
 

Universidade de Aveiro 

2022 

 

INÊS SOFIA 
RODRIGUES LUZIO 
 

Possibilidades de escuta:  
Três experiências artístico/pedagógicas sobre som, 
escuta e lugar 
 

 

 

   



 

 

Universidade de Aveiro 

2022 

 

INÊS SOFIA 
RODRIGUES LUZIO 
 
 

Possibilidades de escuta:  
Três experiências artístico/pedagógicas sobre som, 
escuta e lugar 

 Relatório da Unidade Curricular Prática de Ensino Supervisionada apresentado 
à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à 
obtenção do grau de Mestre em Ensino de Música, realizado sob a orientação 
científica do Doutor Paulo Maria Rodrigues, Professor Auxiliar do 
Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro 

 

   
 



 

  

  
 

 

 
Dedico este trabalho à minha mãe, por insistir para que não o deixasse 
incompleto, e a todos os professores, artistas e colegas que me inspiraram a 
procurar outros modos de ser e fazer. 
 

 
 

 



 

  

 

 
 
 

 
 

o júri   
 

presidente Doutora Ana Flávia Lopes Miguel 
investigadora doutorada (nível 3) da Universidade de Aveiro 

  

 

 Prof. Doutor Filipe Cunha Monteiro Lopes 
professor adjunto do Instituto Politécnico do Porto 

  

 

 Prof. Doutor Paulo Maria Ferreira Rodrigues da Silva 
professor auxiliar da Universidade de Aveiro 

  
 

  
 

 
 
 
 

 

 



 

  

  
 

agradecimentos 

 
Às Comédias do Minho, ao Circuito e a todos os jovens atentos e implicados 
que tornaram este trabalho possível.  
 
À Beatriz Rola e a todo o Cor(p)o Metropolitano de Matosinhos pelas 
conversas inspiradoras e pela alegria e carinho inesgotáveis. 
 
Ao Prof. Paulo pela partilha, paciência e confiança. 
 
Ao Conservatório de Música do Porto, ao Prof. Avelino e aos seus alunos, por 
me receberem de braços abertos. 
 
Aos meus professores de instrumento por toda a confiança e amizade: Nuno, 
Thomas, Ricardo e Prof. Sérgio. 
 
Ao Artur por todos os preciosos conselhos. 
 
À Mariana, eterna conselheira em várias matérias sempre à distância de uma 
chamada. 
 
À Sofia pela correção atenta. 
 
Ao João, à Sara, à Bea e ao Ricky, que foram a minha família durante os 
tempos difíceis de pandemia.  
 
À minha mãe e família mais próxima por me ajudarem a segurar este barco.  
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

palavras-chave 

 
escuta, ecologia acústica, arte sonora 
 

resumo 
 

 

Relatório da Unidade Curricular Prática de Ensino Supervisionada, organizado 
em duas partes: Projeto educativo e Estágio. Na primeira, documento o projeto 
educativo de investigação que dá nome a este relatório. Partindo da 
documentação de três experiências artístico/educativas implementadas em 
contextos educativos não formais, procuro contribuir para a discussão de 
novas possibilidades de relação do ensino artístico especializado da música 
com a escuta e a educação artística de crianças, jovens e adultos. Na 
segunda, relato a minha experiência em contexto de estágio, no Conservatório 
de Música do Porto, durante o ano letivo 2020/2021.  
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abstract 

 
Report of the UC Supervised Teaching Practice, organized in two parts: 
Educational Project and Internship. In the first, the educational research 
project, that gives this report its name, is documented. Based on the 
documentation of three artistic/educational experiences implemented in non-
formal educational contexts, I seek to contribute to the discussion of new 
specialized music teaching approaches to listening and to artistic education of 
children, youth and adults. In the second, I report my experience in an 
internship context, at the Music Conservatory of Porto, during the academic 
year 2020/2021. 
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“For many years I’ve noticed that music — as an activity separated from the rest of life 
— doesn’t enter my mind. Strictly musical questions are no longer serious questions.”  

John Cage, in “Empty Words: The Future of Music” 
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PARTE I — Projeto Educativo 

  

Inês Luzio Rodrigues Luzio
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Introdução 

Neste relatório documento o projeto educativo que implementei entre julho e 

dezembro de 2021 no contexto do plano curricular do 2º ano do mestrado em ensino de 

música da Universidade de Aveiro. Integraram este projeto três experiências 

artístico/educativas decorridas em contextos de ensino não formal, nas cidades de 

Valença, Matosinhos e Braga. Em todas elas colaborei a título profissional, orientando 

as minhas propostas de atividades no sentido da investigação que me interessava fazer.   

  

 A minha ainda recente prática artístico/educativa tem-se orientado no sentido da 

facilitação de ações de curta e média duração, particularmente em contextos de ensino 

não formal, em colaboração com diferentes serviços educativos. É nessa prática 

artístico/educativa que surge alicerçada a proposta deste projeto educativo, dando 

seguimento a uma lógica de articulação entre som, escuta, educação e tecnologia, 

presente, particularmente, em colaborações com o Circuito - Serviço Educativo Braga 

Media Arts, em projetos como 0+1=SOM (outubro de 2019 – junho de 2020) e “Shhhh... 

Bong! Piii, Zuuu! Vamos fazer música concreta!” (novembro de 2020).   

Procurei, assim, que este projeto pudesse: 

• motivar-me a um exercício de experimentação, reflexão e documentação 

aprofundado, adicionando uma componente de investigação-ação à minha 

prática artístico/educativa nos contextos profissionais em que tenho vindo a 

atuar; 

• analisar perspetivas que tenho vindo a construir nos últimos anos acerca da 

urgência em redefinir a nossa — de artistas/educadores e indivíduos — relação 

com a escuta do que nos rodeia, especialmente em contextos formais de ensino 

de música;  

• contribuir para a definição de um caminho que me faça sentido prosseguir 

enquanto artista/educadora e futura professora especializada — ajudando-me a 

responder a questões como: de que forma me posso posicionar? Quais as 

minhas convicções? De que forma posso contribuir para a mudança? 

 

Antes de avançar, importa deixar algumas notas prévias:  

• tratando-se de um projeto de investigação fortemente informado pela prática, 

contribuíram para ele tanto referências teóricas de cariz académico como 

referências artísticas e experiências pessoais, nomeadamente enquanto 

https://01som.com/
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formanda em variados contextos. Procurei incluir as mais relevantes para este 

projeto, situando-as nas secções do documento que considerei mais adequadas;  

• ao longo do documento, as palavras “escuta” e “audição” são utilizadas de forma 

equivalente às palavras “listening” and “hearing” na língua inglesa, tomando 

como referência a distinção que Oliveros faz: “I differentiate ‘to hear’ and ‘to 

listen’. To hear is the physical means that enables perception. To listen is to give 

attention to what is perceived both acoustically and psychologically” (Oliveros, 

2005, p. xxii); 

• os excertos de diários de bordo, transcrições de entrevistas e outros registos de 

suporte à investigação são apresentados no corpo de texto em itálico (em 

formato de citação direta breve ou extensa). As versões integrais podem ser 

consultadas através de suporte físico (CD/DVD) disponível na Biblioteca da 

Universidade de Aveiro. 

