, pelas conversas e aventuras, 
comidas, bebidas e gargalhadas. 
 
À Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, e a todos os amigos que de lá 
brotaram, porque foi aí que tudo começou, da Música e da liberdade. 
 
À Joana, ao Luís e ao Nuno, por com eles ter redescoberto o valor de uma 
grande amizade. 
 
Ao prof. Evgueni Zoudilkine, por todos os ensinamentos dados, diretos ou 
indiretos, pela calma transmitida ao longo de todo o processo e pelo apoio. 
 
Ao prof. Nuno Jacinto, por me ter recebido nas suas aulas de braços abertos, 
bem como pelas palavras de apoio e orientação dadas. 
 
À Academia de Música de Vilar do Paraíso, e especialmente ao prof. Gonçalo 
Morais, diretor pedagógico, por me terem permitido executar o estágio e todas 
as atividades por mim desenvolvidas dentro das melhores condições 
possíveis, com todo o cuidado e toda a positiva recetividade associadas. 
 
 

 
 

 

  



VI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

palavras-chave 

 
Repertório musical, representação holística, classicismo, romantismo, 
aprendizagens essenciais, análise e técnicas de composição, parâmetros 
harmónico e formal. 
 

resumo 
 

 

O presente projeto propõe a realização de um estudo de avaliação sobre 
exemplares do repertório musical que, pelas suas características 
composicionais, permitam uma eficaz representação holística dos recursos 
técnicos associados aos períodos do “Classicismo” e do “Romantismo”. Assim 
sendo, é observado, criticado e reformulado o documento alusivo às 
“Aprendizagens Essenciais” para o 11º ano de Análise e Técnicas de 
Composição, garantindo que o repertório elegido vai também ao encontro dos 
conteúdos estruturantes estipulados para esta disciplina do ensino artístico 
especializado de Música. As análises das obras/excertos realizadas realçam 
sobretudo os parâmetros harmónico e formal da Música. 

 

  



VII 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

keywords 

 
Musical repertoire, holistic representation, classicism, romanticism, essential 
learnings, analysis and composition techniques, harmonic and formal 
parameters. 
 

abstract 

 
The current project proposes to conduct an evaluation study around examples 
of the musical repertoire that, by their compositional characteristics, allow an 
effective holistic representation of the technical features associated with the 
“Classical” and “Romantic” periods. Therefore, the document referent to the 
“Essential Learnings” for the 11th grade of Analysis and Composition 
Techniques will be observed, criticized and reformulated, ensuring that the 
elected repertoire also matches the curriculum defined for this subject of the 
specialized artistic education of Music. The accomplished analysis of works 
/excerpts hereby present highlight mainly harmonic and formal parameters of 
Music. 

 



VIII 

 
 



1 

ÍNDICE 

  

PARTE I – PROJETO EDUCATIVO 

  

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 9 

COMPONENTE TEÓRICA ............................................................................................. 11 

1. Aprendizagens Essenciais ................................................................................................ 11 

1.1. O que são? ................................................................................................................ 11 

1.2. Das “Aprendizagens Essenciais” relevantes à dissertação ........................................... 12 

1.3. Do comentário aos conteúdos das “Aprendizagens Essenciais” ................................... 14 

1.4. Para uma maior objetividade dos conteúdos programáticos ........................................ 18 

2. Metodologias ................................................................................................................... 24 

2.1. Método analítico........................................................................................................ 24 

2.2. Referências analíticas ................................................................................................ 26 

2.3. Do repertório a analisar e como .................................................................................. 29 

3. Problemáticas .................................................................................................................. 32 

3.1. Sobre a unificação de termos e conceitos à disciplina ................................................ 32 

3.2. Glossário ................................................................................................................... 34 

3.3. Da inclusão de “Música portuguesa” na sala de aula ................................................... 42 

COMPONENTE EMPÍRICA ............................................................................................ 45 

1. Beethoven: 1ª Sinfonia, 1º andamento ............................................................................. 45 

1.1. Relevância para as “Aprendizagens Essenciais” .......................................................... 45 

1.2. Breve Contextualização ............................................................................................. 47 

1.3. Análise dos Excertos ................................................................................................. 47 

2. Bomtempo: 1ª Sinfonia, 1º andamento ............................................................................. 55 

2.1. Relevância para as “Aprendizagens Essenciais” .......................................................... 55 

2.2. Breve Contextualização ............................................................................................. 58 

2.3. Análise dos Excertos ................................................................................................. 58 

3. Chopin: Prelúdio nº9, op.28 ............................................................................................. 66 

3.1. Relevância para as “Aprendizagens Essenciais” .......................................................... 66 

3.2. Breve Contextualização ............................................................................................. 68 



2 

3.3. Análise da Obra ......................................................................................................... 69 

4. Wagner: Tannhäuser, Coro dos Peregrinos ........................................................................ 77 

4.1. Relevância para as “Aprendizagens Essenciais” .......................................................... 77 

4.2. Breve Contextualização ............................................................................................. 79 

4.3. Análise do Excerto ..................................................................................................... 80 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 93 

  

PARTE II – RELATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

  

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 97 

Caracterização geral das turmas ........................................................................................... 97 

Caracterização da escola de acolhimento .............................................................................. 98 

RELATÓRIOS DE AULAS ASSISTIDAS ............................................................................ 101 

1. Relatório – aula assistida nº1 ......................................................................................... 101 

2. Relatório – aula assistida nº2 ......................................................................................... 104 

3. Relatório – aula assistida nº3 ......................................................................................... 107 

4. Relatório – aula assistida nº4 ......................................................................................... 110 

5. Relatório – aula assistida nº5 ......................................................................................... 114 

6. Relatório – aula assistida nº6 ......................................................................................... 117 

7. Relatório – aula assistida nº7 ......................................................................................... 121 

8. Relatório – aula assistida nº8 ......................................................................................... 125 

9. Relatório – aula assistida nº9 ......................................................................................... 129 

10. Relatório – aula assistida nº10 ....................................................................................... 132 

11. Relatório – aula assistida nº11 ....................................................................................... 136 

12. Relatório – aula assistida nº12 ....................................................................................... 139 

RELATÓRIOS DE AULAS LECIONADAS ........................................................................... 143 

1. Relatório – aula lecionada nº1 ........................................................................................ 143 

2. Relatório – aula lecionada nº2 ........................................................................................ 147 

3. Relatório – aula lecionada nº3 ........................................................................................ 151 

4. Relatório – aula lecionada nº4 ........................................................................................ 155 

5. Relatório – aula lecionada nº5 ........................................................................................ 159 



3 

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ..................................................................................... 163 

1. Relatório – atividade nº1 ................................................................................................ 163 

1.1. Relatório – atividade nº1.1 ....................................................................................... 165 

1.2. Relatório – atividade nº1.2 ....................................................................................... 166 

1.3. Relatório – atividade nº1.3 ....................................................................................... 166 

2. Relatório – atividade nº2 ................................................................................................ 168 

2.1. Relatório – atividade nº2.1 ....................................................................................... 171 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 173 

ANEXOS .............................................................................................................. 175 

Anexo 1 – João Domingos Bomtempo: 1ª Sinfonia, 1º and. (cc.1-35, reedição) ......................... 175 

Anexo 2 – Misturas Modais I (ficha de apoio) .......................................................................... 177 

Anexo 3 – Schubert: Momento Musical nº2 (excerto da partitura) ............................................. 179 

Anexo 4 – Ficha de Trabalho nº1 (ficha de trabalho) ................................................................ 180 

Anexo 5 – Mozart: Eine Kleine Nachtmusik: Romanze (excerto da partitura) ............................... 181 

Anexo 6 – Misturas Modais Ib (ficha de excertos) .................................................................... 182 

Anexo 7 – Sentença VS Período (ficha de apoio) ...................................................................... 184 

Anexo 8 – 9ª da Dominante + exercícios (ficha de apoio e de trabalho) ..................................... 188 

Anexo 9 – Chopin: Noturno em Mib Maior (excerto da partitura) ............................................... 190 

Anexo 10 – Ficha de Trabalho nº2 (ficha de trabalho) .............................................................. 191 

Anexo 11 – Lied Alemão (powerpoint) ..................................................................................... 194 

Anexo 12 – Schubert: Erlkönig (vídeo) ..................................................................................... 197 

Anexo 13 – Schubert: Erlkönig (excertos da partitura) .............................................................. 197 

Anexo 14 – Ficha de Trabalho nº3 (ficha de trabalho) .............................................................. 198 

Anexo 15 – “Dias da Composição” (cartaz) .............................................................................. 199 

Anexo 16 – “Música no Séc. XX - A 1ª Metade” (powerpoint) .................................................... 200 

Anexo 17 – “O que é ser-se compositor?” (guião da conversa) .................................................. 205 

Anexo 18 – “Música no Séc. XX - A 2ª Metade” (powerpoint) .................................................... 208 

Anexo 19 – “Seminário de Análise e Composição” (cartaz) ....................................................... 214 

Anexo 20 – Ficha de Trabalho nº1: Seminário (ficha de trabalho) ............................................. 215 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 217 

 



4 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Fig. 1 – 1ª Sinfonia de Beethoven, 1º and. (cc.1-6) ......................................................................... 48 

Fig. 2 – 1ª Sinfonia de Beethoven, 1º and. (cc.7-14) ....................................................................... 50 

Fig. 3 – 1ª Sinfonia de Beethoven, 1º and. (cc.15-25) ..................................................................... 53 

Fig. 4 – 1ª Sinfonia de Beethoven, 1º and. (cc.26-35) ..................................................................... 54 

Fig. 5 – 1ª Sinfonia de Bomtempo, 1º and. (cc.1-6) ........................................................................ 59 

Fig. 6 – 1ª Sinfonia de Bomtempo, 1º and. (cc.6-12) ...................................................................... 60 

Fig. 7 – 1ª Sinfonia de Bomtempo, 1º and. (cc.13-19) .................................................................... 62 

Fig. 8 – 1ª Sinfonia de Bomtempo, 1º and. (cc.20-27) .................................................................... 63 

Fig. 9 – 1ª Sinfonia de Bomtempo, 1º and. (cc.28-35) .................................................................... 64 

Fig. 10 – Prelúdio nº9 de Chopin (cc.1-2) ....................................................................................... 69 

Fig. 11 – Prelúdio nº9 de Chopin (cc.3-4) ....................................................................................... 70 

Fig. 12 – Prelúdio nº9 de Chopin (c.5) ........................................................................................... 71 

Fig. 13 – Prelúdio nº9 de Chopin (cc.6-7) ....................................................................................... 73 

Fig. 14 – Prelúdio nº9 de Chopin (cc.8-9) ....................................................................................... 74 

Fig. 15 – Prelúdio nº9 de Chopin (cc.8-12) ..................................................................................... 76 

Fig. 16 – Coro dos Peregrinos de Wagner (cc.1-7) .......................................................................... 84 

Fig. 17 – Coro dos Peregrinos de Wagner (cc.13-19) ...................................................................... 84 

Fig. 18 – Coro dos Peregrinos de Wagner (cc.8-12) ........................................................................ 85 

Fig. 19 – Coro dos Peregrinos de Wagner (cc.16-20) ...................................................................... 86 

Fig. 20 – Coro dos Peregrinos de Wagner (cc.20-27) ...................................................................... 88 

Fig. 21 – Coro dos Peregrinos de Wagner (cc.20-36) ...................................................................... 89 

Fig. 22 – Coro dos Peregrinos de Wagner (cc.37-42) ...................................................................... 90 

Fig. 23 – Coro dos Peregrinos de Wagner (cc.43-45) ...................................................................... 91 

Fig. 24 – Organograma da estrutura organizacional da AMVP ........................................................ 99 

 

ÍNDICE DE ESQUEMAS

Esq. 1 – Estrutura formal da “Introdução”, 1º and. (Beethoven) ...................................................... 51 

Esq. 2 – Estrutura formal do 1º Tema da “Exposição”, 1º and. (Beethoven) ..................................... 53 

Esq. 3 – Estrutura formal do 1º Tema da “Exposição”, 1º and. (Bomtempo) .................................... 63 

Esq. 4 – Estrutura formal do Prelúdio nº9 (Chopin) ........................................................................ 75 

Esq. 5 – Estrutura formal do Coro dos Peregrinos (Wagner) ............................................................ 81 

file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942868
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942869
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942870
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942871
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942872
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942873
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942874
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942875
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942876
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942877
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942878
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942879
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942880
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942881
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942882
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942883
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942884
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942885
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942886
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942887
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942888
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942889
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942890
file:///C:/Users/Agnelo/Desktop/1.%20Tese/4.%20Versão%20Final/12.%20Dissertação%20(Agnelo_Marinho)%20(XII)%20-%20Completa.docx%23_Toc98942891


5 

Esq. 6 – Estrutura formal do “Tema A” (Wagner) ............................................................................ 83 

Esq. 7 – Estrutura formal do “Tema B” (Wagner) ............................................................................ 87 

Esq. 8 – Planificação da 1ª aula lecionada .................................................................................. 144 

Esq. 9 – Planificação da 2ª aula lecionada .................................................................................. 148 

Esq. 10 – Planificação da 3ª aula lecionada................................................................................. 152 

Esq. 11 – Planificação da 4ª aula lecionada................................................................................. 156 

Esq. 12 – Planificação da 5ª aula lecionada................................................................................. 160 

Esq. 13 – Plano de Atividades para os "Dias da Composição"....................................................... 164 

Esq. 14 – Planificação do Seminário de Análise e Composição .................................................... 170 

  

LISTA DE ABREVIATURAS

AMVP – Academia de Música de Vilar do Paraíso 

and. – andamento 

ATC – Análise e Técnicas de Composição 

c. – compasso (exemplo: c.2 = compasso nº2) 

ca. – cerca 

cc. – compassos (exemplo: cc.2-5 = compassos nº2 a 5 | ou 4cc. = 4 compassos) 

esq. – esquema 

fig. – figura 

p. – página 

pp. – páginas 

rev. – revisão/revisões 

TAM – Teoria e Análise Musical 

 

NOTAS 

• Todos os excertos de língua estrangeira citados foram traduzidos (português) pelo autor 

desta dissertação. 

• O glossário deste trabalho pode ser integralmente consultado no subcapítulo 3.2. da 

“COMPONENTE TEÓRICA” . 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

PARTE I 

PROJETO EDUCATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 



9 

INTRODUÇÃO 

 

 A seguinte dissertação, realizada no âmbito do Mestrado em Ensino de Música, 

encontrou um dos seus derradeiros objetivos no estudo da consolidação de conteúdos 

programáticos à disciplina de ATC. 

Cada vez mais se revela importante a oferta de uma visão holística na sala de aula, 

assegurando aos alunos um entendimento profundo sobre o detalhe – a parte – através do 

seu contexto mais alargado – o todo (Arends, 2015; Wiggins, 2001). No caso específico de 

ATC, tal transcreve-se na procura e pesquisa de repertório musical oportuno à condução deste 

propósito. Isto é, repertório que seja, em cada seu exemplo, autónomo e capaz o suficiente 

no conseguir demonstrar um conjunto de técnicas composicionais alargado, para a aquisição 

nos alunos de um parecer mais amplo, tanto quanto possível, sobre as idiossincrasias e 

“maneirismos” conexos aos períodos estilísticos abordados. 

Mencione-se desde já que, com “técnicas composicionais”, não se está a fazer 

referência única e exclusiva a técnicas harmónicas. Muito embora sejam elas e o seu 

desenvolvimento histórico uma das características que melhor caracteriza a “Música 

ocidental” (Aldwell et al., 2011; Kostka et al., 2018), outros parâmetros musicais merecerão 

aqui o seu destaque, nomeadamente “Forma” – sobretudo “Forma” – mas também “Melodia”, 

“Ritmo”, “Textura”, “Timbre”, “Expressão”. 

Uma vez que o espectro temporal abordado na disciplina de ATC é um demasiado lato 

para que possa dignamente ser explorado numa única proposta de trabalho, este projeto 

focalizará a sua investigação e estudo analítico sobre repertório do séc. XIX. Assim sendo, 

remeter-se-á essencialmente à época final do Classicismo e à época do Romantismo. Alargar 

o âmbito para lá destes períodos, numa fase de exploração primária como esta, parece-me 

desnecessário e até menos fecundo ao pretendido.  

Além mais, a concentração do trabalho e investigação, nos últimos anos, sobre a 

pedagogia à disciplina de ATC, surge recorrentemente voltada para o estudo, exploração e 

inclusão da Música do séc. XX na sala de aula (Costa, 2018; Figueiredo, 2017; Lima, 2020; 

Ponte, 2018). Como é evidente, este fator deve ser continuamente encorajado, tanto é a falta 

que ainda hoje se comete para com a compreensão e análise da Música “contemporânea”. 
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Todavia, não deixo de denotar um certo descoro pelo trabalho pedagógico sobre repertório 

dos períodos e estilos anteriores. Seja esta tese uma ação contrária a esta tendência. Ao 

mais, talvez estudos como este, sobre investigação dos modos em que se transmitem os 

conteúdos programáticos dos restantes estilos, garantam também condições à disciplina 

para uma melhor aprendizagem e ensinamentos da Música do séc. XX. Certamente contribuirá 

na rentabilização do tempo necessário ao ensino-aprendizagem de matérias. Pelo menos 

nessa linha lógica, ainda que indiretamente, estarei a contribuir para uma missão similar. 

No sentido de obter uma escolha acertada de excertos do repertório dignos ao 

propósito desta dissertação, bem como de uma justa análise pessoal destes, apoiar-me-ei 

sobre o trabalho de alguns teóricos atuais, de vidas dedicadas ao estudo das técnicas e dos 

contextos que enquadram todo o complexo intervalo temporal a abordar.1 A esperança é a de 

que, cruzando uma análise pessoal, por mim realizada, com o trabalho destes diferentes 

teóricos, ressalte à superfície um maior entender de “o quê”, “quando” e “como” deverá ser 

levado à classe de ATC, oportunamente. 

O domínio seguro e sólido, da parte do docente, sobre os conteúdos programáticos à 

disciplina é absolutamente impreterível. Assim, este trabalho centraliza-se também sobre 

uma procura pela retenção, bem-sucedida tanto quanto possível, de conhecimento teórico 

necessário ao bom exercício das funções de docente à disciplina de ATC. Não se esconde 

que, ao longo do corpo de texto da dissertação, há um voltar para o próprio mestrando, na 

tentativa por desenvolver capacidades teóricas suficientes para a boa preparação-base das 

funções que virá a exercer chegada a oportunidade.2 

Após a explicitação, comentário e discussão dos constituintes teóricos que suportam 

este projeto, seguir-se-á o trabalho empírico propriamente dito, de investigação das obras 

selecionadas. Aqui, além das análises per se, procurar-se-á comprovar a pertinência 

pedagógica do conjunto para lecionação em sala de aula, com o cuidado devido de sempre 

contextualizar cada obra no seu tempo e na vida do seu compositor respetivo. Tomar-se-ão 

ainda em conta algumas considerações finais ao projeto, depois de todo um trabalho 

desenvolvido que se espera rigoroso, assertivo e útil para a comunidade.

 
1 Classicismo (tardio) e Romantismo. 
2 Necessariamente, a referência diz apenas respeito a fundamentos do sistema tonal, tendo em conta o 
período histórico delimitado para a investigação. 
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COMPONENTE TEÓRICA 

 

1. Aprendizagens Essenciais 

 

1.1. O que são? 

Uma investigação sobre repertório adequado à premissa desta tese não pode ser 

realizada sem a observação, orientação e crítica das “Aprendizagens Essenciais” 

vocacionadas à disciplina de ATC. 

Por “Aprendizagens Essenciais”, depreenda-se o conjunto de documentos que 

“identificam os conteúdos estruturantes, articulados conceptualmente, bem como as 

capacidades e atitudes a desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos, procurando ir ao 

encontro do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA)” (Aprendizagens 

essenciais: Análise e técnicas de composição - 11o ano, 2020). No fundo, tratam-se de 

documentos orientadores sobre quais os conteúdos programáticos mínimos a reter por 

qualquer discente cessada a escolaridade obrigatória. Em Portugal, tal define-se pela 

obtenção do diploma do curso secundário de educação ou pela chegada aos 18 anos de idade 

(Lei n.o 85/2009 da Assembleia da República, 2009). 

As “Aprendizagens Essenciais” à disciplina de ATC ditam, assim, o programa-base a 

seguir por todas as escolas do ensino artístico especializado de Música. Numa primeira 

observação, é através desta orientação que se garante uma apreensão quantitativa e 

qualitativa justa de conhecimentos basilares à disciplina por todos os alunos do nível 

secundário do ensino de Música em todo o território nacional. 

De acordo com o site da Agência Nacional para a Qualificação do Ensino Profissional,3 

e na consequência do Despacho nº 7415/2020 do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e 

da Educação (2020), a versão atual das “Aprendizagens Essenciais” à disciplina data de Julho 

de 2020 e compõe-se de um total de três documentos, um para cada ano de escolaridade (10º, 

11º e 12º ano) com produção de efeitos práticos a partir do ano letivo 2020/2021. 

 
3 https://anqep.gov.pt/np4/478.html. 

https://anqep.gov.pt/np4/478.html
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1.2. Das “Aprendizagens Essenciais” relevantes à dissertação 

Uma vez definido o conceito de “Aprendizagens Essenciais” e estabelecido o espectro 

histórico principal deste trabalho, não se revela particularmente útil ao desenvolvimento deste 

projeto uma análise integral dos três documentos que circunscrevem os conteúdos 

programáticos à disciplina de ATC no ensino artístico especializado de Música. 

Necessitar-se-ão fundamentalmente de expor e analisar os que dizem respeito ao 11º 

ano de escolaridade, e mesmo assim nunca por inteiro. Acontece que o documento referente 

às “Aprendizagens Essenciais” para o 11º ano de ATC procura englobar o espectro-base total 

da aprendizagem e análise do sistema tonal. Para esses efeitos, isto significa 

necessariamente a abordagem em sala de aula dos período Barroco, Clássico e Romântico 

num único ano, como o próprio documento revela (Aprendizagens essenciais: Análise e 

técnicas de composição - 11o ano, 2020). Evidentemente, o período Barroco, não obstante 

todo o interesse musical que produz, não se insere na linha temporal definida para a 

dissertação. Assim, nenhum dos seus conteúdos programáticos será observado. 

Posto isto, é o momento ideal para explicitar quais são então os tópicos específicos 

de potencial interesse para o trabalho empírico de análise que se desenvolverá nesta tese. 

Tudo o seguintemente apresentado é nada mais, nada menos, que uma transcrição exata de 

conteúdos expressos no documento das “Aprendizagens Essenciais” para a disciplina de ATC 

no 11º ano de escolaridade (2020). 

Evidentemente, dado o foco desta dissertação, os conteúdos de seguida expostos 

foram reorganizados para dar ênfase ao período estilístico a que se referem, ao invés do 

presente nos documentos das “Aprendizagens Essenciais”, onde se estruturam 

primariamente ao nível da “Análise Musical” e ao nível das “Técnicas Composicionais” 

(Aprendizagens essenciais: Análise e técnicas de composição - 11o ano, 2020). Denote-se que 

estes “separadores” não deixam de estar presentes nesta reorganização dos conteúdos, 

embora com relevância menor ao período estilístico a que os teores programáticos dizem 

respeito. Foram ainda aqui ocultados quaisquer assuntos relativos a “Ações estratégicas de 

ensino orientadas para o perfil dos alunos” e “Avaliação (Sugestões)”, dado não ser este o 

espaço oportuno para reflexão destes temas (não obstante a importância igualitária do seu 

estudo). 
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Classicismo 

Ao nível da “Análise Musical”: 

• Identificar texturas de melodia acompanhada, com uma ou mais melodias, com sustentação por 

acordes ou por figurações harpejadas; 

• Compreender o conceito de sinfonia e, à luz da sua orgânica interna, ser capaz de delimitar 

formalmente o discurso musical, tendo por base a forma sonata, a forma minueto e trio e a forma 

rondó; 

• Analisar harmonicamente exemplos do repertório, expandindo as suas competências de análise 

através da observação de acordes cromáticos, em particular os acordes de sexta aumentada 

(sexta italiana, francesa e alemã) e de sexta napolitana; 

• Conhecer a composição da orquestra clássica e compreender a nomenclatura dos instrumentos, 

bem como as indicações técnicas mais usuais, tanto em alemão como em italiano; 

 

Ao nível das “Técnicas de Composição”: 

• Conhecer a tessitura das vozes, dos principais instrumentos da orquestra e do piano, com vista à 

escrita idiomática; 

• Compreender e dominar as principais características definidoras dos estilos musicais abordados; 

 

Romantismo 

Ao nível da “Análise Musical”: 

• Conhecer a música vocal oitocentista, pelo estudo do Lied e dos conceitos de Durchkomponiert e 

forma estrófica; 

• Aprofundar os seus conhecimentos sob o ponto de vista harmónico, analisando, em excertos do 

repertório em estudo, modulações cromáticas, enarmónicas e por salto, bem como o acorde de 

sétima diminuta e a sua quádrupla possibilidade de resolução; 

 

Ao nível das “Técnicas de Composição”: 

• Escrever o acompanhamento de piano para uma melodia de Lied, ao estilo oitocentista, aplicando 

processos de modulação e utilizando acordes cromáticos; 

• Conhecer a tessitura das vozes, dos principais instrumentos da orquestra e do piano, com vista à 

escrita idiomática; 

• Compreender e dominar as principais características definidoras dos estilos musicais abordados; 
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Romantismo tardio 

Ao nível da “Análise Musical”: 

• Analisar formas livres e de tonalidade alargada, bem como formas dramáticas complexas e 

de tonalidade indefinida (melodia infinita, leitmotiv e cromatização generalizada da textura 

harmónica); 

 

Ao nível das “Técnicas de Composição”: 

• Escrever o acompanhamento de piano para uma melodia de Lied, ao estilo oitocentista, aplicando 

processos de modulação e utilizando acordes cromáticos; 

• Conhecer a tessitura das vozes, dos principais instrumentos da orquestra e do piano, com vista à 

escrita idiomática; 

• Compreender e dominar as principais características definidoras dos estilos musicais abordados; 

 

Os dados apresentados, reorganizados deste jeito, compõe agora a base da 

orientação imprescindível ao cumprimento do proposto na introdução desta dissertação. 

Contudo, não será descabido – é até encorajador, pelo contrário – tentar compreender se 

estes conteúdos programáticos são realmente suficientes na quantidade e no detalhe para a 

garantia de uma compreensão holística dos períodos estilísticos respetivos.  

   

1.3. Do comentário aos conteúdos das “Aprendizagens Essenciais” 

As “Aprendizagens Essenciais” estabelecidas para a disciplina de ATC não deixam, 

naturalmente, de subsistir sem os seus próprios problemas e defeitos, bem como as suas 

qualidades e virtudes. Tentarei elencar algumas destas características antagónicas no 

decorrer do subcapítulo. 

Há que entender, desde já, que o período Romântico se pede abordado logo no 11º 

ano, ao contrário da prática mais comum à disciplina, a partir do 12º ano.4 O risco de o lecionar 

apenas no 12º ano coloca problemas fundamentais à disciplina: nunca há o tempo suficiente 

para abordar a Música do séc. XX como é devido, sequer a da 1ª metade (Costa, 2018). Esta 

é uma problemática a que este novo conjunto de documentos orientadores procura dar 

 
4 Tenho observado, por experiência própria, esta abordagem pedagógica à disciplina de forma bastante 
recorrente ao longo dos anos, incluindo no estágio do qual este projeto é resultado. 
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resposta, delegando a aprendizagem da Música do séc. XX à totalidade do 12º ano de 

escolaridade. 

Por outro lado, contudo, é necessário reconhecer também que a tarefa de abordar o 

período Romântico no 11º ano, juntamente com as práticas do Barroco e do Classicismo, é 

tarefa hercúlea, de grande dificuldade e com potenciais antipedagógicos danosos. O sucesso 

da aprendizagem dos conteúdos, por esta via, não só depende da qualidade do docente, mas 

também – e sobretudo – da capacidade de processamento de informação pelos alunos, 

elevada na quantidade, em um único ano de escolaridade. O fator agrava, claro, contando que 

cada aluno provém de ambientes culturais e étnicos diversos e possui talentos e 

necessidades comummente variáveis entre si (Arends, 2015). 

É sem dúvida uma questão controversa nas “Aprendizagens Essenciais” à disciplina: 

de que forma efetuar a distribuição dos conteúdos programáticos pelos 3 anos de 

escolaridade respetivos? Isto sem que, por um lado, se desprezem as muitas aprendizagens 

a retirar da Música do séc. XX e, por outro, sem que se agrave o risco de sobrecarga dos 

alunos com informação teórica em demasia, alguma até, possivelmente, desnecessária aos 

seus futuros musicais.5 

Que outras soluções poder-se-ão discorrer então para a melhoria na estruturação e 

qualidade dos conteúdos programáticos à disciplina em geral? Dever-se-ão alienar os tópicos 

da Idade Média e do Renascimento abordados no 1º ano de escolaridade? Para o ganho de 

“espaço” à aprendizagem de outros temas? E será oportuno continuar a lecionar a disciplina 

ignorando o espólio cultural de qualidade de outros géneros musicais contemporâneos? 

Dever-se-á alargar as “Aprendizagens Essenciais” de ATC à análise e técnicas destes? 

Notoriamente, estas têm sido questões populares em abundância nos últimos anos (Ferreira, 

2017; Gomes, 2021; Silva, 2016; Tavares, 2014; entre outros). 

Apesar do até aqui pronunciado, quanto às problemáticas da organização e seleção 

geral digna de conteúdos programáticos à disciplina, não me atreverei a escrutínio ou 

questionamento maior que este já realizado. Não é o foco justo desta dissertação. O que sim 

que pode – e deve – agora ser realizado é um comentário crítico voltado aos tópicos do 

 
5 Mesmo que no contexto do ensino articulado e integrado. 
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curriculum relevantes para este trabalho, dos períodos Clássico e Romântico. Aqui saberei 

fazer aos desígnios alguma justiça. Comecemos pelo primeiro deles. 

Os tópicos elegidos ao nível da “Análise Musical” para o período classicista são uma 

clara amostra, a meu ver legítima, da importância atribuída à “Textura”, “Forma” e “Timbre” 

enquanto parâmetros musicais relevantes à aprendizagem do estilo. O género sinfónico é o 

porta-estandarte deste princípio pedagógico no documento, embora se possa corretamente 

depreender que os géneros de formação menor, nomeadamente a sonata para piano ou o 

quarteto de cordas, serão também “veículos” mais que suficientes para o desempenho de 

funções pedagógicas similares. A clarificação desta perspetiva, não presente no corpo do 

documento, e apesar de nunca estritamente necessária, faria o seu sentido. 

O maior problema que podemos encontrar na expressão dos conteúdos a abordar para 

a “Análise Musical” do estilo Clássico advém, contudo, da falta de qualquer menção do 

parâmetro da “Forma” a um grau mais particular, das idiossincrasias estruturais comuns à 

melodia classicista. O dever de mencionar, pelo menos, a compreensão da “Sentença” e do 

“Período” como dois dos “maneirismos” principais à construção frásica do estilo (Caplin, 

2013) torna-se assim relevante, mesmo que ainda no ensino secundário de Música. 

Ao nível das “Técnicas Composicionais” deste período estilístico, o documento das 

“Aprendizagens Essenciais” também deixa um pouco a desejar. É verdade que o 

“departamento” da prática de técnicas composicionais estilísticas afasta-se do mote deste 

trabalho: um comentário a este nível não seria necessário. Contudo, permitir-me-ei aproveitar 

a ocasião, de comentário e crítica geral, para realçar a falta, no documento, da oferta de 

orientações aos docentes sobre exemplos de emulação concreta para a linguagem 

classicista. Denoto que o mesmo não acontece nem para o Barroco, nem para o Romântico: 

sugerem-se os típicos corais a 4 vozes, ao estilo de Bach, e a escrita de um Lied com recurso 

a processos técnicos mais complexos, respetivamente. Assim, não se parece justificada a 

falta de inclusão de pelo menos um exemplo de processo técnico-prático respeitante ao 

Classicismo. 

O separador da “Análise Musical” dedicada ao período romântico merece também 

comentário e crítica. Desde já, não é clara a razão para uma distinção temporal específica 

neste período, isto é, a razão para a distinção entre “Romantismo” e “Romantismo tardio” 

(Aprendizagens essenciais: Análise e técnicas de composição - 11o ano, 2020, p. 4). Se há 
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alguma justificação específica para esta deliberação, porque não concretizar o mesmo, 

coerentemente, em relação aos restantes períodos estilísticos a abordar no 11º ano? Ao mais, 

depois de observados os conteúdos programáticos específicos a este “Romantismo tardio”, 

menos clara se torna esta tomada de decisão. Todos os tópicos poderiam facilmente ser 

incluídos num único subcapítulo dedicado ao período romântico, como assim foi em relação 

ao Barroco e Classicismo (Aprendizagens essenciais: Análise e técnicas de composição - 11o 

ano, 2020, pp. 3–4) 

Mesmo tendo em conta a fusão dos conteúdos em questão, o conjunto resultante 

afigura-se vago ainda para uma orientação objetiva dos docentes sobre que programa lecionar 

em concreto no estilo. Ao estudo do Lied e das suas particularidades básicas é dada justa 

atenção, mas porque não ao resto? O que se entende concretamente por “formas livres e de 

tonalidade alargada” ou “formas dramáticas complexas e de tonalidade indefinida”? 

(Aprendizagens essenciais: Análise e técnicas de composição - 11o ano, 2020, p. 4) Ópera? 

Poemas sinfónicos? Sinfonias programáticas? Que outros géneros musicais do período 

romântico poderiam (e deveriam) ser mencionados, não o sendo? 

A problemática da indefinição estende-se também aos conceitos relacionados com o 

parâmetro musical da “Harmonia”. Nota para o facto de, até aqui, nenhuma opinião ter sido 

ainda manifestada quanto aos conteúdos técnico-harmónicos expressos no documento. A 

causa para tal assenta sobre a não existência dessa necessidade até ao momento, já que 

tanto no subcapítulo dedicado ao Barroco como no dedicado ao Classicismo se engloba o 

essencial a reter sobre as características harmónicas dos estilos respetivos.6 Infelizmente, o 

mesmo não pode ser expresso em relação ao Romantismo. Destaque-se alguns exemplos que 

corroborem com este argumento. 

Qual é, afinal, a distinção entre “modulações cromáticas, enarmónicas e por salto” 

(Aprendizagens essenciais: Análise e técnicas de composição - 11o ano, 2020, p. 4)? As 

modulações enarmónicas não são, em parte, também cromáticas em si? Não deveriam ser 

consideradas antes um “ramo” da panóplia de modulações cromáticas per se (Aldwell et al., 

2011; Kostka et al., 2018)? Se não, então o que as distingue ao certo? E o que se considera de 

“modulação por salto”? De onde surge o conceito? Fundamentado sobre que autores? Por fim, 

 
6 Para este entendimento, é obrigatoriamente necessário olhar aos conteúdos descritos no subcapítulo do 
período Barroco, mesmo não sendo ele objeto de estudo concreto para esta dissertação. 
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sobre a quádrupla possibilidade de resolução enarmónica do acorde de 7ª diminuta: será esta 

a única técnica harmónica digna de expressão objetiva no documento? Em relação a este 

período estilístico? 

Todas estas questões ressaltam à superfície dois pontos que pretendo ainda 

expressar e que considero pouco esclarecedores quando olhando à totalidade deste 

documento. Ambos resultam fundamentalmente da observação do subcapítulo dedicado ao 

Romantismo. Por um lado, corroborando com o pouco detalhe, já mencionado, sobre os 

géneros musicais (inerentes ao estilo) a lecionar, é pouco ambicioso no que revela querer 

conduzir à sala de aula para um entendimento holístico da Música deste período pelos alunos. 

Por outro, com a utilização de termos como o de “modulação por salto”,7 certamente 

conhecidos apenas num círculo específico da educação à disciplina no país, alimenta-se a 

contínua falta, e consequente necessidade, de consolidação de conceitos à lecionação de 

ATC. Infelizmente, uma das consequências diretas desta falta de objetividade é a do costume: 

cada professor faça o que queira, da maneira que achar melhor, aumentando a discrepância 

na oferta de formação educativa (Arends, 2015; Wiggins, 2001). 

    

1.4. Para uma maior objetividade dos conteúdos programáticos 

Na tentativa de sugerir soluções para parte dos problemas anteriormente destacados, 

este momento da dissertação será dedicado à busca de uma maior transparência sobre os 

campos das “Aprendizagens Essenciais” em estudo, completando-os sempre que possível. Já 

que um exercício deste encargo, se puramente pessoal, poder-se-á considerar demasiado 

ambicioso – até inconveniente, pela inexperiência – tomei a liberdade de analisar e cruzar 

informações entre as “Aprendizagens Essenciais” da disciplina de ATC e as da disciplina de 

“Teoria e Análise Musical”,8 cadeira equivalente, em relação à anterior, no ensino profissional 

de Música (Aprendizagens essenciais: Teoria e análise musical, 2020). 

Na essência, as “Aprendizagens Essenciais” de TAM procuram abordar os mesmos 

tópicos e corresponder com os mesmos objetivos de ATC na sala de aula, embora com uma 

 
7 Do qual poderei, quiçá, depreender o conceito de “modulação direta” (Kostka et al., 2018) ou “mediante 
cromática”, ou “dupla mediante cromática” (Kostka, 2016)? 
8 TAM. 
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distribuição e organização de conteúdos própria, essencialmente modular, transcrita num 

único documento para a totalidade do ensino secundário profissional de Música à disciplina. 

A divisão entre separadores de “Análise Musical” e “Técnicas de Composição”, ao contrário 

do presente nos três documentos dedicados a ATC, não se verifica. Pelo contrário, o 

documento das TAM organiza-se de acordo com parâmetros musicais. Assim, conteúdos 

programáticos de “módulo x” cindem-se entre “Melodia”, “Harmonia”, “Textura”, por aí em 

diante, conforme a relevância para cada período estilístico abordado. 

Ainda a respeito disto, deverá ser referido que, todavia com as suas exceções, os 

tópicos descritos no documento referente às “Aprendizagens Essenciais” de TAM 

apresentam-se melhor detalhados que os descritos para a disciplina de ATC. Esta foi, 

inclusive, a primeira razão pela qual achei fazer sentido proceder ao cruzamento de 

informações entre os documentos das duas cadeiras. A probabilidade em trazer à superfície 

um conjunto de tópicos mais completos e globalizantes aos estilos respetivos é, assim, maior. 

Uma ressalva ainda para a disposição preponderante assumida pela teoria do jazz 

sobre parte dos conteúdos programáticos de TAM, em paralelo com a teoria geral da “música 

erudita”.9 Um gesto, sem dúvida, que procura tentar resolver a problemática de albergue 

conjunto, nas disciplinas de análise musical do ensino secundário, tanto de alunos do ensino 

de jazz como do ensino “erudito” de Música. Apesar de este ser um outro problema importante 

a discutir e resolver, sobretudo à disciplina de ATC,10 nenhum tópico de teoria jazz será 

especificamente abordado neste trabalho. 

Contudo, o já referido cruzamento de conteúdos entre as “Aprendizagens Essenciais” 

de TAM e de ATC, no que diz respeito à teoria geral da “música erudita”, será essencial. Uma 

vez apresentado, de forma não muito extensa, a que concernem as “Aprendizagens 

Essenciais” da disciplina de TAM, é o momento ideal do trabalho para a reelaboração, 

reorganização e reescrita dos tópicos expostos no subcapítulo 1.2 “Das “Aprendizagens 

Essenciais” relevantes à dissertação”. 

 
9 O termo será sempre um tanto infeliz, dada a carga simbólica “elitista” que detém em detrimento de 
outros géneros musicais. O termo é aqui usado simplesmente pela direta associação ao género musical em 
estudo. 
10 Já que nos seus documentos das “Aprendizagens Essenciais” não há uma única referência à teoria do jazz, 
colocando os seus respetivos alunos um tanto egressos à disciplina. 
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A ênfase sobre os períodos estilísticos continua, passando agora a existir apenas dois 

deles: “Classicismo” e “Romantismo”. Por um lado, englobar-se-á no “Classicismo” todos os 

conteúdos que lhe dizem possível respeito, mesmo considerando que o trabalho empírico de 

análise se realizará apenas sobre uma época tardia do estilo. Por outro, optar-se-á por fundir 

os estilos “Romantismo” e “Romantismo tardio” num só, considerando a sua separação pouco 

relevante, por todas as razões já assinaladas. 

Também é importante mencionar que não deixo de, na medida certa, acrescentar algo 

do meu cunho pessoal a esta reelaboração. Nada será adicionado, contudo, sem bases ou 

fundações teóricas próprias, que poderão ser consultadas com maior detalhe no subcapítulo 

2.2 “Referências analíticas”. Estas adições encontrar-se-ão a sublinhado nesta recomposição 

das “Aprendizagens Essenciais”, para que todos os tópicos enumerados possam ser 

distinguidos entre os que resultam do cruzamento dos documentos de ATC e TAM e os que 

resultam do meu acréscimo fundamentado. Haverá ainda um glossário disponível, nesta 

dissertação, para maior clarificação dos termos aqui utilizados.11 

Dever-se-á ademais referir que todos os conteúdos programáticos seguidamente 

expostos dizem apenas respeito à componente analítica de ATC (área principal deste 

trabalho), ainda que considerando impossível, para a boa pedagogia à disciplina, a 

dissociação entre o campo da “Análise” e das “Técnicas composicionais” (Aitken, 1997; 

Wiggins, 2001). Por último, assinale-se a adoção da organização interna das “Aprendizagens 

Essenciais” de TAM para esta recomposição, nomeadamente quanto à distribuição dos 

conteúdos de acordo com os parâmetros musicais correspondentes.12 A esta subdivisão dos 

tópicos acrescerão dois separadores: “Ao nível da instrumentação” – quando os conteúdos 

expressos fizerem direta referência ao parâmetro musical do “timbre”, ao conjunto de 

nomenclaturas ou indicações técnicas de determinado/s instrumento/s e/ou a elementos 

essenciais de orquestração – e “Ao nível global” – quando os conteúdos expressos não se 

enquadrem sobre nenhum parâmetro musical específico, mas sobre características gerais do 

estilo a que concernem. 