 

O documento organiza-se em três secções principais: 1) Enquadramento teórico, 

2) Projeto educativo — A experiência, e 3) Reflexões Finais. Na primeira secção, 

subdividida em “Pensamento” e “Ação”, traço um quadro geral das referências teórico-

práticas relevantes para o campo de estudos, e, em particular, para este projeto 

educativo. Na segunda, dou conta das minhas motivações para a implementação do 

projeto, apresento as metodologias utilizadas e particularizo cada uma das três 

experiências documentadas, dando conta do contexto, dos pontos de partida, descrição 

e resultados. A última secção apresenta-se como uma súmula das questões levantadas 

ao longo do texto, onde me posiciono criticamente enquanto artista/educadora, e futura 

professora do ensino artístico especializado da música.  
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Enquadramento teórico 

Pensamento — som e escuta 

Não é apenas o ruído que nos ocupa, mas o som no sentido lato, o som como 
recurso para entender o ambiente, o som como unificador e espaço 
partilhado, o som como fator identitário dos lugares que habitamos, o som 
como elemento de fruição estética e prazer.” (Castro, 2021, p. 19) 

 

Porquê escutar? 

Após longos períodos de contacto com comunidades indígenas de Bosavi, 

Papua Nova Guiné (povo Kaluli), Steven Feld, antropólogo, cineasta, músico e artista 

sonoro, propôs uma nova perspetiva relacional entre a acústica (o som e os fenómenos 

sónicos) e os processos de construção de conhecimento, que sintetizou no conceito 

“acustemologia”1: 

“Acoustemology, acousteme: I’m adding to the vocabulary of sensorial-sonic 
studies to argue the potential of acoustic knowing, of sounding as a condition 
of and for knowing, of sonic presence and awareness as potent shaping 
forces in how people make sense of experiences.” (Feld, 2005, p. 185) 

A “acustemologia”, de acordo com a sua definição, compreende uma exploração 

de “sensibilidades sónicas”2, especificamente de modos pelos quais o som é essencial 

para a construção de sentido e de conhecimento e para a experienciação de verdade 

— “[t]his seems particularly relevant to understanding the interplay of sound and felt 

balance in the sense and sensuality of emplacement, of making place” (Feld, 2005, p. 

185).  

Esta perspetiva contraria a lógica de domínio de uma dimensão visual, 

profundamente enraizada no conceito europeu de paisagem, que Feld aponta como 

ainda predominante, referindo-se em particular às disciplinas da etnografia e da 

geografia. Pelo contrário, a “acustemologia” foca-se na importância de entender a 

experiência da perceção do meio/lugar como multissensorial — o que, por sua vez, se 

liga à teoria da cognição incorporada3.   

 

 

1Tradução direta do termo acoustemology.   
2Tradução direta do termo sonic sensibilities. 
3Teoria resultante da discussão acerca da relação corpo/mente levantada por Husserl, 
Heidegger, Merleau-Ponty, Vygotsky, Piaget, entre outros, a partir de finais do século XIX: “[t]he 
central meaning of embodied cognition [cognição incorporada] is that cognition is the experience 
and meaning gained through the interaction between the body and the environment, which means 
that the body plays a key role in the cognitive process” (Zhang, Chen, & Zhao, 2021, p. 27). 
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Este entendimento da importância, ou até mesmo primazia, como propõe Feld, 

da escuta como modalidade para percecionar e construir conhecimento sobre o mundo 

à nossa volta tem sido defendida em múltiplas frentes.  

 Um dos nomes incontornáveis desse esforço é o de Murray Schafer, compositor, 

escritor, pedagogo e ambientalista que revolucionou o campo dos estudos do som4, ao 

introduzir os conceitos de paisagem sonora5 — “any acoustic field of study” (Schafer, 

1977, p. 7) —, ecologia sonora —"the study of sounds in relationship to life and society” 

(Schafer, 1977, p. 205) —, e acoustic design, que desenvolverei mais à frente.  

 

 Para Schafer, esta primazia da escuta enquanto sentido de perceção era 

indiscutível: “[w]e will not argue for the priority of the ear” (Schafer, 1977, p. 10). Como 

explicava, no mundo ocidental, o ouvido (e a audição) deu lugar ao olho (e à visão) 

como principal recetor e armazenador de informação a partir do Renascimento, com o 

desenvolvimento da imprensa e da técnica de perspetiva na pintura. Processo que, 

acreditava, começava a reverter-se pela emergência da poluição sonora como tema de 

crescente interesse público (Schafer, 1977).  

 O debate sobre a poluição sonora, e a sua relação com a saúde pública, foi 

central no trabalho desenvolvido por Schafer, em particular numa fase inicial marcada 

pela preocupação pelo aumento dos níveis de ruído nas zonas urbanas nos anos de 

1960. As suas primeiras publicações como The New Soundscape (1969) e The Book of 

Noise (1970) refletem essas preocupações.  

Truax, membro do World Soundscape Project (WSP)6 responsável pela edição 

do Handbook for Acoustic Ecology (1978), defende que a transição chave no 

pensamento de Schafer, que resultou no seu apelo à criação do WSP entre finais dos 

anos 1960 e inícios de 1970, foi a sua mudança de foco de uma perspetiva ativista 

antipoluição sonora, para uma abordagem mais positiva centrada no ouvinte, 

incorporada pelo termo paisagem sonora (Truax, 2019). 

 

4Os estudos do som (sound studies) são definidos como um conjunto interdisciplinar de práticas 

que tomam o som como o seu ponto de partida e de chegada de análise. Incluem contributos de 
disciplinas como: “acoustic ecology, sound and soundscape design, anthropology of the senses, 
history of everyday life, environmental history, cultural geography, urban studies, auditory culture, 
art studies, musicology, ethnomusicology, literary studies, and STS [science and technology 
studies]” (Trevor J. Pinch and Karin Bijsterveld, as cited in Thibeault, 2017, p. 70).  
5 O termo paisagem sonora (soundscape) já tinha, na verdade, sido mencionado na literatura de 
planeamento urbano por Southworth, em 1969: “Southworth was interested in urban 
soundscapes; in particular, his work addressed how the sounds of the built environment 
enhanced people’s perception of space and their relationship to the activities occurring within 
cities” (Pijanowski, et al., 2011, pp. 1-2). 
6Grupo de investigação e educação fundado na Simon Fraser University onde colaboraram 
compositores, ativistas e estudantes como Hildegard Westerkamp, Barry Truax, Howard 
Broomfield, Peter Huse e Bruce Davis. 
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Quem escuta? 

 É nesta segunda perspetiva, anunciada em The Music of the Environment 

(1973), e mais tarde desenvolvida em The Tuning of the World (Schafer, 1977), que 

Schafer sugere a necessidade de tornar a acústica ambiental um programa de estudos 

“positivo” (Truax, 2019). Para compreendermos esta ideia é importante entendermos 

antes o que Schafer sintetiza no conceito de acoustic design: 

The best way to comprehend what I mean by acoustic design is to regard the 
soundscape of the world as a huge musical composition, unfolding us 
ceaselessly. We are simultaneously its audience, its performers and its 
composers. Which sounds do we want to preserve, encourage, multiply? 
When we know this, the boring or destructive sounds will become 
conspicuous enough and we will know why we must eliminate them. Only a 
total appreciation of the acoustic environment can give us the resources for 
improving the orchestration of the soundscape. (Schafer, 1977) 

 Esta ideia, entretanto criticada por autores e investigadores como Kelman— 

Rethinking the Soundscape: A Critical Genealogy of a Key (2010) — e McCartney— 

Ethical Questions About Working with Soundscapes (2016) — (Truax, 2019), mas que 

foi revolucionária na altura, de que todos somos responsáveis por orquestrar a 

paisagem sonora que nos envolve no sentido de a “limpar” dos sons destrutivos e 

indesejáveis, foi essencial para a criação, pela primeira vez, de uma proposta de ensino 

da escuta. Como defendia Schafer, o design acústico não deveria ser uma questão 

apenas para os engenheiros acústicos, mas antes uma tarefa que necessitaria da 

energia de muitas pessoas: profissionais, amadoras, jovens — qualquer pessoa com 

“bons ouvidos” (Schafer, 1977).   

 Defendia, também, a urgência da criação de uma escola, ou de um curso, que 

integrasse as disciplinas de acústica, psicologia, sociologia, música, e outras que se 

revelassem necessárias dependendo da situação, recorrendo ao que definia como os 

módulos básicos de medição do ambiente acústico: o ouvido humano e a voz humana 

— “the only way we comprehend extrahuman sounds is in relationship to sensing and 

producing sounds of our own” (Schafer, 1977, p. 207).   

 

 Ainda que a instituição desta escola, ou curso, nunca tenha acontecido 

formalmente, o trabalho de difusão que Schafer e o WSP fizeram destas questões, 

através de workshops e seminários e da publicação de textos e ensaios — 

particularmente no âmbito educacional com, por exemplo, The Rhinoceros in the 

Classroom (1975) e 100 Exercises in Listening and Sound-Making (1992) — teve um 

papel seminal de transformação na importância atribuída à escuta.  
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Hildegard Westerkamp, uma das investigadoras do WSP, atesta essa 

importância referindo que, críticas superficiais à parte, há atualmente sinais 

esperançosos de que novas interpretações e reanálises críticas ao trabalho de Schafer 

e do WSP estejam a criar um novo impulso para lidar com questões ecológicas das 

nossas paisagens sonoras — “[i]n fact, consciousness of the importance of sound and 

listening literally has exploded” (Westerkamp, 2019, p. 59).   

 

É esse o caso de Bernie Krause, músico, investigador e “ecologista da paisagem 

sonora”. A “ecologia da paisagem sonora”7, disciplina que ajudou a estabelecer, traz o 

conceito de paisagem sonora (a soma dos sons que emanam de uma paisagem) para 

um foco de investigação e aplicação prática, estudando as causas e consequências da 

biofonia (sons produzidos por animais), geofonia (sons naturais) e antropofonia (sons 

produzidos pela atividade humana) (Pijanowski, et al., 2011). 

Trata-se da escuta, captação e análise da paisagem sonora sob princípios 

metodológicos, a partir de uma perspetiva diferente da dada pela ecologia acústica: 

"[a]coustic ecology largely emphasizes human-centered inquiry rather than the larger 

socioecological systems approach taken here” (Pijanowski, et al., 2011, p. 204). 

 

Encontramos vários outros exemplos, sob designações diferentes, de práticas e 

disciplinas que integram o legado de Murray Schafer e do WSP. É o que aponta Garth 

Paine, músico e ecologista sonoro:   

In recent years, the community of people interested in the sonic properties of 
the world has grown, but also fractured and then focused around different 
practice titles. A non-exhaustive list would include Soundscape Ecology 
(Purdue University, Farina; Krause and Gage, Pijanowski), Sound/Sonic 
Ecology (Pailhès and Vogt, Kelman), BioAcoustics (see the journal 
Bioacoustics – The International Journal of Animal Sound and Its Recording, 
Taylor & Francis), and Soundscape studies (a broad title for a range of 
practices and pedagogies examining the sounding world). (Paine, 2017, p. 
172)  

 

Ensina-se a escutar? 

Wildegard é clara sobre a importância do papel que a escuta deve (continuar) a 

desempenhar nas sociedades contemporâneas:  

It is amply clear to many— whether professionals or not —that acoustic 
ecology, sound studies, acoustic communication, soundscape ecology, eco-
acoustics, deep listening or whatever title we want to apply to the field, that 

 

7 Traduções diretas dos termos soundscape ecologist e soundcape ecology.  
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these studies have an important role to play in grappling with the enormity of 
environmental, social, and cultural issues that our world faces. (Westerkamp, 
2019, p. 59) 

Traz-nos, no entanto, uma outra perspetivação do assunto que me parece 

interessante considerar. Numa entrevista de 2018 a Raquel Castro8, admitiu que, da 

mesma forma que o conceito de ecologia deve ser integrado em tudo o que fazemos 

(não deve ser, portanto, um campo separado), também o som e a paisagem atingem 

todas as profissões, em todas as dimensões da vida, pelo que poderá já não fazer 

sentido, por exemplo, ter um departamento de ecologia acústica, exceto como base de 

ensino que consciencialize as pessoas a aplicar o pensamento ecológico à paisagem 

sonora (Westerkamp, 2018). 

 Como explica, a necessidade de formar pessoas em qualquer disciplina para 

integrar esse pensamento ecológico acústico, torna a existência, por si só, de um 

departamento de ecologia acústica complicada e pouco prática — “(...) perhaps if one 

did establish a department of acoustic ecology then who would be the student? How 

would we apply the principles of acoustic ecology to, for instance, landscape 

architecture, geography, (…)?” (Westerkamp, 2018, p. 73).  

A questão óbvia é, portanto: “onde está o foco?”. Como refere, a comunidade 

ligada à ecologia sonora lutou com essa questão ao longo de vários anos, organizando 

conferências e editando o Soundscape – The Journal of Acoustic Ecology. O único foco 

significativo em que pode pensar é escutar — "[i]t is a process, which cannot be about 

listening, it has to be listening itself” (Westerkamp, 2018, p. 73). 

 

 Uma outra ideia que Wildegard enfatiza, e que é relevante ter em conta quando 

se trabalha com escuta, é de que ela não pode ser forçada; pode, apenas, ser 

encorajada: “[l]istening cannot be forced. Quite the opposite: true receptive listening 

comes from an inner place of non-threat, support and safety” (Westerkamp, 2019, p. 46). 