 

 

 
11 Favor consultar o subcapítulo 3.2 “Glossário”. 
12 À exceção do parâmetro da “melodia”, que não será aqui considerado enquanto elemento isolado. 
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Classicismo 

Ao nível global: 

• Compreender o conceito de sinfonia à luz da sua orgânica interna; 

• Distinguir os processos de repetição, variação e contraste do material musical; 

 

Ao nível da forma: 

• Delimitar discursos musicais por base da “Forma-sonata/Allegro de sonata”, “Minueto e trio”, 

“Rondó”, “Rondó-sonata” e “Tema e variações”; 

• Reconhecer e esquematizar a “Sentença” e o “Período” (formatos simples), bem como os seus 

elementos estruturais basilares; 

• Reconhecer e esquematizar a “Sentença composta” e o “Período composto”, bem como os seus 

elementos estruturais basilares; 

 

Ao nível da textura: 

• Identificar texturas de melodia acompanhada (uma ou mais melodias simultâneas), sustentadas 

por acordes ou figurações harpejadas; 

 

Ao nível da harmonia: 

• Acordes de 7ª – revisões; 

• Dominantes secundárias e outros acordes alterados simples – revisões; 

• Modulações por acorde pivot diatónico – revisões; 

• 6/4 Cadencial – revisões;13 

• Acorde de 6ª napolitana; 

• Acordes de 6ª aumentada (italiana, alemã e francesa); 

• Modulações por acorde pivot cromático; 

• Avaliar e interpretar possibilidades na resolução regular e irregular do voice leading; 

 

Ao nível da instrumentação: 

• Conhecer a composição da orquestra clássica, bem como de outras formações prevalecentes ao 

período estilístico (trios diversos, quarteto de cordas, ensembles de sopros); 

 
13 Presumindo que já foi abordado no Barroco. 
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• Compreender a nomenclatura dos instrumentos utilizados neste período (incluindo voz), bem 

como as suas indicações técnicas mais usuais (em alemão e italiano); 

 

Romantismo 

Ao nível global: 

• Conhecer a música vocal oitocentista pelo estudo do Lied (e outros géneros de canções), ciclos e 

Ópera; 

• Conhecer a música instrumental oitocentista, pelo estudo de géneros livres de cariz programático 

(prelúdio, fantasia, peça de caráter, poema sinfónico), bem como de géneros tradicionais (sonata, 

quarteto de cordas, sinfonia); 

• Interpretar aspetos técnicos musicais associados ao texto ou a conteúdo de ordem programática 

(leitmotiv/ideia fixa, cromatização generalizada, texturas, entre outros); 

 

Ao nível da forma: 

• Distinguir e analisar as diferentes formas de canção (estrófica simples, variada e de melodia 

contínua – Durchkomponiert); 

• Reconhecer e analisar formas livres, bem como esquematizar outras, derivadas de estruturas 

tradicionais simples ou complexas; 

 

Ao nível da textura: 

• Identificar e discorrer texturas tradicionais de melodia acompanhada; 

• Identificar e interpretar texturas derivadas de conteúdo extra-musical; 

 

Ao nível da harmonia: 

• Acorde de 6ª napolitana – revisões; 

• Acordes de 6ª aumentada (italiana, alemã e francesa) – revisões; 

• Misturas modais; 

• Acordes constituídos por 5 ou mais sons; 

• Modulações por acorde pivô cromático – revisões e acrescentos; 

• Sequências tonais – revisões e acrescentos; 

• Modulações cromáticas por nota comum; 

• Modulações cromáticas por enarmonia (6ª alemã = 7ª Dominante | 7ª diminuta); 

• Tríades aumentadas; 
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• Compreender os conceitos de “ambiguidade tonal” e de “suspensão de tonalidade”; 

• Sequências reais; 

• Mediantes cromáticas; 

• Duplas mediantes cromáticas; 

• Encadeamentos de trítono; 

• Reavaliar e reinterpretar possibilidades na resolução regular e irregular do voice leading; 

 

Ao nível da instrumentação: 

• Expandir o conhecimento quanto às características particulares dos principais instrumentos da 

orquestra romântica, bem como da voz e do piano, com vista à escrita idiomática; 

• Compreender a nomenclatura dos instrumentos utilizados neste período, bem como as suas 

indicações técnicas mais usuais (alemão, italiano e francês); 

 

É desta categorização final dos conteúdos programáticos que nasce a base 

necessária ao justo seguimento da dissertação. O próximo passo espelhar-se-á na escolha de 

repertório musical adequado ao trabalho empírico, contando que englobe os tópicos aqui 

apresentados. Assim, tornar-se-á possível a confrontação entre o resultado desta 

recomposição e os recursos presentes em cada exemplo analisado, provando não só a 

qualidade holística dos excertos para a representação do estilo musical respetivo, mas 

também, de forma clara e direta, quais os conteúdos deles constituintes relevantes às 

“Aprendizagens Essenciais” da disciplina.  
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2. Metodologias 

 

2.1. Método analítico 

Não será sensato procurar as obras para a análise propriamente dita sem explicitar, 

em primeira instância, qual o método e os fundamentos analíticos que suportam o 

pensamento teórico deste trabalho. Esta decisão é importante em duas razões. Por um lado, 

não é possível uma justa seleção de repertório sem a munição firmada de autores e teóricos 

que, indubitavelmente, contribuem para o enriquecimento do saber prévio à dita seleção. 

Simultaneamente, com este princípio delineia-se, para futura leitura deste trabalho por outrem, 

um traçado mais claro e transparente sobre o suporte e o “caminho” analítico escolhido para 

a direção prática que o constitui. 

Será prudente referir ainda que, embora se considere o trabalho realizado em volta 

das “Aprendizagens Essenciais” à disciplina um passo metodológico importante, não mais 

serão mencionadas neste capítulo além deste parágrafo. Para esse efeito serviu o capítulo 

anterior, especificamente designado para a sua observação, estudo e crítica. Dado o destaque 

atribuído não há, assim, contínua necessidade de as referir agora. O foco neste momento 

passará a ser outro, sobre as restantes metodologias inerentes a esta tese. Nunca 

esqueçamos, contudo, a importância dessa lavoura para o trabalho empírico que aqui será 

apresentado a posteriori. 

Quando se faz menção a “método analítico”, é seguramente importante definir desde 

logo a que diz respeito essa expressão. Como nos afirma Nicholas Cook (1994), “método 

analítico” pode fazer referência a um conjunto diverso de pressupostos investigacionais. Não 

é possível partir para uma seleção rigorosa de repertório musical (e posterior análise deste) 

enquanto não se definir previamente qual o método analítico a utilizar. Naturalmente, essa 

escolha não só dita a perspetiva com que escrutinaremos os excertos elegidos, também 

define uma grande parte dos autores pela qual a dissertação é suportada. 

A opção evidente alicerça na utilização dos métodos de análise mais tradicionais à 

disciplina de ATC. Não deixaria de fazer sentido o recurso e emprego de outros métodos, tais 
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como o schenkeriano,14 ou mesmo o da “teoria dos conjuntos”.15 Com alguma certeza, prévia 

à análise das obras, sabemos possível o alcance de conclusões, através de métodos que não 

os mais tradicionais, de outra forma não tão obviamente à nossa disposição (Cook, 1994). 

Contudo, é necessário entender que, se pretendemos relacionar o trabalho desta dissertação 

com a prática pedagógica à disciplina de ATC da forma mais imediata, seremos obrigados a 

utilizar aqueles que continuam a ser os costumes mais recorrentes na análise de obras em 

sala de aula “portuguesa”. Assim, o método tradicional analítico pela “numeração romana 

cifrada”16 será a ferramenta suprassumo utilizada. 

Para que seja claro ao que se está a fazer referência, método de “numeração romana 

cifrada” diz respeito à prática da análise musical pela qual “se relaciona a fundamental de um 

acorde com a tónica (da tonalidade), demonstrando em quantos graus diatónicos, acima da 

tónica, se situa esta mesma fundamental: isto é o que cada letra romana em si indica.” (Cook, 

1994, p. 18).17 Naturalmente, à parte disto, o método pressupõe, simultaneamente, a cifragem 

de cada acorde, desde que tal não “nos tente a dizer mais da Música além do que deveras 

pretendemos.” (Cook, 1994, p. 22).18 Isto é, partindo do pressuposto que nem todo o conteúdo 

harmónico é importante para a Música a que diz respeito. 

Esta última afirmação transporta no âmago um embaraço ao método em si, já que 

este apenas consegue, em grande parte, observar o conteúdo interno e particular da Música 

correspondente, sobretudo harmónico. Se pretendemos propiciar um jeito de observar a 

Música tão holisticamente quanto possível, é necessário, pelo menos, adicionar a este método 

um outro que se foque numa maior explicitação geral do conteúdo musical a analisar. Por 

isso será tão relevante à dissertação tanto uma análise harmónica como uma análise formal 

da Música. E quiçá por via deste parâmetro, algumas teorias mais recentes possam 

efetivamente encontrar lugar neste trabalho, sem colocar em excedente causa as abordagens 

analíticas típicas na pedagogia à disciplina de ATC. 

 

 
14 Particularmente popular de há algumas décadas para cá (Cook, 1994; Costa, 2018; Wadsworth, 2016). 
15 Set-theory – provavelmente mais desfasado enquanto método sobre o repertório musical a analisar aqui, 
dados os períodos estilísticos em questão. 
16 “Roman-letter analysis” (Cook, 1994, pp. 16–26). 
17 “it relates this chordal root to the tonic, showing how many diatonic steps above the tonic the chordal 
root is: this is what the Roman letter itself indicates.”  
18  “tempt you to say more about the music that you actually mean to.” 
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2.2. Referências analíticas 

Como referido no início do subcapítulo anterior, esta dissertação faz-se acompanhar 

de um conjunto de pressupostos teóricos redigidos e manifestados por um número 

determinado de autores. Todo o fundamento analítico do trabalho empírico aqui desenvolvido 

assenta no conjunto destas diversas conjeturas. Assim, farei uso deste momento do trabalho 

para me debruçar um pouco mais sobre as bases e os autores que considero fundamentais 

entre este grupo de referências. Logicamente, esta deliberação não só pretende justificar as 

observações e comentários a cada obra analisada adiante, também pretende introduzir os 

autores e seus contributos a quem não os conheça ou precise urgentemente de encontrar 

referências.19 

 

Para investigadores analíticos a “dar os primeiros passos”, como eu, A guide to 

musical analysis, de Nicholas Cook (1994) é uma referência basilar. É um livro relativamente 

simples de se ler, de conteúdos técnicos não enfadonhos, que introduz ao leitor diferentes 

abordagens/perspetivas sobre a análise musical. O formato de aproximação para cada 

perspetiva analítica introduzida é apenas basilar, já que abordar extensivamente cada cenário 

teórico mencionado provar-se-ia tarefa demasiado alongada e densa para o objetivo principal 

do livro. Além dos métodos tradicionais – o da “numeração romana cifrada” tendo já aqui sido 

mencionado – o livro é uma excelente introdução a outros preceitos analíticos, tais como o 

da “teoria dos conjuntos” ou o “schenkeriano”, de quem o autor parece guardar maior estima. 

De resto, a obra não será propriamente citada neste trabalho com recorrência, já que, 

provavelmente, cumpriu a sua principal função no subcapítulo anterior. Contudo, terá sido de 

elevada importância nos primeiros momentos investigacionais cumpridos para esta 

dissertação, pelo que não faria sentido deixar de a mencionar, inclusive em primeiro lugar. 

 

O autor Stefan Kostka possui dois livros que considero basilares na apreensão 

pedagógica de conteúdos técnico-composicionais, sobretudo ao nível harmónico. Um deles, 

Tonal harmony (2018), escrito em colaboração com Dorothy Payne e Byron Almén (8ªed.), 

assemelha-se a um compêndio, bem resumido, das técnicas harmónicas mais importantes a 

 
19 Sobretudo se o objetivo final coincide com o estudo e uso do método analítico que aqui está a ser 
considerado. 
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reter para uma compreensão geral e sólida das possibilidades musicais do sistema tonal. 

Cruza regularmente os tópicos abordados com excertos pertinentes do repertório e inclui 

ainda um capítulo final endereçado à Música pós-tonal, vulgo “Música do séc. XX”. Sobre este 

tópico, todavia, será melhor complementar a leitura com o seu outro livro digno de referir: 

Materials and techniques of post-tonal music (Kostka, 2016). 

Correndo o risco de me aparentar suspeito, esta última referência é ideal para permitir 

uma primeira visão alargada e robusta sobre a panóplia de técnicas e perspetivas 

idiossincráticas ao período do “séc. XX”, incluindo no pós-guerra 1939-45. Curiosamente, 

fazendo as vezes inversas ao Tonal harmony, este manual inclui um primeiro capítulo – The 

Twilight of the Tonal System – dedicado à música tonal e especificamente endereçado às 

técnicas harmónicas de vanguarda ao período Romântico. A explicação é sucinta, mas de 

qualidade, permitindo uma transparência pedagógica admirável acerca dos diversos fatores 

musicais que conduziram à quebra e posterior desuso (geral) do sistema tonal. Esta é a 

principal razão pela qual o livro é aqui mencionado, porquanto desempenha um papel 

fundamental nas análises desta tese conservadas ao Romantismo. Recomendo vivamente a 

leitura deste primeiro capítulo, para complemento justo do exposto nos capítulos finais de 

Tonal harmony. 

 

Não considerando a autoria de Kostka (2016; 2018) suficiente ou única para a 

“bagagem” que um docente deverá conservar sobre as técnicas harmónicas do sistema tonal, 

terei ainda que mencionar Harmony and voice leading (2011), de Edward Aldwell, Carl 

Schachter e Allen Cadwallader (4ª ed.). Como o próprio nome indica, o foco deste livro não é 

tão puramente “vertical” como o de Tonal Harmony. Todavia não deixando de se concentrar, 

na essência, sobre princípios e pressupostos harmónicos do sistema tonal, preza por 

assimilar em si uma preponderante lição, a retermos: o estudo da linearidade melódica 

depreendida das mais variadas progressões e encadeamentos de acordes. Assim, Harmony 

and voice leading ajuda à condução de um formato de análise harmónica mais inequívoco e 

coerente com a Música a que se vincula. Deva-se mencionar ainda que o caráter linguístico e 

técnico desta obra é mais denso que o de Tonal harmony. Não aconselho um estudo profundo 

sobre esta referência sem um prévio domínio básico dos conteúdos técnico-harmónicos 

empreendidos pelo sistema tonal. 
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Uma das referências bibliográficas mais fascinantes para a orientação desta 

dissertação (quiçá até mesmo a mais fascinante) pode ser encontrada em Analyzing classical 

form: An approach for the classroom, de William Caplin (2013). Livro extremamente completo 

e repleto de observações precisas, eleva o estudo dos parâmetros formais/estruturais da 

Música a um nível de detalhe profundo, provavelmente sem grandes precedentes. Não se 

assume de leitura fácil, facto que posso comprovar por experiência própria. Contudo, o que 

se retira dos seus conteúdos, apesar da passível dificuldade, revelar-se-á quase sempre 

enriquecedor, quanto mais se neles empregue um nível de “degustação” cuidado. 

Também é preciso olhar aos compositores utilizados por Caplin (2013) para a 

exemplificação das suas conjeturas teórico-formais: Haydn, Mozart e Beethoven. Aliás, o 

título do livro é claro nesta intenção, ainda que indiretamente, com a referência inequívoca de 

“Forma Classicista”.20 A “1ª Escola de Viena” é a diretriz do manual, não se podendo esperar 

excertos musicais de outros compositores, tal como tão claramente nos é descrito desde logo 

no prefácio (Caplin, 2013, pp. xv–xviii). Qual é então a relevância absoluta deste estudo para 

a integridade desta dissertação, se por princípio observa conteúdos de apenas um dos 

períodos estilísticos a abordar? 

Tal como se poderá verificar no trabalho empírico de análise aqui desenvolvido, as 

revoluções formais do período Classicista, sobretudo pela parte dos três compositores 

mencionados, deixarão marcas para a Música posterior, desde o universo formal macro, na 

estrutura geral das obras, ao ínfimo universo formal micro, da construção melódica e até 

motívica das obras. Evidentemente, a influência destes engenhos estruturais, tal como 

teorizados por Caplin (2013), afetará diferentes compositores consequentes de diferentes 

modos e níveis. Será doravante curioso observar estes indícios, sobre a análise de excertos 

de dois dos três compositores, posteriores à “1ª Escola de Viena”, a que esta dissertação faz 

referência. 

Em última análise, a obra de Caplin (2013) é-me particularmente importante. Não só 

traduz uma maior transparência sobre o conteúdo formal da Música do Classicismo, também 

alarga as possibilidades analíticas, no que concerne ao parâmetro musical de “Forma”, para 

certos casos de compositores de referência posteriores ao período estilístico em causa. Os 

 
20 “Classical form”. 
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modelos descritos em Analyzing classical form: An approach for the classroom, massivamente 

detalhados, revelam a face estrutural inovadora e complexa do período Classicista. À luz 

deste conhecimento organizado, seguramente seremos capazes de discernir novos 

desenlaces no âmbito formal da Música que, de outra maneira, provar-se-iam mais difíceis de 

atingir. 

 

Além de todas as referências já enumeradas (para fundamento da abordagem 

analítica empregue), há todo um outro conjunto de obras por mim utilizadas com a finalidade 

de conferir um suporte científico mais sólido a este trabalho. Serviram essencialmente para 

me guiar e para me ajudar na elaboração de contextualizações precisas para cada obra 

observada, situando-as devidamente na vida e período histórico de cada compositor 

respetivo. Não é assim necessária especial menção a qualquer uma delas neste subcapítulo. 

Contudo, chamo a atenção para a lista de referências transcrita no final da tese, onde poderão 

encontrar estas e outras elencadas na totalidade, sem omissões.21 

 

2.3. Do repertório a analisar e como 

 A observação, estudo e crítica das “Aprendizagens Essenciais” a ATC, quando 

somadas ao conhecimento adquirido por via de todas as referências bibliográficas listadas 

no subcapítulo anterior, torna agora possível uma tentativa fundamentada para a seleção do 

repertório a analisar. Relembre-se que a capacidade holística da obra/excerto no procurar 

demonstrar os recursos gerais que concernem cada período estilístico (respetivo) é fator 

decisivo. Assim, anuncio a seguinte seleção, para posterior escrutínio: 22 

 

• Beethoven (1800): 1ª Sinfonia, 1º and. (Introdução e 1º tema da Exposição); 

• Bomtempo (1810): 1ª Sinfonia, 1º and. (Introdução e 1º tema da Exposição); 

• Chopin (ca.1835–38): Prelúdio nº9, op. 28 (completo); 

• Wagner (1843–45 / rev.1875):  Tannhäuser, 3º Ato, 1ª cena (Coro dos Peregrinos); 

 

 
21 Favor consultar as pp. 217–219. 
22 A seleção é apresentada cronologicamente, da obra mais antiga para a mais “recente”. 
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Além da capacidade que cada um destes exemplos concretos possui em sumarizar 

conteúdos essenciais ao domínio da disciplina, é ainda possível retirarmos deles um 

argumento adicional que melhor justifica a especificidade da seleção. Foi também importante 

considerar repertório que, conquanto proveniente de compositores canónicos à classe (com 

a exceção possível de João Domingos Bomtempo) fosse, em geral, afastado do mainstream23 

de obras da “Música erudita” tradicionalmente mais conhecidas e analisadas. A Sonata em 

Fá menor, op.2, nº1, de Beethoven, ou mesmo o prelúdio à ópera de Tristan und Isolde, de 

Wagner, poder-se-iam enquadrar em boa medida com os pressupostos orientadores desta 

dissertação. Todavia, possuem já um espólio gigantesco na quantidade diversa de estudos e 

perspetivas analíticas que lhes dizem respeito. Nada seria capaz de dignamente acrescentar 

ao já vasto conhecimento que detemos desse repertório. 

Como já mencionado anteriormente, cada um destes excertos será alvo de análise ao 

longo da componente empírica da dissertação. Deverá ser evidente, contudo, que uma pura 

observação analítica do conteúdo musical destes fragmentos não é suficiente para alcançar 

os resultados desejados. Será necessário, antes de qualquer explicitação analítica, justificar 

para cada exemplo as razões pela qual se revela pertinente a sua abordagem na sala de aula. 

Este fator reportará forçosamente os excertos às “Aprendizagens Essenciais”. 

Assim, prévio à exposição analítica, serão primeiramente indicados quais os 

conteúdos programáticos passíveis de se explorar/encontrar em cada exemplo. Uma 

descrição preliminar das matérias presentes será realizada por tópicos, não só para uma 

demonstração clara e simplificada, mas também para uma confrontação direta com os 

tópicos fixados nas “Aprendizagens Essenciais” do subcapítulo 1.4 “Para uma maior 

objetividade dos conteúdos programáticos”. Isto colaborará também para a comprovação da 

capacidade holística de cada exemplo na representação do seu período estilístico respetivo. 

Esta listagem dos conteúdos programáticos será complementada ainda por corpo de texto 

adicional, para reforço das evidências. 

Foi exposto no final do subcapítulo anterior que um par de referências bibliográficas 

servira fundamentalmente para elaboração de contextualizações às obras selecionadas, de 

acordo com a vida e período histórico em que os respetivos compositores se inserem. De 

 
23 Convencional. 
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facto, revelar as circunstâncias em que os exemplos musicais são compostos não é 

informação desnecessária (Allsup, 2010). Como tal, uma breve contextualização das obras a 

analisar seguir-se-á sempre à explicitação das suas pertinências para a pedagogia holística à 

disciplina. Só após estes dois momentos dar-se-á espaço concreto ao tronco analítico dos 

excertos per se. Esta será, grosso modo, a estrutura essencial da parte prática desta 

dissertação, aplicada a cada obra elegida.  
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3. Problemáticas 

 

3.1. Sobre a unificação de termos e conceitos à disciplina 

Antes de proceder com o trabalho empírico desta dissertação, sobre comentário, 

contextualização e análise das obras selecionadas, há ainda a necessidade de examinar duas 

questões em particular. A relevância destas problemáticas é demasiado proeminente para ser 

ignorada. 

A primeira delas assenta na contribuição que esta tese dá para o aumento de termos 

e conceitos utilizados à disciplina de ATC. Na tentativa de auxiliar a investigação pedagógica 

na classe, por via de autores contemporâneos que atuam diretamente sobre métodos 

tradicionais de análise, a verdade é que se acabam por somar novas perspetivas 

terminológicas às tantas já existentes. E como já foi expresso no capítulo das “Aprendizagens 

Essenciais”, a quantidade de diferentes definições e abordagens aplicadas aos mesmos 

conteúdos corroboram para uma ampliação confusa dos avanços pedagógicos na sala de 

aula (Allsup, 2010; Arends, 2015). De que forma, exatamente? Consideremos dois casos 

práticos, suscetíveis de ocorrência à disciplina. 

1º caso: um docente apoiante da teoria analítica de Bochmann em A linguagem 

harmónica do tonalismo (2003) decide ir para o Conservatório de Música do Porto catalogar, 

na classe, inversões de acordes por letras e não por cifras. O confronto com a maioria dos 

alunos é imediato, já que estes estão mais que habituados à utilização do baixo cifrado – são 

anos de aprendizagem teórica, por esta via, à disciplina de Formação Musical. Fará sentido a 

imposição de uma nova abordagem às inversões de acordes, neste caso? Valerá o tempo 

perdido? E se esta abordagem for apenas utilizada sobre tutela do docente em questão? E se 

os alunos, chegados ao ensino superior, tiverem que reaprender os conteúdos de um jeito que 

já deveria ter sido reforçado à disciplina de ATC? 

2º caso: um outro docente, ao ler as “Aprendizagens Essenciais” para o 11º ano da 

disciplina de ATC, não entende a que o documento se refere com “modulações por salto”. 

Infelizmente, o documento não possui quaisquer referências bibliográficas para orientar a sua 

pesquisa. Deverá ele ignorar este tópico do programa ou procurar descobrir, pessoalmente, a 

que se refere? E se não encontrar a resposta, dada a inexistência de referências teóricas? E 

se a resposta que encontrar for uma por si inventada, na tentativa de cobrir os défices em 
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causa? Pior, e se a resposta encontrada resultar diferente, na prática, daquela a que o 

programa se refere concretamente? 

Dos casos simbólicos demonstrados, podemos sumarizar as suas problemáticas 

essenciais. Por um lado, pode-se dar o caso de um professor ignorar por completo a 

perspetiva teórica mais lógica a abordar, optando por utilizar, ao invés, aquela que melhor 

conhece e domina. Por outro lado, dá-se o caso de um professor procurar adaptar-se a um 

programa específico da disciplina sem conseguir dominá-lo por inteiro, nomeadamente por 

falta de referências que contribuam para uma pesquisa e investigação melhor orientada. Em 

ambos os episódios, uma das consequências diretas mais claras é a de uma perpetuação de 

termos e conceitos vastos para os mesmos conteúdos programáticos da disciplina. 

Quem sai prejudicado disto? Os alunos, claro. A falta de uniformização de termos e 

conceitos, a longo prazo, reflete prejuízos para os alunos (Allsup, 2010). Evidentemente, 

refiro-me à normalidade dos casos discentes, e sempre considerando graus diferentes de um 

amplo espectro de prejuízos. Todavia, os problemas inerentes aos exemplos apresentados só 

são possíveis dada a heterogeneidade de suposições teóricas, utilizadas em ATC, para os 

mesmos assuntos. Hiperbolizando ainda mais a questão, desta premissa poderá resultar, em 

relação aos tópicos do programa e à postura tomada por cada docente, um dado “aluno x”, do 

1º caso, com uma linguagem técnica distinta de um outro “aluno y”, do 2º caso. Basta que 

ambos decidam tornar-se professores da área (não é uma realidade tão improvável quanto 

isso) para firmar a continuidade cíclica da problemática enunciada. 

No que concerne esta questão, a presente dissertação não aparenta colaborar para o 

encontro de soluções. Todavia, na tentativa consciente de atenuar essa gravidade, 

disponibiliza-se um glossário, em seguida, com todos os termos que, apoiados (em grande 

parte) por teorias recentes, poderão afigurar-se suscetíveis de desconhecimento ou 

incompreensão por determinada parte da comunidade docente. Se tal não for suficiente ao 

esclarecimento, serão ainda deixadas todas as referências bibliográficas necessárias para o 

complemento adicional de quaisquer dúvidas.24 Desse modo garantir-se-ão, pelo menos, 

fundamentos suficientes para o suporte e aprendizagem-base do conjunto de terminologias 

utilizado na parcela empírica desta tese. 

 
24 Favor consultar as pp. 217–219. 
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3.2. Glossário 

Acorde alterado (simples): Tipologia de acorde que integra notas externas à 

tonalidade em que se insere (notas alteradas). A salvaguarda da palavra “simples” tem o 

objetivo de distanciar o termo de outro tipo de acordes cromáticos mais complexos, tais como 

os “Acordes de 6ª aumentada” ou de “6ª Napolitana”, também “Acordes alterados” per se. 

Assim, o conceito faz referência à classe de “Acordes alterados” mais regularmente 

utilizados, de funções secundárias à tonalidade principal (dominantes ou sensíveis 

secundárias). Devido a esta natureza, são recorrentemente utilizados para tonicização do V 

grau (Kostka et al., 2018, pp. 255–256). 

 

Acordes paralelos: Como o próprio nome indica, refere-se à sucessão contínua de 

acordes por movimento paralelo. Considerando os períodos estilísticos abordados nesta tese 

– Classicismo e Romantismo – o termo é aqui apenas aplicado aos casos específicos de 

acordes paralelos sobre a 1ª inversão. Técnica antiga que reporta aos princípios do período 

renascentista e à prática improvisada do fauxbourdon inglês, é a única circunstância de 

movimento paralelo triádico em que não se verifica o intervalo de 5a, e por consequência, de 

“5as paralelas”. A técnica deve ser observada mais propriamente como contrapontística do 

que harmónica: “seria enganoso denominar o que acontece em casos como este de 

“progressão harmónica”.” (Aldwell et al., 2011, pp. 331–337).25 

 

Antecedente (simples): Primeira frase do “Período”, com a função formal de iniciar o 

tema. Genericamente, a sua estrutura mais simples é composta por uma “Ideia básica” de 

2cc. seguida de uma “Ideia contrastante”, também de 2cc. (perfazendo um total de 4cc.). Não 

sendo conclusivo ao nível temático, e para estabelecimento de uma ligação justa com o 

“Consequente”, é comum ao “Antecendente” o remate em cadência suspensiva (sobre o V 

grau da tonalidade) e, por vezes, em cadência autêntica imperfeita (Caplin, 2013, pp. 73–98). 

 

Antecedente composto: Primeira frase do “Período composto”, com a mesma função 

formal do “Antecedente (simples)”: iniciar o tema. Genericamente, a sua estrutura mais 

 
25 “it would be misleading to describe what happens in such a series as a “harmonic progression””. 
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regular é formada por uma “Sentença (simples)” de 8cc. ou uma “Frase híbrida”, também de 

8cc. Tal como no seu homónimo simples, o “Antecedente composto” remata-se usualmente 

através de uma cadência suspensiva, implicando a repetição do seu material musical – 

“Consequente composto” – para um desfecho mais conclusivo do tema (Caplin, 2013, pp. 

171–176). 

 

Cadência autêntica imperfeita: O mesmo que “cadência imperfeita”. Caplin (2013) 

reitera a pertinência no uso de um acorde da tónica – usualmente I6 – ou de um acorde pré-

dominante – II6 ou IV – ou mesmo de ambos (respetivamente), antes do encadeamento final 

[dominante –> tónica] para um movimento cadencial mais completo. Todavia, “Cadência 

autêntica imperfeita” pode fazer simplesmente referência à progressão [ V - I6 ]. O acorde final 

da tónica encontra-se sempre na 1ª inversão (Caplin, 2013, pp. 14–19). 

 

Cadência autêntica perfeita: O mesmo que “cadência perfeita”. Caplin (2013) reitera a 

pertinência no uso de um acorde da tónica – usualmente I6 – ou de um acorde pré-dominante 

– II6 ou IV – ou mesmo de ambos (respetivamente), antes do encadeamento final [dominante 

–> tónica] para um movimento cadencial mais completo. Todavia, “Cadência autêntica 

perfeita” pode fazer simplesmente referência à progressão [ V - I ]. Estes dois últimos acordes 

encontram-se sempre no estado fundamental (Caplin, 2013, pp. 14–19). 

 

Consequente (simples): Segunda frase do “Período”, com a função formal de concluir 

o tema. Genericamente, a sua estrutura mais simples é composta pela reexposição da “Ideia 

básica” de 2cc. do “Antecedente”, seguida de uma “Ideia contrastante”, também de 2cc., que 

pode ou não assemelhar-se à do “Antecedente” (perfazendo um total de 4cc.). Sendo 

conclusivo ao nível temático, é comum ao “Consequente” o remate em cadência autêntica 

perfeita e, raramente, em cadência autêntica imperfeita (Caplin, 2013, pp. 73–98). 

 

Consequente composto: Segunda frase do “Período composto”, com a mesma função 

formal do “Consequente (simples)”: concluir o tema. A sua estrutura equivale, na essência, à 

do seu “Antecedente composto” correspondente, embora tal não seja absoluto. Todavia, isto 

significa que o mais frequente é encontrá-lo formado por uma “Sentença (simples)” de 8cc. 
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ou uma “Frase híbrida”, também de 8cc. Tal como no seu homónimo simples, o “Consequente 

composto” conclui-se através de uma cadência autêntica perfeita, implicando um desfecho 

mais sólido em relação ao seu “Antecedente composto” (Caplin, 2013, pp. 171–176). 

 

Dupla mediante cromática: Relação de encadeamento harmónico entre dois acordes 

(tríades) ou duas tonalidades. Apenas se verifica quando ambos os acordes (ou tonalidades) 

se manifestam contrapostos na qualidade tipológica – maior ou menor – e se encontram com 

as suas fundamentais/tónicas distanciadas pelo intervalo de mediante – 3ª Maior ou 3ª 

menor. Apesar de estas condições também se verificarem no caso das “mediantes 

diatónicas”, uma relação de “dupla mediante cromática” nunca possuirá quaisquer notas em 

comum entre os acordes encadeados. É uma técnica particularmente eficaz tanto para a 

exacerbação cromática como para a imprevisibilidade harmónica, amplificada em relação às 

puras “mediantes cromáticas” (Kostka, 2016, pp. 1–9; Kostka et al., 2018, pp. 443–449). 

 

Encadeamento de trítono: Relação de encadeamento harmónico entre dois acordes 

(tríades) ou duas tonalidades. Representada graficamente pelo símbolo “< t >”, apenas se 

verifica quando ambos os acordes (ou tonalidades) se encontram com as suas 

fundamentais/tónicas distanciadas pelo intervalo de trítono – 4ª aumentada/5ª diminuta. 

Como consequência, de um acorde para o outro, nunca se observarão quaisquer notas em 

comum. É uma técnica particularmente eficaz tanto para a exacerbação cromática como para 

a imprevisibilidade harmónica (Kostka, 2016, pp. 1–9). 

 

Fragmentação: Processo de segmentação tipicamente verificado na “Frase de 

continuação” da “Sentença”. O objetivo primordial é o de provocar um aumento da tensão e 

do movimento musical pelo que, frequentemente, compõe-se de unidades mais pequenas em 

relação à “Ideia básica”. Cada uma destas unidades constitui-se de segmentos de 1c. ou até 

menos (ao contrário dos 2cc. da “Ideia básica”), repetidos um atrás do outro, 

sequencialmente, e colaborando para um aumento do ritmo harmónico e da atividade rítmica 

per se. A forma mais simples de “Fragmentação” dura cerca de 2cc., na soma de todas as 

suas partes, abrindo caminho consequente para a “Ideia cadencial” (também de 2cc.) que 

remata o tema. Por vezes, o processo de “Fragmentação” só se inicia depois de a “Frase de 
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continuação” já se ter iniciado e, apesar de muito comum enquanto elemento da “Sentença”, 

nem sempre se verifica. Geralmente, os fragmentos apresentam material motívico novo, mas 

também podem ser constituídos de elementos musicais retirados da “Ideia básica” (Caplin, 

2013, pp. 48–51). 

 

Frase de apresentação (simples): Primeira frase da “Sentença”, com a função formal 

de iniciar o tema. Genericamente, a sua estrutura mais simples é composta por uma “Ideia 

básica” de 2cc. seguida da sua repetição imediata, também em 2cc. (perfazendo um total de 

4cc.). O modo em como a “Ideia básica” repete varia, podendo tratar-se de uma “repetição 

exata”26 (realçando a harmonia da tónica), de uma “repetição em pergunta-resposta”27 

(realçando a harmonia da dominante) ou mesmo de uma “repetição sequencial”28 (transpondo 

toda a “Ideia” a um outro grau da escala – menos comum). Sendo, no seu todo harmónico, 

uma prolongação da tónica, a “Frase de apresentação” não só não possui quaisquer 

progressões cadenciais (eliminando passíveis carateres conclusivos), também produz uma 

forte sensação musical de expectativa para o conteúdo musical seguinte, da “Frase de 

continuação” (Caplin, 2013, pp. 33–72). 

 

Frase de apresentação composta: Primeira frase da “Sentença composta”, com a 

mesma função formal da “Frase de apresentação (simples)”: iniciar o tema. Genericamente, 

a sua estrutura mais regular é formada por uma “Ideia básica composta” de 4cc. seguida da 

sua repetição imediata, também em 4cc. (perfazendo um total de 8cc.). O modo em como a 

“Ideia básica composta” repete varia, mas ao contrário da “Frase de apresentação (simples)”, 

é mais comum uma “repetição em pergunta-resposta”,29 realçando a harmonia da dominante. 

A “repetição exata”30 é pouco frequente, a “repetição sequencial”31 é rara. Sendo, no seu todo 

harmónico, uma prolongação da tónica, a “Frase de apresentação composta” não só não 

possui quaisquer progressões cadenciais (eliminando passíveis carateres conclusivos), 

 
26 “Exact repetition” (Caplin, 2013, pp. 41–42). 
27 “Statement-response repetition” (Caplin, 2013, pp. 42–44). 
28 “Sequential repetition” (Caplin, 2013, pp. 44–45). 
29 “Statement-response repetition” (Caplin, 2013, pp. 178–179). 
30 “Exact repetition” (Caplin, 2013, pp. 178–179). 
31 “Sequential repetition” (Caplin, 2013, pp. 178–179). 
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também produz uma forte sensação musical de expectativa para o conteúdo musical seguinte, 

da “Frase de continuação (composta)” (Caplin, 2013, pp. 178–179). 

 

Frase de continuação: Segunda frase da “Sentença”, com a função formal de 

desenvolver e concluir o tema. Genericamente, a sua estrutura mais simples é composta por 

processos de “Fragmentação” e por uma “Ideia cadencial”, perfazendo um total de 4cc. 

Estruturas mais transparentes desta frase dividem os seus processos simetricamente – 2cc. 

de “Fragmentação” e 2cc. de “Ideia cadencial” – mas tal não é regra essencial, já que a 

assimetria também assume, frequentemente, um papel preponderante. Outros recursos 

comummente presentes nesta frase, para a criação de maior tensão musical, são a aceleração 

do ritmo harmónico e um aumento evidente da atividade rítmica. Sendo conclusiva ao nível 

temático, a “Frase de continuação” remata com uma progressão cadencial, geralmente 

conducente a cadência autêntica perfeita, por vezes a cadência suspensiva e, raramente, a 

cadência autêntica imperfeita (Caplin, 2013, pp. 33–72). 

 

Ideia básica (simples): Conteúdo musical que principia um tema simples. Geralmente 

composta por 2cc., deve ser entendida enquanto unidade musical plena, constituída não só 

de material melódico, mas também de outros, tais como harmónico, rítmico ou textural. Dado 

o seu caráter primordial de iniciação temática, não é possível, enquanto elemento isolado, 

deduzir dela a presença de uma “Sentença”, “Período” ou outra qualquer estrutura frásica no 

panorama formal (mais alargado) que integra. A “Ideia básica” também não possui quaisquer 

características cadenciais. Assim sendo, ela é tanto uma parcela necessária como 

dependente, em relação a outras ideias, para a formação de frases e temas. Na sua essência, 

tende a realçar a harmonia da tónica (Caplin, 2013, pp. 38–40, 76). 

 

Ideia básica composta: Conteúdo musical que principia um tema composto. Sendo 

mais complexa que o seu homónimo simples, pode ser considerada uma espécie de fusão 

entre “Antecedente” e “Frase de apresentação”. Estruturada sobre um total de 4cc., repartido 

por duas ideias opostas – uma “Ideia básica (simples)” (2cc.) e uma “Ideia contrastante” 

(2cc.) – a “Ideia básica composta” não apresenta qualquer cadência no seu remate, não 

possuindo, assim, qualquer sentido de conclusão. Este fator é o que a aproxima da “Frase de 
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Apresentação”, ao mesmo tempo que se constitui em si de duas ideias contrárias, tal como 

um “Antecedente”. Relembre-se que o seu caráter primordial é um de iniciação temática, não 

sendo possível, enquanto elemento isolado, deduzir dela a presença de uma “Sentença 

composta”, “Período composto” ou outra qualquer estrutura frásica complexa no panorama 

formal (mais alargado) que integra (Caplin, 2013, pp. 107–108). 

 

Ideia cadencial: Conteúdo musical responsável pela conclusão de uma “Sentença”. 

Como o próprio nome indica, a “Ideia cadencial” compõe-se de material musical que, 

amparado por uma progressão harmónica cadencial, desenlaça eficazmente a tensão e 

movimentos provocados pelos restantes processos característicos da “Frase de 

continuação”. Na sua forma mais simples, a “Ideia cadencial” é constituída por 2cc., mas este 

não é um fator categórico, com vários exemplos do repertório a suportar durações mais 

reduzidas. Tipicamente, o conteúdo melódico da “Ideia cadencial” adere mais facilmente a 

padrões ou fórmulas de construção, rematando o tema com o suporte harmónico da cadência 

autêntica perfeita. Por vezes, verifica-se o uso da cadência suspensiva e, raramente, da 

cadência autêntica imperfeita (Caplin, 2013, pp. 36, 55–60). 

 

Ideia contrastante: Conteúdo musical que, agrupado com a “Ideia básica”, perfaz uma 

das duas frases do “Período”. Geralmente composta de 2cc., deve ser entendida como 

divergente em relação à “Ideia básica” (que sempre lhe antecede) quanto ao material musical 

constituinte. Nos casos mais claros, o contraste dá-se desde logo pela diferença distinta entre 

motivos melódicos, mas a textura, dinâmica e articulação desempenham também funções 

relevantes a este fim. É igualmente importante entender as progressões harmónicas que 

suportam a “Ideia contrastante”, já que esta comummente se conclui por via de movimentos 

cadenciais. A força das suas cadências, nomeadamente no “Período”, define o seu objetivo 

musical último: grosso modo, o fecho do “Antecedente” dá-se através das cadências 

suspensiva ou autêntica imperfeita, enquanto o do “Consequente” apenas através da cadência 

autêntica perfeita (Caplin, 2013, pp. 77–79). 

 

Lead-in: Breve ideia melódica responsável por conectar diferentes secções musicais. 

Apesar de mais usual no “Período (simples)”, nomeadamente entre o fim do “Antecedente” e 
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o início do “Consequente”, o “lead-in” pode surgir em diversos contextos formais. Possui ainda 

a função de conservar o fluxo e a continuidade rítmica de uma frase para outra, assumindo-

se independente destas, em simultâneo. Este último facto – não depender integralmente de 

nenhuma estrutura concreta – faz do “lead-in” um elemento facilmente descartável sem o 

prejuízo de quaisquer perturbações na organização melódica, harmónica ou formal de temas 

(Caplin, 2013, p. 86). 