 É esta a experiência que nos descreve ter tido enquanto membro do WSP 

quando nos diz que nunca eram forçados a escutar, mas sim encorajados, e, mais 

importante, incentivados a acreditar no que os seus ouvidos escutavam e nos seus 

próprios modos de percecionar o ambiente. Acrescenta ainda:  “[t]his was a profound 

teaching at that time and a disruption of our habits, of what we were ‘supposed’ to hear” 

(Westerkamp, 2019, p. 53). 

 

8Investigadora, documentarista e curadora, Raquel Castro é fundadora e diretora do Lisboa Soa, 
festival de arte sonora de referência em Portugal, que, desde 2016, tem ocupado diferentes 
espaços da cidade de Lisboa com instalações sonoras, performances e oficinas de escuta e 
tecnologias do som.  
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 Voltarei a este testemunho de Wildegard mais à frente, pela reflexão que impõe 

sobre as práticas instituídas do que é “suposto” escutarmos, nomeadamente nos 

contextos de formação musical e artística.  

 

Como pode a escuta ser encorajada?  

I noticed that many musicians were not listening to what they were performing! 
There was good hand-eye coordination in reading music, but listening was 
not necessarily a part of the performance. The musician was of course 
hearing but listening all over or attention to the space/time continuum (global) 
was not happening. There was disconnection from the environment that 
included the audience as the music was played. (Oliveros, 2005, p. xvii) 

 Esta observação mostra-nos um paradoxo essencial que motivou o trabalho de 

várias décadas de Oliveros, dedicado à criação, desenvolvimento e difusão do conceito 

de deep listening. Conceito que propõe informada pela sua pesquisa individual enquanto 

compositora, música, improvisadora e ouvinte, e pela sua prática enquanto 

líder/facilitadora de grupos constituídos por pessoas com e sem treino formal de música.  

  

Deep (profundo) tem que ver com complexidade e limites, ou áreas além dos 

entendimentos comuns ou habituais. A ideia de deep agregada a listening, sugere um 

processo de aprendizagem para a expansão da perceção sonora de modo a incluir todo 

o contínuo sonoro de um espaço/tempo — de um espaço acústico9 (Oliveros, 2005). 

Simultaneously one ought to be able to target a sound or sequence of sounds 
as a focus within the space/time continuum and to perceive the detail or 
trajectory of the sound or sequence of sounds. Such focus should always 
return to, or be within the whole space/time continuum (context). (Oliveros, 
2005, p. xxiii) 

 Esta proposta de uma “escuta profunda”10, orientada para continuamente incluir 

mais, foi desenvolvida por Oliveros ao longo de vários anos como professora e líder de 

projetos de investigação na University of California San Diego (UCSD) e, a partir de 

1991, através dos “Deep Listening Retreats”. Propunha uma prática de escuta contínua, 

24 sobre 24 horas, o que incluía escutar, também, através dos sonhos.  

 Os “Deep Listening Retreats” evoluíram, em 1995, para um “Three Year 

Certificate programm”, que, em 1998, qualificou 8 pessoas para ensinar e orientar 

cursos de deep listening um pouco por todo o mundo. Mas, apesar desta possibilidade 

 

9 “Acoustic space is where time and space merge as they are articulated by sound” (Oliveros, 
2005, p. xxiii). 
10 Tradução direta do termo deep listening. 
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de especialização como deep listener, a prática desta forma de escuta pode ser feita 

por qualquer pessoa.  

 

Uma parte importante do legado de Oliveros para esta prática é o corpo de peças 

Sonic Meditations, publicado em 1971 — “a collection of verbally notated meditations 

that may be enjoyed by anyone in a variety of ways: read as poetry, performed alone or 

performed for an audience” (Oliveros, 2005, p. 93). Estas peças assentam no princípio, 

já defendido por Schafer (ver Quem escuta?), de trazer a atenção para a escuta através 

da observação e da produção sonora, e são definidas por Oliveros como peças de 

escuta e resposta (Oliveros, 2005). Um exemplo: 

Environmental Dialogue: Each person finds a place to be, either near to or 
distant from the others, either indoors or out-of-doors. Begin the meditation 
by observing your own breathing. As you become aware of sounds from the 
environment, gradually begin to reinforce the pitch of the sound source. Re- 
inforce either vocally, mentally or with an instrument. If you lose touch with 
the source, wait quietly for another. Reinforce means to strengthen or sustain. 
If the pitch of the sound source is out of your range, then reinforce it mentally. 
(Oliveros, 1974) 

Deep Listening: A composer’s Sound Practise (2005) constitui um guia essencial 

para entender e aprender a aplicar esta prática de escuta. Nele, Oliveros explica a 

prática da “escuta profunda” descrevendo de forma sequencial as principais atividades 

e exercícios envolvidos numa aula de deep listening, e compila uma série de novas 

meditações sónicas e algumas revisões das anteriores Sonic Meditations.  
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Ação — som, escuta e práticas artísticas 

 

Até agora, foquei-me em reunir contributos de alguns dos 

investigadores/compositores/ecologistas sonoros de referência para o debate sobre a 

importância da escuta e os modos como esta poderá ser encorajada. Nesta fase, feita 

a revisão dessas questões, dedicarei as próximas páginas à identificação de meios 

artísticos/práticos que têm servido a aplicação dessas ideias e conceitos, e que são 

relevantes para este projeto de investigação. 

 

A arte da field recording e a arte sonora 

Um ponto comum aos investigadores/compositores/ecologistas sonoros já 

referidos, e que foi essencial para o desenvolvimento do campo dos estudos do som, é 

o do registo dos sons e das paisagens sonoras estudadas.  

A arte de field recording tem vindo a evoluir desde a primeira documentação 

sonora da vida selvagem utilizando cilindros fonográficos de Edison, feita por Ludwig 

Koch, em 1889, até às inúmeras possibilidades dadas pelos equipamentos digitais de 

gravação (microfones, gravadores, baterias, cabos) de pequeno porte hoje disponíveis.  

Para essa evolução, contribuíram particularmente práticas associadas à música 

experimental, que começaram a integrar, nos seus processos composicionais, os sons 

ambiente captados nessas primeiras field recordings (Lane & Carlyle, 2013). É o caso, 

por exemplo, do trabalho seminal de Pierre Schaeffer e do Groupe de Recherches 

Musicales (fundado por si e por Pierre Henry em finais da década de 1940), em torno 

da proposta de uma musique concrète.  

 

Hoje, as práticas ligadas à field recording decompõe-se em múltiplas dimensões. 

É de salientar que, mais metodológicas ou mais abstratas, todas integram, de uma forma 

geral, um pensamento ecológico acústico e constituem meios de representação 

valiosos:  

There is, first, the broadly ‘representational’ aspect of field-recording practice 
that offers unique insights into the world that no other documentary medium 
is able to deliver. Each of the recordists with whom we engaged in 
conversation could offer numerous examples from their own work of 
occasions where a particular reality was uncovered for an audience through 
attentive listening, skillful recording and careful re-presentation. (Lane & 
Carlyle, 2013, p. 13) 

 

Estas práticas são, também, cada vez mais diversificadas — tanto no que toca 

às abordagens à gravação, como ao trabalho de estúdio (edição) e às formas de 
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apresentação e distribuição — facto que é indissociável do crescente número de 

pessoas nelas interessadas. Lane e Carlyle, field recordists e codiretores do Creative 

Research in Sound Arts Practise (CRiSAP), na University of the Arts, em Londres, 

enumeram algumas das abordagens contemporâneas à apresentação do material 

sonoro: “[f]ield recordings are composed with, performed in concert venues, installed in 

galleries, released as CDs, worked into an audio-visual matrix with film and other media, 

and made available in sound maps and other online forms of distribution” (Lane & 

Carlyle, 2013, p. 11). 

 Desenvolverei, com maior detalhe, algumas das abordagens enumeradas 

(sobretudo aquelas que foram particularmente relevantes para este projeto), mas antes 

importa enquadrá-las, de uma forma geral, no contexto das práticas artísticas ligadas à 

arte sonora (sound art).  

 

A problemática da definição de música e a arte sonora 

Ainda que seja difícil relacionar o surgimento da arte sonora a um tempo, espaço 

e/ou movimento artístico específico, o seu surgimento é indissociável das importantes 

inovações tecnológicas, de captação, difusão e receção de som, surgidas a partir do 

século XIX. Elas ditaram que o som passasse a ser entendido enquanto fenómeno 

físico, cujas propriedades poderiam ser estudadas e manipuladas (Castro, 2016), 

permitindo, inclusive, contradizer preconceções estabelecidas — “[t]he latter 

developments have vastly expanded our knowledge of the nature of sound and our 

perception of them and contradicted many nineteenth century preconceptions about the 

nature of pitch and its relationship to timbre” (Wishart, 1996, p. 5). 

 

A arte sonora, enquanto disciplina artística, surgiu, a partir da esfera musical, por 

proposta de compositores como Trevor Wishart em resposta à necessidade de 

“solucionar” a problemática em torno da definição de música, ou pelo menos da sua 

própria atividade composicional:  

We can begin by saying that sonic art11 includes music and electro-acoustic 
music. At the same time, however, it will cross over into areas which have 
been categorized distinctly as text-sound and as sound-effects. Nevertheless, 
focus will be upon the structure and structuring of sounds themselves. I 
personally feel there is no longer any way to draw a clear distinction between 
these areas. This is why I have chosen the title On Sonic Art to encompass 
the arts of organizing sound-events in time. This, however, is merely a 
convenient fiction for those who cannot bear to see the use of the word ‘music’ 

 

11 Considero, aqui, os termos arte sonora (sound art) e arte sónica (sonic art) como 
intercambiáveis.  
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extended. For me, all these areas fall within the category I call ‘music’. 
(Wishart, 1996, p. 4) 

 Sobre esta problemática da definição de música, e da sua relação com a arte 

sonora, Wishart acrescenta:  

From the final quarter of the twentieth century, it now seems clear that the 
central watershed in changing our view of what constitutes music has more 
to do with the invention of sound recording and then sound processing and 
synthesis than with any specific development within the language of music 
itself. (…) (Wishart, 1996, p. 5) 

 Foi esta perspetiva que o levou a defender que os compositores que, como ele, 

se dedicavam a processos composicionais que envolviam a utilização dessas novas 

tecnologias, deveriam referir-se a si próprios como sonic designers ou sonic engineers, 

ao invés de compositores, já que a palavra “compositor” estava fortemente associada à 

ideia de organização de notas num papel (Wishart, 1996).  

 

Esta questão não era, contudo, nova. Como o próprio Wishart refere, John Cage 

já tinha procurado “solucionar” esta problemática no seu texto seminal “The Future of 

Music: Credo”:  

If the word “music” is sacred and reserved for eighteenth- and nineteenth-
century instruments, we can substitute a more meaningful term: organization 
of sound. (Cage, 1961, p. 3) 

 

 Apesar das dúvidas que ainda hoje existem na categorização de certas obras 

como música ou arte sonora (e dos respetivos criadores enquanto músicos ou artistas 

sonoros), é indiscutível que essa distinção se estabeleceu. Raquel Castro ajuda-nos a 

sintetizar esta questão explicando que a arte sonora não se relaciona necessariamente 

com a música, ainda que, tal como ela, se baseie numa receção baseada na audição 

(Castro, 2016). Sobre o que pode ser considerado uma peça de arte sonora escreve: 

Uma peça de arte sonora pode ser altamente interativa e baseada em 
tecnologia de ponta, mas também pode ser relativamente simples e, até, 
estática. De todas as formas, uma peça de arte sonora nunca poderá ser, por 
natureza, passiva. Deve emitir ativamente som ou ser conceptualmente 
baseada em som. (Castro, 2016, pp. 51-52) 

 As formas que uma peça de arte sonora pode assumir são variadas: instalações 

(ou esculturas sonoras), performances, percursos sonoros (listening walks, soundwalks 

e outros formatos), música gerada digitalmente, instrumentos processados e 
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dispositivos vários: “desde objetos do quotidiano a elementos orgânicos ou dados 

científicos que se convertem em som [sonification]” (Castro, 2021, p. 19). 

 

Um dos aspetos relevantes das práticas ligadas à arte sonora, de grande 

importância neste projeto de investigação, é que estas oferecem respostas 

interessantes ao nível da acessibilidade e da democratização da criação artística, 

considerando que a utilização de recursos tecnológicos facilmente acessíveis 

(computadores, telemóveis, softwares de acesso livre) não requer o domínio técnico 

exigido pelos instrumentos convencionais.   

Some of the most interesting recent developments in art, knowledge and 
education are related to the fact that ordinary computers and mobile devices 
acquired capabilities to create, capture, record and archive, while becoming 
available to a greater number of people. An active relationship with art is 
nowadays within the reach of people that did not go through the process of 
formal art education. (Gomes & Hespanhol, 2019, p. 2) 

 

Arte sonora, field recordings e abordagens práticas 

 

Soundwalk  

A prática de soundwalking (caminhada sonora, ou percurso sonoro, como é mais 

frequentemente traduzida) foi introduzida por Schafer enquanto método empírico para 

a identificação de paisagens sonoras e de componentes que as constituem em 

diferentes localizações.  