 

Mediante cromática: Relação de encadeamento harmónico entre dois acordes 

(tríades) ou duas tonalidades. Representada graficamente pelo símbolo “< m >”, apenas se 

verifica quando ambos os acordes (ou tonalidades) se manifestam iguais na qualidade 

tipológica – maior ou menor – e se encontram com as suas fundamentais/tónicas 

distanciadas pelo intervalo de mediante – 3ª Maior ou 3ª menor. Como consequência, de um 

acorde para o outro, haverá sempre uma nota comum (apenas). É uma técnica particularmente 

eficaz tanto para a exacerbação cromática como para a imprevisibilidade harmónica (Kostka, 

2016, pp. 1–9; Kostka et al., 2018, pp. 443–449). 

 

Modulação por acorde pivot (diatónico): Técnica de modulação harmónica em que o 

acorde pivot utilizado é diatónico (= pertencente) tanto à tonalidade de partida como à 

tonalidade de chegada. Geralmente, este procedimento provoca apenas modulações a tons 

próximos (Kostka et al., 2018, pp. 298–312). 

 

Modulação por acorde pivot (cromático): Técnica de modulação harmónica em que o 

acorde pivot utilizado é cromático (= alterado) e de função secundária à tonalidade de partida, 

à tonalidade de chegada ou ambas. Um número vasto de acordes alterados (simples ou 

complexos) poderá ser empregue neste processo, resultando em modulações a tons 

próximos, mas também (frequentemente) a tons afastados (Kostka et al., 2018, pp. 313-314. 

328). 

 

Período (simples): Tipologia de construção temática. A sua premissa assenta sobre 

uma conceção de “princípio-fim”, repartida por duas funções formais: iniciação e conclusão. 

Genericamente, a sua estrutura mais simples é composta de 8cc., simetricamente divididos 
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pelas suas duas frases características: a que inicia, expondo uma unidade musical de débil 

conclusão cadencial – frase “Antecedente” (4cc.) – e a que conclui, reexpondo essa mesma 

unidade remodelada, para uma conclusão temática mais robusta – frase “Consequente” (4cc.) 

(Caplin, 2013, pp. 73–98). 

 

Período composto: O mesmo que “Período duplo”. Tipologia de construção temática 

composta, mais complexa em relação ao seu homónimo simples, embora idêntica quanto às 

suas funções estruturais. Há pelo menos dois pontos divergentes que merecem ser 

enumerados. Por um lado, a composição do “Período composto” alarga-se no tamanho, para 

cerca de 16cc., simetricamente divididos (regra geral) pelas suas duas frases características: 

“Antecedente composto” (8cc.) e “Consequente composto” (8cc.). Por outro lado, ambas as 

frases enumeradas constroem-se, identicamente, sobre “desenhos” mais complexos, 

podendo suportar inclusive uma “Sentença simples” de 8cc. cada (entre outras estruturas 

híbridas). A única característica que distingue o “Antecedente composto” do “Consequente 

composto” é, como no “Período (simples)”, a progressão cadencial que as remata (Caplin, 

2013, pp. 166–194). 

 

Sentença (simples): Tipologia de construção temática. Considerada por Caplin (2013) 

como a mais importante estrutura frásica do Classicismo, a sua premissa assenta sobre uma 

conceção de “princípio-meio-fim”, repartida por três funções formais: apresentação, 

continuação e cadencial. Genericamente, a sua estrutura mais simples é composta de 8cc., 

simetricamente divididos pelas suas duas frases características: a que inicia, expondo uma 

unidade musical de fortes expectativas – “Frase de apresentação” (4cc.) – e a que medeia e 

conclui, desenvolvendo o tema e rematando-o de forma cadencial sólida – “Frase de 

continuação” (Caplin, 2013, pp. 33–72). 

 

Sentença composta: Tipologia de construção temática composta, mais complexa em 

relação ao seu homónimo simples, embora idêntica quanto às suas funções estruturais. Há 

pelo menos dois pontos divergentes que merecem ser enumerados. Por um lado, a 

composição da “Sentença composta” alarga-se no tamanho, para cerca de 16cc., 

simetricamente divididos (regra geral) pelas suas duas frases características: “Frase de 
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apresentação composta” (8cc.) e “Frase de continuação” (8cc.) – a última mantendo 

exatamente os mesmos processos característicos à “Sentença (simples)”, aumentados 

apenas na sua duração. Por outro lado,  a “Ideia básica” da “Sentença (simples)” desaparece, 

abrindo caminho para o desenvolvimento e utilização da “Ideia básica composta”, uma 

espécie de “Antecedente” sem qualquer tipo de cadência no seu remate (Caplin, 2013, pp. 

166–194). 

 

Tema/Frase híbrido: Tipologia de construção temática, a par com a “Sentença” e o 

“Período”. Pode ainda integrar frases de temas compostos, nomeadamente do “Período 

composto”.  A sua premissa assenta sobre a fusão de funções da “Sentença” com funções do 

“Período”, resultando em vários padrões temáticos/frásicos de 8cc. (usualmente) que não 

obedecem a uma única estrutura regular. Entre os mais básicos destes padrões estão os 

seguintes: “Antecedente (simples)” (4cc.) + “Frase de Continuação” (4cc.), “Ideia básica 

composta” (4cc.) + “Frase de Continuação” (4cc.) e “Ideia básica composta” (4cc.) + 

“Consequente (simples)” (4cc.) (Caplin, 2013, pp. 99–117).  

   

3.3. Da inclusão de “Música portuguesa” na sala de aula  

A segunda questão a examinar advém da escolha de João Domingos Bomtempo 

enquanto compositor integrado nesta dissertação, entre os restantes que aqui verão obras 

suas analisadas. Relembre-se que estes mesmos compositores – Beethoven, Chopin e 

Wagner – são referências comummente mencionadas, quer em ATC, quer nas restantes 

disciplinas do curso de ensino artístico especializado de Música. Bomtempo é exceção entre 

estes, menos “canónico”. Há, contudo, um fator importante para a sua inclusão neste trabalho, 

além da óbvia qualidade musical que detém: ser português. 

Em Análises simultâneas de compositores portugueses e estrangeiros em ATC, Luís 

Neto da Costa (2018) chama a atenção para a recorrente falha à disciplina na oferta aos 

alunos de conteúdos objetivos, mesmo que pouco detalhados, sobre repertório de 

compositores portugueses. Num inquérito por ele realizado a um grupo de 16 docentes da 

disciplina, constata-se que apenas 1 deles dedica mais de 6 aulas por ano à análise de obras 

portuguesas, sendo que a grande maioria (63%) opta por lecionar apenas entre 1 a 3, 
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anualmente, de um “total de aulas que ronda as 40 por turma” (Costa, 2018, p. 21). Apesar 

deste dado, todavia 94% destes professores considera relevante a abordagem da Música de 

compositores portugueses em aula, indicando a proximidade, contextualização e preservação 

da nossa identidade cultural e nacional como principais justificações (Costa, 2018). Assim, 

embora em jeito mais contido, a minha inclusão de Bomtempo neste trabalho vem na 

consequência da chamada de atenção evocada por Luís Neto da Costa. A tentativa é uma de 

procurar não descurar continuamente a investigação e alocação em sala de aula do nosso 

espólio cultural musical. 

Também não é ao acaso a decisão de analisar tanto o início da 1ª sinfonia de 

Beethoven como o da 1ª sinfonia de Bomtempo, respetivamente. O trabalho de Luís Neto da 

Costa (2018), à semelhança deste, propõe um estudo analítico em volta de repertório musical 

digno de abordar na classe. Realço as diferenças fundamentais: Neto da Costa não pretende 

utilizar os seus exemplos com o objetivo último de uma formação mais holística dos alunos 

sobre os conteúdos programáticos da disciplina. Ao invés, procura conduzir parte da 

pedagogia de ATC a uma aproximação mais firme sobre a análise comparativa, 

nomeadamente entre repertório de compositores portugueses e repertório de compositores 

estrangeiros. 

A comparação analítica não só é um meio eficaz para melhor contextualizar as obras 

e os compositores nos seus tempos históricos respetivos, também é um caminho válido para 

um entendimento mais amplo dos alunos sobre os conteúdos programáticos inerentes a um 

dado período estilístico. É “uma ferramenta fundamental da análise. Aguça o nosso poder 

descritivo e desempenha um papel central na formação conceitual, concentrando o foco sobre 

as possíveis similaridades e contrastes entre casos.” (Collier, 1993, p. 105).32 

 

 

 

 

 

 

 
32 “Comparison is a fundamental tool of analysis. It sharpens our power of description, and plays a central 
role in concept-formation by bringing into focus suggestive similarities and contrasts among cases.” 
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COMPONENTE EMPÍRICA33 

  

1. Beethoven: 1ª Sinfonia, 1º andamento 
(“Introdução” e 1º Tema da “Exposição”)34

 

1.1. Relevância para as “Aprendizagens Essenciais” 

 

Ao nível global: 

• Compreender o conceito de sinfonia à luz da sua orgânica interna 

• Distinguir os processos de repetição, variação e contraste do material musical 

 

Ao nível da forma: 

• Delimitar discursos musicais por base da “Forma-sonata/Allegro de sonata” 

• Reconhecer e esquematizar a “Sentença composta”, bem como os seus elementos estruturais 

basilares 

 

Ao nível da textura: 

• Identificar texturas de melodia acompanhada (uma ou mais melodias simultâneas), sustentadas 

por acordes ou figurações harpejadas 

 

Ao nível da harmonia: 

• Acordes de 7ª – revisões 

• Dominantes secundárias e outros acordes alterados simples – revisões 

• 6/4 Cadencial – revisões 

• Modulações por acorde pivot cromático 

• Avaliar e interpretar possibilidades na resolução regular e irregular do voice leading 

• Misturas modais 35 

 
33 Por forma a uma maior clareza acerca dos procedimentos adotados na conceção estrutural da 
investigação realizada para cada excerto/obra, favor consultar o subcapítulo 2.3 “Do repertório a analisar e 
como”, presente na “COMPONENTE TEÓRICA”. 
34 Edição analisada: Beethoven, L. (1862). 1ª Sinfonia, Dó Maior, op.21 [Partitura de orquestra]. Breitkopf 
und Härtel. (Trabalho original publicado em 1801). 
35 O tópico assinalado integra os conteúdos programáticos expressos nas “Aprendizagens Essenciais” para o 
Romantismo e não para o Classicismo (favor consultar o subcapítulo 1.4 da “COMPONENTE TEÓRICA”). 
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Ao nível da instrumentação: 

• Conhecer a composição da orquestra clássica 

• Compreender a nomenclatura dos instrumentos utilizados neste período, bem como as suas 

indicações técnicas mais usuais (em alemão e italiano) 

 

O caráter de instabilidade e incerteza é típico das “Introduções lentas” às sinfonias, 

sobretudo se as últimas derivarem do período clássico. Como refere William Caplin (2013), é 

bastante comum testemunhar nelas uma natureza marcada pela ambiguidade, em conjunção 

com uma outra, de solenidade e imponência, destacando assim duas lógicas à primeira vista 

incompatíveis, de tão contrárias que se aparentam. Contudo, não é necessário recorrer a uma 

análise extensiva para perceber que esta fusão de realidades contrárias é o que justamente 

permite a estas secções introdutórias prepararem o ambiente sonoro ideal para o que virá de 

seguida: a secção expositiva da “Forma-sonata” (Caplin, 2013). 

Dado o clima instável e, até certo ponto, misterioso destas “Introduções”, são-lhe 

ainda idiossincráticos (frequentemente) os avanços harmónicos cromáticos, “por vezes até 

extremos” (Caplin, 2013, p. 556).36 Assim, até um certo nível, a análise deste tipo de secções 

é altamente eficaz na capacidade de demonstração e retenção de uma boa porção de tópicos 

harmónicos mais complexos. Tópicos esses a que as “Aprendizagens Essenciais” do estilo 

respetivo normalmente fazem referência. 

A análise do 1º tema desta sinfonia pretende complementar e concluir, juntamente 

com a análise do 1º tema da obra seguinte,37 um capítulo importante na aprendizagem 

holística dos alunos à disciplina, sobre um reconhecimento sólido de modelos clássicos de 

construção temática. Assim, o objeto de estudo formal mais importante a reter com este 

excerto sinfónico é, fundamentalmente, o da “Sentença composta”, guardando o do “Período 

composto” para a posteriori, aquando da análise concreta de Bomtempo. Como veremos um 

pouco mais à frente, na análise do Coro dos peregrinos da ópera Tannhäuser, estes modelos 

são facilmente extrapolados para períodos estilísticos posteriores, mesmo que os últimos 

possuam uma linguagem harmónica e tímbrica (até textural) mais complexa. 

 
36 “(chromaticism) at times extreme.” 
37 1ª Sinfonia de João Domingos Bomtempo. 
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Também nunca é demais afirmar o quão ideal é este exemplo para uma compreensão 

básica da orquestra clássica enquanto formação instrumental. Desde já, todos os 

instrumentos se encontram originalmente transpostos a Dó, o que significa, necessariamente, 

que todas as notas escritas na partitura correspondem ao seu som real respetivo. As únicas 

“exceções” a isto são as Trompas e o Contrabaixo, que soam, na prática, uma 8ª abaixo em 

relação ao que está escrito (Adler, 2002). Não obstante, este excerto é um ótimo primeiro 

exercício de análise direta de uma partitura de orquestra, bem como dos seus conteúdos. Já 

que os alunos não têm a dificuldade acrescida de efetuar mentalmente a transposição 

imediata dos instrumentos – as Trompas e o Contrabaixo não serão nunca um problema no 

processo – torna-se mais simples a retenção direta do material musical. 

Nota final para a existência de um caso de “Mistura modal” no tema analisado (c.24), 

quiçá mote para uma primeira introdução (básica) deste conteúdo técnico à disciplina.  

 

1.2. Breve Contextualização 

A 1ª Sinfonia, op.21, de Ludwig van Beethoven (1770–1827) foi estreada em Abril de 

1800 e é uma das obras orquestrais de maior relevância numa primeira fase da sua vida em 

Viena, a par com os já 2 concertos para piano por ele escritos (Cooper, 2008). Apesar de 

completada durante o Inverno de 1799–1800, uma curiosidade aponta para esboços desta 

sinfonia predecessores, em cerca de 3 anos (Cooper, 2008; Levi, 2021). Prévia à estreia desta 

obra, destaque-se a publicação da Sonata Pathétique, op.13, em Dezembro de 1799, não só 

considerada uma das obras mais conhecidas do compositor nos dias de hoje, também uma 

das primeiras a antecipar o estilo e abordagens composicionais que adotaria nos anos 

vindouros (Cooper, 2008).  

 

1.3. Análise dos Excertos

Para quem possui algum contacto prévio com esta obra, ainda que superficial, saberá 

certamente do pequeno grau de peculiaridade patente ao seu início. Na capa da obra poder-

se-á ler “Primeira Sinfonia, Op. 21, Dó Maior”38 (Beethoven, 1801/1862), mas os primeiros 4cc. 

 
38 “Erste Symphonie. Op. 21. C dur”. 
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são tipicamente conhecidos pela qualidade “desordeira” com que procuram evitar fazer 

referência à tonalidade principal do trabalho. 

Não está em causa um momento musical particularmente revolucionário à sua 

contemporaneidade. Mas na sua leve índole, é pouco provável que deixemos passar ao lado 

a relevância dos recursos musicais em si empreendidos na procura pela criação de uma 

expectativa auditiva – a resolução para o I grau da tonalidade (Dó Maior) – que parece nunca 

se fazer cumprir. Mantenhamos este fator – de gestão da tensão e expectativa – sobre atenta 

consideração ao longo da análise, destes 4cc. introdutórios há muito ainda a discorrer. Para 

onde e de que forma o material musical constituinte nos conduz sobre um contínuo evitar da 

tónica de Dó Maior? 

Parte da peculiaridade patente, senão quase toda, advém da utilização estrutural do 

acorde de “7ª Dominante”. O primeiro acorde de toda a obra tem por fundamental Dó, a tónica 

Fig. 1 – 1ª Sinfonia de Beethoven, 1º and. (cc.1-6) 
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justamente, mas sobre a forma da “7ª Dominante”, onde a tensão provocada pelo Sib não tem 

como não ser resolvida, tipicamente, para o acorde de Fá Maior (IV grau da tonalidade 

principal), como é o caso. No c.2, nova “7ª Dominante”, desta vez sobre o V grau (Sol). A 

expectativa, na lógica do movimento anterior, seria a da resolução para o acorde do I grau, 

mas tal não se verifica, com a deslocação inusitada ao vi grau (Lá menor): adensa-se a fuga 

à resolução para a tónica. Finalmente, nova “7ª Dominante”, sobre Ré (um possível II grau da 

tonalidade) que, guiada por um crescendo da orquestra, bem como pela alteração do Fá#, não 

tem como não “cair”, de forma imponente, sobre o acorde de Sol Maior. 

Até aqui, o conjunto de progressões harmónicas deixa-nos perplexos: a tonalidade 

principal da sinfonia deveria ser Dó Maior, mas a primeira cadência autêntica perfeita [ ii - V7 

- I ] é feita sobre Sol Maior. Nota ainda para a mudança nas cordas de pizzicato para arco na 

chegada ao I grau desta “modulação”,39 o que reforça ainda mais a sensação de sólida 

afirmação de uma tónica que, em perspetiva distanciada, não é a mais importante ou a mais 

central à plenitude da sinfonia. 

Recapitulemos os pontos de chegada desta série de acordes de “7ª Dominante”: em 

primeiro lugar, Fá Maior; de seguida, Lá menor; finalmente, Sol Maior. Ou seja, o IV, vi e V 

graus, respetivamente, da tonalidade principal. O mecanismo utilizado por Beethoven para 

fuga à referência direta sobre Dó Maior está, subtilmente, estruturado sobre este. Fá Maior, 

Lá menor e Sol Maior não só são graus diatónicos de Dó Maior, também são as tonalidades 

mais próximas que lhe assistem. A incerteza/instabilidade marca desde logo o início desta 

sinfonia, mas não de forma arbitrária: todo o raciocínio envolvente, bem como a sua 

formulação, foram pré-determinados. 

O contorno melódico dos Violinos I e II no c.4 é o suficiente para iniciar um desfoque 

de Sol Maior, sendo composto, na essência, pelo conteúdo harmónico da 7ª menor de Ré, ii2 

grau de Dó. Assim, a queda no c.5 sobre a harmonia de Sol Maior (novamente), não é já sentida 

como um I grau mas sim como um V, realçado pela presença da 7ª menor (Fá), que surge 

desfasadamente por quase todos os instrumentos da orquestra. 

Como tem sido já evidente, a necessidade de uma ambiência sonora de certa 

instabilidade na introdução da sinfonia nunca conduzirá o movimento harmónico a uma queda 

 
39 Poderemos falar verdadeiramente de modulação se a tonalidade de Dó Maior não se encontra ainda 
estabelecida? 
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robusta sobre o I grau de Dó Maior. Essa certeza só se verá realizada em toda a sua força na 

entrada para a “Exposição” (c.13), aliada à mudança de um tempo mais lento (Adagio molto) 

para um significativamente mais rápido (Allegro com brio). Assim, toda a restante introdução, 

de um ponto de vista harmónico, é marcada por um contínuo adiar da cadência autêntica 

perfeita necessária à confirmação absoluta da tonalidade principal da sinfonia. 

Os momentos-chave que suportam este constante evitar de uma resolução absoluta 

são os do c.6, na chegada ao I grau sobre a 1ª inversão (resolução imperfeita), do c.8, que 

embora confirme a tonalidade principal da sinfonia não deriva de uma progressão cadencial 

completa,40 e do c.10, na cadência interrompida para o vi grau – este momento é 

particularmente relevante, pela inesperada tonicização de Lá menor (através do acorde de 7ª 

diminuta sobre Sol#) praticamente sobre a mudança de compasso, à colcheia. 

Este último momento, do c.10, marca o gesto mais forte de fuga à resolução da tónica 

desde os 4cc. iniciais já mencionados. Harmonicamente, não parece haver muito mais a 

 
40 [ ii - V - I ], [ ii6 - V - I ], [ IV - V - I ] ou [ IV - vii6 - I ], na base. 

Fig. 2 – 1ª Sinfonia de Beethoven, 1º and. (cc.7-14) 
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realizar para a construção de maior tensão musical mantendo a introdução da sinfonia breve 

na sua duração. Como é evidente, Beethoven está na posse de todas as capacidades técnico-

composicionais para prolongar o tempo desta secção, se necessário – há casos em que o faz, 

como na 2ª e 7ª Sinfonia (Caplin, 2013). Todavia, esta prolongação nunca se verifica. 

Depois da cadência interrompida a Lá menor segue-se um par imediato e fugaz de 

harmonias intermediárias (IV e ii), com o propósito de conduzir a Música ao cadencial 6/4 

sobre o V, dos cc.11-12. É, aliás, um “desenho” harmónico típico do período classicista, 

mesmo em obras tardias como esta, para a criação de uma cadência autêntica perfeita que 

pretenda a afirmação plena da tónica principal, ou de outra semelhante na importância para 

o plano tonal da obra (Aldwell et al., 2011; Caplin, 2013).41 Com a queda sólida do I grau, sobre 

o c.13, bem como a elítica mudança de Tempo para o típico Allegro da “Forma-sonata”, 

Beethoven inicia a “Exposição” estrutural a este 1º andamento. 

Em retrospetiva, será possível auferir um princípio formal para melhor definir esta 

introdução? Diria que sim, desde que tenhamos em mente que, quando comparadas com 

secções seguintes (nomeadamente a “Exposição” da “Forma-sonata”), as “Introduções” 

apresentam uma organização morfológica muito mais livre. Articulados apenas pelas suas 

principais cadências, estes segmentos, de forma geral, compõem-se de estruturas bipartidas 

ou tripartidas assimétricas (Caplin, 2013). Com isto em mente, sugiro o seguinte esquema, 

por base nas 3 cadências que considero mais importantes para toda esta “Introdução”: 

   

Introdução (Dó Maior, cc.1-12) 

1ª Secção (cc.1-4) 2ª Secção (cc.5-7) 3ª Secção (cc.8-12) 

(cc.1-3) 
lead-in 

(c.4) 
(c.5) 

Cadência 
autêntica perfeita 

(cc.6-7) 
(cc.8-9) 

Cadência autêntica 
perfeita 

(cc.10-12) 

 
[Sol Maior –> Dó 

Maior] 
 [ I6 - V6/5–7 ] - (I)  

[ vi - IV/ii6/5 - V6/4–7 ] 
- (I) 

 

Esq. 1 – Estrutura formal da “Introdução”, 1º and. (Beethoven) 

 
41 Uma nota ainda para a utilização da 7ª (Fá) na fórmula cadencial V6/4–7. A necessidade de resolução para o 
acorde da tónica é, assim, exponenciada. 
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William Caplin (2013), ao longo da obra Analysing classical form: an approach for the 

classroom,42 refere ser frequente encontrar no trabalho temático de compositores clássicos 

(Haydn, Mozart e Beethoven, nomeadamente) padrões/fórmulas de conceção frásica, as mais 

básicas sendo a “Sentença” e o “Período”. Continuando, justamente, com a análise à 1ª 

Sinfonia de Beethoven, é no 1º tema da “Exposição” que encontramos o espaço ideal para 

abordar ou rever na classe a “Sentença”, através da sua variante mais complexa: a “Sentença 

composta”. Todavia, há pelos menos dois aspetos divergentes que quero denotar da análise 

estrutural deste tema, quando comparado ao exemplo normativo da “Sentença composta”. 

Em primeiro lugar, se é verificável na “Frase de continuação” os seus 8cc. de duração 

regulares,43 o mesmo não acontece com a “Frase de apresentação composta”. Ao invés de 

outros 8cc., por igual, esta frase possui 12cc., a razão desta irregularidade advindo 

fundamentalmente da extensão motívica delegada à “Ideia básica composta”. Contrariamente 

aos 4cc. que a deveriam constituir, esta “Ideia básica composta” possui 6cc., com uma “Ideia 

básica (simples)” mais comprida (4cc.) em relação à sua “Ideia contrastante” (2cc.). Esta 

assimetria frásica faz-se sentir também sobre a própria “Frase de continuação”, segundo 

ponto que quero realçar. 

Apesar de um elemento macro morfológico regular (8cc.), a “Frase de continuação” é 

constituída por uma “Fragmentação” motívica repetida não uma, mas duas vezes, 

contabilizando 6cc. e três fragmentos ao todo, correlacionados sobre prolongação da 

dominante. Porque esta frase possui apenas 8cc. e seis destes já se encontram sobre 

processos de “Fragmentação”, a “Ideia cadencial” vê-se compressa em apenas 2cc. Se o 

primeiro exemplo apontado aumenta o tamanho da “Frase de apresentação composta” dos 

8cc. típicos para 12cc., este caso atua agora sobre a sua morfologia interna, mantendo os 

8cc., mas dividindo os seus processos de modo desigual. Estes dois aspetos indicados, 

embora não sendo incomuns a construções frásicas mais complexas como esta, revelam com 

maior claridade a predisposição e flexibilidade dos compositores (nomeadamente Beethoven) 

quanto à aplicação de assimetria na organização morfológica dos seus temas (Caplin, 

2013).44 Para maior transparência, eis o seguinte esquema formal: 

 
42 Para maior detalhe sobre os conteúdos desta obra, favor consultar o subcapítulo 2.2 “Referências 
analíticas” da “COMPONENTE TEÓRICA” (pp. 28–29). 
43 Algo típico na “Sentença composta”, embora não absoluto (Caplin, 2013). 
44 Mesmo que tratando-se do 1º tema de toda a sinfonia. 
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1ºTema – Sentença composta (Dó Maior, cc.13-32) 

Frase de apresentação composta (cc.13-24) Frase de continuação (cc.25-32) 

Ideia básica composta 
(cc.13-18) 

Repetição da Ideia básica 
composta 
(cc.19-24) 

Fragmentação 
(cc.25-30) Ideia 

cadencial 
(cc.31-32) 

Ideia básica 
(cc.13-16) 

Ideia 
contrastante 

(cc.17-18) 

Ideia básica 
(cc.19-22) 

Ideia 
contrastante 

(cc.23-24) 

1º 
Fragmento 
(cc.25-26) 

2º 
Fragmento 
(cc.27-28) 

3º 
Fragmento 
(cc.29-30) 

Prolongação da Tónica 
Prolongação do II grau 

(sequencial) 
Prolongação da Dominante 

[ I - IV - V6/4–7 ] 
- (I) 

 

Esq. 2 – Estrutura formal do 1º Tema da “Exposição”, 1º and. (Beethoven) 

Sobre o 1º tema da “Exposição”, há que mencionar ainda o “engenho” patente nas 

duas “Ideias contrastantes” (cc.17-18; cc.23-24) da “Frase de apresentação composta”. Cada 

uma delas não é nada mais, essencialmente, que uma composição de notas longas 

(semibreves) nos sopros, contrariando a tensão e o movimento rítmico insistentemente 

provocado pelas cordas nas “Ideias básicas (simples)” (cc.13-16; cc.19-22). Todavia, de 

forma constante, utilizam alterações para tonicizarem a função harmónica que lhes sucede, 

a primeira sendo ii grau e a seguinte V grau de Dó Maior (tonalidade principal). 

Fig. 3 – 1ª Sinfonia de Beethoven, 1º and. (cc.15-25) 
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Não desvalorizando o voice leading [Dó# –> Ré] da primeira “Ideia contrastante” 

(cc.18-19), é particularmente interessante o que acontece sobre a prolongação da sobretónica 

(Ré menor), nos cc.24-25: [Láb –> Sol], ao invés do expectável [Fá# –> Sol]. A presença desta 

“sensível superior”, como já referido acima,45 poderá ser o mote ideal na disciplina para uma 

primeira abordagem (básica) das “Misturas modais”: o resultado harmónico – Ré “7ª de 

sensível” – toniciza o V grau pelo Láb, nota organicamente integral ao modo menor de Dó e 

não ao seu homónimo Maior (Kostka et al., 2018). 

Uma última nota para os 2cc. finais deste 1º tema, sobre a “Ideia cadencial”. Em tutti 

fortíssimo e staccatíssimo, estes compassos clarificam, de forma vigorosa, o desenlace 

necessário a esta apresentação temática. Ao mesmo tempo, é a única secção, em toda a 

melodia, onde o ritmo harmónico é acelerado, pelo recurso a uma íntegra cadência autêntica 

perfeita. Poder-se-á até referir que, harmonicamente, toda a “Ideia cadencial” não é nada mais, 

nada menos, que uma compressão elaborada das funções-base apresentadas nos 18cc. do 

tema precedentes: [tónica –> pré-dominante –> dominante]. A queda elítica no c.33 sobre o I 

grau da tonalidade não só conclui o tema até aqui discorrido, também inicia, paralelamente, a 

transição para o grupo temático seguinte.  

 
45 Consultar o subcapítulo 1.1 “Relevância para as “Aprendizagens Essenciais”” da “COMPONENTE EMPÍRICA”. 

Fig. 4 – 1ª Sinfonia de Beethoven, 1º and. (cc.26-35) 
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2. Bomtempo: 1ª Sinfonia, 1º andamento 
(Introdução e 1º Tema da Exposição)46 

  

2.1. Relevância para as “Aprendizagens Essenciais” 

 

Ao nível global: 

• Compreender o conceito de sinfonia à luz da sua orgânica interna 

• Distinguir os processos de repetição, variação e contraste do material musical 

 

Ao nível da forma: 

• Delimitar discursos musicais por base da “Forma-sonata/Allegro de sonata” 

• Reconhecer e esquematizar o “Período composto”, bem como os seus elementos estruturais 

basilares 

 

Ao nível da textura: 

• Identificar texturas de melodia acompanhada (uma ou mais melodias simultâneas), sustentadas 

por acordes ou figurações harpejadas 

 

Ao nível da harmonia: 

• Acordes de 7ª – revisões 

• Dominantes secundárias e outros acordes alterados simples – revisões 

• 6/4 Cadencial – revisões 

• Acordes de 6ª aumentada (italiana) 

• Modulações por acorde pivot cromático 

• Avaliar e interpretar possibilidades na resolução regular e irregular do voice leading 

• Misturas modais 47 

• Modulações cromáticas por enarmonia (7ª diminuta)48 

 

 
46 Edição analisada: Bomtempo, J. D. (1811). 1ª Sinfonia, Mib Maior, op.11 [Redução para piano a 4 mãos]. 
Clementi & C.º. (Trabalho original publicado em 1813). 
47 O tópico assinalado integra os conteúdos programáticos expressos nas “Aprendizagens Essenciais” para o 
Romantismo e não para o Classicismo (favor consultar o subcapítulo 1.4 da “COMPONENTE TEÓRICA”). 
48 Idem. 
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Com a análise da introdução e do 1º tema desta sinfonia de João Domingos 

Bomtempo, pode tornar-se relevante, pedagogicamente, o traçar de comparações em relação 

à obra de Beethoven anteriormente analisada. Evidentemente, ambas são fruto de processos 

independentes, pelo que poderão ser analisadas dissociada uma da outra. Porém, como já 

mencionado no subcapítulo 3.3 “Da inclusão de “Música portuguesa” na sala de aula”, há vários 

argumentos justos para o suporte de uma análise comparativa entre as duas. 

Uma salvaguarda: tenhamos sempre presente, contextualmente, que cerca de 10 anos 

separam a escrita e estreia entre uma obra e a outra. Se é certo que, após observação 

analítica, nos parece que o excerto de Bomtempo é harmonicamente mais complexo que o de 

Beethoven, não esqueçamos que, por esta altura (1810), já o último tivera escrito o Concerto 

para Piano nº5 Imperador e a Sinfonia nº6 Pastoral, estando agora em vésperas de terminar 

Egmont (Cooper, 2008). A oposição e comparação entre estas duas obras torna-se assim 

relevante não de um ponto de vista histórico, mas de um ponto de vista pedagógico, 

complementando-se uma à outra para a facilitação aos alunos de uma visão um pouco mais 

holística e transversal ao estilo que lhes é idiossincrático. 

Uma das formas de contraste mais imediata e pertinente para trazer a “espaço de sala 

de aula” entre estes dois trabalhos conecta-se com o facto de o 1º tema desta sinfonia estar 

esquematizado sobre a estrutura de um “Período composto”, ao contrário do da 1ª Sinfonia 

de Beethoven que, como já se viu, manifesta-se sobre uma “Sentença composta”. Assim, a 

complementaridade entre estes excertos permite ao docente concluir à disciplina, pela 

análise, um dos mais complexos conteúdos do período Clássico: temas compostos. Recorde-

se que o domínio básico destes conteúdos torna-se sempre relevante para a Música de 

períodos posteriores: são vários os compositores que recuperam ideias do passado, e as 

técnicas formais são, provavelmente, o legado mais importante do período Clássico (Caplin, 

2013). 

A edição da 1ª Sinfonia de Bomtempo utilizada aqui para análise trata-se de um 

arranjo para piano a 4 mãos, não de uma partitura orquestral. A verdade é que, infelizmente, 

esta trata-se da única versão integral da obra disponível no acervo digital da Biblioteca 

Nacional.49 Existem alguns excertos da versão orquestral disponíveis nesta coleção, mas 

 
49 https://bndigital.bnportugal.gov.pt/. 

https://bndigital.bnportugal.gov.pt/
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dizem respeito apenas a algumas partes individuais, nomeadamente Flautas, Clarinetes (Sib), 

Trompas (Mib) e Fagotes. Assim, optei por reduzir ao máximo nesta análise quaisquer 

comentários do ponto de vista tímbrico, embora alguns sejam possíveis através da audição 

da obra de que, felizmente, possuímos gravações.50 Além mais, uma vez que a versão digital 

deste arranjo apresenta as partes (primo e secondo piano) desagregadas uma da outra, tomei 

a liberdade de o reeditar, por forma a uma observação clara e simultânea da totalidade do 

conteúdo musical. O trabalho resultante encontra-se anexo à dissertação e diz apenas 

respeito às secções que são aqui objeto de investigação.51 

Uma última nota para alguns conteúdos harmónicos. À semelhança do excerto de 

Beethoven, esta análise é compatível com uma introdução básica às “Misturas modais”. Em 

realidade, existem até mais exemplos para a identificação e compreensão desta técnica 

harmónica aqui. Um outro recurso que facilmente pode ser introduzido através deste excerto 

é o que diz respeito às “Resoluções enarmónicas”,52 nomeadamente através do acorde de 7ª 

diminuta. Há cerca de dois exemplos a respeito disto, suficientes para uma primeira 

observação prática da técnica na sala de aula. Assim, o excerto de Bomtempo não só pode 

servir de complemento à aprendizagem de “temas compostos” do Classicismo, também pode 

servir de transição subtil para o ensino de técnicas harmónicas comuns ao período Romântico 

(pleno).53 

Mencione-se ainda a frequência com que Bomtempo faz recurso a conjuntos de 

acordes paralelos na 1ª inversão. Esta técnica, importante já desde o período renascentista 

(Aldwell et al., 2011), é talvez dos primeiros recursos mais evidentes, utilizados à época, para 

a eficaz suspensão da harmonia funcional. Embora não considere este recurso totalmente 

relevante para uma compreensão holística quer do período Clássico como do Romântico, não 

considero que deva ser esquecido na plenitude. Assim, adensam-se as razões pela qual não 

só Bomtempo, mas também este excerto (em particular) merecem observação atenta à 

disciplina de ATC. 

 

 
50 Recomendo particularmente a realizada pela Orquestra do Algarve sobre direção de Álvaro Cassuto e 
edição discográfica da “Naxos Records” (2004). 
51 Favor consultar o anexo 1 (pp. 175–176). 
52 O que é entendido nas “Aprendizagens Essenciais” de “Modulações cromáticas por enarmonia”. 
53 Neste aspeto, desempenha uma função mais clara em relação à do excerto de Beethoven. 
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2.2. Breve Contextualização 

João Domingos Bomtempo (1775-1842) foi um dos compositores portugueses mais 

importantes para a introdução em Portugal “da música instrumental de raiz germânica, 

boémia e francesa” nos inícios do séc. XIX, “tendo tentado contribuir para pôr termo ao 

reinado exclusivo da ópera (italiana)” (Brito & Cymbron, 1992, p. 138). Por essa razão, o seu 

trabalho composicional é particularmente relevante ao nível instrumental, num conjunto total 

(do que se conhece) de duas sinfonias, seis concertos (piano e orquestra) e variadíssimas 

sonatas, fantasias e variações (piano) (Brito & Cymbron, 1992). O empreendimento da voz nas 

suas obras não lhe é, todavia, uma fragilidade. Tal pode ser testemunhado em vários dos seus 

trabalhos, nomeadamente no Requiem À memória de Camões, op.23 (ca.1818), obra 

particularmente aclamada de entre todo o repertório por ele composto (Brito & Cymbron, 1992; 

D’Alvarenga, 1993). 

A Sinfonia nº1 em Mib Maior, op.11, terá sido estreada nos inícios de 1810 em Paris, 

Salle Olympique, com a presença do compositor, que partira para esta cidade (grande foco 

cultural) em 1801, a fim de prosseguir os seus estudos superiores em piano e composição 

(D’Alvarenga, 1993). 1810 parece um ano bastante conturbado para o compositor, porém, 

forçado a mudar-se para Londres, presumivelmente no Verão, “por circunstâncias imperiosas” 

(D’Alvarenga, 1993, p. 85). Não será inoportuno pensar que o impacto das guerras 

napoleónicas nas relações políticas entre Portugal e França possa ter influenciado esta 

decisão.54 Sabe-se que a partitura a 4 mãos da sua 1ª Sinfonia – aqui utilizada para análise – 

foi publicada em 1811 pela Clementi & C.º, firma inglesa do virtuoso pianista e compositor 

clássico Muzio Clementi (D’Alvarenga, 1993). 

 

2.3. Análise dos Excertos

O primeiro acorde que abre esta sinfonia é tudo menos semelhante ao primeiro acorde 

que ouvimos na obra anteriormente discutida, de Beethoven: solene, em tutti, marcado pela 

anacrusa – qual antecipação vigorosa – e pela suspensão consequente, acorde sobre o 

estado fundamental da tonalidade principal (Mib Maior). Não há dúvidas, nem hesitações. 

 
54 Este dado é, contudo, meramente especulativo. 



59 

É até um gesto musical que em muito lembra a abertura de A Flauta Mágica,55 cuja 

impressionante semelhança se remarca até pela escolha da mesma tonalidade principal. 

Fosse este “desenho” motívico repetido mais duas vezes, sobre diferentes posições do 

acorde, e não restariam dúvidas sobre a existência de uma clara citação a Mozart. O 

“caminho” tomado por Bomtempo é outro. Mantendo a prolongação da tónica e repartindo o 

acorde numa melodia arpejada e linearmente ascendente, que nos conduz ao Sib (5ª do 

acorde), o compositor estabelece desde logo a comum dicotomia tónica-dominante tão 

importante, do ponto de vista estrutural, para o nível macro e micro do estilo classicista. 

Há uma outra dicotomia presente na introdução desta sinfonia, já verificada na análise 

anterior e aqui relembrada, reforçando os argumentos de Caplin (2013) quanto aos 

“maneirismos” inertes às “Introduções lentas” tipicamente antecedentes da “Exposição” de 

uma “Forma-sonata”. Antecedente ao início da prolongação da dominante (anacrusa para o 

c.6), que marca a reexposição da ideia musical solene já mencionada, há um momento 

pendular, entre os cc.4-5, que introduz uma primeira ideia de instabilidade harmónica. Se 

desenvolvida – como naturalmente acabará por ser – voltará a colocar sobre convivência 

simultânea (tal como na “Introdução beethoviana”) a dualidade entre “solenidade vs 

modéstia”, “certeza vs hesitação”. A linha cromática [Láb –> Sol –> Solb –> Fá] é 

particularmente expressiva desta instabilidade, ao mais unida, aliás, com a resolução V6/4, que 

 
55 Die Zauberflöte (Mozart). 

Fig. 5 – 1ª Sinfonia de Bomtempo, 1º and. (cc.1-6) 
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parecendo um movimento cadencial a Mib Maior, é auditivamente melhor percecionado como 

um movimento pendular à sua Dominante. 

Este momento introdutório quase se estrutura sobre um “Período composto”,56 não 

fosse o desenrolar harmónico que toma. Além de mais complexo (e por consequência mais 

interessante de analisar em aula), este desenrolar converte a estrutura musical num objeto 

significativamente mais assimétrico, como é próprio do que antecede a “Forma-sonata” num 

andamento sinfónico clássico (Caplin, 2013). É a partir do c.11 que isto se começa a tornar 

claro, com a reexposição imediata da ideia musical dos cc.9-10. Percebe-se que a finalidade, 

por aí em diante, é uma de fuga à tónica principal da obra, recorrendo a constantes técnicas 

modulatórias até ao momento em que, considerado pelo compositor apropriado, se chega à 

conclusão da secção sobre suspensão do V7 (Sib “7ª Dominante”). Detalhemos um pouco 

mais algumas das causas responsáveis, nesta introdução, pela complexidade harmónica e 

consequente instabilidade tonal presente. 

A presença de um acorde de 7ª sobre Mi, no início do c.9, que tanto poderá ser 

interpretado como “de sensível” ou “diminuto” – resultado da coexistência [Ré –> Réb] – 

parece não ter qualquer ligação aparente com a chegada ao vi grau de Mib Maior no c.8 

(cadência interrompida). É, aliás, mais inesperado. A acrescentar a esta “incongruência”, 

temos a mudança de registo – transição para a 8ª acima – e ainda a mudança tímbrica, de 

algo maioritariamente dominado pelas cordas (cc.7-8, com anacrusa) para algo totalmente 

controlado pelas madeiras agudas (cc.9-10).57 

 
56 Evidenciar-se-á esta estrutura frásica, de um modo mais claro, na análise do 1º tema da “Exposição”. 
57 As conclusões analíticas ao nível tímbrico foram apenas possíveis pela audição da obra. 