Schafer descreve-a como a exploração da paisagem sonora de uma 

determinada área, utilizando uma “partitura” como guia — isto é, um mapa, que pretende 

focar a atenção de quem escuta nos sons e ambientes sonoros incomuns que se podem 

escutar ao longo do caminho (Schafer, 1977). Ele distingue-a, contudo, de uma listening 

walk (caminhada de escuta), prática que define da seguinte forma:  

A listening walk is simply a walk with a concentration on listening. This should 
be at a leisurely pace, and if it is undertaken by a group, a good rule is to 
spread out the participants so that each is just out of earshot of the footsteps 
of the person in front. (Schafer, 1977, pp. 212-213) 

 Hoje, o conceito de soundwalk12 surge associado a múltiplos formatos nos quais 

nem sempre se verifica entre as duas práticas a distinção clara que Schafer reivindicava. 

Nos campos de pesquisa da psicoacústica e do planeamento urbano, a prática de 

 

12 Opto, aqui, por utilizar a designação inglesa uma vez que, no contexto artístico/educativo em 
que intervenho, esse é o procedimento mais comum.   
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soundwalking é frequentemente utilizada como método sociológico para identificar e 

compreender as experiências e perceções das pessoas sobre o ambiente acústico 

urbano — é o caso, por exemplo, do “Positive Soundscapes Project”, projeto do 

Enginnering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)13 (Adams, et al., 2008). 

No âmbito artístico ela, surge, também, ligada ao conceito de walking piece, ou seja, 

não circunscrita à sua função de método, mas como dispositivo de apresentação.  

A Walk Listen Create, plataforma responsável pelo website walklistencreate.org, 

a “casa” dos walking artists, e pela organização do festival “Sound Walk September” — 

evento dedicado às “outdoor audio, geo-located, immersive performances, sound walks 

and audio-enhanced walking pieces” (Walk Listen Create, s.d.) — apresenta-nos a 

seguinte definição de soundwalk:  

A sound walk, or walking piece, is any walk that focuses on listening to the 
environment, with or without the use of technology, or adds to the experience 
through the use of sound or voice. This can include a scripted or 
choreographed score or work that has additional audio elements. (Walk Listen 
Create, s.d.) 

Uma soundwalk, como defendem, ocupa um território definido pela interação entre som, 

espaço e tecnologia. Essa tecnologia pode ser um telemóvel, ou simplesmente uma 

caneta e um papel (qualquer coisa que possa ser usada como ferramenta), mas a sua 

utilização não é condição indispensável. Alguns exemplos que enumeram:  

A listening walk, as a live event. 
A listening walk, with instructions to enable someone to take such a walk 
independently. 
An audio-enhanced walking piece, as a live event, in which participants may 
be required to speak / sing / make music or sounds or listen to such elements. 
A walk, enhanced through audio, transmitted through headphones. 
A geo-located walking piece in which participants trigger recordings to which 
they listen via headphones. (Walk Listen Create, s.d.) 

 Em qualquer dos formatos referidos, uma soundwalk pode ser conduzida e 

realizada tanto em grupo como individualmente, pode ou não ser (através de sistemas 

de captação binaurais ou outros) gravada, e pode abranger ora uma localização 

geográfica ampla ora um espaço mais íntimo e centrado (Adams, et al., 2008). 

 

13 “The main aims of the project are: to acknowledge the relevance of positive soundscapes, to 
move away from a focus on negative noise and to identify a means whereby the concept of  
positive soundscapes can effectively be incorporated into planning; to evaluate the relationship 
between the acoustic/auditory environment and the responses and behavioral characteristics of 
people living within it” (Adams, et al., 2008, p. 5). 



 16 

Mapa sonoro  

 O mapa sonoro14 afirmou-se, nas últimas duas décadas, como um novo meio 

interativo de envolvimento do público no campo dos estudos do som — “a social media 

application that has captured the imagination of acoustic societies, libraries, universities 

and tourist organisations alike” (Waldock, 2018). 

 Os mapas sonoros, combinados com os recursos dos computadores e 

smartphones hoje disponíveis, têm permitido que pesquisas e coleções de paisagens 

sonoras se tornem, de forma interativa, acessíveis a um maior número de pessoas, 

essencialmente a partir da internet. Entre os primeiros exemplos desta tipologia de 

mapas interativos, encontramos o Sound Seeker (Nova Iorque) e o Sound Map. No seu 

conjunto, representam uma manifestação contemporânea do esforço por promover a 

consciencialização sobre a paisagem sonora, seguindo o legado do trabalho iniciado 

pelo WSP (Lopes & Rodrigues, 2014). 

 

 Enquanto a maioria destes primeiros mapas se focavam na utilização de 

gravações de áudio como material de documentação, numa perspetiva de arquivo, 

outras abordagens, mais abstratas e pedagógicas, surgiram depois. É o caso do 

“PORTOPhone”, software originalmente desenvolvido no âmbito do projeto Worten 

Digitópia15, do qual resultou, mais tarde, o “POLISPhone” — utilizado na primeira 

experiência documentada neste trabalho.   

POLISphone emerged from this context and aims to encourage the listening 
of soundscapes, the design of original maps, the recording of soundscapes 
and performing music with them. While aimed and used, so far, with children, 
we think that it is a tool that can engage people regardless of their age. It 
allows inclusive, creative, personalized approaches to an interesting subject 
that has the potential to be approached in many different ways. (Lopes & 
Rodrigues, 2014, p. 1719) 

  

Um outro exemplo da aplicação do conceito de mapa sonoro, igualmente 

relevante para esta investigação, é-nos dado pelo “Mini Mapa Sonoro”, projeto do 

Circuito - Serviço Educativo Braga Media Arts16. O “Mini Mapa Sonoro” consiste numa 

 

14 Tradução estabelecida do termo soundmap.  
15 A Worten Digitópia é uma plataforma de música digital sediada na Casa da Música, no Porto. 
Centrada nas ferramentas digitais, as suas áreas de ação incluem a composição criativa, o 
desenvolvimento de software, a educação musical (através de formações e oficinas) e a inclusão 
social.  
16 Desde 2017, Braga é Cidade Criativa da Unesco no domínio das Media Arts. Integra uma rede 
mundial de cidades que estão na linha da frente dos esforços da UNESCO para promover a 
inovação e a criatividade como fatores-chave de um desenvolvimento urbano mais sustentável 
e inclusivo. O Circuito – Serviço Educativo Braga Media Arts (BMA) faz parte desse projeto.  

http://www.soundseeker.org/
https://www.montrealsoundmap.com/?lang=en
https://filipelopes.net/polisphone/
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série de workshops realizados em contexto escolar, nas escolas do concelho de Braga, 

com o propósito de expor os alunos às novas tecnologias aplicadas à arte e à paisagem 

sonora, e num arquivo resultante desses workshops, disponível online sob a forma de 

uma mapa sonoro e visual interativo (Gomes & Hespanhol, 2019).  

 

 Em ambos os casos, a proposta de articulação entre as dimensões sonora e 

visual, através da criação de representações gráficas informadas pela experiência de 

escuta, desempenha um importante papel no envolvimento dos participantes. A 

utilização do conceito de mapa, ferramenta com a qual crianças e jovens estão mais 

familiarizados, mas com um foco redirecionado para a dimensão sonora/da escuta, 

constitui uma interessante estratégia de mediação.   

 

Instalação Sonora 

 A instalação sonora17 pode ser descrita como uma peça/ trabalho em que o som 

é posicionado em relação a uma situação espacial, seja ela pré-existente ou construída, 

real ou imaginada (LaBelle, 2004, in Ouzounian, 2013). Surge, a partir da segunda 

metade do século XX, como reflexo de mudanças fundamentais em várias frentes: 1) 

nas conceções de espaço e espaço-tempo, 2) no interesse crescente pela 

especificidade do lugar (site) dentro da imaginação e cultura auditiva, 3) na utilização 

da música e das artes sonoras em modelos escultórios e arquitetónicos expandidos, e 

4) no papel do público em relação à experiência estética (Ouzounian, 2013). 

Visual artists no longer had a monopoly on structuring space, just as 
musicians were no longer the only ones concerned with the aspect of 
temporal change. New forms of art arose that lay claim to simultaneous 
existence in space and time. Located beyond the realms of the traditional art 
world, installations created a new consciousness of our perception of reality. 
Here, the public was also granted a new authority. (Motte-Haber, 1999, as 
cited in Ouzounian, 2013, p. 73) 

 

 Ouzounian, musicologista, compositora e artista sonora, inicia a genealogia da 

arte da instalação sonora a partir das primeiras experiências de composição de música 

espacial eletroacústica, nos anos 1950, referindo, como exemplo, a obra de Edgard 

Varése “Poème électronique” (1958): “the culmination of a lifelong pursuit to add a ‘fourth 

dimension’ to music: the spatial projection of sound” (Ouzounian, 2013, p. 75). Continua 

com a referência ao movimento Fluxus, e às transgressões disciplinares propostas pelos 

artistas a ele associados: “artists associated with Fluxus also spearheaded the 

 

17 Tradução estabelecida do termo sound art installation.  

https://minimapasonoro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R-R3F3ZVbi8
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conceptual turn of art and music in the 1960s, which ushered in extended concepts of 

space and spatiality” (Ouzounian, 2013, p. 78) — é o caso, por exemplo, de “Tape Piece 

II: Room Piece” (1963), de Yoko Ono.   

 A instalação sonora surge, assim, como uma forma de arte intermediária entre a 

música, a escultura, a arquitetura e outras disciplinas. O termo, cunhado pelo 

percussionista Max Neuhaus, terá sido, pela primeira vez, utilizado na descrição da sua 

obra “Drive-in Music” (1967-68), distinguindo o seu trabalho do de compositor (e a sua 

obra de música): 

Neuhaus: I think there are these two points I mentioned earlier. One, I don’t 
make sound events in time; I don’t make a series of sound events in time, 
which progress in time. You don’t come to a sound work of mine at the 
beginning and leave at the end; that is a basic definition of music. 
But the most important point is that in music the sound is the work and in what 
I do the sound is the means of making the work, the means of transforming 
space into place. (Nehaus & des Jardins, 1994, p. 130) 

 

 Numa dimensão artístico/educativa, formatos de instalação sonora 

particularmente interativos trazem possibilidades interessantes de envolvimento com 

crianças e jovens, e de aproximação a novos públicos.  

Dentro dos contextos artístico/educativos com os quais me tenho relacionado 

mais diretamente, nomeadamente pela proximidade às estruturas criadoras, encontro 

exemplos como: “Pianoscópio” (2013), uma instalação da Companhia de Música 

Teatral18, que transforma o piano num “collective instrument, a sound exhibit/sculpture 

capable of producing sounds of a myriad of colours, a space to be inhabited by people 

and produce sound as a result of their combined interaction” (Rodrigues, Lopes, Miguel, 

& Rodrigues, 2019, p. 155). Ou, ainda, “InSono” (2015), instalação da Sonoscopia19, 

criada para o festival Big Bang!: uma estrutura que lembra a ideia de como seria estar 

dentro de um instrumento musical (Veloso, 2020). 

  

 

18 A Companhia de Música Teatral (CMT) tem como missão conceber “constelações artístico-
educativas” em que a música é o ponto de partida para a interação entre várias linguagens e 
possibilidade de comunicação artística.  
19 A Sonoscopia é uma associação, sediada na cidade do Porto, que se dedica à criação, 
produção e promoção de projetos artísticos e artístico/educativos focados na música 
experimental, na pesquisa sobre som e nas possibilidades de interceção entre essas disciplinas.  

https://musicateatral.com/constelacao/pianoscopio/
http://sonoscopia.pt/education/insono/
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Projeto Educativo — A experiência 

“Se o mundo, como afirmava Murray Schafer, é uma sinfonia e nós somos os 
seus executantes, precisamos de respirações, suspensões, pausas e 
silêncios. Como músicos, criadores, [educadores] e espectadores, somos 
duplamente responsáveis para a criação de um mundo sonicamente variado 
e equilibrado. Com todo o excesso de sons que nos rodeia, saber parar é 
uma arte que se pode ir cultivando através de processos de escuta e de 
educação contínua sobre o impacto que o som tem nas nossas vidas. Num 
mundo eminentemente visual, valorizar a audição nas suas múltiplas 
implicações sensoriais é, talvez mais do que nunca, uma prioridade. (Costa, 
2021) 

 

Motivação 

 A minha aprendizagem musical começou, à semelhança do que ainda hoje 

acontece com a grande maioria dos instrumentistas de sopro (ainda que a expansão do 

acesso ao ensino articulado e integrado esteja a alterar esta tendência), na banda 

filarmónica da minha terra, em Arganil. Foi, desde início, uma formação orientada para 

a aprendizagem do solfejo e da técnica de execução do instrumento, pois tinha como 

principal objetivo formar-me, enquanto executante, para integrar a filarmónica. Cerca de 

três anos depois, aos 12 anos, iniciei a minha formação formal de música, no 

Conservatório de Música de Coimbra, em regime supletivo, até decidir, já numa fase 

final do curso secundário, ingressar no ensino superior de música na variante de 

instrumento.  

 Durante todo este percurso de formação, debati-me continuamente com 

dificuldades no reconhecimento auditivo de padrões melódicos e harmónicos (trabalho 

que era sobretudo feito nas disciplinas de formação musical, através de ditados 

melódicos, da identificação de acordes e cadências). Quando ingressei no ensino 

superior, ia consciente dessas dificuldades e da relação complicada que tinha 

desenvolvido com os exercícios de escuta que conhecia.  

 Só a partir do meu 2º ano de licenciatura, na Universidade de Aveiro, é que 

comecei a resolver a minha relação difícil com a escuta, até então exclusivamente ligada 

ao treino auditivo. Foi nessa altura que comecei a descobrir a música de Pierre 

Schaeffer e Trevor Wishart, os textos seminais de John Cage sobre a problemática da 

definição de música e as propostas de escuta de Murray Schafer.  