Fig. 6 – 1ª Sinfonia de Bomtempo, 1º and. (cc.6-12) 
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Contudo, há duas razões pela qual se pode explicar o porquê deste acorde, apesar de 

inesperado, soar tão bem quando conjugado com o restante conteúdo harmónico. Por um 

lado, existe o Sol como nota comum, do acorde anterior para este: antecipam-se aqui, em jeito 

rudimentar, as “Mediantes cromáticas” (Kostka, 2016; Kostka et al., 2018).58 Por outro, existe 

a condução melódica [Ré –> Réb –> Dó], que não só está presente na voz superior, também 

recupera o mesmo ponto de chegada motívico do compasso anterior – o Dó – em termos de 

voice leading. 

Os acordes paralelos, diatónicos a Ré menor, que podemos observar no c.10 e na sua 

anacrusa, são também propícios a instabilidade harmónica. Notável ainda, e consequente 

desta progressão, é a ambiguidade provocada pela flutuação na expectativa de resolução 

sobre Fá Maior ou Ré menor (cc.9-12). Não sendo um par de tonalidades extremamente 

afastadas da principal a esta sinfonia (Mib Maior), também não são as tipicamente mais 

próximas. 

A atração ao V grau de Mib Maior no c.13, provocado pela sua anacrusa sobre Fá “7ª 

Dominante”, parece indiciar o regresso próximo ao I grau principal, findando de vez a secção 

introdutória da sinfonia. Aliás, por esta altura (c.13), na 1ª Sinfonia de Beethoven 

anteriormente analisada, estava já a Música novamente circunscrita à tónica primordial (Dó 

Maior), para principiar a apresentação do 1º tema da obra. Aqui não é caso disso: Bomtempo 

volta a incorrer sobre o vi grau (Dó menor) para a interrupção da cadência, evitando a chegada 

a Mib Maior durante mais alguns compassos. Chega mesmo a modular para este vi grau, 

provocando a perceção musical de que esta “Introdução” será, provavelmente, bem mais 

comprida na duração do que o inicialmente previsto. 

O surpreendente final desta secção, contudo, revela-nos o contrário. Ainda sobre Dó 

menor, qual processo engenhoso por Bomtempo (só demonstra o quão à vontade estava com 

algumas das técnicas harmónicas mais complexas da época), o ivo
6/5 grau alterado de Dó 

menor (Fá# 7ª diminuta, c.17) converte-se enarmonicamente no ivo
7 grau alterado de Mib 

Maior (Lá 7ª diminuta). 

O mesmo acorde, que para rematar a modulação a Dó menor tonicizaria o seu V grau 

(Sol Maior), transforma-se no veículo de tonicização do V grau da tonalidade principal: Sib 

 
58 Serão objeto de escrutínio nas próximas análises. 
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Maior. De forma mais uma vez inesperada, porquanto de tão pouco linear que é, dá-se a 

chegada à Dominante principal, que reforçada pela suspensão de um cadencial 6/4 do tipo 

V6/4–7, conduz a Música para a entrada da “Exposição” da “Forma-sonata” neste andamento. 

Dediquemos ainda espaço para a análise do 1º tema deste andamento. Tem sido 

pertinente, quanto baste, a análise comparativa do início da 1ª Sinfonia de Beethoven com o 

início da 1ª Sinfonia de Bomtempo. Todavia as secções introdutórias possuírem 

características opostas entre si, o verdadeiro antagonismo torna-se melhor evidente a partir 

de agora, com a observação estrutural do 1º tema de Bomtempo. Este, esquematizado de 

acordo com um “Período composto”,59 tem a qualidade de possuir uma construção frásica em 

“Antecedente + Continuação” (Caplin, 2013, p. 174).60 

Concretamente, isto significa que tanto o seu “Antecedente composto” como o seu 

“Consequente composto” são formulados pela fusão de um elemento do “Período (simples)” 

– o “Antecedente simples” – com um elemento da “Sentença (simples)” – a “Frase de 

continuação”. Daí o termo “Antecedente + Continuação”, comummente denominado, entre 

outros exemplos, de “Frase híbrida” (Caplin, 2013). Comecemos por analisar a 1ª “Frase 

híbrida” do tema (ou seja, o “Antecedente composto”). 

 

 

 
59 Ao contrário do tema de Beethoven que, como já várias vezes referido, se trata de uma “Sentença 
composta”. 
60 “Antecedent + Continuation”. 

Fig. 7 – 1ª Sinfonia de Bomtempo, 1º and. (cc.13-19) 
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1ºTema – Período composto (Mib Maior, cc.20-35) 

Antecedente composto – Frase híbrida 
(cc.20-27) 

Consequente composto – Frase híbrida 
(cc.28-35) 

Antecedente simples 
(cc.20-23) 

Frase de continuação 
(cc.24-27) 

Antecedente 
simples 

(cc.28-29) 

Frase de continuação 
(cc.30-35) 

Ideia básica 
(cc.20-21) 

Ideia 
contrastante 

(cc.22-23) 

*61 
(cc.24-25) 

Ideia 
cadencial 
(cc.26-27) 

Ideia básica 
incompleta 
(cc.28-29) 

Fragmenta
ção 

(cc.30-32) 

Ideia cadencial 
(cc.33-35) 

Prolongação da Tónica 

Prolongação da Dominante 

Ambiguidade Tonal 
(I) - 

[ IV - II6/5 –> V6/4–7 - I ] 
 [ viio6/5 - I - V ]  

 

Esq. 3 – Estrutura formal do 1º Tema da “Exposição”, 1º and. (Bomtempo) 

 
O “Antecedente composto” de Bomtempo é formalmente transparente: uma típica 

estrutura composta de 8cc., simetricamente dividida. Sendo uma “Frase híbrida”, possui um 

“Antecedente simples” (4cc.), definido sobre cadência suspensiva no c.23, e uma “Frase de 

continuação” (4cc.), concluída também ela sobre cadência suspensiva, no c.27.62 A 

peculiaridade na construção temática advém do seu “Consequente composto”, ao invés. Se é 

verdade que este se encontra circunscrito aos regulares 8cc. (perfazendo os totais 16 de um 

“Período composto”), também é certo que a sua estrutura interna se afigura indubitavelmente 

mais assimétrica que a do “Antecedente composto”. 

 
61 Ausência de um processo de “Fragmentação” claro. 
62 Situação frequente ao “Período composto” (Caplin, 2013). 

Fig. 8 – 1ª Sinfonia de Bomtempo, 1º and. (cc.20-27) 
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No momento em que é reexposta a “Ideia básica” (c.28), sobre prolongação da tónica 

principal, há um motivo sincopado (iniciado no c.29) que, ao invés de reintroduzir a “Ideia 

contrastante” anteriormente apresentada (cc.22-23), ou nova “ideia contrastante”, origina 

imediatamente processos de “Fragmentação” e aceleração do ritmo harmónico – 

características de uma “Frase de continuação”. Esta é a razão pela qual sentimos um certo 

desequilíbrio estrutural ao escutarmos o excerto, já que a “Frase de continuação” do 

“Consequente composto” se inicia mais cedo que o suposto. Também a “Ideia cadencial” 

desta frase se encontra ampliada, de 2 para 3cc.63 Na conclusão, o “desenho” assimétrico do 

“Consequente composto” é agora claro: 2cc. de “Ideia básica”, 3cc. de “Fragmentação” e 3cc. 

de “Ideia Cadencial”. 

Harmonicamente, há também que discorrer um pouco este 1º tema da sinfonia de 

Bomtempo, sobretudo durante o seu “Consequente composto” – a sua “Fragmentação” 

sincopada é demasiado instável para o que é a norma na apresentação do 1º tema da “Allegro-

sonata”. Um aspeto quase percetível a uma primeira análise é o de que, à semelhança da 

“Introdução” à sinfonia, também aqui os acordes paralelos sobre a 1ª inversão (cc.31-32) 

desempenham um papel fundamental no conceber de um momento tonal mais ambíguo.64 

Neste caso concreto, o instante torna-se mais complexo que o da “Introdução” (cc.9-12) 

porque, à técnica paralela, sobrepõe-se ainda uma série de retardos melódicos, originários do 

motivo sincopado com que se inicia o processo assimétrico de “Fragmentação”. 

 
63 Caplin (2013, p. 60) defende que o termo correto a aplicar a estes casos é o de “progressão cadencial 
expandida” (“expanded cadential progression”). 
64 Todavia sendo, conjuntamente, diatónicos à tonalidade principal. 

Fig. 9 – 1ª Sinfonia de Bomtempo, 1º and. (cc.28-35) 
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Há ainda mais dois pormenores a denotar ao nível da riqueza harmónica do 

“Consequente composto”. Um deles assenta sobre o uso claro e deliberado de “Misturas 

modais”, pela presença do Solb (c.29) e do Réb (c.30), alterações “emprestadas” do 

homónimo da tonalidade principal: Mib menor. O uso do Réb é particularmente interessante, 

porque embora faça parte integral do modo menor natural de Mib, também é certo, nesta 

passagem concreta, parecer derivar de Fá menor, tal qual como nos cc.9 e 11. A verdade é 

que, juntamente com o acorde imediatamente anterior (Sib Maior), existe já uma 

destabilização harmónica criada pela alusão [IV7–6 – viio2] a Fá Maior. Em suma, ainda antes 

da ambiguidade que os acordes paralelos despontam, não é permitida a consolidação da 

tonalidade principal no “Consequente composto”. 

Ao mais, adensando a esta instabilidade, a alusão a Fá Maior não resulta em nenhuma 

solução estável, dada a transição imediata para o conjunto de acordes paralelos na 1ª 

inversão (c.30 para 31). Para tal, Bomtempo procede novamente ao uso de uma resolução 

enarmónica por 7ª diminuta em que a nota Sol (e não Mi) é tomada como sensível, para Láb 

Maior (IV da tonalidade principal). Depois deste conjunto de processos complexos, é na “Ideia 

cadencial” que vemos surgir, embora de forma expandida, a cadência autêntica perfeita 

necessária ao repouso estável sobre a tónica principal da obra, a fim de completar a 

apresentação deste 1º tema. Acrescente-se ainda que, ao contrário do sucedido no excerto 

de Beethoven, em Bomtempo não existe qualquer elisão entre o fim deste 1º tema e o início 

do tema seguinte. Por esta razão, há a necessidade de um “lead-in” no c.35.  
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3. Chopin: Prelúdio nº9, op.28 
(completo)65 

  

3.1. Relevância para as “Aprendizagens Essenciais” 

 

Ao nível global: 

• Conhecer a música instrumental oitocentista, pelo estudo de géneros livres de cariz programático 

(prelúdio, fantasia, peça de caráter, poema sinfónico), bem como de géneros tradicionais (sonata, 

quarteto de cordas, sinfonia) 

 

Ao nível da forma: 

• Reconhecer e analisar formas derivadas de estruturas tradicionais simples ou complexas 

 

Ao nível da textura: 

• Identificar e discorrer texturas tradicionais de melodia acompanhada 

 

Ao nível da harmonia: 

• Misturas modais 

• Acordes constituídos por 5 ou mais sons 

• Modulações por acorde pivô cromático – revisões e acrescentos 

• Sequências tonais – revisões e acrescentos 

• Modulações cromáticas por enarmonia (7ª diminuta) 

• Compreender os conceitos de “ambiguidade tonal” e de “suspensão de tonalidade” 

• Mediantes cromáticas 

• Reavaliar e reinterpretar possibilidades na resolução regular e irregular do voice leading 

 

Ao nível da instrumentação: 

• Expandir o conhecimento quanto às características particulares do piano romântico, com vista à 

escrita idiomática 

• Compreender a nomenclatura dos instrumentos utilizados neste período, bem como as suas 

indicações técnicas mais usuais (italiano) 

 
65 Edição analisada: Chopin, F. (1905). Prelúdio nº9, Mi Maior, op.28 [Partitura para piano]. In R. Pugno (Ed.), 
Préludes et Rondos. Universal Edition. (Trabalho original publicado em 1839). 
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O propósito primordial da análise deste prelúdio é um maioritariamente harmónico. 

Apesar deste parâmetro nunca ter sido colocado de parte em nenhuma das análises 

anteriores,66 é certo que sempre foi mais importante observar e comentar as estruturas 

formais que regiam as respetivas obras. Não é que devamos abdicar totalmente de 

compreender qual a construção formal responsável pela constituição desta peça musical: ela 

existe, evidentemente, e o seu entendimento pode clarificar gestos e qualidades musicais 

inerentes à peça. Todavia, nunca é demais a oportunidade de um foco à disciplina sobre um 

par de técnicas harmónicas do sistema tonal que, pela sua complexidade, podem e devem ser 

constantemente reforçadas com exemplos holísticos, nomeadamente do período Romântico 

(Kostka, 2016; Kostka et al., 2018). 

Os prelúdios de Chopin, particularmente, são um “meio-termo” entre as obras 

associadas a este género, considerando um espectro vasto de dois opostos: “tradição” e 

“vanguarda”. Por um lado, são modernos por distanciarem-se da conceção barroca do 

“prelúdio” enquanto “peça que antecede algo de maior importância”. O “prelúdio” de Chopin, 

como um todo, destaca-se por ser totalmente independente e isolado, mesmo no seu conjunto 

(Michels, 1977). Também há a questão “experimental” que lhe é característica, sobretudo do 

ponto de vista harmónico, na procura não só de novas construções de acordes, mas também 

de novas relações entre acordes (Rosen, 2003). Esta foi, aliás, a primeira das razões pela qual 

me fez sentido integrar o prelúdio nº9 nesta dissertação.  

Por outro lado, este conjunto de prelúdios não esquece a tradição, propriamente. 

Desde já, figuram-se inspiradas, claramente, sobre os volumes de O Cravo bem-temperado, de 

Johann Sebastian Bach: cada prelúdio é escrito numa tonalidade diferente, num total de 24 – 

compõem, assim, o número máximo de tonalidades maiores e menores possíveis (Brown, 

1957). Apenas a sua organização interna difere. A estrutura deste prelúdio em particular é 

também tradicional, simples: tripartida (e totalmente simétrica), como uma “Ária da capo”.67 

Mas também nessa característica algo difere, nomeadamente no modo em como o 

compositor processa tecnicamente a reexposição da ideia inicial. Refira-se ainda o facto de, 

apesar das investidas experimentalistas, nenhum destes prelúdios estar, efetivamente, 

 
66 É afinal, como já referido no Prefácio, uma das características melhor definidoras da “Música ocidental” 
(Aldwell et al., 2011; Kostka et al., 2018). 
67 Esquema formal do prelúdio disponível para consulta na p. 75. 
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associado a qualquer ideia/pensamento extra-musical ou programático.68 E, todavia, não 

deixa de ser possível entender na música de Chopin uma “aura emocional dramática” muito 

própria do período Romântico. Em suma, as palavras de Charles Rosen (2003, p. 471) 

clarificam: “Este é o genuíno paradoxo de Chopin: dá o mais original de si pelo uso das 

técnicas mais essenciais/tradicionais. Isto é o que fez dele, simultaneamente, o mais 

conservador e o mais radical compositor da sua geração”.69 

 

3.2. Breve Contextualização 

A composição do ciclo de 24 Prelúdios, op. 28, por Fryderyk Chopin (1810–1849), é 

frequentemente posicionada entre cerca de 1831–38 (Michels, 1985; Zamoyski, 2010), 

embora hajam autores que defendam o início da sua escrita apenas por volta de 1835 (Brown, 

1957). Desde Setembro de 1831, o compositor encontrava-se residido em Paris e impedido de 

regressar ao seu país-natal – a Polónia – dado o conflito armado entre esta e a Rússia 

(Michels, 1985). Na realidade, Chopin nunca mais regressaria à sua pátria, uma vez anexada 

ao Império Russo na conclusão da guerra. O choque induzido pela revolução polaca, de que 

nunca chegou a fazer parte, e as suas diretas consequências sobre os demais compatriotas, 

despertou no compositor um espírito insurgente, subversivo a quaisquer demonstrações de 

sobeja autoridade (Zamoyski, 2010). 

Paris acabou por ser a melhor escolha de residência para Chopin à época: não só os 

franceses, regra geral, se demonstravam complacentes com o sofrimento dos polacos 

expatriados, mas também, musicalmente (e em toda a Arte), a cidade exibia já características 

de uma verdadeira capital cultural europeia (Zamoyski, 2010). Não é de admirar, assim, que 

Chopin tenha sido acarinhado pela população em geral, nomeadamente pela aristocracia, que 

acabou sendo, pelo exercício de docência (piano), a sua maior e segura fonte económica 

(Zamoyski, 2010). É neste contexto que começam a surgir, entre Mazurkas e Noturnos, os 

Prelúdios para piano, que culminariam no conjunto de 24 do op.28. 

 
68 Não, pelo menos, com o consentimento do compositor – argumentos para a associação da Música de 
Chopin a conteúdo extra-musical eram geralmente criados por outrem (Brown, 1957). 
69 “This is the true paradox of Chopin: he is most original in his use of the most fundamental and traditional 

technique. That is what made him at the same time the most conservative and the most radical composer of 
his generation.” 
 



69 

3.3. Análise da Obra

O Prelúdio nº9 dos op.28 é imediatamente iniciado, nos seus primeiros 3 tempos, em 

volta de um pêndulo harmónico [ I - V - I ] sobre a tonalidade nuclear à obra: Mi Maior. Há um 

caráter de retidão e imponência associados a este gesto, amplificados pelo registo do piano 

utilizado – grave – não só neste momento específico, mas ao longo de todo o prelúdio. Há, 

assim, uma aura solene associada a este prelúdio, no seu todo. A própria indicação de tempo 

escolhida pelo compositor – Largo e grave – corrobora com a definição desta índole musical. 

A primeira secção da obra, seguindo um princípio tradicional de abordagem harmónica 

(mesmo no período romântico), ronda as funções tonais da tonalidade principal, 

eventualmente de tonalidades próximas. É um princípio básico num gesto introdutório, 

carregado de simplicidade, que podemos observar até em Wagner, em certa medida, no caso 

a analisar mais à frente. Apesar desta “continência”, também é verdade que, por norma, o 

conjunto destas progressões harmónicas evita uma resolução sólida para a tónica principal, 

sobretudo sobre cadência autêntica perfeita. Tal só ocorre quando há uma justificação 

musical válida e certa, como o fim de um tema ou de uma secção.  

A última é o caso preciso deste prelúdio: após o primeiro pêndulo harmónico já 

descrito, a Música só regressa ao I grau no c.5, altura em que, dado o caráter harmónico 

completamente contrastante a estes primeiros 4cc., devemos considerar uma mudança 

estrutural de secção. Não obstante, antes de chegarmos a esse ponto da obra, será 

importante realçar alguns pormenores nestes 4cc. introdutórios. 

 

 

A apresentação do vii grau sobre “7ª de sensível”, no 2º tempo do c.2, inicia um 

processo gerador de tensão curioso, que demonstra um domínio por Chopin sobre saber 

retardar a resolução de um gesto musical inquieto/instável sem por isso deixar de o 

Fig. 10 – Prelúdio nº9 de Chopin (cc.1-2) 
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intensificar. Denote-se como mantém o mesmo ritmo harmónico através do recurso a uma 

combinação de funções harmónicas que, em períodos estilísticos anteriores, seria bem 

menos comum de se observar: [ viio6/5 - V - iii6 ]. No fundo, trata-se de uma progressão de 

mediantes diatónicas, embora iniciada sobre o viio grau, ao contrário do ponto de partida mais 

frequentemente utilizado: o I grau (Kostka, 2016). 

A sensível da tónica principal – Ré# – mantém-se íntegra no voice leading da voz 

superior, aguardando a sua resolução para Mi, que efetivamente ocorre, embora apenas 

melodicamente, sobre o acorde do vi grau (Dó# menor) no c.3. A flutuação harmónica 

prossegue sobre a chegada a este acorde de Dó# menor, que sobre a forma de 7ª menor (c/ 

Si) gera uma instabilidade per se que obriga a Música a prosseguir em busca de uma 

verdadeira sensação de repouso. 

Gostaria de denotar ainda, sobre esta secção que, não poucas vezes, quando surge 

um acorde de 4 sons, a 7ª deste resolve habitualmente no sentido ascendente e não 

descendente, como seria típico do seu voice leading (Aldwell et al., 2011). A verdade é que 

este tipo de movimento ascendente não acontece nunca sobre qualquer ponto-chave 

cadencial da secção – nesse caso assistimos à resolução típica – mas o certo é que este 

fator traduz um certo “à vontade” por Chopin (neste prelúdio, pelo menos) em ignorar a 

resolução “maneirista” dos acordes de 7ª quando tal não se afigura estruturante. 

A menção aos acordes de 9ª também deve ser feita, já que temos um caso especial 

no c.4., sobre o 1º tempo. Quando a 9ª, nesta época, raia ainda de forma indubitavelmente 

mais comum sobre o V grau “7ª Dominante” (Kostka et al., 2018), surge aqui aplicada sobre o 

vi grau. Ao mais é uma 9ª que não resolve: o Ré# da voz superior estende-se praticamente 

para o total do tempo seguinte, e quando transita a Do#, no galope para o 3º tempo, sentimos 

Fig. 11 – Prelúdio nº9 de Chopin (cc.3-4) 
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o gesto já como um retardo 6-5 sobre o II grau alterado da tonalidade principal. A 9ª deste vi 

grau sente-se, auditivamente, e não resolve. Como se justifica isto? 

Aldwell et al. (2011, p. 520) mencionam o seguinte: “se a 9ª acompanha uma 7ª que 

realmente resolve, é frequente que os compositores omitam a resolução da 9ª”.70 Este é 

precisamente o caso presente, com a resolução da 7ª [Si –> Lá#]. O facto em si, não sendo 

absolutamente relevante para a compreensão analítica deste prelúdio e do seu estilo, adensa 

o argumento de que compositores como Chopin iniciam já, nesta fase histórica da “Música 

erudita”, processos de resolução do voice leading incomuns em intervalos dissonantes (7as e 

9as). 

A entrada para a 2ª secção (c.5) marca um claro contraste no tratamento harmónico 

do conteúdo musical. Até aqui, praticamente toda a harmonia antecedente é diatónica a Mi 

Maior, excetuando um ou outro acorde alterado, veículos próprios a tonicizações. O 1º e o 2º 

tempo do c.5 em particular são ainda concordantes com esta premissa: [ I - V ], reexposição 

da “Ideia básica” patente no início da obra. O espanto está na resolução deste V grau: Si Maior 

para Sol Maior, uma sensação de interrupção cadencial “invulgar”, com um impacto 

expressivo marcante. 

 

Sol Maior é o primeiro acorde estrutural a este prelúdio que não faz parte da sua 

tonalidade principal. O próprio encadeamento a partir de Si Maior obriga a um voice leading 

mais cromático: [Fá# –> Sol] e [Ré# –> Ré]. Não deixa de ser verdade ainda, não obstante o 

cromatismo inerente, que o Si da voz superior se mantém como nota comum ao 

encadeamento. A este tipo de técnica harmónica, usualmente, dá-se o nome de “Modulação 

 
70 “if the 9th accompanies a 7th that does resolve, composers will frequently omit the resolution of the 9th”. 

Fig. 12 – Prelúdio nº9 de Chopin (c.5) 
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por inflexão cromática”, ou mesmo “Modulação por nota comum” (Aldwell et al., 2011). 

Contudo, custa-me concordar com estes termos, especialmente quando aplicados a casos 

particulares como este, do prelúdio de Chopin. 

Observando o que acontece um pouco mais à frente, percebemos que este novo Sol 

Maior, apesar de estruturante (tanto é o impacto da sua chegada) não se afigura novo I grau, 

mas sim V de uma nova tonalidade que Chopin só afirma no compasso seguinte: Dó Maior 

(c.6). A asserção de que estamos perante um processo de transição entre a tonalidade de Mi 

Maior e a de, “possivelmente”, Dó Maior71 não está incorreta, muito pelo contrário. Mas o 

efeito provocado pela transição direta entre Si Maior e Sol Maior no c.5 parece tudo menos 

“modulatório”: não é uma transformação linear, é uma transformação crua, instantânea. 

Nem nas “resoluções enarmónicas”, por mais distante que seja a tonalidade de 

chegada (em comparação à tonalidade de partida) existe, por norma, uma amputação tão 

abrupta quanto esta, do ponto de vista funcional. Por esta razão, tendo a aproximar-me da 

teoria apoiada por Kostka (2016), que apelida esta técnica harmónica em particular de 

“Mediante cromática”. Neste caso específico, Si Maior e Sol Maior são dois acordes da 

mesma tipologia (tríade Maior) separados pelo intervalo de 3ª Maior, daí suscetíveis de serem 

integrados sobre esta definição. 

Ao longo do restante prelúdio, podem-se observar pelo menos mais dois casos de 

“mediantes cromáticas” verdadeiramente estruturais à condução musical. A 2ª delas está 

imediatamente na transição do c.6 para o c.7. Já foi acima referido como a 1ª “mediante 

cromática” foi utilizada para guiar a Música (ainda que repentinamente) a Dó Maior. Mas a 

presença do seu I grau sobre a 1ª inversão e o subsequente acorde do 2º tempo – Sol menor 

– demonstram uma recusa pela estabilização da frase musical sobre esta tónica (Dó). A 

combinação dos acordes do c.6 indicia, funcionalmente, uma cadência autêntica perfeita a Fá 

Maior, de tal maneira que o próprio contorno melódico da “mão esquerda” é em muito idêntico 

ao do c.5 (3º e 4º tempo respetivos). Contudo, mesmo sobre o momento de resolução do V(2) 

para o I grau de Fá Maior, Chopin decide recorrer a nova “Mediante cromática” [Dó Maior < m 

> Lá Maior] para interrupção da cadência. Sem um centro de repouso, o gesto musical 

intensifica-se. 

 
71 “Possivelmente” porque, em realidade, a harmonia por aí em diante acabará por não confirmar esta 
tonalidade. 
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A flutuação harmónica estende-se ao c.7 também. Lá Maior volve a Dó Maior (nova 

“mediante cromática”) em sinal regressivo, passa a Sib menor, depois a Mi 7ª diminuta, tudo 

enquanto, simultaneamente, o voice leading da voz superior ascende e o da voz inferior 

descende – fator altamente importante no acréscimo de toda a tensão musical gerada.72 Para 

quem escuta o prelúdio pelas primeiras vezes, a série de encadeamentos harmónicos no c.7 

parece induzir finalmente a queda sobre uma tónica, neste caso concreto Fá Maior: [ V4/3 - iv6/4 

- viiº7 ].73 Mas não é isso que acontece. 

A ambiguidade tonal destes últimos dois tempos (c.7) é tão grande, que é necessário 

chegar ao compasso seguinte para entender que o [ iv6/4 - viiº7 ] deve ser ao invés interpretado 

como [ ii6/4 - viiº2 ].74 A resolução final, altamente climática, para o c.8, é realizada para Láb 

Maior, não para Fá Maior. Implicitamente, está a função enarmónica desempenhada pelo 

acorde de 7ª diminuta na passagem: considerá-lo Mi 7ª diminuta coloca a “sensível” na voz 

grave; considerá-lo Sol 7ª diminuta (como está escrito), coloca a “sensível” na voz superior. 

Uma resolução climática sobre Fá Maior seria até mais coerente, de acordo com a lógica 

harmónica dos compassos anteriores. Mas talvez por essa previsibilidade racional tenha sido 

evitada tal resolução: o objetivo desta 2ª secção sempre foi, afinal, a de uma constante 

instabilidade harmónica. 

O clímax provocado pela chegada a Láb Maior (c.8) é um dos momentos mais belos 

de todo o prelúdio. É de tal forma revigorante que o ouvido humano (possivelmente na grande 

 
72 Em realidade, o movimento contrário entre as duas vozes extremas já se tivera iniciado no início da 
secção (c.5) – só não o era tão transparente. 
73 Interprete-se o iv6/4 (Sib menor) como “mistura modal”. 
74 Efetivamente, é desta forma que está representado na partitura o acorde de 7ª diminuta em causa – se a 
abordagem analítica tiver em conta o aspeto gráfico do conteúdo musical, não restarão quaisquer dúvidas 
sobre esta passagem. Todavia, uma audição atenta da obra sem o auxílio da partitura proporciona um 
entendimento mais claro sobre a ambiguidade harmónica aqui subjacente. 

Fig. 13 – Prelúdio nº9 de Chopin (cc.6-7) 
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parte dos casos) nem é capaz de percecionar que a verdadeira tónica de Láb Maior só surge 

no 3º tempo do compasso: este início apoteótico é apenas um cadencial 6/4, mas a sua força 

sente-se igual à de um I grau no estado fundamental.  

A 2ª parte do c.8, uma vez afirmada a modulação a Láb Maior, é particularmente 

engenhosa do ponto de vista harmónico. Ainda mal estabelecida a tónica, assistimos à queda 

da sua 3ª para o modo menor – [Dó –> Dób] – e consequente reconversão enarmónica para 

Sol# menor. Qual é o propósito desta reescrita? 

 

O Si no baixo do 4º tempo (c.8) é particularmente importante para esta explicação. A 

verdade é que este pormenor, aliado ao voice leading da voz intermédia [Sol# –> Lá], faz com 

que a Música, em menos de metade de um compasso, esteja preparada para regressar 

novamente a Mi Maior, tonalidade inicial do prelúdio. Que é precisamente o que acaba por 

acontecer no c.9. O regresso é inesperado, claro, a distância entre as duas tonalidades – Láb 

Maior e Mi Maior – é considerável. Mas o engenho harmónico de Chopin traduz-se 

notavelmente numa transição bastante suave entre estes dois polos. 

O regresso a Mi Maior (c.9) é também uma reexposição da “Ideia básica” do início do 

prelúdio, agora completada integralmente pelo seu pêndulo [ I - V - I ]. Com este regresso 

estrutural da “Ideia básica”, e sabendo que a obra está praticamente no final, podemos 

concluir desde já que este prelúdio, livre na sua conceção formal, apresenta uma simples 

organização tripartida simétrica: 

 

 

 

Fig. 14 – Prelúdio nº9 de Chopin (cc.8-9) 
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Prelúdio nº9 – Chopin (Mi Maior) 

Secção A (cc.1-4) Secção B (cc.5-8) Secção A’ (cc.9-12) 

(cc.1-3) 
Cadência autêntica perfeita 

(c.4) 
(cc.5-7) 

Cadência 
autêntica 
perfeita 

(c.8) 

(cc.9-10) 
Cadência autêntica 

perfeita 
(cc.11-12) 

 
[ vi9 – II(7/6/#)–5 - viio7 - V7/5–6/5 ] - 

(I) 
 

[ iii6 - V7 ] - 
(I) 

 [SolM: V - I < m > MiM: V - I ] 

 

Esq. 4 – Estrutura formal do Prelúdio nº9 (Chopin) 

Os últimos 4cc. desta obra são quase que um “meio termo”, na ótica harmónica, entre 

a complexidade da secção anterior (cc.5-8) e a simplicidade inerente à 1ª secção (cc.1-4). Em 

suma, a Música flutuará continuamente sobre outros polos que não o da tónica principal, mas 

não de um modo harmonicamente tão intrincado e instável como nos compassos diretamente 

antecedentes. É um “percurso” sequencial, aliás: apesar de oscilar sobre diferentes núcleos, 

obedece a um padrão funcional comum. 

O padrão harmónico pode ser observado desde logo no c.9, que além de conter o 

pêndulo sobre Mi Maior já mencionado, vai realçar sobre o seu 4º tempo, em jeito de 

preparação para a destabilização da tónica, o iv grau de Mi menor: uma “mistura modal”, 

portanto. O padrão [Tónica–Dominante–Tónica–Subdominante] é imediatamente repetido no 

c.10, agora sobre Fá Maior. E a “mistura modal” do c.9 (iv grau de Mi), sendo III do novo polo 

em Fá, acaba por “preparar” auditivamente o ouvinte para a mudança de núcleo, confirmada 

por novo pêndulo [ I - V - I ]. Seguindo o mesmo padrão, no c.11 chegamos a Sol. A 

ambiguidade do centro tonal aqui é ligeiramente maior: inicialmente, parece-nos Sol menor, 

mas graças à sua afirmação pendular [ i - V - I ], o centro translada para Sol Maior. 

Analisando em perspetiva, esta sequência de 2as ascendentes (cc.9-11) é um tanto 

peculiar, porque apesar de obedecer ao padrão harmónico funcional delineado (na base), nem 

sempre obedece à tipologia de acordes esperada pelo diatonicismo dos seus polos. O iv grau 

do c.9 só pertence a Mi Maior em sentido abrangente, considerando as “misturas modais”. O 

IV grau do c.10, ao invés, enquadra-se perfeitamente sobre Fá Maior. E quanto ao i grau do 

c.11: faz sentido entender se o centro é Sol menor ou Sol Maior, afinal? Afirmar que estamos 

sobre uma sequência tonal de 2as ascendentes, ainda assim, é talvez o termo mais correto a 

utilizar. Contudo, com o cuidado de entender que esta sequência em particular é 
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continuamente modulatória, sendo “tonal” apenas porque os acordes que apresenta 

respeitam a integridade do núcleo a que pertencem. 

 

A sequência é interrompida no c.11 pelo último recurso que Chopin faz, neste prelúdio, 

a uma “mediante cromática”: [Sol Maior < m > Si Maior]. Este gesto harmónico é o que lhe 

permite regressar novamente (e de certa forma inesperadamente) ao V grau da tonalidade 

principal da obra, que rapidamente se apronta a resolver para a tónica na transição para o 

c.12. Própria do efeito da “mediante cromática”, esta transição de regresso à tónica de Mi 

Maior é tão furtiva, que a Música tem necessidade de se manter sobre este I grau durante toda 

a totalidade do último compasso, quase como codetta. Aliás, o ritenuto escrito no c.11 não é 

nada inocente: é graças a ele, também, que se constrói uma última sensação de estabilidade.  

Fig. 15 – Prelúdio nº9 de Chopin (cc.8-12) 
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4. Wagner: Tannhäuser, Coro dos Peregrinos 
(completo)75 

 

4.1. Relevância para as “Aprendizagens Essenciais” 

 

Ao nível global: 

• Conhecer a música vocal e instrumental oitocentista pelo estudo da Ópera 

• Interpretar aspetos técnicos musicais associados ao texto ou a conteúdo de ordem programática 

(leitmotiv/ideia fixa, cromatização generalizada, texturas, entre outros) 

 

Ao nível da forma: 

• Reconhecer e analisar formas livres, bem como esquematizar outras, derivadas de estruturas 

tradicionais simples ou complexas 

 

Ao nível da textura: 

• Identificar e discorrer texturas tradicionais de melodia acompanhada 

• Identificar e interpretar texturas derivadas de conteúdo extra-musical 

 

Ao nível da harmonia: 

• Acordes de 6ª aumentada (francesa) – revisões 

• Misturas modais 

• Modulações por acorde pivô cromático – revisões e acrescentos 

• Compreender os conceitos de “ambiguidade tonal” e de “suspensão de tonalidade” 

• Sequências reais 

• Mediantes cromáticas 

• Reavaliar e reinterpretar possibilidades na resolução regular e irregular do voice leading 

 

Ao nível da instrumentação: 

• Expandir o conhecimento quanto às características particulares dos principais instrumentos da 

orquestra romântica, bem como da voz, com vista à escrita idiomática 

• Compreender a nomenclatura dos instrumentos utilizados neste período, bem como as suas 

indicações técnicas mais usuais (alemão e italiano) 

 
75 Edição analisada: Wagner, R. (1984). Tannhäuser, WWV 70 [Full score]. Dover Publications. (Trabalho 
original publicado em 1860). 
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Com o Coro dos Peregrinos da ópera Tannhäuser, encerra-se a componente empírica 

desta dissertação. Por um lado, o excerto é relevante por pretender dar continuidade aos 

conteúdos musicais abordados com o prelúdio de Chopin. Por outro, é provavelmente o 

exemplo, de entre os quatro abordados, mais repleto de recursos técnicos essenciais para 

uma compreensão holística, não só do período Romântico, mas também das possibilidades 

vastas do sistema tonal per se. Partindo desta afirmação, demonstrar-se-á ao longo do 

capítulo como este fragmento operático é um excelente modo de sumarizar tudo aquilo que 

de mais fundamental foi concluso pela observação das obras anteriores: forma e harmonia. 

Do ponto de vista formal, verificar-se-á desde logo uma oposição demarcada na 

construção frásica de dois temas em particular do excerto: um “tema A”, pertencente a uma 

secção a que chamaremos de “secção A”, e um “B”, pertencente a uma outra a que 

chamaremos de “secção B”.76 O da “secção A” constitui-se por base de uma “Sentença 

composta”, correlacionando-o diretamente com a obra de Beethoven já analisada. O da 

“secção B”, pelo contrário, concebe-se através de um “Período composto”, relembrando o já 

abordado por intermédio da obra de Domingos Bomtempo. Tal como nos capítulos anteriores 

(1 e 2, respetivamente), é mais uma vez manifestada a realidade dicotómica entre estas duas 

elaborações estruturais. A diferença, contudo, é que este excerto integra ambas. 

Do ponto de vista harmónico, podemos também traçar uma quantidade relevante de 

elementos propícios a uma justa abordagem em aula. Por sinal, verificar-se-á que estes 

recursos corroboram também para o contraste entre as duas secções já mencionadas. Em 

primeiro lugar, considerando a conservação dos centros tonais principais, a “secção A” é uma 

harmonicamente mais estável, com um único polo, enquanto a “secção B” apresenta uma 

indubitável maior ambiguidade tonal. Em segundo, a própria complexidade das técnicas 

harmónicas utilizadas em cada tema parece adensar o antagonismo temático. A “secção A” 

faz-se acompanhar de uma sucessão de acordes relativamente simples, entre aquilo que se 

pode considerar de “simples” nos artifícios do período Romântico. A “secção B”, pelo 

contrário, assume-se bem mais complexa e intricada, algo que resulta em conteúdo 

necessariamente mais cromático. 

 
76 Esquemas formais do Coro dos Peregrinos disponíveis para consulta nas pp. 81, 83 e 87. 
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A divergência entre estas duas secções é o que faz deste excerto um exemplo 

verdadeiramente holístico. Assim, esta análise debruçar-se-á (de forma aprofundada) apenas 

sobre estas duas porções do fragmento total. Não vejo razão, para os propósitos da 

dissertação, no realizar de uma apresentação analítica meticulosa dos restantes momentos. 

É certo que serão referidos, porque não deixam de ser pertinentes. Mas não há grande 

interesse pedagógico em expor uma descrição detalhada de todas as partes que compõem o 

exemplo a analisar se as conclusões a retirar desse processo não forem engrandecedoras, o 

que é o caso. 

Dever-se-á mencionar ainda uma característica única intrínseca a este excerto, se 

comparado com os anteriores: a presença de texto. A “palavra” é fundamental para a 

compreensão dos recursos musicais aplicados pelo compositor operático, sejam eles 

harmónicos, formais, texturais, tímbricos, entre outros (Adler, 2002). Assim, uma investigação 

do texto subjacente à Música, bem como a sua inerente relação, torna-se impreterível. Este é 

um dos argumentos continuamente tidos em conta ao longo da análise decursiva, nunca o 

subestimando no maior entendimento que nos garante de um todo indissociável.77 

Uma última nota para o facto de a obra ser analisada diretamente da partitura de 

orquestra. A leitura do papel dos instrumentos neste excerto não será de tão fácil acesso em 

relação ao caso de Beethoven. Os alunos serão obrigados a recorrer a transposições mais 

complexas, ou à leitura de um leque maior de claves, por forma a compreender por inteiras as 

funções de cada naipe em relação à ação decorrente. Felizmente, para balancear esta 

dificuldade, as texturas da orquestra não se afiguram complexas. É clara, mesmo de um ponto 

de vista gráfico, a base textural latente à cena operática, e de que forma esta colabora no 

aumento da expressão musical intrínseca ao papel dos cantores. 

 

4.2. Breve Contextualização 

Tannhäuser e o Concurso de Cantores no Wartburg,78 ópera em 3 atos, foi composta 

por Wagner sobre libreto de sua própria autoria e estreada em Dresden no dia 19 de Outubro 

de 1845 (Millington, 2006). Baseada numa fusão entre duas lendas medievais distintas – “a 

 
77 Texto do libreto disponível em http://www.murashev.com/opera/Tannhäuser_libretto_German_English 
(consultado a 11 de Novembro de 2021). 
78 Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg. 

http://www.murashev.com/opera/Tannhäuser_libretto_German_English
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de Tannhäuser, que se crê ter sido originalmente um cavaleiro cruzado da Francónia, e a do 

concurso de canto no (castelo de) Wartburg” (Millington, 2006, pp. 57–58)79 – o enredo 

desenrola-se em torno da personagem Tannhäuser, o brilhante menestrel em contínuo 

confronto com a sua moralidade e fé. Os recorrentes desejos e cedências a atos lascivos 

farão de Tannhäuser um pária atormentado da sua sociedade, circunstância essa, do artista 

renegado, em que o próprio Wagner frequentemente se revia (Grey, 2008). 

A ópera Tannhäuser é um dos trabalhos, entre outros dois, apelidados pelo compositor 

de “ópera romântica”, precedendo O Holandês Voador e antecedendo Lohengrin no conjunto 

(Grey, 2008). Depois destas incursões, o compositor voltar-se-ia para a escrita de O Ouro do 

Reno, iniciando assim o que viria a ser a famosa tetralogia de O Anel do Nibelungo, 

fundamentada sobre a sua nova visão estética de “drama musical”80 (Grey, 2008; Millington, 

2006). Esta informação é relevante porque, apesar de composta entre 1843–1845, Tannhäuser 

será dos poucos trabalhos perenemente revistos pelo compositor ao longo da sua vida. Há 

uma nova versão estreada em Paris no mês de Março de 1861, a convite do imperador 

Napoleão III, e subsequentes revisões incorporadas até à sua performance em Viena no ano 

de 1875 (Millington, 2006). Esta última versão é a que será aqui utilizada para análise, 

erroneamente cunhada de “versão parisiense”81 simplesmente porque, na sua base, está a 

versão estreada em 1861, Paris (Millington, 2006). 

 

4.3. Análise do Excerto

“Bendito possa agora olhar para ti, minha terra-natal”.82 A chegada dos peregrinos na 

1ª cena do 3º ato de Tannhäuser traduz-se, provavelmente, num dos momentos corais mais 

belos entre todos os produzidos por Wagner. Tal é a sua beleza e relevância simbólica para o 

enredo, que o próprio Wagner decide recorrer a este mesmo coral imediatamente na primeira 

secção da abertura da ópera: as trompas, clarinetes e fagotes tomam o lugar das vozes 

masculinas, traduzindo a mesma ambiência mística, saudosa e triunfante características a 

este trecho musical. 

 
79 “(…) concerning Tannhäuser, believed originally to have been a crusading knight from Franconia, and the 
song contest on the Wartburg”. 
80 “Gesamtkunstwerk”. 
81 “Paris version”. 
82 “Beglückt darf nun dich, o Heimat, ich schauen”. 
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Esta análise concentrar-se-á sobre o momento-chave do enredo de Tannhäuser em que 

o coral adquire maior importância – o regresso dos peregrinos vindos de Roma – até porque, 

ao contrário da abertura da ópera, este instante possui um elemento particular de enorme 

relevância: o texto. Wolfram e Elisabeth, duas das personagens fundamentais à história, 

comentam a chegada dos peregrinos, ansiando pelo regresso de Tannhäuser entre estes 

(Millington, 2006). É importante referir que, de acordo com as didascálias do libreto, o coral 

em si inicia-se sobre pano de fundo da ação: ouve-se ao longe, fora do palco, 

progressivamente mais perto e presente de Wolfram e Elisabeth conforme se vai dando 

entrada aos peregrinos na cena. Se procurarmos reduzir a estrutura formal deste coral ao seu 

essencial, podemos esboçar uma forma com a seguinte índole: 

 

Coro dos Peregrinos – Wagner (Mib Maior) 

Secção A 
(cc.1-15) 

Transição 
(cc.16-20) 

Secção B 
(cc.21-36) 

Transição 
(cc.37-41) 

Secção A’ 
(cc.42-57) 

Secção C 
(cc.58-66) 

Transição 
(cc.67-70) 

Secção A’’ 
(cc.71-82) 

Tema A 
(Coro + 

Elisabeth + 
Wolfram) 

Interlúdio 
(Elisabeth + 

Wolfram) 

Tema B 
(Coro) 

Ponte 
(Coro) 

Tema A 
(Coro) 

Hallelujah 
(Coro) 

Interlúdio 
(Elisabeth) 

Tema A – 
Coda 

(incompleto, 
Coro) 

 

Esq. 5 – Estrutura formal do “Coro dos Peregrinos” (Wagner) 

Em realidade, colocando de parte os comentários de Wolfram e Elisabeth à ação, 

pequenos interlúdios onde o coro cessa de se ouvir (um primeiro de 5cc. e um outro de 4), o 

momento coral adquire um quasi aspeto de forma rondó, onde a “secção A”, em Mib Maior, 

assume-se como tema ritornelo, “refrão”, de caráter mais solene, resoluto e brilhante, a que a 

Música parece sempre querer regressar. Esta conceção formal parece até ter em conta o 

simbolismo inerente ao regresso a casa dos peregrinos: depois da penitência e do sofrimento 

do caminho, há o retorno ao lugar de repouso, qual “porto seguro”. 

Um interesse particular revolve o trabalho analítico sobre as “secções A” e “B” e suas 

respetivas características, totalmente opositoras. Do ponto de vista musical, poderão ser 

melhor averiguadas sobre a alçada de dois parâmetros específicos (pelo menos): o formal e 

o harmónico. Este contraste é ainda simbolicamente relevante pelo texto que o interpõe, com 

a “secção A”, tema principal, musicando as estrofes de caráter mais esperançoso, saudoso e 

clemente, e a “secção B”, tema secundário, absorvida sobre os versos que melhor relatam a 

dor e o sofrimento inerentes ao caminho do penitente. 
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Original 

 

Secção A 

Beglückt darf nun dich, o Heimat, ich 

schauen 

und grüssen froh deine lieblichen Auen; 

nun lass ich ruhn den Wanderstab, 

weil Gott getreu ich gepilgert hab! 

 

Secção B 

Durch Sühn' und Buss' hab' ich versöhnt 

den Herren, dem mein Herze fröhnt, 

der meine Reu' mit Segen krönt, 

den Herren, dem mein Lied ertönt! 

 

Secção A’ 

Der Gnade Heil ist dem Büsser 

beschieden, 

er geht einst ein in der Seligen Frieden; 

Vor Höll' und Tod ist ihm nicht bang; 

drum preis ich Gott mein Lebenlang! 

 

Secção C 

Hallelujah! Hallelujah! In Ewigkeit!

Tradução (do autor da dissertação) 

 

Secção A 

Bendito possa agora olhar para ti, minha terra-natal, 

e de bom grado acolher teus prazerosos pastos; 

repouso agora de lado o meu cajado viandante 

porque, fiel a Deus, completei a minha 

peregrinação!  

 

Secção B 

Pela minha penitência e remorsos propiciei 

o Senhor, cujo meu coração serve, 

e que coroa a minha súplica com a Sua bênção, 

o Senhor, para Quem a minha canção se eleva! 

 

Secção A’ 

A graça do perdão é dada ao penitente, 

que nos dias vindos caminhará na paz dos 

benditos; 

O Inferno e a Morte não o intimidam; 

por isso louvarei Deus para toda a minha vida! 

 

Secção C 

Aleluia! Aleluia nas alturas! 

 

Secção A’’ 

Beglückt darf nun dich, o Heimat, ich 

schauen 

und grüssen froh deine lieblichen Auen; 

nun lass ich ruhn den Wanderstab…

Secção A’’ 

Bendito possa agora olhar para ti, minha terra-natal, 

e de bom grado acolher teus prazerosos pastos; 

repouso agora de lado o meu cajado viandante…
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Há compreensão geral de oposição sobre estas secções, dever-se-á acrescentar 

alguns elementos analíticos específicos, sobre tentativa contínua de demonstrar como 

Wagner as relaciona com o significado do texto e as remarca como antagonistas musicais. 

Para efeitos de melhor posicionamento na verificação destes fatores, e uma vez que a 

partitura que serve de meio a este estudo não possui quaisquer marcações de compasso, 

considerarei a mudança para a unidade 3/4, Andante maestoso ( = 50) como o 1º compasso 

de toda esta análise. 

 

Tema A – Sentença composta (Mib Maior, cc.1-15)83 

Frase de apresentação composta (cc.1-8) Frase de continuação (cc.9-15) 

Ideia básica composta 
(cc.1-4) 

Repetição da Ideia básica 
composta 

(cc.5-8) 

Fragmentação 
(cc.9-12) 

(c.13) 
Ideia cadencial 

(cc.14-15) 

Ideia básica 
(cc.1-2) 

Ideia 
contrastante 

(cc.3-4) 

Ideia básica 
(cc.5-6) 

Ideia 
contrastante 

(cc.7-8) 

1º 
Fragmento 
(cc.9-10) 

2º 
Fragmento 
(cc.11-12) 

Prolongação da Tónica  Prolongação da Dominante 
[SibM: ii6 - V6/4–7 ] - 

(I) 
 

Esq. 6 – Estrutura formal do “Tema A” (Wagner) 

A “secção A”, construída sobre a estrutura temática de uma “Sentença composta”, tem 

um propósito suprassumo de estabilidade tonal, com centro em Mib Maior.84 Olhando à “Ideia 

básica composta” dos cc.1-4, todo o conjunto de acordes empregues não são mais que uma 

prolongação da harmonia da tónica: é o simbolismo inerente à chegada dos peregrinos, que 

repousam agora do caminho do penitente. Existem algumas deviações ao V grau da 

tonalidade (Sib Maior), nomeadamente a tonicização na reexposição da “Ideia básica 

composta” [ II8-7 –> V2 ] dos cc.5-6 ou o frequente regresso a este acorde a partir da “Frase de 

continuação”. Também é necessário indicar que o final desta “Sentença composta” provoca 

uma modulação a este grau, a dominante, pela cadência autêntica perfeita [ ii6 - V6/4–7 - I ] dos 

cc.14-16. 

 
83 Nota para a contínua ocorrência da anacrusa em cada ínfima parcela do tema. A “Ideia cadencial” poderá 
ser considerada exceção, embora não forçosamente. 
84 Meio-tom abaixo da sua exposição na abertura da ópera, em Mi Maior. 
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Estas deviações, todavia, não são mais que um recurso prático simples para 

enriquecer a harmonia inerente a esta secção do coral. Apesar de tudo, a estabilidade 

harmónica é coerente do princípio ao fim da “Sentença composta”: tonicizações da 

dominante, ou mesmo modulações, são processos descomplicados, em comparação com 

determinados recursos harmónicos que Wagner dispõe à época. Aliás, à exceção da “Ideia 

cadencial”, onde ocorre a modulação (cc.14-16), toda a “secção A” pode ser analisada sobre 

a tonalidade de Mib Maior. Não há nunca lugar a qualquer forma de ambiguidade tonal. 

 

Fig. 16 – “Coro dos Peregrinos” de Wagner (cc.1-7) 

Fig. 17 – “Coro dos Peregrinos” de Wagner (cc.13-19) 
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Parece-me ainda digno de expor a beleza musical presente na chegada ao c.12, para 

conclusão da análise desta secção. Já foi mencionada a insistência sobre o V grau de Mib 

Maior a partir do início da “Frase de continuação” (anacrusa para o c.9). A resolução mais 

expectável desta insistência, de acordo com a norma do sistema tonal, é o regresso, mesmo 

que momentâneo, ao I grau. Para a manutenção da estabilidade harmónica, característica a 

esta secção, isto é precisamente o que Wagner acaba por concretizar, no c.13: regresso ao 

acorde da Tónica (Mib Maior).85 O que quero realçar, contudo, é a forma como regressamos 

a este Mib Maior do c.13. Porque não é só a insistência sobre o V grau, na “Frase de 

continuação” (cc.9 e 11), que nos impele à necessidade de volver a Mib Maior. 

O acorde do VII7 grau (c.12) é o verdadeiro responsável por esta atração, e apanha 

qualquer ouvinte desprevenido porque não é o acorde de “7ª de sensível” típico ao modo 

Maior. Aliás, a “7ª de sensível” de Mib Maior já o ouvinte tem internamente consciencializada, 

graças às insistências sobre o V grau dos compassos anteriores, que se fazem por recurso 

ao retardo V7–6/5 (considerando a nota do retardo em si – Dó – nota integrante dos acordes). 

No caso específico do c.12, todavia, o acorde de VII grau presente é um acorde de “7ª 

Dominante” sobre Ré (sensível de Mib), tipologia de acorde que, em relação ao vii grau, não 

pertence nem ao modo maior, nem ao modo menor de qualquer tonalidade.86 

 

 

É notável a flexibilidade com que Wagner está disposto a alterar a tipologia de acordes 

comuns aos modos maior e menor se isso significar, do ponto de vista expressivo, um 

momento organicamente eficaz (“repouso agora de lado o meu cajado viandante”).87 Recordo 

 
85 Embora procedendo imediatamente ao processo de modulação à Dominante (já discutido), responsável 
pela conclusão da secção. 
86 No caso do modo menor, o natural seria encontrar um acorde de “7ª diminuta” sobre o viio grau. 
87 “(…) nun lass ich ruhn den Wanderstab,(…)”. 

Fig. 18 – “Coro dos Peregrinos” de Wagner (cc.8-12) 
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que esta técnica não deverá ser classificada como um caso de “Mistura modal”, uma vez que 

o acorde em questão não se produz pelo empréstimo de graus do modo homónimo (Mib 

menor).88 É sem dúvida uma espécie de “Acorde alterado”, do tipo “7ª Dominante”, empregue 

sobre um grau da tonalidade em que não é diatónico: o vii grau. 

A “secção B”, como já mencionado, será opositora do tema anterior a vários níveis. 

Desde já, estrutura-se sobre um “Período composto”, detém uma harmonia mais complexa, 

cromática com frequência e, consequentemente, afigura-se de uma ambiguidade tonal muito 

maior. Vale a pena ainda olhar ao acorde inicial desta secção: Mib menor, homónimo a Mib 

Maior – um fator acrescido, que dita a clara intenção antagonista entre as duas secções. 

 

 

Poder-se-á deduzir, assim (antes de uma análise aprofundada), que esta secção do 

coral se encontrará vincadamente sobre Mib menor – esta propriedade potencializaria a 

oposição entre os dois polos tonais sobre Mib. Aliás, os acordes dos compassos anteriores à 

secção, no interlúdio entre as personagens de Wolfram e Elisabeth assim o parecem 

confirmar, dada a sólida cadência autêntica perfeita a Mib menor, reforçada pelo cadencial 

6/4 dos cc.19-20 e pela anunciação da 3ª menor (Solb) a partir do c.18, nas violas. Todavia, 

assim que é iniciada a “secção B”, no c.21, depressa se desfazem os argumentos desta 

proposição. 

 
88 Nem de qualquer outro modo, em realidade. 

Fig. 19 – “Coro dos Peregrinos” de Wagner (cc.16-20) 
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Tema B – Período composto (Mib menor, cc.21-36)89 

Antecedente composto – Sentença (simples) 
(cc.21-28) 

Consequente composto – Sentença (Simples) 
(cc.29-36) 

Frase de apresentação 
(cc.21-24) 

Frase de continuação 
(cc.25-28) 

Frase de 
apresentação 

(cc.29-32) 

Frase de continuação 
(cc.33-36) 

Ideia 
básica 

(cc.21-22) 

Repetição 
da Ideia 
básica 

(cc.23-24) 

Repetição 
da Ideia 
básica 

(cc.25-26) 

Ideia 
cadencial 
(cc.27-28) 

Ideia 
básica 

(cc.29-30) 

Repetição 
da Ideia 
básica 

(cc.31-32) 

Repetição 
da Ideia 
básica 

(cc.33-34) 

Ideia cadencial 
(cc.35-36) 

Ambiguidade Tonal 
(Sequência Real) 

Mim: (I) - 
[ iv4–3 - VI - V7 ] 

- (I) 

Ambiguidade Tonal 
(Sequência Real) 

MiM: (I) - 
[ IV4–3 - ii6 - V6–5 ] 

- (I) 

 

Esq. 7 – Estrutura formal do “Tema B” (Wagner) 

A “Ideia básica”, sobre Mib menor, ainda não foi integralmente exposta e já a Música 

parece querer modular a um outro lugar. O conteúdo harmónico do c.21 suporta a ideia de 

uma modulação a Sib menor, tomando desde logo o próprio acorde de partida – Mib menor – 

como seu iv grau. O resultado será o de uma progressão [ iv - i6 - V6/4 ], reduzida 

elementarmente a um [ iv - V6/4 ],90 vestígio de cadência autêntica perfeita a Sib menor. Mas 

não é isso que sucede veramente: no c.22 vemos afirmado Réb Maior. Inesperadamente, a 

cadência é interrompida, para a relativa maior, por recorrência a uma técnica já anteriormente 

visualizada no prelúdio de Chopin: a “Mediante cromática”. A diferença todavia, do ponto de 

vista musical, é que esta “mediante cromática”, em comparação com as utilizadas por Chopin 

no prelúdio, não se assume tão disruptora do discurso harmónico. Antes desta ocorrer, 

Wagner antecipa, ao último momento do c.21, uma das alterações cromáticas desta 

transformação, no voice leading da voz superior: [Lá –> Láb]. 

A instabilidade harmónica provocada pelo conjunto de acordes enunciado é 

considerável, não havendo tempo para a asserção sólida de uma nova tonalidade. O próprio 

Réb Maior do c.22 é imediatamente deslocado de qualquer chance de afirmação como nova 

tónica: no 3º tempo surge a sua 7ª (Dób), para provocar maior atração ao Solb menor do 

 
89 Não será totalmente correto identificar “Mib menor” como centro tonal do tema, já que a ambiguidade 
harmónica que lhe é característica não permite a definição de um núcleo absoluto. Assim, apenas se utiliza 
esta definição de centro pelo simbolismo antagónico em relação ao “Tema A” (Mib Maior) e porque, 
todavia, é um dos poucos acordes de repouso presentes na secção. Nota ainda para a contínua ocorrência 
da anacrusa em cada ínfima parcela do tema. 
90 A presença do i6 sobre o tempo fraco do compasso poderá ser descartável à essência da progressão. 
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compasso subsequente. O que acontece de seguida procede no mesmo modo que os 

encadeamentos harmónicos já descritos. Este Réb Maior “7ª Dominante” inicia a reexposição 

da “Ideia básica”, mas o Solb menor seguinte pode ser considerado o seu iv grau, tal como 

Mib menor o foi em relação a Sib menor (c.21). O movimento harmónico [ iv - (i6) - V6/4 ] volta 

a suceder, bem como a “mediante cromática”, depois do acorde do V6/4: [Láb Maior < m > Fáb 

Maior]. Estamos perante uma “Sequência real” de 3ª menores ascendentes. 

Por esta razão sentimos, durante grande parte da “secção B” (“Período composto”), 

uma enorme ambiguidade tonal. Não basta a complexidade intricada dos encadeamentos 

harmónicos utilizados como “Ideia básica”, também a isto se justapõe uma contínua 

repetição, transposta na exatidão, dessas mesmas progressões. A exacerbação do 

cromatismo no processo, por sinal de contornos melódicos descendentes (na maioria), 

amplifica significativamente a expressão do sofrimento do peregrino no seu caminho de 

redenção, fator que emerge nesta análise também através da leitura do texto, continuamente 

inseparável do seu simbolismo musical: “Pela minha penitência e remorsos propiciei o Senhor, 

cujo meu coração serve, (…)”.91 

Este é o mote inicial tanto do “Antecedente composto” como do “Consequente 

composto” desta secção. É só na “Frase de continuação” do tema (que por sinal se inicia 

 
91 “Durch Sühn' und Buss' hab' ich versöhnt den Herren, dem mein Herze fröhnt, (…)”. 

Fig. 20 – “Coro dos Peregrinos” de Wagner (cc.20-27) 
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ainda sobre esta peculiar “Sequência real”) que, através da “Ideia cadencial”, atingimos algum 

ponto de repouso, o mais importante deles, sobre o “Consequente composto”. Demarca-se, 

assim, o final desta porção do coral (“o Senhor, para Quem a minha canção se eleva!”).92 

 

Os compassos seguintes, de “Ponte” ou “Transição” (cc.37-41) são altamente 

importantes, do ponto de vista musical, para a construção progressiva em direção ao 

momento apoteótico do coral (que não é nada mais, nada menos, que uma engrandecida e 

exaltada reexposição da “secção A”). Acrescentam-se sobre as 4 vozes dos peregrinos o 

naipe conjunto das cordas, paulatinamente. As dinâmicas, iniciadas em piano e com 

crescimento gradual até ao fortíssimo da apoteose, contribuem também neste acréscimo 

textural das cordas ao coral. A própria base harmónica, agora claramente sobre Mib Maior, 

estável, utiliza essencialmente as suas funções mais comuns, provocando tensão apenas 

sobre a sua resolução, pela sugestão de uma cadência autêntica perfeita nos 2cc. que 

antecedem o regresso da “secção A”. Acresce ainda a mudança de unidade de tempo, de 3/4 

para 9/8: para a parte vocal, o 3/4 mantém-se inalterado, mas a constante subdivisão ternária 

rítmica nas cordas, provocada pelo 9/8, produz um aumento da sensação de inquietude voraz. 

O texto aqui volta a ser importante, porque é uma reafirmação do último verso utilizado 

no “Período composto” da “secção B”, agora mais brilhante e convicto: “o Senhor, para Quem 

a minha canção se eleva!”.93 Aliás, a palavra “eleva” é particularmente definidora de toda a 

 
92 “den Herren, dem mein Lied ertönt!”. 
93 “den Herren, dem mein Lied ertönt!”. 

Fig. 21 – “Coro dos Peregrinos” de Wagner (cc.20-36) 
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transição musical. O “toque” final deste gesto musical assenta na adição dos restantes 

instrumentos da orquestra (há exceção dos trombones, tuba e tímpanos) justamente no 

último tempo, anacrusa para o c.42. Desta forma, a apoteose é chegada com uma qualidade 

avidamente assertiva e poderosa. 

Constituída pelo regresso do tema da “Sentença composta”, a reexposição da “secção 

A” (cc.42-57) surge com um tutti da orquestra e do coro de peregrinos em fortíssimo. Cabe 

agora ao conjunto instrumental o preenchimento harmónico – compreende  exatamente os 

mesmos acordes utilizados na 1ª volta da secção – e em virtude da força sonora produzida 

Fig. 22 – “Coro dos Peregrinos” de Wagner (cc.37-42) 
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pela formação “sinfónica”, os baixos do coro reforçam os tenores cantando o tema sobre a 

8ª inferior. Novamente, esta reexposição não é mais do que uma glorificação do tema da 

“secção A”, com as diferenças relevantes determinadas, essencialmente, pelo peso da 

formação instrumental (momento puramente coral –> tutti orquestral), pela diferença na 

subdivisão do tempo (subdivisão binária –> subdivisão ternária) e pelo texto, que embora de 

caráter semelhante ao da primeira estrofe, é não só diferente, mas também mais convicto e 

triunfante (“A graça do perdão é dada ao penitente, (…)”).94 

 
94 “Der Gnade Heil ist dem Büsser beschieden, (…)”. 

Fig. 23 – “Coro dos Peregrinos” de Wagner (cc.43-45) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Do trabalho realizado ao longo deste projeto poder-se-á afirmar o cumprimento dos 

objetivos previstos. Foram revistos os conteúdos programáticos para as “Aprendizagens 

Essenciais” dos períodos Clássico e Romântico, de tal forma que se abre caminho para um 

maior detalhe nas orientações oferecidas aos docentes da disciplina para o ensino destes 

estilos em particular. Aliado a isso, é aqui garantida uma base de referências bibliográficas 

que ainda se sente em falta nos documentos oficiais, nunca esquecendo a clarificação, 

através do glossário, de conceitos/termos potencialmente menos familiares à comunidade 

educativa. 

Os excertos/obras analisados na componente empírica desta dissertação condizem 

com a procura de uma representação holística dos períodos estilísticos que caracterizam. O 

futuro deste percurso, todavia, deverá recair sobre uma procura de mais repertório para um 

maior leque de exemplos holísticos no suporte ao ensino da disciplina. Não tenho quaisquer 

dúvidas que a observação de um número maior de excertos, a longo prazo, desaguará num 

maior conjunto fundamentado de análises objetivas relevantes. No processo, enriquecerá o 

domínio do docente sobre as competências técnicas necessárias a um nível de entendimento 

elevado da matéria. Seguramente, quanto maior esse domínio, maior a orgânica com que os 

professores serão capazes de expor conteúdos em aula e com que serão capazes de assistir 

os seus alunos, reduzindo ao mínimo o risco sempre presente de transmissão 

infundamentada/tecnicamente incorreta. 

Dada a contínua exposição dos alunos a um repertório holístico, maior será a sua 

compreensão geral de cada período estilístico respetivo, bem como das suas técnicas 

idiossincráticas. Em última análise, este é um dos objetivos primordiais da disciplina de ATC. 

Deve ser deixado claro, contudo, que para a prática pedagógica, a pura demonstração 

exclusiva do “holístico” poderá não ser suficiente. Talvez por vezes, senão normalmente, faça 

sentido complementar esta abordagem com casos que demonstrem apenas um par de 

técnicas particulares. Em suma, conciliar a “parte pelo todo” (holístico) com o “todo pela 

parte” (específico), procurando uma constante apreciação das vantagens e desvantagens de 

cada uma destas abordagens, aplicando-as eximiamente tanto quanto possível. 
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Dever-se-á deixar também um comentário sobre a prática da análise propriamente dita, 

que pode e deve procurar outras vias e métodos menos tradicionais para a orientação dos 

conteúdos programáticos na sala de aula. Com toda a certeza, dessa lavoura outra claridade 

virá à superfície, quanto às obras analisadas, quanto ao discernimento que detemos dos 

compositores e dos períodos estilísticos a que a Música concerne. 

Quiçá esta dissertação seja ainda o primeiro passo para a criação de um manual de 

análises, propositadamente concebido para guiar o docente à disciplina, de acordo com as 

temáticas do programa a abordar. É um pensamento ambicioso, de que não encontro especial 

propensão numa fase tão embrionária da minha carreira. Além disso, apesar das vantagens 

que certamente traria à comunidade docente, não coexistiria sem os seus problemas, que 

deverão ser examinados com profundidade antes de quaisquer tentativas de iniciação do 

projeto. 

Um pensamento final a reter depois de todo o trabalho desenvolvido correlaciona-se 

diretamente com as “Aprendizagens Essenciais” à disciplina. Evidentemente, devido ao 

trabalho reflexivo aqui realizado na componente teórica, já se demonstraram mais que 

intenções pela defesa de uma contínua reelaboração destes documentos orientadores. O 

período Clássico e Romântico foram aqui os capitais alvos de esmiúça, mas tenho a certeza 

de que, tais como estes, também os restantes períodos (e a forma como são representados) 

merecem toda a investigação devida. Torna-se assim relevante a revisão dos documentos, 

senão continuamente, pelo menos com uma frequência mais adequada. Não só é importante 

a sua explicitação detalhada, rigorosa e suportada em bibliografia didática à disciplina 

(corretamente referenciada), mas também a sua constante atualização e cuidado por não 

incorrer numa diretriz dos conteúdos banal e teoricamente estagnada. 
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PARTE II 

RELATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 
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INTRODUÇÃO 

 

O relatório que apresento de seguida é referente à disciplina de Prática de Ensino 

Supervisionada do Mestrado em Ensino de Música, variante de Análise e Técnicas de 

Composição, da Universidade de Aveiro (Departamento de Comunicação e Arte). No presente 

ano letivo 2020/2021, tive o prazer de estagiar na Academia de Música de Vilar do Paraíso, 

sob orientação científica do professor Doutor Evgueni Zoudilkine e orientação cooperante do 

professor Mestre Nuno Jacinto. Infelizmente, devido à situação pandémica global, a cabo da 

COVID-19, e consequentes medidas de controlo e combate decretadas pelo Governo 

Português, o corrente estágio foi realizado sobre a alçada divisória de um regime de ensino 

“presencial” contra um “à distância”, tal como poderá ser testemunhado em maior detalhe nos 

capítulos seguintes deste trabalho. 

 

Caracterização geral das turmas 

Neste momento, a AMVP possui 3 classes desta disciplina (ATC), uma para cada ano 

curricular, sendo que, para a prática pedagógica, optei por me envolver com a turma do 3º ano 

e seus conteúdos programáticos respetivos. Salvaguarda para o facto de ter assistido ainda 

a algumas das aulas da turma do 1º ano, à parte das do 3º ano, para clarificação pedagógica 

nas abordagens sobre alguns dos temas do seu programa correspondente. 

No presente ano letivo, a turma do 3º ano é composta de 12 alunos, 4 do sexo feminino 

e 8 do sexo masculino, enquanto a turma do 1º ano é constituída de 10 alunos, 3 do sexo 

feminino e 7 do sexo masculino. À exceção de uma aluna do 3º ano, que integra já o 1º ano 

do Ensino Superior, todos os restantes alunos, de ambas as turmas, frequentam o Ensino 

Secundário divididos, nesta Academia, entre o regime supletivo e o articulado. 

Em geral, é de salientar o interesse dos alunos pelas matérias alheias à disciplina. 

Também se pode facilmente verificar uma participação ativa, em ambas as turmas, no espaço 

da sala de aula. O aproveitamento de todos os alunos é positivo, mas bastante heterogéneo 

nesse espectro, sendo que, à data de finais do 2º Período, se regista um âmbito de 10 a 17 

nas classificações da turma do 1º ano e de 10 a 19 nas da turma do 3º ano. 
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Caracterização da escola de acolhimento 

 A AMVP, fundada em 1979, é uma escola do ensino artístico especializado nas áreas 

da Música e da Dança. Localizada na união de freguesias de Mafamude/Vilar do Paraíso,95 é 

uma escola com autonomia pedagógica nos cursos de Música desde 2007 e nos de Dança 

desde 2008, contemplando todos os regimes de ensino previstos nos cursos oficiais do 

ensino vocacional e artístico, nomeadamente o integrado, articulado e supletivo. À parte, a 

oferta educativa da escola alarga-se ainda ao teatro musical, ao jazz e à música moderna, 

sobre o formato de cursos livres.96 

Atualmente, possui cerca de 850 alunos inscritos, distribuídos entre o ensino pré-

escolar, básico e secundário. A maioria destes é proveniente do concelho de Vila Nova de 

Gaia, sendo que a faixa etária mais representativa da comunidade de discentes se situa entre 

os 5 e os 18 anos (embora haja a possibilidade de inscrição no estabelecimento a partir dos 

3 anos e não exista qualquer limite máximo de inscrição). A Academia é constituída, neste 

momento, por um corpo de pessoal docente e não docente de cerca de 100 elementos e 

possui ainda instalações modernas, edificadas de raiz e inauguradas em 2009, o que garante 

uma maior qualidade do ensino e justifica a existência de uma oferta educativa tão alargada. 

Ao nível do ensino vocacional de Música, a Academia oferece um leque variado de 

instrumentos para a aprendizagem, incluindo todos os comuns ao efetivo orquestral (cordas, 

sopros e percussão), mas também acordeão, canto, eufónio, flauta de bisel, guitarra clássica, 

harpa, piano e saxofone. Além disto, dispõe de um grupo de formações instrumentais 

extremamente variado: Orquestra Clássica, Orquestra de Sopros, Orquestra de Cordas, 

Orquestra de Guitarras, Orquestra Orff, Ensemble de Flautas, Ensemble de Saxofones, Grupo 

de Percussão, Big Band e Coro (Infantil e Juvenil). Do ponto de vista dos domínios teórico-

musicais, a escola oferece ainda disciplinas nas áreas da Formação Musical, Acústica, 

História da Cultura e das Artes e, claro, Análise e Técnicas de Composição. 

Através da consulta do projeto educativo da Academia para os anos de 2018 - 2021,97 

poder-se-ão destacar os seguintes objetivos do estabelecimento para a educação dos seus 

alunos, ao nível das competências e dos valores: 

 
95 Rua do Cruzeiro, nº49, 4405-855, Vilar do Paraíso - Vila Nova de Gaia (Porto). 
96 Os cursos livres incluem ainda em si as variantes de Dança e de Música dos restantes regimes, em 
formato mais simplificado. 
97 amvp.pt/wp-content/uploads/Projeto-EducativoFinal_2018.pdf (consultado a 2 de Março de 2021). 

http://amvp.pt/wp-content/uploads/Projeto-EducativoFinal_2018.pdf
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• Promoção da paixão pelas Artes, com especial enfoque nas Artes Performativas; 

• Promoção do respeito pelos princípios fundamentais de uma sociedade democrática, bem como 

os direitos, garantias e liberdades sobre a qual esta assenta; 

• Promoção da literacia artística, cultural, científica e tecnológica; 

• Promoção de posturas livres, autónomas, responsáveis e conscientes de si e do mundo que os 

rodeia; 

• Promoção da capacidade de enfrentar das mudanças e das incertezas, na procura pela 

perseverança e resiliência perante as adversidades; 

• Promoção do espírito crítico e criativo autónomo, permitindo uma contínua aprendizagem, mesmo 

que solitária, para o resto das suas vidas (dos alunos); 

• Promoção do respeito pela dignidade humana, rejeitando quaisquer formas de discriminação 

existentes; 

 

No mesmo documento, é ainda demonstrada, de forma clara, a forma como este 

estabelecimento de ensino se encontra organizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 24 – Organograma da estrutura organizacional da AMVP 

(retirado do Projeto Educativo da AMVP para 2018–2021) 

 



100 

 

 



101 

RELATÓRIOS DE AULAS ASSISTIDAS 

 

1. Relatório – aula assistida nº1 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 24/10/2020 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 11 

Regime: Presencial

Conteúdos/Sumário 

• Pequena discussão sobre os temas das PAA dos alunos 

• Correção dos “trabalhos para casa” de harmonização 

• Introdução aos Acordes Alterados: a 6ª Napolitana 

• Revisões sobre a Forma-Sonata/Allegro de Sonata 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Identificar modulações a tons próximos 

• Executar exercícios de harmonia a 4 vozes com baixo cifrado e/ou melodia dada 

• Identificar acordes de 6ª Napolitana 

• Iniciar-se na utilização de acordes de 6ª Napolitana em contexto prático 

• Identificar a estrutura da Forma-Sonata em exemplos do repertório clássico 

 

Descrição

Esta aula serviu essencialmente o propósito de introduzir à turma o conceito de 

Acordes Alterados, com foco sobre o acorde de 6ª Napolitana. Contudo, a aula não se incidiu 

desde logo sobre este conteúdo. 
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Antes de mais, a lição iniciou-se com uma pequena conversa, abrangida a todos os 

alunos da turma, sobre a realização/apresentação das respetivas PAA (Provas de Aptidão 

Artística). Não possuindo obrigação direta de, o professor Nuno Jacinto optou por perder um 

pouco do início da aula para se certificar que dava o apoio necessário aos seus alunos na 

conceção individual dos temas das PAA. Foram ainda esclarecidas dúvidas do ponto de vista 

da estrutura e processo de trabalho para cada um dos projetos. Pareceu-me bastante 

pertinente iniciar a aula nestes modos, uma vez que a grande parte dos alunos da turma terá 

de redigir, apresentar e defender a prova no final do ano. Aparentavam ainda, em geral, uma 

certa debilidade sobre a escolha do tema do projeto, o que torna ainda mais relevante o apoio 

voluntariamente dado pelo docente à turma. Salvaguardo ainda a sua preocupação por levar 

os seus alunos a considerar incluir nos temas dos trabalhos conteúdos relacionados com a 

música do séc. XX, que geralmente é uma área do conhecimento musical pouco explorada no 

ensino artístico especializado de Música. 

Seguiu-se a correção de um exercício de harmonia a 4 vozes sobre uma melodia em 

Mi menor. O exercício tinha ficado como “trabalho para casa” da aula anterior e a sua correção 

consistiu na ida de um dos alunos da turma ao quadro para demonstração da resposta por si 

desenvolvida. Apenas um dos exercícios foi corrigido neste formato, mas através dele criou-

se o espaço ideal para a discussão, debate e apresentação de novas soluções entre toda a 

turma, enquanto se reviam conceitos e aplicações ao nível das funções harmónicas, 

cadências e tonalidades modulatórias (próximas). De denotar que, enquanto o aluno escrevia 

a sua resposta inicial no quadro, o professor fazia questão de passar, ainda que de leve, por 

todas as mesas da sala, na procura por identificar/resolver problemas/dúvidas de caráter 

específico nos restantes alunos da turma. 

Após correção do exercício, iniciou-se a exposição da nova matéria, em torno dos 

Acordes Alterados. Foi dada uma ideia geral pelo professor sobre as funções e forças desta 

tipologia de acordes no contexto harmónico-tonal e, apesar de terem sido também 

mencionados os acordes de 6ª Aumentada, optou-se por continuar a orientar a aula apenas 

em torno do acorde de 6ª Napolitana. Foi distribuída uma ficha informativa, sobre o cariz 

particular deste acorde, com exemplos claros do repertório e, enquanto esta era lida pelos 

alunos da turma, o professor esforçava-se por explicitar da forma mais clara e eficiente 

possível os conceitos, nomenclaturas e aplicações práticas do acorde. De salientar que o 
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docente Nuno Jacinto procurou ainda por interagir com variados alunos durante a exposição 

teórica dos conteúdos, quer pelas perguntas e dúvidas que propositadamente ia colocando, 

quer pelo pedido de leitura alternada que propôs à turma da ficha informativa distribuída. 

Sucedeu-se um momento de prática direta em aula do acorde de 6ª Napolitana, sobre 

harmonização a 4 vozes de alguns pequenos excertos de baixo cifrado, tanto em tonalidades 

menores como maiores. A aplicação sobre tonalidades menores foi claramente privilegiada, 

e muito bem, já que a facilidade alheia à aplicação da 6ª Napolitana nesse contexto modal 

beneficiou a aprendizagem técnica dos alunos. Durante todo o processo, foi sempre tido o 

cuidado pela distribuição das vozes de uma forma acusticamente idiossincrática. Após algum 

tempo de prática, foi realizado um intervalo de cerca de 10 minutos. 

Regressados os alunos à aula, e para terminar, o professor optou por fazer revisões 

sobre a Forma-Sonata, ou Allegro de Sonata. Considerando todas as problemáticas 

levantadas pelo Covid-19 nos últimos meses do ano letivo anterior, verificava-se ainda em 

toda a turma problemas de compreensão básica desta matéria, que por si só é de imensa 

relevância analítica e musical. Assim, o professor começou por reexpor os conteúdos da 

Forma-Sonata desde a sua base, recorrendo a uma espécie de “ditado explicativo”, em que os 

alunos copiavam para o caderno aquilo que o professor ia proferindo sobre a matéria 

enquanto este, simultaneamente, explicava e justificava passo a passo tudo aquilo que ia 

dizendo. Foi também distribuída uma ficha com o esquema estrutural da Forma-Sonata 

totalmente explicitado. Para completar a introdução à revisão desta matéria, foi ainda ouvido, 

com acompanhamento da partitura (também distribuída pela turma), o 1º andamento da 

Sonata nº1, em Fá menor, op.2 (nº1) de Ludwig van Beethoven. 

Para casa, foi pedido que os alunos identificassem a “Exposição” e seus constituintes 

no exemplo musical escutado, bem como que praticassem as aplicações da 6ª Napolitana de 

acordo com alguns exercícios dados, sobre baixo cifrado. Foram ainda marcadas as provas 

de análise e de técnicas da disciplina para o 1º Período, a serem realizadas no dia 28 de 

Novembro.
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2. Relatório – aula assistida nº2 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 07/11/2020 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 10 

Regime: Presencial

Conteúdos/Sumário 

• Continuação da discussão sobre os temas das PAA dos alunos 

• Correção dos “trabalhos para casa” de harmonização 

• Acordes Alterados: as 6ª Aumentadas Italiana, Francesa e Alemã 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Identificar tonicizações e modulações a tons próximos 

• Executar exercícios de harmonia a 4 vozes com baixo cifrado e/ou melodia dada utilizando ainda 

algumas das novas técnicas abordadas 

• Identificar acordes de 6ª Aumentada 

• Iniciar-se na utilização de acordes de 6ª Aumentada em contexto prático 

 

Descrição

A aula inicia-se, desde logo, com um pedido da parte do prof. Nuno Jacinto para que 

um dos alunos se desloque ao quadro, a fins de demonstrar a sua proposta de solução para 

os exercícios de harmonia que ficaram por resolver em casa. 

Enquanto o aluno voluntário redigia no quadro, tarefa que pode ainda levar um certo 

tempo a concretizar, o docente foi preenchendo o tempo voltando a insistir com toda a turma 

sobre as PAA (Provas de Aptidão Artística). Interessava-lhe perceber, acima de tudo, se as 

conceções dos temas por parte dos alunos iam no “bom caminho” ou se, pelo contrário, 

apresentavam-se ainda frágeis, à semelhança das semanas anteriores. Toda esta conversa 
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foi realizada em jeito informal, com risadas à mistura, até porque à hora e dia destas aulas 

(8:30 de Sábado) verifica-se maior produtividade na aprendizagem dos alunos quando as 

abordagens pedagógicas por parte do professor são tudo menos densas, sobretudo no 

primeiro bloco de 45 minutos. Verificou-se ainda que uma grande parte dos discentes 

pareciam já seguros quanto ao tema a abordar nas respetivas PAA. 

Entretanto, o aluno no quadro acabara de transcrever a sua solução. Não aparentavam 

ser exercícios de harmonia a 4 vozes complicados, mas obrigavam os alunos a um 

conhecimento minimamente seguro de todas as técnicas de harmonização tonal que 

conheciam até então, incluindo os acordes de 6ª Napolitana e sua justa aplicação. Este 

conjunto de exercícios, em Ré menor, permitiram ainda que o professor Nuno Jacinto fizesse 

uma revisão/reforço sobre a prática de tonicizações e modulações a tons próximos, matérias 

que por vezes se tornam mais “distantes” que outras aos alunos, por serem até das últimas 

técnicas a abordar no 2º ano. Foram ainda reforçados conhecimentos associados à boa 

escrita de cifras e à correta aplicação do movimento cadencial 6/4. 

Uma vez corrigidos os exercícios propostos para casa, procedeu-se à continuação da 

aprendizagem sobre as diferentes abordagens e potenciais técnicos relacionados com a 

temática dos Acordes Alterados. Se até aqui o foco foi, essencialmente, realizado sobre o 

Acorde de 6ª Napolitana, faltava agora um foco especial sobre os Acordes de 6ª Aumentada. 

À semelhança das abordagens pedagógicas sobre a 6ª Napolitana, foi distribuída pela turma 

uma ficha informativa detalhada com diferentes excertos do repertório exemplificando a 

forma justa de prática sobre esta tipologia de acordes. Foi também pedido pelo docente que 

alguns alunos da turma procedessem à leitura da ficha informativa em voz alta, ora um lendo 

apenas uma frase, ora outro um parágrafo inteiro.... Enquanto estes discentes procediam à 

leitura da ficha, o professor procurava complementar a aprendizagem com uma explicação 

clara e eficaz dos conceitos, nomenclaturas e aplicações práticas dos Acordes de 6ª 

Aumentada. De salientar a sua abordagem pedagógica, em jeito cómico de paródia, ao atribuir 

a cada um destes Acordes um trejeito estereotipado do seu país correspondente (exemplo da 

associação da 6ª Italiana à Pizza Margherita). Tanto a sua voz como a sua linguagem corporal 

contribuíram para uma acentuação do carácter cómico que pretendia, ajudando os alunos a 

distinguir de forma clara os diferentes Acordes de 6ª Aumentada. 
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Foram ainda analisados 3 pequenos exemplos dos excertos de repertório presentes 

na ficha (Beethoven, Mozart e Haydn, um de cada, respetivamente) para que os alunos 

pudessem colmatar quaisquer dúvidas que tivessem numa primeira abordagem analítica 

sobre a aplicação prática destes acordes. Concretamente no exemplo de Haydn, alguns 

compassos do 2º andamento do Quarteto de Cordas em Ré Maior, op.64 (nº5), foi ainda 

possível rever alguns conteúdos sobre figurações/ornamentações, nomeadamente retardos, 

antecipações e notas de passagem acentuadas. Após a observação/análise destes pequenos 

excertos, procedeu-se à realização de um intervalo de cerca de 10 minutos. 

No início da segunda parte da aula, verificou-se que já só restavam apenas cerca de 

30 minutos para a conclusão da lição, pelo que o professor Nuno Jacinto optou por dedicar 

este último momento à prática técnica dos Acordes de 6ª Aumentada sobre harmonização a 

4 vozes (de um conjunto de baixos cifrados). Uma grande parte dos exercícios foi realizada 

sobre tonalidades menores, já que, à semelhança da 6ª Napolitana, as 6ª Aumentadas são 

mais facilmente aplicadas de forma correta sobre esse contexto modal específico. Não 

obstante esse fator, as tonalidades maiores foram também exploradas e, em todos os 

exercícios, privilegiou-se o cuidado pela construção acusticamente equilibrada dos acordes. 

Houve ainda tempo para que o professor Nuno Jacinto pudesse desmistificar a importância 

de um outro Acorde de 6ª Aumentada – a 6ª Suiça – que por derivação enarmónica da 6ª 

Alemã, e de resolução equivalente, não apresenta quaisquer consequências práticas de 

relevância.
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3. Relatório – aula assistida nº3 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 21/11/2020 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 9 

Regime: Presencial 

Conteúdos/Sumário 

• Revisões finais para as provas de análise e de técnicas a realizar na semana seguinte 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Identificar tonicizações e modulações a tons próximos 

• Executar exercícios de harmonia a 4 vozes com baixo cifrado e/ou melodia dada utilizando ainda 

algumas das novas técnicas abordadas 

• Identificar a estrutura da Forma-Sonata em exemplos do repertório clássico 

 

Descrição 

Esta aula foi dedicada exclusivamente à revisão dos conteúdos abordados à disciplina 

até então, já que a turma tinha marcada as provas finais do período, tanto de análise como de 

técnicas composicionais, para a semana seguinte, no dia 28 de Novembro. 

De denotar que a hora definida para o início da aula foi adiantada 10 minutos, isto é, 

das 8:30 para as 8:20 de Sábado. Tal sucedeu-se em virtude dos constrangimentos levantados 

pelo novo estado de emergência, face ao combate/controlo da pandemia COVID-19, que 

proibia a circulação entre concelhos a partir das 13:00 de qualquer fim-de-semana. Deverá ser 

acrescentado, ainda a este propósito, que 2 dos alunos da turma se encontravam já em 

isolamento profilático, sobre suspeitas de infeção, pelo que o prof. Nuno Jacinto preparou, ao 

início da classe, uma câmara com vista para o quadro e piano da sala de aula, transmitindo 
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assim a aula em direto para estes alunos em quarentena, na procura por evitar que perdessem 

uma aula tão importante de revisão dos conteúdos. 

Uma vez concluídos os preparativos, a aula iniciou-se com o prof. Nuno Jacinto a 

expressar de forma clara quais os objetivos cuja correspondência seria esperada para 

obtenção de um resultado positivo nas provas a realizar. Uma vez delineados, iniciou-se a 

prática conjunta e simultânea sobre cada um destes, ao mesmo tempo que se 

reviam/discutiam todos os conteúdos. 

Do primeiro objetivo delineado, era pedido que os alunos soubessem identificar, cifrar 

e aplicar em contexto prático os Acordes Alterados que foram lecionados desde o início do 

ano, isto é, o Acorde de 6ª Napolitana e quaisquer um dos Acordes de 6ª Aumentada 

aprendidos. Foram realizados pequenos exercícios em diversas tonalidades para cimentar 

estes conteúdos, com o docente reafirmando a importância de reconhecer os diferentes 

aspetos alheios à compreensão e aplicação destes acordes de maneira minimamente 

sublime. De realçar ainda que, ao contrário das primeiras abordagens feitas em aula, era agora 

pedida a aplicação destes acordes maioritariamente sobre o modo maior, que requererá, 

necessariamente, mais alterações estranhas à tonalidade. Era o dificultar do exercício com 

vista a um reforço sólido destes conteúdos. 

O segundo objetivo delineado para as provas assentava sobre a capacidade de análise 

dos alunos sobre excertos de Corais de Bach. O prof. Nuno Jacinto considerou que fazia falta 

perder um pouco mais de tempo na avaliação/observação do desempenho dos alunos sobre 

os conteúdos harmónicos do ano escolar anterior, uma vez que é em Bach que podemos 

encontrar parte dos melhores exemplos para um estudo sólido daquilo que é a base da 

harmonia tonal. Foi analisado um excerto em Lá Maior, bastante variado nas técnicas 

composicionais que o perfaziam. Foi pedido aos alunos que identificassem um pouco de tudo 

no excerto, incluindo cifragens do baixo, funções dos acordes, tipos e qualidades das 

cadências, tonicizações, modulações, entre outros. 

O terceiro objetivo apontado dizia respeito à elaboração de um Coral a 4 vozes a partir 

de um baixo cifrado. O docente optou por não trabalhar, e por consequência não avaliar, a 

capacidade de harmonização dos alunos partindo apenas de uma melodia dada. Ainda assim, 

as cifras do baixo demonstraram que aos alunos era invocado um conhecimento sólido na 

aplicação de todos os recursos técnico-composicionais apreendidos até então, incluindo, 
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como esperado, do Acorde de 6ª Napolitana e dos Acordes de 6ª Aumentada. Foram 

propostos dois exercícios nas tonalidades de Dó# menor e de Si Maior, respetivamente, 

demonstrando ainda que era esperado que os alunos soubessem harmonizar baixos cifrados 

em tonalidades já com uma boa quantidade de alterações nas suas armações de clave 

correspondentes. Apenas um dos exercícios foi realizado (Dó# menor), sendo que o outro 

exercício (Si Maior) terá ficado para casa como estudo/preparação para a harmonização da 

prova de técnicas composicionais. Concluído este último momento de prática de construção 

harmónica, foi realizado um intervalo de cerca de 15 minutos. 

A segunda parte da aula prosseguiu com as revisões para as provas a realizar na 

semana seguinte através do quarto e último objetivo: análise da Forma-Sonata (ou Allegro de 

Sonata). Foi distribuída por toda a turma a partitura do 1º andamento da Sonata nº5, em Sol 

Maior, k.283, de Wolfgang Amadeus Mozart e, após uma primeira audição, foi dado um tempo 

aos alunos para que pudessem individualmente identificar as partes e subpartes da estrutura 

da Forma-Sonata no exemplo com que se deparavam. Também lhes foi ainda pedido que 

detetassem, neste processo de descodificação e análise, qual o esquema de tonalidades 

presente ao longo do andamento. Terá uma certa piada referir que o prof. Nuno Jacinto tinha 

já marcado de antemão na partitura distribuída pela turma as diferentes componentes da 

Forma-Sonata, incluindo o sítio exato em que começavam e acabavam. Curiosamente, 

nenhum aluno da turma foi capaz de reparar neste facto, o que automaticamente induziu o 

docente a reafirmar que a atenção ao enunciado das provas não deveria nunca ser 

desprezada. A aula concluiu-se com um último pequeno momento de exposição de dúvidas 

por parte de alguns discentes.
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4. Relatório – aula assistida nº4 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 20/02/2021 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 11 

Regime: À Distância 

Conteúdos/Sumário 

• Orientações e elucidações sobre o novo formato de aulas à distância 

• Revisões sobre as técnicas harmónicas abordadas: Acordes Alterados, Misturas Modais e 9ª da 

Dominante 

• Sobre os medos e ansiedades no ingresso ao Ensino Superior 

• Lied Alemão: Reforços e revisões 

• O Lied Estrófico Simples 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Identificar tonicizações e modulações a tons próximos 

• Executar exercícios de harmonia a 4 vozes com baixo cifrado e/ou melodia dada aplicando ainda 

algumas das técnicas harmónicas do Período Romântico 

• Compreender o conceito de Canção (Lied) e distinguir as suas diferentes configurações 

• Saber relacionar, na Canção, a Música com o seu respetivo Texto/Poema 

 

Descrição

A primeira aula novamente lecionada pelo prof. Nuno Jacinto, depois de um conjunto 

de aulas por mim ministradas entre Dezembro, Janeiro e Fevereiro, realizou-se à distância. 

Como sabido, tal deveu-se às restrições impostas pelo Governo Português em pleno estado 

de emergência, nomeadamente o impedimento de realização de aulas presenciais, por forma 

ao combate/controlo da situação pandémica em Portugal a cabo da COVID-19. Efetivamente, 
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a partir daqui todas as restantes lições foram dadas sobre esta “nova realidade”, sendo que 

só a partir do dia 19 de Abril foi permitido ao ensino secundário, e por consequência ao ensino 

de Análise e Técnicas de Composição, um regresso à “normalidade”. 

Assim sendo, uma primeira parte da aula foi dedicada à facilitação de algumas 

orientações pelo docente por forma a que a turma pudesse compreender de que 

maneiras/configurações se iriam constituir este novo conjunto de aulas à distância. Foi 

explicado que todas as aulas seriam ministradas através da plataforma Zoom, mas a grande 

parte da comunicação assíncrona realizar-se-ia via Microsoft Teams, onde uma “equipa” fora 

propositadamente criada para a partilha de fichas informativas, fichas de exercícios, 

propostas de soluções aos exercícios pelos alunos, correções dos trabalhos de casa, entre 

outros… 

Após este primeiro momento de orientação, iniciou-se uma revisão sobre os 

conteúdos harmónicos abordados desde o início do ano, nomeadamente as Misturas Modais 

e os Acordes Alterados (6ª Napolitana e 6ª Aumentadas). Para isso, corrigiu-se o trabalho que 

tinha ficado para casa da aula da semana anterior, isto é, os exercícios 1.1 e 1.2 da “Ficha de 

Trabalho nº3” por mim concebida (anexo 14). Todos os exercícios foram corrigidos em tempo 

real, via Microsoft Teams, com o docente compartilhando o ecrã do seu computador para toda 

a turma e escrevendo diretamente sobre o enunciado do exercício de acordo com as 

propostas e soluções dos alunos. Diga-se que a participação dos alunos foi, em geral, 

bastante ativa, sendo que também era procurado pelo docente envolver toda a turma na 

apresentação de respostas para os exercícios. O professor dispunha ainda de um piano 

eletrónico no espaço por ele utilizado para lecionar a aula à distância, pelo que foi possível 

reforçar auditivamente os resultados harmónicos dos exercícios e a orientação das respostas 

dos alunos. 

Dever-se-á acrescentar que foi perdido um tempo considerável da aula só neste 

momento de revisão. Contudo, foi mais que pertinente, já que se percebia que certos tópicos 

destas abordagens harmónicas, sobretudo as referentes aos Acordes Alterados, estavam 

ainda pouco asseguradas numa boa parte dos discentes. Assim, notou-se um trabalho 

extensivo sobre a revisão destes conteúdos, com o docente, inclusive, de regresso a um 

reforço sobre as bases fundamentais para a boa aplicação destes recursos. Houve ainda 
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tempo, no último exercício, para revisitar um pouco das aplicações da 9ª da Dominante, sendo 

que, findadas as revisões, foi realizado um intervalo de cerca de 10 minutos. 

A segunda parte da lição foi essencialmente dedicada à matéria de análise que tinha 

sido introduzida por mim já na semana anterior: o Lied Alemão. Foi aliás gracioso que, durante 

o intervalo, o prof. Nuno Jacinto tenha colocado música ambiente, em jeito de intermission, 

como alusão à matéria que seria dada de seguida. Era Das Wandern, do ciclo de canções Die 

Schöne Müllerin, D.795, op.25 (nº1) de Franz Schubert. Verificou-se ainda curioso perceber 

como se iniciou este 2º momento da aula, em nada relacionado com o Lied Alemão. 

Após o intervalo, o docente começou por questionar os alunos sobre os medos e 

ansiedades no ingresso ao Ensino Superior, já que a grande parte da turma se encontrava no 

12º ano, importante fase de transição. A verdade é que uma considerável “maquia” dos 

discentes apresentava dúvidas sobre que caminhos percorrerem após a conclusão do ensino 

secundário. Observou-se este clima, um pouco ansioso, tanto nos alunos do regime supletivo 

como nos do regime articulado, quer intencionassem prosseguir os estudos musicais ou não. 

Do “nada”, um momento da aula que se afigurou de grande relevância, cimentado pelos 

conselhos do prof. Nuno Jacinto na tentativa por aliviar os medos e pressões dos alunos 

quanto à decisão que os esperava no futuro próximo. São estes os reforços nas relações 

professor-aluno que fazem a diferença. 

Como já acima referido, sucedeu-se uma exposição relacionada com a temática do 

Lied Alemão. Antes de mais, foram revisados quer a definição própria deste género musical, 

quer as diferentes tipologias que podemos encontrar para classificá-lo. Esta apresentação foi 

ainda complementada com uma pequena introdução ao período Romântico e caracterização 

geral dos seus artistas, sendo que se seguiu uma discussão sobre dois exemplos práticos de 

Schubert para auxílio na compreensão dos conteúdos. Falou-se novamente do Erlkönig, D.328, 

op.1, como exemplo de Lied de Melodia Contínua e da importância da relação entre Música e 

Texto, mas a grande parte de toda a exposição sobre o Lied Alemão nesta aula foi dedicada à 

canção Mit dem grünen Lautenbande, do ciclo de canções Die Schöne Müllerin, D.795, op.25 

(nº13). Foi lida, por alguns alunos, uma tradução portuguesa do poema desta canção 

específica, facultada pelo docente, seguida de uma discussão coletiva na procura pelos 

significados e simbolismos que lhe eram inerentes (ao poema). Sem dúvida um momento 

importante para um enquadramento justo das temáticas abordadas na canção, teve na sua 
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consequência uma audição final da obra com acompanhamento da partitura. Depressa, os 

alunos compreenderam que se tratava de um Lied Estrófico Simples, reforçando assim, 

através da abordagem prática, a compreensão em volta desta tipologia específica de canção. 

Não restou muito tempo para uma análise musical aprofundada deste Lied mas, de qualquer 

das formas, o docente nunca aparentou ter esse objetivo final ponderado. 

 Finalizando a classe, foi apresentado pelo professor à turma o trabalho de casa a 

realizar para a próxima semana: uma análise, via questionário online (Microsoft Teams), de 

um Lied de Schumann, que propunha uma investigação quer de um ponto de vista da relação 

Música-Texto, quer de um ponto de vista, um pouco mais detalhado, da identificação de certos 

aspetos harmónicos e texturais nele patentes.
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5. Relatório – aula assistida nº5 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 27/02/2021 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 11 

Regime: À Distância 

Conteúdos/Sumário 

• Conversas informais e reforço das orientações sobre o novo formato de trabalhos e exercícios a 

realizar em regime à distância 

• Processos de modulação a tons afastados: Uma introdução 

• Modulações a tons afastados por Nota Comum 

• Modulações a tons afastados por Troca de Modos 

• Correção do trabalho de casa: Reforços e revisões sobre Lied 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Identificar tonicizações e modulações a tons próximos 

• Iniciar-se na descodificação e utilização de processos simples de modulação a tons afastados 

• Executar exercícios de harmonia a 4 vozes com baixo cifrado e/ou melodia dada aplicando ainda 

algumas das técnicas harmónicas do Período Romântico 

• Compreender o conceito de Canção (Lied) e distinguir as suas diferentes configurações 

• Saber relacionar, na Canção, a Música com o seu respetivo Texto/Poema 

 

Descrição

A presente aula testemunhou, durante o seu início, alguma falta de pontualidade por 

parte de uma considerável quantidade de alunos da turma. Apenas se pode especular, mas o 

facto destas lições terem início às 8:30 de Sábado e, ao mais agora, sobre um novo regime de 

aulas à distância, pode veramente constituir um par de justificações válidas para tais 
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eventualidades. Assim, enquanto esperava por uma “audiência” maior, o professor Nuno 

Jacinto foi conversando informalmente com os alunos já presentes, sobre Música e não só. 

Aproveitou também para verificar com os discentes (e, entretanto, com os outros que iam 

chegando) se teria havido problemas de cariz técnico no processo de realização do trabalho 

de casa pedido na semana anterior. Recorde-se que a proposta assumia um formato de 

questionário online, via Microsoft Teams, sobre a análise concreta de alguns elementos de 

um Lied de Schumann. Nenhum elemento da turma presente teve quaisquer problemas no 

processo de resolução online do trabalho. 

Em jeito dinâmico, e uma vez chegada a grande parte dos discentes, o professor Nuno 

Jacinto deu a escolher à turma se deveria iniciar a aula com a correção do trabalho de casa 

e, portanto, com um momento mais profundo de análise musical, ou se, ao invés, deveria 

começar com uma apresentação de nova matéria relativa a técnicas composicionais. A 

maioria ganha, e foi decidido que a classe iniciar-se-ia com a exposição de novos conteúdos 

técnicos, que o professor fez saber desde logo estarem relacionados com formas e processos 

diversos de modulação a tons afastados. 

Evidentemente, não se abordaram todos os processos concebíveis, era suposto que 

esta aula fosse apenas uma introdução a este tópico. Assim, o docente começou por explicar 

o conceito de “tons afastados”, procurando ainda decifrar como é que parte destas técnicas 

de modulação poderão ter surgido, através de um reforço sobre o seu enquadramento e 

práticas prevalentes no Período Romântico. Após esta breve contextualização, foram 

mencionados, e um pouco discutidos, vários destes processos técnicos de modulação, mas 

o enfoque foi realizado sobre dois em específico: Modulação a tons afastados por Nota 

Comum e Modulação a tons afastados por Troca de Modos. Ambos os processos foram 

aprofundados o suficiente para que os alunos pudessem começar a praticá-los de forma 

independente, sempre com direito à demonstração das suas possibilidades harmónicas pela 

mão do professor, que ia escrevendo várias soluções para cada um destes processos em 

partitura e partilhando em simultâneo o ecrã do seu computador com toda a turma. Dever-se-

á referir que o docente procurou sempre envolver toda a turma no processo de descodificação 

prática destas duas técnicas, questionando praticamente todos os alunos sobre que 

propostas ou soluções se poderiam encontrar para um encontro de respostas viáveis aos 

exemplos dados. Por último, mencione-se ainda que, como estratégia para uma aprendizagem 
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inicial mais clara, o professor optou por exemplificar ambos os processos partindo sempre 

ou da tonalidade de Dó Maior ou da de Lá menor, que por natural exclusão de alterações na 

armação de clave, afiguram-se veículos exímios para uma primeira aprendizagem de técnicas 

mais complexas de forma menos confusa. 

Depois de apresentadas as duas técnicas de Modulação a tons afastados no coletivo 

da turma, foi pedido que os estudantes experimentassem individualmente estes novos 

recursos técnicos através de uma pequena tarefa de aula. Foram dados 15 minutos para que 

cada elemento da turma pudesse praticar os conteúdos com relativa calma e, durante o 

processo, o professor esteve sempre atento às necessidades ou dúvidas individuais na turma, 

procurando apoiar a resolução da tarefa sempre que pertinente. Aproveitando ainda os 

recursos tecnológicos à disposição, o docente colocou em plano de fundo uma gravação de 

uma canção de Schumann, que não era nada mais, nada menos, que a pertencente ao trabalho 

de casa ainda por corrigir. Haveria de ser explorada um pouco mais tarde, na segunda parte 

da aula: Zwielicht, do ciclo Liederkreis, op.39 (nº10). Findado o tempo planeado para a 

realização da tarefa, procedeu-se a uma correção em conjunto dos exemplos sugeridos por 

alguns dos alunos da turma. Seguiu-se um intervalo de cerca de 10 minutos. 

A segunda parte da aula compôs-se essencialmente da correção do trabalho de casa. 

Contudo, como esta correção tinha um enfoque analítico, foram ainda realizados reforços 

pelo docente sobre os conteúdos, nomeadamente do Lied Alemão, no sentido de os melhor 

assegurar na turma. Como já acima referido, o trabalho compunha-se de uma observação de 

certos elementos da canção Zwielicht de Robert Schumann. A abordagem tomada pelo prof. 

Nuno Jacinto foi muito semelhante à da aula anterior, com a orientação de um primeiro 

momento de compreensão da temática da canção, através da leitura e discussão do poema, 

um segundo de audição da obra e um terceiro, último, de análise de excertos específicos. 

Neste caso, todos os excertos observados compunham o trabalho de casa pedido, pelo que 

este terceiro momento afigurou-se não tanto um de pesquisa ou análise “em bruto”, mas sim 

de correção das respostas em coletivo, não obstante com direito a comentários por parte do 

docente. Por fim, como tarefa para a aula da semana seguinte, cada aluno ficou de propor 

exemplos, por eles compostos, dos processos de modulação a tons afastados explorados 

nesta lição.
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6. Relatório – aula assistida nº6 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 06/03/2021 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 12 

Regime: À Distância 

 

Conteúdos/Sumário 

• Lied Alemão: Reforços e revisões 

• O Lied Estrófico Variado 

• O Lied de Melodia Contínua 

• Revisões finais para as provas de análise e de técnicas a realizar na semana seguinte 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Compreender o conceito de Canção (Lied) e distinguir as suas diferentes configurações 

• Saber relacionar, na Canção, a Música com o seu respetivo Texto/Poema 

• Saber classificar diferentes tipos de texturas de acompanhamento no Lied 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Identificar e explicar processos de tonicização e modulação a tons próximos 

• Identificar e explicar processos simples de modulação a tons afastados 

• Saber distinguir a estrutura temática da Sentença e do Período 

• Compor material temático através de um elemento motívico previamente dado, tendo por base 

uma abordagem harmónica a 4 vozes e a aplicação de algumas das técnicas composicionais do 

Período Romântico 

 

Descrição 

Já que a aula da semana passada se iniciou com um momento extensivamente 

dedicado a algumas técnicas composicionais do Período Romântico, nomeadamente sobre 

parte dos processos de modulação a tons afastados, o docente decidiu abrir esta lição com 
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uma dedicação mais orientada à análise, continuando o estudo sobre o Lied Alemão. Dava 

para perceber que, até então, a temática do Lied era ainda muito “fresca”, parcialmente 

compreendida apenas na generalidade dos alunos da turma, portanto a decisão de dedicar 

uma grande parte da aula à análise de Lied pareceu mais que justificada. Antes da exposição 

de novos conteúdos analíticos, o docente fez ainda questão de relembrar aos alunos de que 

haveria teste de análise e de técnicas composicionais na semana seguinte, sendo que, no 

decorrer da aula, olhariam aos procedimentos para a realização das provas com maior 

detalhe. 

O trabalho sobre os novos conteúdos alheios ao Lied iniciou-se desde logo com uma 

análise a uma canção de Schubert: Trockne Blumen, do ciclo Die Schöne Müllerin, D.795, op.25 

(nº18). A abordagem analítica foi semelhante à que se tinha vindo a realizar em relação aos 

restantes Lieder já abordados. Começa-se com uma leitura do poema da canção, sendo que 

é sempre colocado em paralelo, através da partilha de ecrã, tanto a versão original, em 

alemão, como uma versão traduzida, em português. Depois de lido o texto, geralmente por um 

ou dois alunos, procede-se à análise dos seus conteúdos, quer do ponto de vista estrutural, 

quer do ponto de vista simbólico, das figuras de estilo e significados que lhe são inerentes. 

Uma vez verificado que os alunos possuem uma base satisfatória quanto à compreensão do 

poema, procede-se à audição da canção com acompanhamento da partitura. Além de 

reforçados os significados do texto pela observação direta da sua relação com a música que 

o enaltece, torna-se possível desde logo classificar o Lied quanto à sua tipologia. Neste caso, 

Trockne Blumen trata-se de um Lied Estrófico Variado. 

Depois de uma primeira escuta da obra, segue-se o momento de análise musical, 

nunca descorando, durante toda essa atividade, a correspondência entre a música e o texto. 

Deverá ser ainda referido que, desta vez, a análise a esta obra em particular foi 

consideravelmente mais aprofundada quando equiparada às elaboradas nas semanas 

anteriores. Além da investigação sobre momentos específicos desta canção, houve um 

enfoque considerável sobre a análise textural, com direito à revisão dos vários tipos de 

acompanhamento do piano idiossincráticos a este género musical. Ao mais, entendeu-se que 

este Lied era um excelente exemplo para revisão de muitas técnicas harmónicas já 

discorridas, incluindo as 6ª Aumentadas, as Misturas Modais e, claro, as Modulações a tons 

afastados, matéria exposta uma semana atrás que pôde aqui assistir ao seu reforço. 
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Depois de explorada Trockne Blumen, o docente optou por eleger um outro exemplo 

de Lied ainda para poder continuar a desenvolver com a turma o trabalho de análise “em 

mãos”. Desta vez, foi selecionado Der Wanderer, D.489, igualmente de Schubert, para 

observação. Percebe-se o intuito, porque o exemplo demonstrava ser uma excelente 

representação de um Lied de Melodia Contínua (ou Lied Desenvolvido). Assim, era claro que 

a intenção do docente fora sempre a de exemplificar aos alunos todos os tipos conhecidos 

de Lied Alemão através da verificação, pelo menos, de cada um dos seus exemplos (recorde-

se que o Lied Estrófico Simples formara parte do estudo na classe ao longo das últimas duas 

semanas e que o Lied Estrófico Variado acabara de ser verificado em Trockne Blumen). Há 

ainda que enaltecer a contínua riqueza destas canções ao nível dos conteúdos técnico-

composicionais, que permitem uma revisão de todos os conteúdos até aqui abordados nas 

aulas sobre essa área de estudo, senão de um ponto de vista de aplicação prática pelos 

alunos, de um ponto de vista de observação direta de excertos sublimes do Período 

Romântico. No final da análise a esta canção, cuja abordagem e condução foi em muito 

análoga à da canção anterior, foi realizado um intervalo um pouco mais longo, de cerca de 15 

minutos, para que os alunos pudessem repousar um pouco mais, depois de tamanha “lufada” 

analítica sobre Lied Alemão. Eram já cerca das 10:15, pelo que não restava muito tempo de 

aula para que esta terminasse. Mas notava-se entre os vários elementos da turma que um 

intervalo era necessário para poder continuar o trabalho de forma minimamente produtiva. 

A segunda parte da aula, sendo já por volta das 10:30, não foi muito grande. Quase se 

podia descrevê-la mais como “coda” do que como nova secção. Ainda assim, discutiram-se 

coisas importantes. No seguimento do prometido ao início da aula, o prof. Nuno Jacinto 

dedicou um pouco mais de tempo a explicar de que forma se procederia à realização das 

provas de análise e técnicas na semana seguinte. Foi mencionado que os enunciados seriam 

realizados através de um formulário próprio via Microsoft Teams, a ser divulgado aos alunos 

no dia da prova, sendo que o teste de análise cobriria maioritariamente a temática do Lied 

Alemão, enquanto que o de técnicas consistiria na composição livre de um tema e dos seus 

constituintes formais, melódicos, harmónicos, texturais, entre outros. Sobre este último ainda, 

foi mencionado pelo docente que apenas uma ideia motívica seria dada aos alunos, como 

ponto de partida para a elaboração do exercício. À parte desta atividade, seriam ainda 

incluídos na prova momentos próprios para testar a aplicação de Modulações a tons 
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afastados pelos discentes. Houve ainda tempo para realizar uma pequena revisão sobre a 

Sentença e o Período enquanto estruturas formais, uma vez que, aparentemente, seria pedido 

aos alunos que utilizassem uma destas duas opções na construção do tema para a prova de 

técnicas. 

Embora já ultrapassado o tempo espectável para o término da aula, foi ainda possível, 

da parte do docente, o esclarecimento de algumas dúvidas expostas por determinados alunos 

da turma.
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7. Relatório – aula assistida nº7 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 24/03/2021 

Duração: 135m 

Turma: 1º ano 

Nº de Alunos: 10 

Regime: À Distância 

Conteúdos/Sumário 

• Entrega e correção dos testes de análise e de técnicas composicionais 

• Auto e Heteroavaliação 

• Apresentação à turma dos “Dias da Composição” 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Ler e descodificar, na base, exemplos de notação medieval neumática 

• Identificar e classificar Modos Medievais e Eclesiásticos 

• Identificar e classificar Modos Rítmicos 

• Distinguir os diferentes estilos silábico, neumático e melismático de composição medieval 

• Compreender a estrutura e forma da Missa enquanto género musical 

• Enquadrar diferentes textos sacros e/ou melodias gregorianas no Ordinário ou Próprio da Missa 

• Descrever as estruturas macro e microconstituintes de diferentes melodias gregorianas 

• Contextualizar a época da Ars Antiqua do ponto de vista histórico, social e cultural 

• Distinguir diferentes tipos de Organum e alguns dos seus componentes essenciais 

• Elaborar linhas de Contraponto a 2 vozes, sobre um Cantus Firmus dado e alternado, de acordo 

com as regras da 1ª, 2ª e 3ª Espécie 

• Possuir capacidade autocrítica para se avaliar de forma justa e imparcial 

 

Descrição

A última aula da turma do 1º ano no 2º Período foi utilizada, essencialmente, para a 

entrega e correção quer da prova de análise como da prova de técnicas, realizadas online face 

ao regime de ensino à distância que vigorava na altura. A prova de análise traduzia-se sobre 

a forma de um questionário online, via Microsoft Teams, e a prova de técnicas assumia um 
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formato mais clássico de “ficha”, cujo enunciado fora disponibilizado, durante a prova, através 

da mesma plataforma digital. Também as notas foram lançadas do mesmo jeito, pelo 

Microsoft Teams, mas de forma a que os alunos apenas pudessem consultar as suas próprias 

notas, ato bastante lúcido da parte do prof. Nuno Jacinto, julgo. 

O docente aproveitou ainda este início de aula para questionar os alunos sobre as 

dificuldades gerais que encontraram nos testes. Aparentemente, houve algumas respostas 

secretamente partilhadas entre discentes no momento de realização das provas, ações 

tornadas óbvias, em primeiro lugar, por estarem erradas e, em segundo, por serem demasiado 

elaboradas e semelhantes entre si. Como poderá ser evidente, interessou ao docente perceber 

quem eram os alunos responsáveis pela “falcatrua” e, contudo, afirmou expressamente que 

não penalizaria nenhum deles, dadas todas as circunstâncias, a pior de todas sendo a atual 

situação pandémica. Quase parecia ter descoberto quem tinha copiado quem, mas uma vez 

que ninguém se denunciou explicitamente, prosseguiu para a correção das provas sem mais 

insistências. 

Iniciou-se, assim, a observação da prova de análise. Havia duas versões distintas do 

enunciado, apenas semelhantes em termos de estrutura geral. Face a isto, o docente decidiu 

proceder primeiramente à verificação total das respostas sobre a primeira versão e só depois 

das respostas sobre a segunda. Ao nível da compreensão exigida sobre os conteúdos, ambas 

as provas procuravam cobrir vários tópicos do programa do 1ºano de ATC, nomeadamente 

desde a época “clássica” do Canto Gregoriano ao período da Ars Antiqua. O enfoque dado a 

estes temas, aliás, era facilmente verificável através dos exemplos selecionados pelo docente 

para escrutínio dos alunos: na primeira versão, uma melodia gregoriana anónima sobre 

Sederunt Principes e o seu famoso contraparte escrito por Pérotin, enquanto que na segunda 

versão, um Alleluia Nativitas anónimo e um contraparte em Organum, também de Pérotin. 

Como já referido acima, a estrutura geral dos enunciados era aproximada, com questões por 

vezes até idênticas, sobre identificação de Modos Medievais ou Eclesiásticos, Modos 

Rítmicos, estilos e géneros musicais das obras, entre outros. Claro está que, apesar desta 

equivalência, as respostas consequentes afiguravam-se necessariamente diferentes de 

versão para versão, dadas as características musicais distintas das peças selecionadas para 

perfazerem os conteúdos a analisar. A correção desta prova foi feita conjuntamente com toda 

a turma, porquanto que o prof. Nuno Jacinto nunca fez por facilitar as respostas corretas sem 
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que pelo menos um dos alunos interviesse sobre cada questão refletida. Desta forma, todos 

os alunos, voluntária ou involuntariamente, acabaram por ser envolvidos diretamente na 

correção. 

Findado o escrutínio sobre as diferentes respostas à prova de análise, e sem realizar 

qualquer tipo de intervalo, procedeu-se à observação da prova de técnicas. A estrutura do 

enunciado era simples, mas clara: quatro exercícios no total, para a prática de Contraponto a 

2 vozes na 1ª, 2ª e 3ª Espécie, sendo que apenas no último exercício fora requerida a escrita 

da linha de contraponto abaixo do Cantus Firmus dado. Era ainda pedido que a turma 

identificasse os Modos Eclesiásticos patentes em cada um dos exercícios. Para cada aluno, 

o docente tinha já previamente realizadas várias anotações, registadas diretamente na 

partitura sobre as propostas de solução aos exercícios. Desta forma, e através do 

compartilhamento da tela, foi possível agilizar o processo de correção dos exercícios 

individuais de cada discente. Ainda assim, houve espaço para a discussão e comentário 

coletivo da turma sobre os diferentes trabalhos apresentados, posto que, com isto, também 

se possibilitou o reforço na capacidade de identificação de erros essenciais a evitar em 

próximas elaborações de contraponto, tais como paralelismos de 5ª ou 8ª, má 

preparação/resolução de dissonâncias, saltos melódicos invulgares de 7ª ou de 4ª 

aumentada, exagerada distância entre vozes, entre outros… 

Uma vez verificados todos os exercícios técnicos escritos pelos alunos, e sendo esta 

a última aula do 2º Período, procedeu-se à autoavaliação do desempenho individual de cada 

um deles durante este trimestre. Adquirindo um certo cariz de conversa entre docente-

discentes, esta atividade foi realizada em jeito informal, depois de descritas as diferentes 

ponderações na avaliação final do Período pelo prof. Nuno Jacinto. Salvaguarda para o facto 

de o professor ter optado por reduzir o peso total das notas das provas de 60% para 50%, 

mostrando valorizar bem mais o trabalho e empenho dos alunos ao longo desta época atípica 

de aulas online. Foi ainda realizada uma heteroavaliação, proveniente apenas do docente, 

comentando a nota que os alunos iam atribuindo a si mesmos ao longo dos seus discursos. 

No final das contas, as notas da turma rondaram entre o 10 e o 17, demonstrando uma 

heterogeneidade complexa nas posturas dos diversos discentes. 

Por fim, houve ainda tempo para que o docente mencionasse à turma a realização dos 

“Dias da Composição” na Academia, em regime online, por parte dos estagiários da disciplina 
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(incluindo eu) durante as férias da Páscoa, nomeadamente nos dias 30 e 31 de Março. Com 

esta “deixa”, acabei por intervir, não só reforçando o discurso do professor como também 

explicando, sobre linhas gerais, quais as atividades e conteúdos preparados para os alunos 

potenciais interessados em assistir.
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8. Relatório – aula assistida nº8 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 27/03/2021 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 10 

Regime: À Distância 

Conteúdos/Sumário 

• Entrega e correção dos testes de análise e de técnicas composicionais 

• Auto e Heteroavaliação 

• Do relembrar à turma dos “Dias da Composição” 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Compreender o conceito de Canção (Lied) e distinguir as suas diferentes configurações 

• Saber relacionar, na Canção, a Música com o seu respetivo Texto/Poema 

• Saber classificar diferentes tipos de texturas de acompanhamento no Lied 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Identificar e explicar processos de tonicização e modulação a tons próximos 

• Identificar, explicar e aplicar processos simples de modulação a tons afastados 

• Saber distinguir a estrutura temática da Sentença e do Período 

• Compor material temático através de um elemento motívico previamente dado, tendo por base 

uma abordagem harmónica a 4 vozes e a aplicação de algumas das técnicas composicionais do 

Período Romântico 

 

Descrição

A última aula da turma do 3º ano no 2º Período foi utilizada, essencialmente, para a 

entrega e correção tanto da prova de análise como da prova de técnicas, realizadas online 

face ao regime de ensino à distância que vigorava na altura. A prova de análise traduzia-se 

sobre a forma de um questionário online, via Microsoft Teams, e a prova de técnicas assumia 
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um formato mais clássico de “ficha”, cujo enunciado fora disponibilizado, durante a prova, 

através da mesma plataforma digital. À semelhança do sucedido com os alunos do 1º ano, as 

notas desta turma foram lançadas no Microsoft Teams, mas de tal forma que os alunos 

pudessem apenas consultar as suas próprias notas. 

De igual semelhança à correção das provas da turma do 1º ano ainda, o docente 

aproveitou o início de aula para questionar os alunos sobre as dificuldades gerais que 

encontraram nos testes, sobretudo na prova de análise. Curiosamente, parece que também 

nesta classe algumas respostas foram secretamente partilhadas entre discentes no momento 

de realização das provas. É talvez caso para dizer que a ocasião faz o ladrão, em regime de 

aulas à distância, não há muito mais que o docente possa fazer para tentar impedir este 

género de ocorrências, apenas penalizar, identificados os responsáveis. Contudo, não foi este 

o caso para tal, demonstrando que, realmente, há no prof. Nuno Jacinto uma paciência e 

compreensão louváveis sobre as ações dos alunos, sobretudo tendo em conta as condições 

mais precárias provocadas na aprendizagem pelo regime de aulas vigente. Nesse sentido, 

sem mais insistências, prosseguiu-se para a correção das provas. 

A prova de análise foi a primeira a ser observada. Havia três versões distintas do 

enunciado, apenas semelhantes em termos de estrutura geral. Perante este facto, o docente 

decidiu começar com a verificação total das respostas da primeira versão, só depois 

procedendo para a segunda e, por fim, para a terceira. Ao nível do domínio exigido sobre os 

conteúdos, as três provas procuravam dar cobertura total à temática do Lied Alemão, 

extensivamente abordada na turma ao longo das últimas semanas. O enfoque dado sobre 

este tópico era, aliás, facilmente verificável através dos exemplos selecionados pelo docente 

para escrutínio dos alunos: na primeira versão, a canção Seit ich ihn gesehen, do ciclo 

Frauenliebe und Leben, op.42 (nº1), de Robert Schumann; na segunda versão, Wie Melodien 

zieht es mir leise durch den Sinn, do conjunto Fünf Lieder, op.105 (nº1), de Johannes Brahms; 

na terceira versão, Du bist die Ruh, D.776, op.59 (nº3), de Franz Schubert. Como já referido 

acima, a estrutura geral dos enunciados era aproximada, com questões por vezes até 

idênticas, sobre identificação de Tonalidades Principais e respetivos Tons Modulatórios, 

Tipologia de Lied, descrições das Texturas da canção (incluindo do tipo de acompanhamento 

do Piano), relação entre Música-Texto, entre outros… Claro deverá estar, contudo, que apesar 

desta equivalência, as respostas consequentes afiguravam-se necessariamente diferentes de 



127 

versão para versão, dadas as características musicais distintas das peças selecionadas. Este 

aspeto destacava-se sobretudo sobre questões particulares de análise harmónica, mas dava 

para compreender que a seleção destes Lieder pelo docente tinha sido minuciosa, já que 

mesmo as características gerais, de canção para canção, eram praticamente contrárias entre 

si, complementares na garantia de cobertura de uma grande parte dos conteúdos 

relacionados com o Lied Alemão. A correção desta prova foi feita conjuntamente com toda a 

turma, porquanto que o prof. Nuno Jacinto nunca fez por facilitar as respostas corretas sem 

que pelo menos um dos alunos interviesse sobre cada questão refletida. Desta forma, todos 

os alunos, voluntária ou involuntariamente, acabaram por ser envolvidos diretamente na 

correção. 

Findado o escrutínio sobre as diferentes respostas à prova de análise, e sem realizar 

qualquer tipo de intervalo, procedeu-se à observação da prova de técnicas. A estrutura do 

enunciado era simples, mas clara: dois exercícios livres de harmonização a 4 vozes, com 

cerca de 4 a 6 compassos cada, para demonstração dos processos de Modulação a tons 

afastados conhecidos pela turma; um exercício de composição, a 4 vozes, de material 

temático através de um elemento motívico previamente dado, obedecendo obrigatoriamente 

a requisitos específicos do docente ao nível da estrutura frásica (Sentença ou Período) e ao 

nível de algumas técnicas harmónicas (9ª da Dominante, 6ª Aumentadas, entre outras) a 

utilizar. Foram apresentadas algumas das soluções dos alunos à turma, com direito a 

comentários pelo professor, demonstrando os pontos mais fortes e/ou mais fracos em cada 

um dos casos e sugerindo ainda respostas alternativas aos diferentes problemas. Apesar 

disto, para cada aluno, o docente tinha já previamente realizadas várias anotações, registadas 

diretamente na partitura, sobre as propostas de resolução dos exercícios. Desta forma, era 

possível aos alunos aceder a algum tipo de feedback personalizado, caso estivessem 

interessados em saber como melhorar as suas respostas ao enunciado. 

Uma vez verificados todos os exercícios técnicos escritos pelos alunos, e sendo esta 

a última aula do 2º Período, procedeu-se à autoavaliação do desempenho individual de cada 

um deles durante este trimestre. Adquirindo um certo cariz de conversa entre docente-

discentes, esta atividade foi realizada em jeito informal, depois de descritas as diferentes 

ponderações na avaliação final do Período pelo prof. Nuno Jacinto. Salvaguarda para o facto 

de o professor ter optado por reduzir o peso total das notas das provas de 60% para 50%, 
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mostrando valorizar bem mais o trabalho e empenho dos alunos ao longo desta época atípica 

de aulas online. Foi ainda realizada uma heteroavaliação, proveniente apenas do docente, 

comentando a nota que os alunos iam atribuindo a si mesmos ao longo dos seus discursos. 

No final das contas, as notas da turma rondaram entre o 9 e o 19, demonstrando uma 

heterogeneidade complexa nas posturas dos diversos discentes. 

Por fim, e já ligeiramente ultrapassada a hora de término da aula, houve ainda tempo 

para que o docente rapidamente relembrasse na turma a realização dos “Dias da Composição” 

na Academia, em regime online, durante as férias da Páscoa, entre os dias 30 e 31 de Março. 

Com esta “deixa”, acabei por intervir, não só reforçando o discurso do professor como 

também explicando, sobre linhas gerais, quais as atividades e conteúdos preparados para os 

alunos potenciais interessados em assistir.
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9. Relatório – aula assistida nº9 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 07/04/2021 

Duração: 135m 

Turma: 1º ano 

Nº de Alunos: 10 

Regime: À Distância 

 

Conteúdos/Sumário 

• Contraponto a 2 vozes na 4ª Espécie: Conceitos e Regras 

• Prática conjunta de Contraponto a 2 vozes na 4ª Espécie 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Identificar e classificar Modos Medievais e Eclesiásticos 

• Iniciar-se na justa compreensão do conceito e regras idiossincráticas ao Contraponto da 4ª 

Espécie a 2 vozes 

• Elaborar linhas de Contraponto a 2 vozes, sobre um Cantus Firmus dado e alternado, de acordo 

com as regras da 1ª, 2ª e 3ª Espécie 

• Iniciar-se na prática de Contraponto a 2 vozes, sobre um Cantus Firmus dado e alternado, de 

acordo com as regras da 4ª Espécie 

 

Descrição 

Era inaugurado o 3º Período para a turma do 1º ano. Depois de apenas uma semana 

de férias da Páscoa, prosseguia-se ainda em regime de ensino online, embora já se ouvisse 

falar o bastante, entre os meios de comunicação social, sobre o regresso presencial do ensino 

secundário às escolas, marcado para o dia 19 de Abril. Assim, o esperado seria o de 

“aguentar” com mais duas semanas de ensino (e estágio) à distância. 

O início desta aula não se deu propriamente na melhor das condições, uma vez que a 

plataforma Zoom, utilizada pelo prof. Nuno Jacinto para o ensino da disciplina, aparentava 

possuir alguns problemas logísticos. Decorreram vários minutos, praticamente meia hora, até 

que eu mesmo conseguisse “entrar” na aula, e houve relatos, por parte de alguns discentes 
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da turma, de se lhes suceder algo semelhante. Felizmente, uma vez garantido o meu acesso 

à aula, não houve quaisquer problemas em recuperar nas anotações o tempo de aula perdido. 

Acontece que o prof. Nuno Jacinto decidira dedicar a aula inteira à iniciação da prática 

de Contraponto a 2 vozes na 4ª Espécie, pelo que os 30 minutos que perdi corresponderam, 

fundamentalmente, a um primeiro momento de apresentação dos conceitos e regras 

idiossincráticos a esta prática. Apercebi-me disto porque esta mesma exposição, mencione-

se, decorria ainda no momento em que “entrei” na classe, embora já no final, com o docente 

compartilhando na tela do seu computador uma ficha informativa detalhada, por ele fabricada. 

Terminada a exibição teórica dos novos conteúdos, procedeu-se à realização de dois tipos 

diferentes de exercícios envoltos sobre esta matéria. 

Em primeiro lugar, um que o docente sistematicamente intitulara de “Olh’ó Erro!” No 

fundo, consistia na observação de alguns excertos de Contraponto a 2 vozes na 4ª Espécie, 

já previamente fabricados pelo professor, com o objetivo de identificar erros patentes neles, 

propositadamente lá colocados de antemão. Desta forma, e conforme se iam identificando 

todos os erros dos excertos, ia-se também revendo e reforçando as regras para a justa 

aplicação prática desta Espécie de Contraponto. Durante os vários exercícios desta atividade, 

ao todo seis, com o Cantus Firmus alternando entre a voz superior e inferior, foram vários os 

alunos da turma que participaram, com o professor preocupado (aliás, como sempre) em 

averiguar que todos os discentes se mantinham atentos e minimamente presentes no decorrer 

da “lavoura”. Diga-se, ainda, que este conjunto de exercícios se afigurou ótimo para a prática 

de identificação visual de intervalos, já que aos alunos era constantemente pedido que 

compreendessem as relações de consonância e dissonância entre as 2 vozes de Contraponto 

para o reconhecimento dos erros técnicos presentes. 

Em segundo lugar, e mal o docente percebeu que, de uma forma geral, o conhecimento 

das regras da 4ª Espécie estava assegurado, conduziu-se a aula para um momento de prática 

contrapontística sobre esta nova matéria. Ainda assim, toda esta atividade foi realizada em 

conjunto, com o apoio constante do prof. Nuno Jacinto, que à semelhança do conjunto de 

exercícios anteriores, continuava na procura por envolver os alunos, um a um, na busca pelas 

soluções aos problemas propostos. Foram realizados dois exercícios neste seguimento, 

através de um único Cantus Firmus em modo Jónico que a turma assim identificou, em 

antemão à prática, a pedido do professor. A estrutura dos exercícios era simples, sendo que 
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no primeiro exercício o Cantus Firmus fora colocado sobre a voz inferior e, no segundo, sobre 

a voz superior. Cada aluno que interveio não sugeriu mais que um compasso na construção 

do contraponto, sendo que, de cada vez que um exercício era completado, o docente procedia 

a um comentário final sobre a solução, indicando os momentos mais fortes, mas também os 

mais fracos, e como proceder para a sua melhoria. A certa altura, com o objetivo de tornar as 

propostas mais flexíveis, variadas e até mesmo mais musicais, foi sugerida à turma a 

utilização alternada da 4ª Espécie com a 2ª Espécie, desde que os discentes não 

esquecessem que a 4ª Espécie deveria sempre ser a técnica de contraponto prevalente na 

solução. Eram já cerca das 19:50 quando se decidiu realizar um intervalo de cerca de 10 

minutos, para que os alunos pudessem repousar um pouco. 

Assim que se iniciou a segunda parte da lição, já durante os últimos 20 minutos de 

duração prevista para a aula, procedeu-se à continuação da prática coletiva de Contraponto a 

2 vozes na 4ª Espécie. Apenas mais um exercício foi realizado, sobre o mesmo Cantus Firmus 

Jónico, agora colocado novamente na voz inferior, perfazendo assim um total de três 

exercícios práticos realizados densa e aprofundadamente. Terminada a atividade, foi ainda 

comunicado à turma o trabalho de casa a realizar para a próxima semana: dois exercícios de 

Contraponto a 2 vozes na 4ª Espécie a partir do Cantus Firmus Jónico já explorado, com 

alternância da sua colocação sobre a voz superior e a voz inferior.
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10. Relatório – aula assistida nº10 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 10/04/2021 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 11 

Regime: À Distância 

Conteúdos/Sumário 

• Uma “achega” sobre a ausência da turma aos “Dias da Composição” 

• Modulação a tons afastados por Enarmonia: Introdução aos conceitos e utilidades técnicas 

• Modulações Enarmónicas através da utilização do Acorde de 7ª diminuta 

• Modulações Enarmónicas através do Acorde de 6ª Aumentada Alemã / 7ª Dominante 

• Prática coletiva e individual dos processos de Modulação Enarmónica abordados 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Iniciar-se na descodificação e utilização de processos complexos de modulação a tons afastados 

(por enarmonia) 

• Compor material temático livre com base numa abordagem harmónica a 4 vozes e na aplicação 

de algumas das técnicas composicionais do Período Romântico 

 

Descrição

Era inaugurado o 3º Período para a turma do 3º ano. Sendo que, além desta, havia 

ainda mais uma aula online até ao regresso do ensino presencial, o prof. Nuno Jacinto 

começou por esclarecer que procuraria utilizar este último conjunto de aulas à distância, na 

essência, para “encerrar” o Período Romântico e fazer uma introdução geral à música do 

século XX. Esta decisão, que obrigaria a pôr de parte muito do repertório romântico que 

poderia ainda ser estudado, terá sido tomada em função do atraso da turma em relação ao 

programa da disciplina, maioritariamente causado pelas condições atípicas impostas face ao 
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combate à COVID-19. Nesse sentido, e uma vez que, em geral, a aprendizagem sobre a música 

do séc. XX continua ainda hoje deturpada, anunciou-se que o 3º Período seria inteiramente 

dedicado ao estudo deste grande tema. Faço uma salvaguarda à decisão do docente aqui, 

porque também eu concordo com ela, por muito difícil que fosse tomá-la, a longo prazo trará 

indubitavelmente mais vantagens aos discentes da turma no conhecimento geral que 

possuem sobre Música. 

Por falar em séc. XX, dever-se-á ainda mencionar que o professor aproveitou este 

primeiro momento da aula para dar um pequeno “raspanete” aos alunos. Acontece que 

nenhum dos discentes fez por comparecer aos “Dias da Composição”, cuja grande parte das 

atividades, organizadas pelos estagiários da disciplina (incluindo eu), concediam especial 

enfoque sobre a música do séc. XX e XXI. Ao que parece, apesar de poucas, o conjunto destas 

atividades provou ser bastante enriquecedor para todos os alunos que nelas participaram. 

Assim, foi constatado na aula pelo docente que foi um tanto vergonhosa a não assistência 

sequer de um único aluno desta turma a, pelo menos, uma pequena parte da totalidade do 

evento. Ao mais, o “ralhete” ganhara maior relevância pela constatação de que uma aluna do 

9º ano, sem quaisquer conexões para com a disciplina de ATC, assistira de livre vontade a 

todas as sessões organizadas, comprovando que não haveria quaisquer desculpas do foro 

banal para justificar a ausência total desta turma no evento. Uma vez transmitido o “recado” 

à turma, e não havendo nada mais a fazer sobre este assunto, prosseguiu-se com a 

continuação da exposição dos conteúdos abordados ainda antes do término do 2º Período. 

Falo, nomeadamente, dos processos de Modulação a tons afastados. 

Apenas mais um deles foi abordado, complexo na sua aprendizagem, mas necessário 

para um “encerramento” decente da matéria técnica do Período Romântico: Modulação a tons 

afastados por enarmonia. Estava visto que o trabalho sobre estes conteúdos cobriria toda a 

aula, e assim foi. Havia duas formas essenciais de elaboração deste processo de Modulação 

que o prof. Nuno Jacinto queria apresentar à turma. Uma delas era sobre a utilização do 

acorde de 6ª Aumentada Alemã como reescrita enarmónica do acorde de 7ª Dominante (ou 

vice-versa), outra era sobre a utilização do acorde de 7ª diminuta como reescrita enarmónica 

de si mesmo (dado o seu caráter estritamente simétrico). Assim, num primeiro momento 

preparatório, foi explicado à turma o conceito de enarmonia e a utilidade destes processos de 
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modulação para a criação de novas relações de imprevisibilidade harmónica na Música. Como 

é evidente, seguiu-se um momento de direta explicitação destes processos. 

Curiosamente, o professor optou por abordar, em primeiro lugar, as modulações 

enarmónicas por via da 7ª diminuta, e só depois por via da 6ª Aumentada Alemã / 7ª 

Dominante, mesmo que tal não se afigure cronológico ao nível da frequência com que estas 

técnicas eram aplicadas pelos diversos compositores da história. Dever-se-á ainda referir que, 

à parte desta exposição teórica, foram demonstrados na prática, sobre escrita em partitura e 

exemplificação ao piano, os resultados harmónicos destas técnicas, veículos de condução 

harmónica, como já dito, mais imprevisível. Foram utilizadas tonalidades menores nesta 

demonstração (torna-se mais fácil na compreensão pela ausência de tantas alterações à 

armação de clave respetiva) e, por consequência de toda a abordagem pedagógica, acabaram 

ainda por ser revistas noções e modos de construção quer do acorde de 7ª diminuta, quer do 

acorde de 6ª Aumentada Alemã. 

Para consolidação deste primeiro debruçar sobre os novos conteúdos, procedeu-se à 

realização coletiva de alguns modelos práticos que pudessem exemplificar da forma mais 

clara possível como e para que contextos pode fazer sentido aplicar estas técnicas de 

Modulação enarmónica. A postura do docente foi aquela a que a turma já estava habituada, 

preocupado com integrar todos os discentes na realização dos exercícios. De uma forma ou 

de outra, uma grande parte dos alunos acabou por intervir na procura por soluções e, na 

realidade, as intervenções foram bastante positivas em geral, demonstrando que todas as 

decisões tomadas pelo professor desde o início da lição, de um ponto de vista pedagógico, 

estavam agora a nutrir efeito. Refira-se ainda que, na procura por ir dificultando o trabalho 

dos alunos passo a passo, se optou por realizar, a princípio, exercícios em tonalidades 

menores e, após verificada uma segurança maior da parte destes sobre a matéria, exercícios 

sobre tonalidades maiores. Durante este trabalho, foi sugerido por um dos alunos a realização 

de um intervalo de 10 minutos, a que o docente acedeu de bom grado. 

Para a segunda parte da aula, procurou-se continuar a prática conjunta sobre estes 

processos de Modulação enarmónica, mas com especial enfoque na abordagem via acorde 

de 7ª diminuta. Em realidade, a utilização do acorde de 6ª Aumentada Alemã / 7ª Dominante 

para o processo modulatório tinha sido já explorada em quantidade satisfatória ainda antes 

do intervalo, pelo que o prof. Nuno Jacinto considerou estar em maior falta um debruçar 
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focado, agora, sobre o uso da outra vertente harmónica. Entretanto, uma vez considerado que 

a turma, em geral, possuía uma compreensão e domínio básico deste conjunto de técnicas, 

seguiu-se a realização de um exercício individual sobre a aplicação destes modelos. O 

trabalho a executar era simples: em cerca de 4 a 6 compassos, demonstrar como executar 

uma Modulação a tons afastados por enarmonia, tendo a 7ª diminuta como veículo para a 

condução do processo modulatório. Eram ainda dadas as tonalidades iniciais e finais do 

exercício, sendo que os alunos deveriam começar a resposta em Ré menor e encontrar uma 

forma de chegar a Si menor através da técnica enunciada. Foram dados 5 minutos para o 

fabrico de uma solução e, durante esse processo, os alunos tiveram direito a música de fundo 

para trabalhar – La Mer, L.111, de Claude Debussy – anunciando o advento de uma nova 

matéria, relacionada com a Música do séc. XX. 

Ultrapassado o tempo estipulado para a escrita dos exercícios, procedeu-se à 

correção de alguns deles, de modo a cimentar a aquisição-base deste novo conjunto de 

técnicas pela turma. Corrigiram-se 4 das soluções compostas pelos alunos e ainda houve 

tempo para que o docente pudesse apresentar uma ficha de exercícios, a realizar como 

trabalho de casa para a semana seguinte, sobre processos de Modulação enarmónica. 

Infelizmente, não houve já tempo que restasse para uma introdução à música do séc. XX, pelo 

que o docente prometeu que a próxima e última aula à distância teria uma focagem especial 

sobre este tema em particular.
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11. Relatório – aula assistida nº11 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 14/04/2021 

Duração: 135m 

Turma: 1º ano 

Nº de Alunos: 10 

Regime: À Distância 

Conteúdos/Sumário 

• Contraponto a 2 vozes na 4ª Espécie: Revisões dos Conceitos e Regras pela correção dos 

trabalhos de casa 

• Prática individual de Contraponto a 2 vozes na 4ª Espécie 

• Ars Nova: Uma Introdução 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Identificar e classificar Modos Medievais e Eclesiásticos 

• Compreender os conceitos e regras idiossincráticas ao Contraponto da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Espécie a 

2 vozes 

• Elaborar linhas de Contraponto a 2 vozes, sobre um Cantus Firmus dado e alternado, de acordo 

com as regras da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Espécie 

• Iniciar-se na compreensão da Ars Nova enquanto novo paradigma musical, reconhecendo os 

contextos históricos, compositores e técnicas composicionais mais essenciais 

 

Descrição

Na continuação da aprendizagem sobre os novos conteúdos abordados na semana 

anterior, esta aula iniciou-se com a correção dos trabalhos de casa de Contraponto a 2 vozes 

na 4ª Espécie. Como de costume, o professor compartilhou a tela do seu portátil com a turma, 

para que todos os alunos pudessem visualizar, opinar e corrigir os exercícios uns dos outros, 

mas ainda antes disso, houve espaço para uma pequena conversa informal com os discentes, 

enquanto era aguardado que os restantes membros da turma chegassem. Conforme iam 

chegando, ia sendo pedido pelo docente que cada um enviasse uma foto dos seus trabalhos 

de casa para a plataforma do Microsoft Teams, com vista à partilha de soluções entre classe. 



137 

Recorde-se que era pedido aos alunos a elaboração de duas soluções contrapontísticas sobre 

um Cantus Firmus Jónico, acima e abaixo deste, respetivamente. 

Uma vez enviadas as soluções para o espaço online designado, procedeu-se à 

observação conjunta dos trabalhos. Desta vez, o docente preferiu liderar a grande parte desta 

correção, questionando ou permitindo a intervenção de alguns alunos, mas não tanto como 

ao que nos tinha habituado. Não obstante, concentrou bastante desta fase da aula na revisão 

dos conceitos e regras do Contraponto da 4ª Espécie, tomando por base a então decorrente 

verificação dos exercícios. Refira-se ainda que o professor teve alguma dificuldade em obter 

um “à vontade” geral na turma para a partilha e observação das diversas soluções compostas. 

Percebia-se que havia uma certa vergonha, entre uma boa quantidade de membros da classe, 

para a exposição das suas respostas sobre o escrutínio direto dos restantes colegas. Quiçá 

pelo receio de estarem errados, dado o frágil domínio sobre estes novos conceitos. Quiçá pelo 

trabalho se encontrar incompleto, ou mesmo por fazer, de todo… A situação não aparentava 

ser compreensível. Sobre isto, deve-se dar reparo para a demonstração da qualidade do 

docente, que até aqui se percebe saber o que faz, nunca julgando os alunos por isto, muito 

pelo contrário, incentivando-os à ação e à perda de medos e receios deste género que, no 

fundo, só acabam por conduzir a lição a zonas mais pobres de aprendizagem. Depois disto, 

percebeu-se que era necessária uma maior concentração sobre a prática autónoma desta 

tipologia de Contraponto, pelo que, observados e discutidos quatro trabalhos, procedeu-se a 

um enfoque mais aprofundado sobre o seu estudo individual. 

Assim, foi pedido a cada um dos alunos que realizasse dois exercícios sobre esta 

Espécie de Contraponto a 2 vozes, um com a solução apresentada sobre a voz superior e outro 

sobre a voz inferior, como tipicamente era já costume fazer-se até aqui. A diferença, contudo, 

advinha do Cantus Firmus dado, que ao invés de Jónico era Eólio e, para mais, tinha como sua 

Finalis Ré e não Lá - era esperada alguma demonstração da prática de Música Ficta, sobretudo 

sobre o movimento cadencial dos trabalhos. Foram dados cerca de 25 minutos para a 

elaboração individual destes exercícios e, enquanto a turma realizava os trabalhos propostos, 

o professor fez questão de rever novamente as regras desta Espécie de Contraponto, bem 

como praticá-la (sobre os moldes estabelecidos), em conjunto com um dos alunos que, não 

podendo ter assistido à aula da semana anterior, se encontrava em maior desvantagem para 

poder acompanhar os novos conteúdos de forma minimamente satisfatória. Passado o tempo 
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dado para a realização desta prática individual, seguiu-se o momento de correção dos 

exercícios. Desta vez, o docente cedeu a orientação da correção aos seus alunos, intervindo 

apenas quando estritamente necessário. No fundo, o trabalho desenvolvido sobre esta 

tipologia de Contraponto prosseguia, com os alunos procurando descrever os erros e 

reformulando as soluções de acordo com as necessidades. Em jeito de animar os espíritos e 

as vontades, o docente ia provocando a turma, colocando sobre “plano de fundo” o Eye of the 

Tiger dos Survivor para escuta. Foi sobre este ambiente que se conduziu esta correção, sendo 

que, no final, a turma tinha refletido sobre dois dos exercícios realizados. Ficou prometido 

pelo docente que parte dos restantes trabalhos seriam observados na aula da semana 

seguinte. 

Uma vez que o tempo urgia e ainda havia a intenção de apresentar à turma novos 

conteúdos, o prof. Nuno Jacinto pediu aos seus alunos para que consentissem com a não 

realização de qualquer tipo de intervalo. Os alunos cederam, sendo ainda acordado que a aula 

concluir-se-ia mais cedo que o previsto, como compensação. Assim se prosseguiu para uma 

exposição introdutória do docente ao período da Ars Nova. Foi partilhada na plataforma do 

Microsoft Teams uma ficha informativa com toda a turma e procedeu-se à sua leitura, sendo 

que, enquanto alguns dos alunos iam lendo os parágrafos do documento à vez, a informação 

neles presente era sempre complementada pelo professor, com o propósito de clarificação 

dos conteúdos. A leitura desta ficha não foi completada, mas houve o tempo justo para uma 

pequena contextualização histórica da época, menção de alguns dos compositores mais 

importantes (Machaut, Vitry, Landini) e introdução básica a algumas das técnicas musicais 

mais características, a abordar a fundo em aulas à posteriori, tais como a Isorritmia. Por fim, 

para conclusão da aula mais cedo, como houvera sido prometido, foi pedido aos alunos que, 

para casa, reformulassem ou realizassem duas novas versões dos exercícios praticados em 

aula sobre a 4ª Espécie de Contraponto.
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12. Relatório – aula assistida nº12 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 17/04/2021 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 12 

Regime: À Distância 

 

Conteúdos/Sumário 

• Modulação a tons afastados por Enarmonia: Revisão dos conceitos e utilidades técnicas pela 

correção de trabalhos de casa 

• Música do Séc. XX: Uma Introdução 

• Impressionismo: Pequena contextualização e características principais 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar e utilizar processos complexos de modulação a tons afastados (por enarmonia) 

• Compreender as novas correntes musicais da transição e inícios do séc. XX enquanto conjunto 

diverso de um novo paradigma musical, reconhecendo ainda os seus contextos históricos, 

compositores e exemplos mais icónicos 

• Iniciar-se na compreensão do Impressionismo enquanto nova corrente musical, contextualizando-

o na história da Arte e identificando os compositores e técnicas idiossincráticas principais 

 

Descrição 

Como fora prometido na semana anterior, o objetivo principal desta aula seria o do 

enfoque numa introdução à música do séc. XX. Ainda houve um pequeno momento, no início 

da lição, dedicado a tiragens de dúvidas sobre os processos de Modulação a tons afastados 

por enarmonia, abordados na aula anterior, mas apenas 1 dos trabalhos dos alunos foi 

observado. No fundo, esta ação servia o propósito de encerramento deste capítulo, sobre a 

época Romântica, ao mesmo tempo que demonstrava uma tentativa, por parte do docente, de 
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perceber se havia uma aquisição minimamente satisfatória destes últimos conteúdos 

técnicos antes de avançar para um novo módulo temático. 

Após este curto momento de revisão, prosseguiu-se de imediato para a exposição dos 

alunos a uma primeira abordagem sobre a música do séc. XX. Em primeiro lugar, o prof. Nuno 

Jacinto começou por perguntar se algum dos alunos sabia algo sobre a Arte do séc. XX, 

nomeadamente na viragem do século. Foi esta pergunta, e as respostas de alguns alunos que 

lhe sucederam, que propeliu o docente a uma breve contextualização da situação 

socioeconómica e cultural da época, tanto na transição como nos inícios do século, 

culminando numa explicação sobre a reação da Arte a todo este turbilhão de situações e 

circunstâncias. 

Só depois deste momento se procedeu à discussão do caso específico da Música 

enquanto espelho da sociedade da época. Para tal, o professor suportou o seu discurso 

através de um Powerpoint previamente preparado e, agora, compartilhado com a turma na 

aula. No fundo, a apresentação consistia numa abordagem genérica dos vários movimentos 

musicais despoletados durante este período histórico, acompanhados de alguns dos seus 

compositores essenciais e de um exemplo musical claro, capaz de demonstrar as 

características principais da corrente artística respetiva. Como se pode imaginar, aliou-se a 

esta exposição uma audição destes mesmos exemplos, perfazendo no total um considerável 

número de excertos musicais escutados (em comparação com aquilo que é a norma). Para 

uma descrição mais detalhada, segue-se uma enumeração dos conteúdos abordados, pela 

ordem com que foram apresentados: Romantismo tardio, com os exemplos de Mahler e 

Strauss e audição do momento final do 5º and. da Sinfonia nº2, Ressurreição, em Dó menor – 

Mib Maior, de Gustav Mahler; Folclorismo, nos exemplos de Bartók, Kodály e Stravinsky (1º 

Período) com audição das Danças Romenas, Sz.56, BB.68, de Béla Bartók; Futurismo, Russolo 

e Varèse (aqui colocado com certas reservas pelo docente), Ionization, de Edgard Varèse; 

Politonalismo, sobre Milhaud, com escuta de Copacabana, da suite Saudades do Brasil, op.67 

(nº4), de Darius Milhaud; NeoModalismo/NeoTonalismo (conceitos usados com certas 

reservas pelo professor), na figura de Hindemith, escuta da 2ª Fuga, em Sol, de Ludus Tonalis, 

por Paul Hindemith; Impressionismo, Debussy e Ravel, com escuta de La Mer, L.111, de Claude 

Debussy; Dodecafonismo, sobre Schoenberg, Webern e Berg, sem escuta de quaisquer 

excertos. Em realidade, estas últimas duas correntes, a do Impressionismo e a do 
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Dodecafonismo, chegaram apenas a ser mencionadas, sendo que o docente anunciou que, no 

decorrer do 3º Período, uma abordagem sobre estas, bem mais aprofundada que sobre as 

restantes correntes, perfaria os conteúdos a lecionar até à conclusão do ano. Após esta breve 

exposição sobre a Música da transição e inícios do séc. XX, seguiu-se um intervalo de cerca 

de 10 minutos. 

Retomada a aula, e restando ainda cerca de 30 minutos para a sua conclusão, o 

docente decidiu iniciar a exposição dos conteúdos relacionados com o movimento 

Impressionista. Foi efetuada uma pequena descrição desta corrente nas Artes Plásticas, mas 

rapidamente se transladou para o seu homónimo no universo musical. Para isto, os 

documentos Powerpoint fabricados pelo docente continuaram a ser o veículo primordial para 

a condução da aprendizagem. Do total das características musicais mencionadas, em relação 

a esta corrente, utilizou-se um tempo considerável para a descrição das escalas, não 

tradicionais à Música Tonal Ocidental, que passaram a ser utilizadas com maior frequência a 

partir deste período, nomeadamente as escalas pentatónicas, as de tons inteiros e as modais. 

Também foi exposto, de uma forma justa, quais os novos princípios de construção e/ou 

reformulação harmónica deste movimento, discutindo-se, entre outros exemplos, a 

importância da ausência de sensíveis e de outras consequências harmónicas na construção 

de acordes sobre novas estruturas de escalas, a aplicação de resoluções não tradicionais na 

harmonia, aumento da frequência na utilização de 9ª, 11ª e 13ª… 

Depois deste momento introdutório à Música Impressionista, não restava já tempo 

suficiente para uma análise ou um início da aplicação prática destes novos conteúdos, que 

apesar de enunciados de forma clara e organizada, não deixam de ser complexos. Em 

consequência disso, não foi dado à turma qualquer tipo de trabalho de casa, mas garantiu-se 

que, na próxima aula, iniciar-se-ia a aprendizagem sobre um enfoque mais analítico destas 

novas técnicas composicionais. Finalmente, houve um pequeno momento de despedida da 

turma à minha pessoa, enquanto estagiário da Academia, visto estarem cumpridas todas as 

aulas assistidas programadas. 
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RELATÓRIOS DE AULAS LECIONADAS 

 

1. Relatório – aula lecionada nº1 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 12/12/2020 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 11 

Regime: Presencial 

 

Conteúdos/Sumário 

• Apresentação à turma 

• Misturas Modais: Uma Introdução 

• Análise de um excerto de Momento Musical nº2, de Schubert 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Identificar tonicizações e modulações a tons próximos 

• Iniciar-se na identificação de casos simples de Misturas Modais 

• Iniciar-se na execução de exercícios de harmonia a 4 vozes com baixo cifrado e/ou melodia dada 

utilizando técnicas composicionais comuns ao Período Romântico 
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Esq. 8 – Planificação da 1ª aula lecionada 

Conteúdos Descrição Estratégias/Observações Recursos 
Duração 
(aprox.) 

Apresentação 
à turma 

Iniciação da aula 
com um primeiro 
momento dedicado 
a apresentações; 

• Apesar de eventuais nervosismos, 
sendo a primeira aula lecionada, 
aproveitar este momento com calma: 
é preciso estabelecer desde logo uma 
boa comunicação e um ambiente 
relaxado com os alunos; 

 10m 

Misturas 
Modais: Uma 
Introdução 

Explicitação do 
conceito clássico 
de Mistura Modal; 

• Expor uma parte dos conteúdos ainda 
antes da distribuição da ficha 
informativa, para que os alunos não a 
tenham como elemento distrativo; 

 
10m de 

70m 

Distribuição de 
uma ficha 
informativa e 
observação 
detalhada dos seus 
exemplos; 

• Reforçar os conceitos abordados 
utilizando o suporte da ficha; 

• Procurar envolver a turma nos 
conteúdos, direcionando questões aos 
diversos discentes; 

• Olhar com calma aos exemplos 
musicais da ficha, com a preocupação 
de os escutar uma ou duas vezes; 

• Utilizar o Piano como suporte no 
reforço dos conteúdos; 

Misturas 
Modais I 
(Anexo 2) 

40m de 
70m 

Prática individual e 
conjunta de 
Misturas; 

• Utilizar modelos harmónicos simples 
para a criação destes exercícios de 
aula, com apoio do Baixo Cifrado; 

• Não fabricar demasiados exercícios – 
cerca de três chegam; 

• Ultrapassados 10m, proceder à 
correção dos exercícios, juntamente 
com a turma e recorrendo a soluções 
de diferentes discentes; 

Exercícios 
simples, 

improvisados 
diretamente 

na aula 

20m de 
70m 

Intervalo 10m 

Análise 

Análise de 
Momento Musical 
nº2, em Láb Maior, 
D.780, op.94 (nº2), 
de Franz Schubert; 

• Analisar o excerto em conjunto com a 
turma, procurando intercalar as 
observações analíticas com a audição 
pontual do excerto; 

• Procurar que todos ou uma grande 
parte dos alunos intervenha. Se a 
participação destes não for voluntária, 
ir questionando em alternância, sem 
repetição e adaptando a dificuldade 
das questões aos conhecimentos dos 
estudantes; 

• Começar pela análise da estrutura 
formal do excerto, procurando 
compreender ainda as tonalidades 
prevalentes e sobre que modos está 
concebida a construção frásica; 

• Analisar alguns momentos 
harmónicos em particular, 
relacionados com Misturas Modais; 

Schubert: 
Momento 

Musical nº2 
(Anexo 3) 

45m 

    
Total: 
135m 
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Reflexão Posterior 

Apesar de um nervosismo inicial, derivado de ser esta a primeira aula por mim 

lecionada e a primeira aula avaliada pelos orientadores no âmbito deste estágio, posso referir 

que o balanço geral desta foi positivo, quanto à qualidade do meu ensino. Há sempre, 

evidentemente, aspetos a melhorar. Um dos mais importantes, creio, é que ainda posso 

procurar por explorar a participação de um maior leque de diferentes alunos da turma, criando 

um espaço mais confortável para as suas intervenções. Talvez o facto de ter sido a primeira 

aula e, na consequência, de não haver grandes relações de confiança entre mim e os discentes 

possa justificar a fraca adesão voluntária destes a uma participação ativa em aula. Deverá 

ser algo a estar atento. 

Quanto ao plano previsto para a lição, só não foi possível cumprir o último dos tópicos 

de Análise, sobre a verificação específica de alguns momentos harmónicos em Momento 

Musical nº2. É-me claro que a realização desta última secção analítica fez falta, já que se 

afigurava um excelente remate sobre uma aula de introdução às técnicas básicas de Mistura 

Modal. Talvez de uma próxima vez se possa reduzir um pouco a quantidade de tempo perdido 

com a primeira exposição dos conteúdos técnicos, ou talvez se deva assumir, simplesmente, 

que não é possível abordar tudo isto de uma assentada em apenas uma aula. Há ainda alguns 

fatores que não contribuíram para um justo cumprimento do plano previsto: em verdade, a 

lição já se iniciou mais tarde que o esperado e o intervalo durou quase o dobro do inicialmente 

previsto… 

Um outro cuidado importante que deverei ter nas próximas aulas é relativo ao reforço 

dos conteúdos técnicos já apresentados pelo professor nas semanas anteriores: os Acordes 

Alterados. Quer queiramos, quer não, são mecanismos composicionais constantemente 

utilizados ao longo do Período Romântico, do qual daremos entrada a pouco e pouco. Assim, 

não convém que os alunos percam o domínio destes tópicos. Há que os introduzir em 

planificações futuras! 

Sobre os materiais utilizados, não há dúvida de que uma “mão cheia” de canetas de 

cor diversa torna o suporte da matéria sobre o quadro muito mais eficaz. Nesta aula, utilizei 

em grande parte uma única cor azul para a exposição dos conteúdos, mas percebi que 

esquematicamente é menos claro, sobretudo conforme o quadro se vai adensando, pelo seu 

preenchimento. Felizmente, o prof. Nuno Jacinto dispõe de bastante material útil de que 
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posso fazer uso, incluindo diversas canetas de cor. Com todo o respeito por estes recursos, 

procurarei utilizá-los com maior frequência nas próximas abordagens.



147 

2. Relatório – aula lecionada nº2 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 19/12/2020 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 10 

Regime: Presencial 

 

Conteúdos/Sumário 

• Correção do trabalho de casa 

• Formas de construção frásica: O Período 

• Continuação da análise de um excerto de Momento Musical nº2, de Schubert 

• Misturas Modais: Reforços pela audição de excertos de Rock 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Identificar tonicizações e modulações a tons próximos 

• Identificar processos simples de Mistura Modal 

• Reconhecer a estrutura genérica do “Período”, bem como os diferentes elementos que a 

constituem 

• Executar exercícios de harmonia a 4 vozes com baixo cifrado e/ou melodia dada utilizando 

técnicas composicionais comuns ao Período Romântico 
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Esq. 9 – Planificação da 2ª aula lecionada 

Conteúdos Descrição Estratégias/Observações Recursos 
Duração 
(aprox.) 

Correção do 
trabalho de 

casa 

Iniciar da aula com 
um primeiro 
momento 
dedicado à 
correção dos 
trabalhos de casa; 

• Pedir que um ou dois dos alunos se 
dirijam ao quadro para escreverem as 
suas soluções aos exercícios 
propostos: é uma forma de ir 
preenchendo o tempo de aula 
enquanto os outros alunos da turma 
vão chegando; 

• Enquanto os alunos/as voluntários/as 
estão no quadro, convém ir-me 
deslocando pelas mesas da sala, 
verificando as respostas dos 
restantes discentes; 

• Depois de escritas as soluções no 
quadro, corrigi-las em conjunto com a 
turma, para bom reforço dos 
conteúdos. Se necessário, voltar a 
rever as formas básicas de Mistura 
Modal já abordadas; 

Ficha de 
Trabalho nº1 

(Anexo 4) 
30m 

Formas de 
construção 
frásica: O 
Período 

Exposição do 
conceito de 
Período, da sua 
estrutura e seus 
diversos 
elementos; 

• Na sequência da aula anterior, sente-
se uma necessidade geral de explicar 
à turma noções básicas de análise 
estrutural frásica, começando com o 
“Período”; 

• Por clara oposição estrutural, dever-
se-á reservar um tempo da aula 
seguinte para a abordagem da 
“Sentença”; 

 
15m de 

30m 

Observação do 1º 
Tema de Romanze 
em Eine kleine 
Nachtmusik, K.525 
(2º and.), de 
Wolfgang Amadeus 
Mozart; 

• Utilização deste excerto musical 
como exemplo claro na sumarização 
deste processo de construção frásica 
(Período); 

• Não perder tempo a analisar 
questões de cariz harmónico, já que 
aqui não trarão benefício significativo 
à aprendizagem; 

• Procurar envolver a turma nos 
conteúdos, direcionando questões 
aos diversos discentes; 

Mozart: Eine 
kleine 

Nachtmusik: 
Romanze 
(Anexo 5) 

15m de 
30m 

Intervalo 15m 

 
Análise 

Continuação da 
análise de 
Momento Musical 
nº2, em Láb Maior, 
D.780, op.94 (nº2), 
de Franz Schubert; 

• Em virtude da falha na aula anterior, é 
agora importante aproveitar a lição 
para a análise de alguns momentos 
harmónicos em particular neste 
excerto, relacionados com Misturas 
Modais; 

• Procurar que todos ou uma grande 
parte dos alunos intervenha. Se a 
participação destes não for 
voluntária, ir questionando em 
alternância, sem repetição e 
adaptando a dificuldade das questões 
aos conhecimentos dos estudantes; 

• Olhar com calma aos momentos 
musicais analisados, com a 
preocupação de os escutar em turma 
uma ou duas vezes; 

Schubert: 
Momento 

Musical nº2 
(Anexo 3) 

25m 
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Reflexão Posterior 

Nesta segunda aula por mim lecionada, senti-me indubitavelmente melhor realizado, 

em comparação à aula que dei na semana anterior. Não que a lição anterior tivesse corrido 

mal, muito pelo contrário, mas agora as condições eram já outras: um “à vontade”, tanto da 

minha parte como dos alunos, afirmou-se com maior veemência desta vez. Não obstante, 

como é evidente, há sempre aspetos menos bem concretizados, e é deles que se compõe esta 

reflexão, além de outras observações. 

Numa primeira instância, parece-me que indiquei mais trabalhos à turma que o que 

devia na aula anterior. Verificava-se que muitos dos exercícios não estavam concretizados 

pela generalidade dos discentes, com alguns a terem por completo apenas uma ou duas 

soluções. Aqui, tive um apoio fundamental do prof. Nuno Jacinto, que afirmou à turma estar 

a anotar todas as posturas, positivas e/ou negativas, por parte dos alunos nas aulas por mim 

dadas, incluindo sobre aspetos relacionados com resolução dos trabalhos de casa. Contudo, 

em privado, concordámos ambos que foram marcadas demasiadas tarefas para conclusão, 

ao fim ao cabo. De uma próxima vez, tome-se decisão sobre um meio termo: nem demasiados 

trabalhos, nem de menos.  

Ainda antes de prosseguir com a análise harmónica do excerto de Schubert, decidi 

realizar um intervalo. Como previsto, notava-se que os alunos precisavam, depois da 

exposição sobre a temática do “Período” e sua verificação pelo exemplo de Mozart. 

• Utilizar o Piano como suporte no 
reforço dos conteúdos; 

Misturas 
Modais: 
Reforços 

Análise harmónica 
de alguns excertos 
de música Rock 
para último reforço 
das Misturas 
Modais; 

• Analisar os excertos em conjunto 
com a turma, procurando intercalar 
as observações analíticas com a 
audição pontual destes; 

• Aproveitar para reforçar os 
processos de Mistura Modal já 
abordados (se ainda não foi feito 
nesta aula); 

• Já que se caminha para a conclusão 
da aula, lançar questões gerais para 
toda a turma e não para alunos em 
particular. É preciso permitir um 
momento de menor tensão na 
procura por soluções individuais à 
análise; 

• Utilizar o Piano como suporte no 
reforço dos conteúdos; 

Misturas 
Modais Ib 
(Anexo 6) 

35m 

    
Total: 
135m 
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Realmente, não é impossível conjugar de forma sequente duas análises diferentes de duas 

obras diferentes. Mas é um risco, porque tende a adensar a aula e a torná-la maioritariamente 

expositiva. Como é evidente, a envolvência da turma no processo de descodificação analítica 

é de extrema importância, promovendo a comunicação professor-aluno em aula, mas é 

certamente diferente de uma realização conjunta de exercícios técnicos. 

O intervalo planeado em 15 minutos foi, em realidade, transmitido aos discentes como 

sendo um de apenas 10 minutos de duração. O conselho adveio do docente titular da turma, 

que afirmou, e muito bem (como aliás se verificou depois), que os alunos em geral tendem 

sempre a “esticar” a duração normal dos intervalos: uma pausa dita de 10 minutos passa, 

veramente, a uma de cerca de 15 minutos… Desta forma, como planeado, e ao contrário da 

aula anterior, o intervalo não foi já um fator de atraso na abordagem dos conteúdos previstos 

para a segunda parte da aula. 

O momento de trabalho final desta lição foi verdadeiramente um sucesso, dada a 

escolha dos excertos, por mim realizada, para um último reforço das Misturas Modais (esta 

seleção pode ser observada em “Misturas Modais Ib” - anexo 6). Realmente, não há muitas 

dúvidas de que a inclusão para a análise de estilos musicais mais próximos dos gostos 

comuns dos alunos, desde o rock ao pop, jazz e outros que tais, ajuda muito à condução do 

processo de aprendizagem na disciplina. Também não acho que se deva quebrar em completo 

com o repertório geralmente abordado, muito pelo contrário, devemos sempre incentivar o 

seu gosto e magnificência sobre os discentes. Mas também é preciso admitir que obras 

“menos eruditas” não só detêm em si exemplos igualmente capazes de demonstrar e 

sumarizar os conteúdos abordados à disciplina, também se afiguram, muito provavelmente, 

“espécimes” imediatamente reconhecidos e adorados pelos alunos.
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3. Relatório – aula lecionada nº3 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 09/01/2021 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 10 

Regime: Presencial 

 

Conteúdos/Sumário 

• Formas de construção frásica: A Sentença 

• Acordes de 6ª Aumentada: Revisões 

• O Acorde de 9ª da Dominante 

• Harmonização guiada de Corais a 4 vozes 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Identificar tonicizações e modulações a tons próximos 

• Reconhecer a estrutura genérica da “Sentença”, bem como os diferentes elementos que a 

constituem 

• Distinguir a “Sentença” do “Período” ao nível da estrutura e seus constituintes, mas também sobre 

a observação analítica de excertos temáticos do repertório 

• Executar exercícios de harmonia a 4 vozes com baixo cifrado e/ou melodia dada utilizando 

técnicas composicionais comuns ao Período Romântico, tais como Acordes Alterados, Misturas 

Modais e 9ª da Dominante 
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Esq. 10 – Planificação da 3ª aula lecionada 

Conteúdos Descrição Estratégias/Observações Recursos 
Duração 
(aprox.) 

Formas de 
construção 
frásica: A 
Sentença 

Exposição do 
conceito de 
Sentença, da sua 
estrutura e seus 
diversos 
elementos; 

  
10m de 

40m 

Revisões sobre a 
estrutura do 
Período e 
comparações com 
a da Sentença; 

• Por clara oposição estrutural, dever-
se-á apresentar novamente, de forma 
resumida, o “Período”; 

• Com as duas estruturas expostas no 
quadro, proceder à sua comparação, 
denotando as semelhanças e 
diferenças de uma para a outra; 

 
10m de 

40m 

Observação e 
discussão 
analítica dos 
excertos da ficha 
informativa 
quanto à sua 
construção 
frásica; 

• Distribuir agora a ficha informativa, e 
não antes! 

• Percorrer, com calma, cada um dos 
excertos musicais presentes na ficha, 
pedindo aos alunos que identifiquem, 
em conjunto, as respetivas estruturas 
patentes; 

• Escutar uma ou duas vezes cada 
excerto; 

• Utilizar o Piano como suporte no 
reforço dos conteúdos; 

Sentença VS 
Período 

(Anexo 7) 

20m de 
40m 

Acordes de 6ª 
Aumentada: 

Revisões 

Revisão sobre a 
construção e 
execução dos 
Acordes de 6ª 
Aumentada; 

• Reservar um especial foco sobre a 6ª 
Alemã e a 6ª Francesa, pela sua 
comum utilização no Período 
Romântico; 

 
10m de 

30m 

Prática de 
exercícios com 
obrigatoriedade de 
aplicação destes 
acordes; 

• Utilizar o exercício nº2 fabricado para 
a Ficha de Trabalho nº1, que por sinal 
não chegou a ser realizado por 
nenhum discente; 

• O momento deverá ser de prática 
individual, deixando os alunos refletir 
sobre as suas soluções; 

• Passados cerca de 10 a 13m, 
proceder à correção conjunta dos 
exercícios; 

Ficha de 
Trabalho nº1 

(Anexo 4) 

20m de 
30m 

Intervalo 15m 

 
O Acorde de 

9ª da 

Dominante 

Exposição de 
conceitos base em 
torno da 
construção e 
execução do 
acorde de 9ªM e 
9ªm da Dominante; 

• Distribuir a ficha informativa após a 
exposição do conceito-base e 
estruturas alheias a este acorde; 

• Utilizar o Piano como suporte no 
reforço dos conteúdos; 

9ª da 
Dominante + 

exercícios 
(Anexo 8) 

15m de 
25m 
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Reflexão Posterior 

A terceira aula dada coincidiu também com a última aula a ser avaliada pelo meu 

orientador científico. Em geral, seguiu exatamente o mesmo modelo de qualidade das últimas 

duas aulas, que não é um extraordinário, mas razoavelmente bom. A confiança e o “à vontade” 

com a turma contribuíram ainda mais para uma sensação de grande conforto na lecionação 

desta aula por mim, com a adição de provirmos todos das férias de Natal e, portanto, aliviados, 

preparados para o começo de um novo período escolar. Como tem sido prática até aqui, passo 

a refletir sobre alguns pormenores resultantes desta aula que poderiam ter-se verificado 

melhor executados. Uma grande parte deles foram até comentados tanto pelo orientador 

cooperante, o prof. Nuno Jacinto, como pelo orientador científico, o prof. Evgueni Zoudilkine, 

durante o intervalo da aula. 

O que deve ser imediatamente mencionado, por ser o mais importante, assenta sobre 

o facto de talvez ter sido demasiado ambicioso quanto à quantidade de conteúdos abordados 

nesta aula. Pensando bem, ao fim ao cabo apresentei dois novos tópicos (a Sentença e as 9ª 

da Dominante) e revi outros que, apesar de já expostos anteriormente à turma, precisavam de 

ser bastante relembrados (6ª aumentadas). Foi demasiada sobrecarga de novos ou 

“esquecidos” conteúdos. Ao mais, acabei por dar pouco valor às Misturas Modais, que apesar 

Prática conjunta de 
pequenos 
exercícios com 
obrigatoriedade de 
aplicação deste 
acorde; 

• Improvisar alguns modelos de Baixo 
Cifrado simples para a prática na 
aplicação da 9ª da Dominante; 

• Dar cerca de 2m para que os alunos 
possam refletir um pouco sobre 
potenciais soluções, mas realizar a 
tarefa em conjunto com a turma; 

 
10m de 

25m 

Harmonização 
guiada de 

Corais 

Prática de 
Harmonização a 
4 vozes através 
de uma melodia 
dada; 

• Utilizar a 2ª frase, em Fá Maior, do 
exercício nº3 fabricado para a Ficha 
de Trabalho nº1, que por sinal não 
chegou a ser realizada por nenhum 
discente; 

• Deixar que a turma, individualmente, 
componha respostas ao exercício 
apresentado; 

• Fabricar uma resposta em conjunto 
com os alunos, que por terem escrito 
uma solução individual cada, estão 
mais “por dentro” de potenciais e 
eficazes conteúdos harmónicos a 
aplicar; 

• Utilizar o Piano como suporte na 
audição da solução; 

Ficha de 
Trabalho 

nº1 
(Anexo 4) 

25m 

    
Total:  
135m 
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de expostas aos alunos nas aulas anteriores, dadas as férias de Natal, necessitavam 

certamente de uma importante relembrança. Ou seja, apesar das boas intenções na exposição 

de novas matérias, provavelmente não ficou bem equilibrada a balança entre a revisão de 

temas que precisavam de ser revistos e a abordagem a novos tópicos que, quiçá, poderiam 

ter aguardado mais uma semana até à sua exposição (falo em específico sobre as 9ª da 

Dominante). Na consequência desta ambição, o tempo previsto para a realização de cada 

tarefa planificada foi-se alongando e alongando, resultando no corte de tempo dedicado ao 

último trabalho proposto para a aula, da realização da Harmonização a 4 vozes, que se 

afigurou demasiado curto (cerca de apenas 10 minutos). Agravou-se ainda mais, assim, a 

falha no relembrar das Misturas Modais. 

Outro pormenor apontado pelos orientadores vai ao encontro de algumas orientações 

estratégicas na didática da disciplina que poderiam ter contribuído para uma apreensão mais 

imediata dos alunos ao que eu ia expondo ou revendo. Da questão de revisão das 6ª 

Aumentadas, por exemplo, foi-me aconselhado um foco maior sobre a prática do Baixo 

Cifrado descendente na aplicação desta tipologia de acordes, e não tanto ascendente, que 

origina um conjunto de cifras diferentes por consequência, de que os alunos não tiveram 

qualquer contacto até então. Só este pequeno pormenor, que me obrigou a uma explicação 

mais pormenorizada do uso das 6ª aumentadas para lá do necessário, aumentou a duração 

prevista para este momento e contribuiu para uma maior confusão dos alunos acerca deste 

tema. Por outro lado, a exposição sobre a aplicação das 9ªM e 9ªm sobre o acorde de 7ª 

Dominante deveria ter indiciado os discentes a uma utilização reservada da 9ª do acorde 

exclusivamente sobre a voz superior, ao invés de o permitir sobre todas as outras vozes 

(excetuando o Baixo). Não só é a prática mais comum, de um ponto de vista de aprendizagem 

inicial, ajuda a limitar as possibilidades, orientando os alunos para uma prática mais simples 

mas saudável da técnica.
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4. Relatório – aula lecionada nº4 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 16/01/2021 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 10 

Regime: Presencial 

 

Conteúdos/Sumário 

• Correção do trabalho de casa 

• Misturas Modais: Revisões 

• Formas de construção frásica: Período Paralelo VS Período Contrastante 

• Análise de um excerto de Noturno, em Mib Maior, de Chopin 

• Apresentação do trabalho de casa 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Identificar tonicizações e modulações a tons próximos 

• Distinguir o “Período Paralelo” do “Período Contrastante” ao nível da estrutura e seus 

constituintes, mas também sobre a observação analítica de excertos temáticos do repertório 

• Executar exercícios de harmonia a 4 vozes com baixo cifrado e/ou melodia dada utilizando 

técnicas composicionais comuns ao Período Romântico 
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Esq. 11 – Planificação da 4ª aula lecionada 

Conteúdos Descrição Estratégias/Observações Recursos 
Duração 
(aprox.) 

Correção do 
trabalho de 

casa  

Iniciar da aula 
com um primeiro 
momento 
dedicado à 
correção dos 
trabalhos de 
casa; 

• Pedir que um ou dois dos alunos se 
dirijam ao quadro para escreverem 
as suas soluções aos exercícios 
propostos: é uma forma de ir 
preenchendo o tempo de aula 
enquanto os outros alunos da turma 
vão chegando; 

• Enquanto os alunos/as 
voluntários/as estão no quadro, 
convém ir-me deslocando pelas 
mesas da sala, verificando as 
respostas dos restantes discentes; 

• Depois de escritas as soluções no 
quadro, corrigi-las em conjunto com 
a turma, para bom reforço dos 
conteúdos técnicos explorados; 

9ª da 
Dominante + 

exercícios 
(Anexo 8) 

20m 

Misturas 
Modais: 
Revisões 

Revisão do 
conceito clássico 
de Mistura Modal 
e suas aplicações; 

• Certificar que não é um momento 
totalmente expositivo e que os 
alunos da turma vão colaborando 
ativamente na revisão; 

 
15m de 

35m 

Prática de 
exercícios com 
obrigatoriedade 
na aplicação de 
Misturas; 

• Utilizar modelos harmónicos 
simples para a criação destes 
exercícios de aula, com apoio do 
Baixo Cifrado; 

• Procurar incluir nos exercícios, 
tanto quanto possível, variadas e 
diversas aplicações de Misturas; 

• Passados cerca de 10m, proceder à 
correção conjunta dos exercícios; 

Exercícios 
simples, 

improvisados 
diretamente 

na aula 

20m de 
35m 

Intervalo 15m 

 
Formas de 

construção 

frásica: Período 

Paralelo VS 

Período 

Contrastante 

Exposição, por 
oposição, dos 
conceitos de 
Período Paralelo e 
de Período 
Contrastante; 

• Certificar que não é um momento 
totalmente expositivo e que os 
alunos da turma vão colaborando 
ativamente na revisão: o Período 
Paralelo pode até mesmo ser 
explicado por eles, visto ter sido já 
abordado; 

 
15m de 

30m 

Observação dos 
primeiros 2 
Temas do Noturno 
em Mib Maior, 
op.9 (nº2), de 
Fryderyk Chopin; 

• Utilização deste excerto musical 
como exemplo claro na 
sumarização destes processos de 
construção frásica (Período 
Paralelo e Período Contrastante, 
respetivamente); 

• Procurar envolver a turma nos 
conteúdos, direcionando questões 
aos diversos discentes; 

• Olhar com calma aos momentos 
musicais analisados, com a 
preocupação de os escutar uma ou 
duas vezes; 

Chopin: 
Noturno em 
Mib Maior 
(Anexo 9) 

15m de 
30m 
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Reflexão Posterior 

A quarta e penúltima aula por mim lecionada a esta turma do 3º ano foi orientada 

sobre uma presença atípica do docente titular. Acontece que, devido a alguns problemas de 

foro pessoal, provocados pela situação pandémica a cabo da COVID-19, o prof. Nuno Jacinto 

vira-se obrigado a ter de ficar em casa, pelo que não pode estar fisicamente presente na 

classe. Ainda assim, depois de combinado comigo antecipadamente, foram criadas as 

condições para que este pudesse assistir à lição em regime online/à distância, através da 

plataforma Zoom, sobre o espaço por lá designado a esta turma em particular. Contudo, 

apesar da “presença” do professor titular, esta aula afigurou-se um simulador mais realista 

quanto à responsabilidade e autonomia exigidas a mim enquanto futuro docente da disciplina. 

 De resto, em geral, cumpriu-se com o plano inicialmente estruturado. Persiste uma 

tendência para um alongamento exagerado de cada uma das secções planificadas, o que 

acaba por ir prejudicando a conceção geral da lição conforme esta vai decorrendo. Tal é claro 

sobretudo sobre os últimos tópicos expostos, que por ausência de tempo, acabam por ser 

menos explorados. Desta vez, foi a análise harmónica do excerto de Chopin que saiu mais 

lesada, em muito graças à preponderância dada sobre a revisão e prática das Misturas Modais 

Análise 

Análise 
harmónica dos 
primeiros 2 
Temas do 
Noturno em Mib 
Maior, op.9 (nº2), 
de Fryderyk 
Chopin; 

• Aproveitar a compreensão geral, 
pela turma, das estruturas frásicas 
presentes nestes dois temas do 
Noturno para uma análise mais 
aprofundada, sobre alguns dos seus 
momentos harmónicos; 

• Procurar que todos ou uma grande 
parte dos alunos intervenha. Se a 
participação destes não for 
voluntária, ir questionando em 
alternância, sem repetição e 
adaptando a dificuldade das 
questões aos conhecimentos dos 
estudantes; 

• Utilizar o Piano como suporte na 
audição da solução; 

Chopin: 
Noturno em 
Mib Maior 
(Anexo 9) 

25m 

Apresentação 
do trabalho de 

casa 

Último momento 
da aula, dedicado 
à clarificação das 
tarefas a realizar 
para a próxima 
semana; 

• No que toca ao exercício nº3, de 
identificação de estruturas frásicas 
e seus constituintes, reforçar a 
clareza dos momentos específicos 
a analisar através da sua audição 
em aula. É também uma boa forma 
de “abrir caminhos” ao novo 
repertório a estudar, do Período 
Romântico,  

Ficha de 
Trabalho nº2 
(Anexo 10) 

10m 

    
Total: 
135m 
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na primeira parte da aula. Salvaguarde-se que este debruçar sobre uma “revistoria” das 

Misturas se afigurou útil e mais que necessário. Mas a conclusão que se acaba por retirar, 

consistentemente, é que se teima ainda por uma excessiva ambição na quantidade de tópicos 

planeados para abordagem em aula, à semelhança da lição da semana anterior. Findadas as 

contas, nunca é possível trabalhar sobre todos os conteúdos inicialmente delineados… 

Uma última nota é “lançada” sobre a exposição da distinção entre “Período Paralelo” 

e “Período Contrastante”: há que estudar diferentes formas de abordagem à análise de 

estruturas temáticas, de uma próxima vez que seja necessário falar sobre elas. A verdade é 

que, de um ponto de vista didático, é muito clara a oposição que William Caplin faz, em 

Analysing Classical Form: An Approach for the Classroom, entre a “Sentença” e o “Período”, 

mas quando se especifica, dentro do “Período”, as variantes “Paralela” e “Contrastante”, 

nunca exploradas por Caplin na sua abordagem didática (não por estes termos, pelo menos), 

incorre-se no erro de misturar duas teorias analíticas que não são assim tão compatíveis 

quanto inicialmente ponderado. Fica assim claro que é mais correto, apesar de um pouco mais 

complexo, abordar na classe algumas formas de construção temática híbrida, que acabam 

por englobar exemplos dos designados “Períodos Contrastantes” mantendo o modelo 

coerente de Caplin do início ao fim. Havendo e comprovando-se o receio de incorrer, nesta 

abordagem, sobre temas demasiado complexos para a necessidade vigente, fique-se apenas 

pela distinção genérica entre “Sentença” e “Período”.
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5. Relatório – aula lecionada nº5 

 

Escola: Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Disciplina: Análise e Técnicas de Composição 

Orientador Científico: Prof. Doutor Evgueni Zoudilkine 

Orientador Cooperante: Prof. Mestre Nuno Jacinto 

Data: 13/02/2021 

Duração: 135m 

Turma: 3º ano 

Nº de Alunos: 11 

Regime: À Distância 

 

Conteúdos/Sumário 

• Correção do trabalho de casa 

• Lied Alemão: Uma Introdução 

• Análise de Erlkönig, de Schubert 

 

Objetivos (o aluno deve ser capaz de) 

• Cifrar acordes de acordo com a sua respetiva função 

• Identificar notas estranhas à harmonia 

• Identificar cadências 

• Identificar tonicizações e modulações a tons próximos 

• Executar exercícios de harmonia a 4 vozes com baixo cifrado e/ou melodia dada utilizando 

técnicas composicionais comuns ao Período Romântico 

• Compreender o conceito de Canção (Lied) e identificar as suas diferentes configurações 

• Saber relacionar, na Canção, a Música com o seu respetivo Texto/Poema 
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Esq. 12 – Planificação da 5ª aula lecionada 

Conteúdos Descrição Estratégias/Observações Recursos 
Duração 
(aprox.) 

Correção do 

trabalho de 

casa  

Prólogo 

• Sendo que o regime de ensino passa 
a ser “à distância”, convém explorar, 
previamente à aula, os recursos e 
possibilidades tecnológicas 
disponíveis para uma lição de 
qualidade; 

 ----- 

Iniciar da aula com 
um primeiro 
momento 
dedicado à 
correção dos 
trabalhos de casa; 

• Uma vez que não foram 
antecipadamente pedidas as 
respostas dos alunos à ficha de 
trabalho, pedir durante a aula que as 
ditem, enquanto se procede ao seu 
registo em partitura, com partilha de 
ecrã para toda a turma; 

• Pedir soluções a diferentes alunos, 
com a consciência de que só uma 
pequena parte delas poderá ser 
corrigida na totalidade; 

• Aproveitar para rever vários dos 
aspetos técnicos abordados nas 
aulas até então; 

• Se possível, utilizar o Piano como 
suporte na audição das soluções; 

• Criar um espaço próprio para tiragens 
de dúvidas finais sobre os trabalhos; 

Ficha de 
Trabalho nº2 
(Anexo 10) 

45m 

Lied Alemão: 

Uma 

Introdução 

Exposição do 
conceito clássico 
de Lied e pequena 
contextualização; 

• Elaboração de um Powerpoint claro 
quanto à apresentação dos 
conteúdos, a ser utilizado 
posteriormente pelos alunos como 
suporte ao estudo; 

Lied Alemão 
(Anexo 11) 

10m de 

30m 

Breve descrição 
das tipologias 
genericamente 
conhecidas de Lied; 

• Apresentar diferentes exemplos 
auditivos de Lied; 

• Não interessa demonstrar 
especificamente um excerto de cada 
tipo de Lied: a distinção clara entre 
géneros será aprofundadamente 
trabalhada em semanas posteriores; 

10m de 

30m 

Principais 
princípios musicais 
do Lied; 

• Após exposição destes princípios 
musicais, proceder a uma primeira 
escuta de Erlkönig, de Schubert. Fazer 
o intervalo apenas depois; 

• Certificar que esta primeira audição é 
acompanhada de uma tradução do 
poema da canção, senão para 
português, pelo menos para inglês; 

Lied Alemão 
(Anexo 11) 

 
Schubert: 
Erlkönig 

(Anexo 12) 

10m de 

30m 
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Reflexão Posterior 

É chegada a última aula do estágio por mim orientada. Infelizmente, não sobre as 

condições mais desejadas, dado o regresso do ensino à distância, provocado pela situação 

pandémica do país. Como é evidente, por um lado, permitiu a exploração de recursos 

tecnológicos a que não prestaria devida atenção caso um contínuo ensino presencial se 

tivesse mantido sobre este estágio. Contudo, por outro lado, nada parece ser capaz de 

substituir o regime de ensino presencial. O contacto físico com os alunos é da maior das 

importâncias. Nada o substitui, apenas o desenrasca. 

Apesar de esta se ter tratado de uma aula previamente bem estruturada, devo admitir 

dificuldades na sua orientação. A tendência tem sido sempre uma, como tem vindo a ser por 

cá relatado, de erroneamente ir caindo na tentação de não cumprir com as durações 

planeadas para as tarefas de forma estrita, alongando-as conforme as necessidades 

emergentes em aula. No ensino à distância, isto é um problema elevado em maior evidência: 

é muito fácil perder o controlo do plano previsto, no meu caso, por má seleção ou falha do 

domínio técnico dos recursos a utilizar. Para exemplo específico, o primeiro momento da aula 

é claro nisto: o tempo requerido para a transcrição das soluções ditadas pelos alunos, para 

sequente correção na aula, é um que poderia ser guardado a outros momentos. Uma falha 

Intervalo 15m 

Análise 
Análise de Erlkönig, 
D.328, op.1, de 
Franz Schubert; 

• Após o intervalo, proceder a uma 2ª 
audição da obra, desta vez com 
acompanhamento da partitura; 

• Procurar, com os alunos, explicitar a 
temática e conteúdos do poema; 

• Descrever e caracterizar 
musicalmente as personagens 
intervenientes na ação. Procurar que, 
nesse processo, os alunos da turma 
vão participando ativamente e em 
alternância; 

• Explicar a Estrutura e o Plano Tonal 
do Lied à turma, tomando nota dos 
processos modulatórios mais 
ousados; 

• Analisar com os alunos alguns 
momentos específicos da obra, 
relacionando-os com as técnicas 
composicionais do Período 
Romântico até então abordadas; 

Lied Alemão 
(Anexo 11) 

 
 

Schubert: 
Erlkönig 

(Anexo 12 e 
13) 

45m 

    
Total: 

135m 
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aqui foi gravíssima: devia ter antecipadamente pedido aos alunos os registos respetivos das 

suas respostas à ficha de trabalho, por digitalização, fotografia ou outrem. Desta maneira, 

teria sido possível corrigir as soluções diretamente sobre as capturas realizadas pelos alunos, 

resultando em mais tempo para a correção de mais exercícios e mais tempo para o debruçar 

sobre outras tarefas planificadas. Mais uma vez, os últimos tópicos planeados são os mais 

prejudicados, nomeadamente a análise harmónica de alguns momentos específicos de 

Erlkönig. A concretização total deste momento, que não se verificou, só teria enriquecido 

ainda mais sobre os discentes a compreensão desta obra e de alguns recursos técnico-

composicionais típicos em Schubert. 

Teria dado ainda jeito a utilização do Piano como veículo de reforço auditivo das 

aprendizagens. Infelizmente, por falta de uma boa cobertura de rede, e do receio consequente 

de falha de Internet, não foi possível fazer uso do espaço da casa que alberga este 

instrumento. Este é um típico problema das aulas à distância que obriga a reflexão, sobretudo 

porque é, em parte, externo ao meu controlo. Com algum custo económico, teria fácil 

resolução, pela aquisição de um repetidor de sinal, por exemplo. Mas e se os gastos 

económicos não forem tão acessíveis assim? E se eu estivesse já em exercício de funções? 

Quanto investimento pessoal deveria, enquanto professor, realizar para a garantia de muito 

boas condições aos alunos na aprendizagem sobre este regime de ensino à distância? Sem 

quaisquer tipos de apoios? 

Fica por cá a pergunta em aberto, embora ache que esta tipologia de aulas tenha 

trazido “à tona” algumas fragilidades do ponto de vista dos apoios garantidos aos docentes 

e aos alunos (quiçá, sobretudo, do ensino artístico especializado). Felizmente, as aulas hão-

de regressar à normalidade, esperando-se que esta pergunta não tenha de ser urgentemente 

respondida. Pelo menos, não tão cedo, mas lá há-de ser inevitável.
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RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 

 

1. Relatório – atividade nº1 

 

Atividade: “Dias da Composição” 

Local: Academia de Música de Vilar do Paraíso (apenas simbólico) 

Data: 30/03/2021 e 31/03/2021 

Público-alvo: Alunos do 5º ao 8º Grau da Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Regime: À Distância 

Atividade organizada e participada 

 

Cartaz (Anexo 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Breve Descrição 

Com o objetivo de enriquecer e participar ativamente na dinâmica do local de estágio, 

decidi, juntamente com o meu colega de Mestrado Pedro Beirão, organizar e orientar um 
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conjunto de atividades diretamente relacionadas com a área da disciplina de ATC, de especial 

enfoque na Música dos séc. XX e XXI. Organizadas entre os dias 30 e 31 de Março, de acordo 

com o planeamento que poderá ser consultado na página seguinte, este grupo de atividades 

passou a ser-se designado de “Dias da Composição”. Infelizmente, tiveram o infortúnio de 

serem ministradas sobre regime de ensino à distância, devido às medidas decretadas pelo 

Governo Português na prevenção e combate da situação pandémica do país a cabo da COVID-

19. Não obstante, poder-se-á confirmar de que todo o evento, no seu conjunto, foi um sucesso. 

Para um conhecimento ligeiramente mais aprofundado das atividades por mim organizadas e 

participadas durante estes dois dias, favor consultar as páginas seguintes. 

 

Objetivos da Atividade 

• Alertar os discentes para a importância de conhecer a música dos Séc. XX e XXI 

• Contribuir para uma primeira abordagem dinâmica na apreensão de conteúdos relacionados com 

a música dos Séc. XX e XXI pelos alunos 

• Promover um maior entendimento nos discentes dos prazeres, dificuldades e concretizações 

gerais patentes no ato de compor 

• Promover um maior entendimento nos discentes das variadas vertentes relacionadas com a 

atividade profissional de um compositor nos dias de hoje 

• Contribuir para a dinamização do plano anual de atividades da Academia de Música de Vilar do 

Paraíso em pleno período pandémico de regime à distância 

 

Esq. 13 – Plano de Atividades para os "Dias da Composição" 

Dias da Composição: 30 de Março 

Eventos Horário 
Organizada e Participada 

por 
Recursos 

Duração 

(aprox.) 

Música no Séc. XX - 

A 1ª Metade 
14:30 – 16:00 Agnelo Marinho 

Música no Séc. 

XX - A 1ª Metade 

(Anexo 16) 

1h30m 

Intervalo 30m 

O que é ser-se 

compositor? 
16:30 – 18:00 Agnelo Marinho e Pedro 

Beirão 

Guião da 

Conversa 

(Anexo 17) 

1h30m 
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1.1. Relatório – atividade nº1.1 

 

Atividade: Seminário “Música no Séc. XX - A 1ª Metade” 

Local: Academia de Música de Vilar do Paraíso (apenas simbólico) 

Data: 30/03/2021 

Duração: 90m 

Público-alvo: Alunos do 5º ao 8º Grau da Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Nº de alunos: 5 

Regime: À Distância 

Atividade organizada e participada 

 

Breve Descrição 

Procurando facilitar aos discentes da Academia, em geral, uma primeira discussão e 

reflexão sobre a Música do século XX, esta atividade compõe-se de uma exposição dos 

eventos histórico-musicais e da audição de obras fundamentais a uma caracterização 

simples, mas sólida, da Música da 1ª metade deste século. Entende-se que, mais do que 

aprofundar conteúdos analíticos demasiado densos para o tempo disponível, este evento 

deve procurar, ao invés, “abrir caminhos” aos discentes para uma compreensão básica mas 

coerente da Música deste período, com especial foco entre os anos de 1900 a 1949. Para 

mais informações sobre os conteúdos lecionados, favor consultar o anexo 16. 

 

Dias da Composição: 31 de Março 

Eventos Horário Organizada e Participada 

por 
Recursos 

Duração 

(aprox.) 

Música no Séc. XX - 

A 1ª Metade 
14:30 – 16:00 Agnelo Marinho 

Música no Séc. 

XX - A 2ª Metade 

(Anexo 18) 

1h30m 

Intervalo 30m 

Concerto 16:30 – 18:00 Pedro Beirão  1h30m 

     

  
 

 
Total: 

7h 
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1.2. Relatório – atividade nº1.2 

 

Atividade: “O que é ser-se compositor?” - À conversa com jovens compositores portugueses 

Local: Academia de Música de Vilar do Paraíso (apenas simbólico) 

Data: 30/03/2021 

Duração: 90m 

Público-alvo: Alunos do 5º ao 8º Grau da Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Nº de alunos: 6 

Regime: À Distância 

Atividade organizada e participada 

 

Breve Descrição 

Entendemos que seria estimulante demonstrar aos alunos potencialmente 

interessados o que é ser-se jovem compositor, atividade profissional com as suas 

dificuldades mas, não obstante, prazerosa em muitas das suas variantes. Nesse sentido, 

convidaram-se alguns colegas compositores para a realização de uma conversa, orientada 

sobre algumas temáticas específicas da área. Todos os colegas intervenientes neste pequeno 

evento são figuras que, embora em relativo início de carreira na Composição, contam já com 

considerável visibilidade no panorama musical português: Carlos Lopes, Daniel Davis, Nuno 

Lobo e Solange Azevedo. Graças a eles, gerou-se um enriquecedor partilhar informal de 

diferentes experiências com os alunos da Academia participantes. Para mais informações 

sobre o guião da atividade, favor consultar o anexo 17. 

 

1.3. Relatório – atividade nº1.3 

 

Atividade: Seminário “Música no Séc. XX - A 2ª Metade” 

Local: Academia de Música de Vilar do Paraíso (apenas simbólico) 

Data: 31/03/2021 

Duração: 90m 

Público-alvo: Alunos do 5º ao 8º Grau da Academia de Música de Vilar do Paraíso 

Nº de alunos: 6 
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Regime: À Distância 

Atividade organizada e participada 

 

Breve Descrição 

Procurando facilitar aos discentes da Academia, em geral, uma primeira discussão e 

reflexão sobre a Música do século XX, esta atividade compõe-se de uma exposição dos 

eventos histórico-musicais e da audição de obras fundamentais a uma caracterização 

simples, mas sólida, da Música da 2ª metade deste século. Entende-se que, mais do que 

aprofundar conteúdos analíticos demasiado densos para o tempo disponível, este evento 

deve procurar, ao invés, “abrir caminhos” aos discentes para uma compreensão básica mas 

coerente da Música deste período, com especial foco entre os anos de 1950 a 1999. Para 

mais informações sobre os conteúdos lecionados, favor consultar o anexo 18.
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2. Relatório – atividade nº2 

 

Atividade: Seminário de Análise e Composição - Módulo I (Princípios da Harmonia Tonal) 

Local: Sede da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua 

Data: Maio de 2021 a Julho de 2021 

Público-alvo: Músicos profissionais e amadores, da Banda Filarmónica ou externos 

Regime: Presencial 

Atividade organizada e participada 

 

Cartaz (Anexo 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve Descrição 

Uma vez que nem sempre é fácil para os músicos sediados em contextos mais rurais, 

quer se tratem de amadores ou profissionais, acederem a este tipo de conhecimento de uma 

forma dinâmica e acessível, propus à banda filarmónica da minha terra, S. Mamede de Ribatua 
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(Alijó, Vila Real) a realização de um Seminário, organizado num conjunto de 5 sessões, de 15 

em 15 dias, focado sobre as áreas da Análise e da Composição Musical. A ideia-base é a 

facilitação do conhecimento aos interessados em participar, quer pertençam à banda ou não, 

procurando abranger, por um lado, aqueles que nunca tiveram qualquer contacto com este 

tipo de conteúdos e, por outro, aqueles que procuram aprofundá-los/reforçá-los. 

Os conteúdos do Módulo proposto para a realização deste Seminário são uns que, 

como indicado no título, procuram a exploração/reflexão sobre os princípios mais básicos da 

Harmonia Tonal. Uma vez que a finalidade deste Seminário sempre foi a do regime de ensino 

presencial, aguardou-se até um momento mais tardio do ano letivo para a sua realização, 

garantidas as condições higiénicas, com a situação pandémica no país em estado mais 

controlado. Há data de elaboração deste Relatório, uma das sessões encontra-se já lecionada. 

Para mais informações sobre os conteúdos nela abordados, bem como os por abordar no 

restante Seminário, favor consultar a planificação abaixo.  

 

Objetivos da Atividade 

• Contribuir para a dinamização da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua enquanto veículo 

da Educação Musical no concelho de Alijó 

• Contribuir para o desenvolvimento musical nos diversos e diferentes elementos da Banda, 

amadores ou profissionais, ajudando, por consequência, a um maior nível de emancipação da 

sensibilidade musical conjunta do grupo 

• Instigar um pouco sobre os diferentes participantes, incluindo aqueles externos à Banda, o gosto 

e a prática da criação/composição musical 

• Procurar perceber a pertinência e viabilidade de futuros projetos da mesma índole na instituição 
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Esq. 14 – Planificação do Seminário de Análise e Composição 

 

Sessões Data Conteúdos 
Duração 

(aprox.) 

Nº1: Princípios 

Tonais 

8 de Maio 

(16:45 – 19:00) 

• O Tonalismo e os seus elementos 
essenciais; 

• O Intervalo Melódico/Harmónico; 
• Construções de acordes simples de 3 

sons; 
• O modo Maior, o modo menor e as suas 

implicações harmónicas; 

• Pequena Introdução ao Baixo Cifrado; 

2h + 15m de 

intervalo 

Nº2: Primeiras 

Análises e 

Harmonizações 

22 de Maio 

(16:45 – 19:00) 

• Revisões sobre os conteúdos da 
sessão anterior; 

• Pêndulos Harmónicos Basilares; 
• 3 Regras de Ouro para a boa condução 

melódica no ato de harmonizar; 
• Encadeamentos Autênticos e Plagais; 

• Duplos Encadeamentos Autênticos 
Basilares; 

• Análise Musical: uma primeira 
abordagem; 

2h + 15m de 

intervalo 

Nº3: Acordes de 

7ª - Uma 

Introdução 

5 de Junho 

(16:45 – 19:00) 

• Revisões sobre os conteúdos da 
sessão anterior; 

• Figurações/Ornamentos; 
• Introdução aos Acordes de 7ª e suas 

aplicações; 
• Reforços sobre a prática da Análise 

Musical; 
• Abordagens adicionais simples na 

Condução Harmónica; 

• Resoluções Indiretas; 

2h + 15m de 

intervalo 

  
• Prática guiada na Harmonização Livre 

de Melodias; 
 

Nº4: Reforços 
19 de Junho 

(16:45 – 19:00) 

• Revisões sobre os conteúdos da 
sessão anterior; 

• Reforços sobre a utilização de Acordes 
de 7ª; 

• A função especial do vi/VI grau; 

• Sobre catalogar Cadências; 
• Reforços sobre a prática da Análise 

Musical; 
• Prática guiada na Harmonização Livre 

de Melodias; 

2h + 15m de 

intervalo 

Nº5: Hiper 

Reforços 

3 de Julho 

(16:45 – 19:00) 

• Revisões sobre os conteúdos da 
sessão anterior; 

• Reforços sobre a utilização de Acordes 
de 7ª; 

2h + 15m de 

intervalo 
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2.1. Relatório – atividade nº2.1 

 

Atividade: Seminário de Análise e Composição - 1ª Sessão (Princípios Tonais) 

Local: Sede da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua 

Data: 08/05/2021 

Duração: 135m 

Público-alvo: Músicos profissionais e amadores da Banda 

Nº de alunos: 10 

Regime: Presencial 

Atividade organizada e participada 

 

Reflexão Posterior 

Realmente, esta primeira sessão superou todas as minhas espectativas: não previa 

um ambiente e uma adesão tão positiva. Dos cerca de 5 a 6 alunos esperados a comparecer, 

surgiram 10, todos eles da Banda Filarmónica, incluindo 2 que, por não poderem estar na 

aldeia durante o fim-de-semana, assistiram à aula via Zoom. Estão garantidos o interesse e o 

apoio deste Seminário por uma boa quantidade de “alunos”, o que poderá suportar, de forma 

mais sólida, argumentos para a realização de futuros seminários nesta instituição, com 

conteúdos até mais complexos. 

Sobre o plano estruturado para o Seminário, algo se começa a observar: talvez tenha 

sido demasiado ambicioso na quantidade de matérias selecionadas para abordagem, 

sobretudo tendo em conta que este Seminário possui apenas 5 sessões. Sendo esta uma 

primeira aprendizagem destes conteúdos em relação a praticamente todos os elementos da 

turma (uma grande parte deles amador), é claro que mais tempo para prática e reforço dos 

diferentes tópicos lecionados é prudente. Desta vez, optei por não introduzir o Baixo Cifrado 

à turma, e muito menos as funções dos acordes nos seus modos correspondentes. E tenho a 

• O Acorde 6/4; 
• Reforços sobre a prática da Análise 

Musical; 
• Prática guiada na Harmonização Livre 

de Melodias; 
 

 
  Total: 11h15m 
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certeza de que, em futuras sessões, isto vai ser comum – optar por deixar matérias por 

lecionar numa outra altura, na tentativa de assegurar de forma justa o que se vai conseguindo 

ensinar. Contudo, não estou preocupado com este fator para o sucesso das aprendizagens 

neste Seminário: por um lado, daqui surgirão mais que argumentos suficientes para a criação 

e gestão de outras atividades da mesma índole em futuros momentos; por outro lado, havendo 

necessidade, uma sessão extra, nº6, não está completamente “fora da mesa”, na tentativa de 

arranjar um pouco mais de tempo para o cumprimento de tudo aquilo que está neste momento 

planeado. Para uma ideia mais clara do género de exercícios praticados nesta aula em 

particular, consultar o anexo 20.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Terminado o estágio com a conclusão deste relatório, que últimas considerações se 

podem deduzir de todo o processo? Desde já, o de uma gratidão muito grande pela enfim 

conclusão do trabalho aqui apresentado. A sua elaboração afigurou-se caminho tortuoso, não 

obstante a compreensão da sua importância. O travo saboroso deste fecho é, assim, bem 

recebido por minha parte. Todavia, são várias as restantes conclusões possíveis de se 

subtrair a este longo percurso (e mais pertinentes). Cada uma delas realça uma sensação que 

me era evidente há já algum tempo. 

Se até aqui achava lógico investir numa carreira como docente, em particular de 

Análise e Técnicas de Composição, agora tenho todas as certezas de que é umas das tarefas 

essenciais que quero para mim, para o resto da minha vida. Não possuo tantas mais certezas 

absolutas quanto esta no meu pensamento. Ser-se docente é nobre missão, que me apraz 

imenso. Ao mais docente de Música, melhor ainda, de ATC – dos mais belos serviços que eu 

posso inferir para a minha vida. 

É da dedicação à missão por inteiro, da entrega aos outros com tudo aquilo que de 

melhor podemos encontrar em nós. É da boa execução de uma aula, qual performance, do 

saltar mesas e cadeiras (mesmo que só no pensamento) para concretizar as boas 

aprendizagens dos nossos alunos, filhos emprestados da seita. É o assumir do verdadeiro 

encanto que está no poder de partilhar tanto com tantos outros. E é a conjugação de tudo isso 

com o lado humano das relações. E é a relação de união com os colegas de trabalho, docentes 

e não docentes, e o entender que só dessa conjugação se tornam possíveis os grandes 

projetos e investiduras, os grandes resultados que esperamos encontrar onde quer que as 

dificuldades sucedam. E por tudo isto, é o chegar ao fim do dia realizado, e o somar-se destas 

pequenas alegrias à importância da vida e da Música nela. 

Assim sei que, no caminhar do trilho que se me afigura à frente, complexo e longo 

(infindável, realmente) anseio por “dar-me” da melhor maneira possível, procurando o mais 

dedicado, o mais conhecedor, o maior defensor dos alunos e colegas que alguma vez poderei 

ser, dia a dia, embora sem pressas, abraçando os sucessos e os falhanços que me esperam! 
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ANEXOS 

Anexo 1 – João Domingos Bomtempo: 1ª Sinfonia, 1º and. (cc.1-35, reedição) 
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Anexo 2 – Misturas Modais I (ficha de apoio) 
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Anexo 3 – Schubert: Momento Musical nº2 (excerto da partitura) 
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Anexo 4 – Ficha de Trabalho nº1 (ficha de trabalho) 
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Anexo 5 – Mozart: Eine Kleine Nachtmusik: Romanze (excerto da partitura) 
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Anexo 6 – Misturas Modais Ib (ficha de excertos) 
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Anexo 7 – Sentença VS Período (ficha de apoio) 
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Anexo 8 – 9ª da Dominante + exercícios (ficha de apoio e de trabalho) 
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Anexo 9 – Chopin: Noturno em Mib Maior (excerto da partitura) 
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Anexo 10 – Ficha de Trabalho nº2 (ficha de trabalho) 
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Anexo 11 – Lied Alemão (powerpoint) 
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Anexo 12 – Schubert: Erlkönig (vídeo) 

 

Anexo 13 – Schubert: Erlkönig (excertos da partitura) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JS91p-vmSf0
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Anexo 14 – Ficha de Trabalho nº3 (ficha de trabalho) 
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Anexo 15 – “Dias da Composição” (cartaz) 
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Anexo 16 – “Música no Séc. XX - A 1ª Metade” (powerpoint) 
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Anexo 17 – “O que é ser-se compositor?” (guião da conversa) 
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Anexo 18 – “Música no Séc. XX - A 2ª Metade” (powerpoint) 
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Anexo 19 – “Seminário de Análise e Composição” (cartaz) 
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Anexo 20 – Ficha de Trabalho nº1: Seminário (ficha de trabalho) 
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