 Este foi um período importante na minha formação musical e pessoal, por 

constituir-se como ponto de partida para a construção de um universo artístico e de 

pensamento próprios. Remontam também a essa altura importantes experiências 

positivas de escuta — senti, pela primeira vez, que aquilo que escutava não era passível 
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de ser ou não validado por outra pessoa com um certo ou errado (isto ressoa com a 

experiência de Westerkamp descrita em Ensina-se a escutar?).   

 Nos anos que se seguiram, ao longo do mestrado que realizei em Música - 

Interpretação Artística — na ESMAE (Porto) e na Hochschule Luzern (Suíça) — e, 

depois, já fora do contexto académico, continuei interessada em expandir as minhas 

possibilidades de relação com a música (e com a escuta), tornando-a cada vez mais 

permeável ao contacto com outras disciplinas artísticas. Pensei e colaborei em projetos 

interdisciplinares que partiram de questões informadas por problemáticas sociais, 

políticas e ambientais20. Gradualmente, fui-me aproximando e relacionando com uma 

forma de escutar territórios e pessoas que incitasse à reflexão, discussão e identificação 

de questões que deveriam ser “amplificadas” para que outros as escutassem também.  

 

 Este modo de me relacionar com o mundo à minha volta, dado por essas 

primeiras experiências de criação, ajudou-me a compreender de que forma me queria 

vir a posicionar enquanto professora, ou, antes, artista/educadora. Este posicionamento, 

que não é estanque, e que continuarei a reavaliar e ajustar, constituiu a principal 

motivação para desenvolver este projeto. Ele pressupõe que:  

• enquanto músicos/educadores temos um papel na formação musical e artística 

dos nossos alunos que não se limita ao ensino da técnica de execução de um 

instrumento, e que deverá encorajar diferentes formas de escutar (e focos de 

escuta);   

• enquanto artistas/educadores temos a responsabilidade de contribuir para o 

desenvolvimento de indivíduos sensíveis, atentos e críticos em relação ao que 

os rodeia, que sejam capazes de escutar, dialogar e intervir nos seus contextos;       

• as práticas musicais e artísticas deverão ser democratizadas, para que cheguem 

a todas as crianças e jovens, independentemente dos seus conhecimentos 

formais de música e/ou do domínio técnico de instrumentos musicais — e que 

nós, artistas/educadores do ensino artístico especializado da música temos, 

também, responsabilidade nessa tarefa.  

  

 

20 É o caso de “Retorno”, projeto artístico interdisciplinar que cruza a criação e a performance 
musical com o vídeo, sobre o regresso às memórias da efeméride dos incêndios de outubro de 
2017 e aos lugares transformados pelo fogo.   

http://www.retorno.pt/
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Metodologias 

Pela natureza artístico/educativa do projeto, contribuíram para a sua 

implementação procedimentos metodológicos ligados à investigação artística21 e à 

investigação-ação aplicada à prática da investigação educativa. 

 

A investigação artística pressupõe um modo particular de prática artística e de 

produção de conhecimento, no qual a pesquisa académica e a atividade artística se 

relacionam de forma indissociável. Questiona as fronteiras entre arte, academia, 

filosofia e ciência, permitindo, assim, a exploração e criação de novos modos de 

pensamento e experienciação (de Assis & D'Errico, 2019).  

Crucial in order to understand artistic research, and how it decidedly 
differentiates itself from other more traditional modes of research on the arts 
(such as art history, musicology, sociology of art/music, or aesthetics), is the 
focus on practice: it is practiced-based, practice-led, and practice-driven. (de 
Assis & D'Errico, Introduction, 2019) 

Trata-se de um modo de investigação conduzido por “praticantes” (practioners), por 

quem faz/realiza — sejam músicos, artistas, escritores ou “filósofos praticantes” 

(‘practising’ philosophers). Um artista/investigador é, portanto, um criador, que inicia o 

seu processo de investigação com a escolha de materiais de trabalho específicos — o 

que implica conhecimento dos modos contingentes de existência desse materiais, 

incluindo a sua história e localização temporal, geográfica e cultural. Simultaneamente, 

a dimensão académica entrelaça-se com a dimensão material e afetiva da arte (de Assis 

& D'Errico, 2019). 

It is then not simply a matter for a practitioner to ‘double’ as an observer of his 
or her own practice or artistic production; rather, throughout its development 
and renegotiations, practice generates discourse, and can in turn be steered, 
communicated, and reflected by discourse. (de Assis & D'Errico, 2019, p. 3) 

  

 A investigação-ação, por sua vez, tem-se afirmado como uma prática 

metodológica comum em projetos de investigação educativa. Apesar de, como refere 

Coutinho et al. (2009), se tratar de “uma expressão ambígua, que se aplica a contextos 

de investigação tão diversificados que se torna impossível, [...] chegar a uma 

conceptualização unívoca” (p. 359), parece consensual a ideia de que se orienta para 

uma melhoria da qualidade da ação do professor-investigador.   

 

21 Tradução estabelecida do termo artistic research. 
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De entre as definições de vários autores apresentadas por Coutinho et al. (2009, 

p. 360) destaca-se a seguinte:  

A Investigação-Ação pode ser descrita como uma família de metodologias de 
investigação que incluem acção (ou mudança) e investigação (ou 
compreensão) ao mesmo tempo, utilizando um processo cíclico ou em 
espiral, que alterna entre acção e reflexão crítica. Nos ciclos posteriores, são 
aperfeiçoados, de modo contínuo, os métodos, os dados e a interpretação 
feita à luz da experiência (conhecimento) obtida no ciclo anterior (Dick, 1999).  

 

 Em ambas os casos, a prática de registo do artista/investigador e do 

professor/investigador assumem um papel central na investigação. Sendo o 

artista/investigador e o professor/investigador agentes diretos do processo, o 

registo/análise dos resultados tem, assumidamente, um carácter subjetivo.  

  

 Dadas as especificidades das três experiências documentadas, as tipologias de 

registo e respetiva utilização foram sendo adaptadas. Em todo o caso, incluíram, de 

modo geral: 

• registos audiovisuais do processo — fotografias e gravações (áudio e vídeo) 

realizadas por mim e por elementos externos às atividades (elementos das 

equipas de produção e comunicação);  

• diários de bordo — registos informais sobre as sessões (atividades 

desenvolvidas, questões, comentários);  

• conversas informais e entrevistas aos participantes — conversas/entrevistas 

informais aos participantes, orientadas por mim e por outras pessoas; 

• gravações/filmagens dos produtos finais dos diferentes processos — 

composições sonoras criadas e registos das performances.  

 
  



 23 

Implementação 

Experiência 1: Oficinas Sazonais - Projeto Mutantes (julho de 2021) 

  

Contexto 

A primeira experiência deste projeto decorreu no contexto das Oficinas Sazonais 

do projeto Mutantes — um projeto das Comédias do Minho22 no âmbito da iniciativa 

Cultura para Todos, promovida pelo Programa Operacional Regional do Norte 2014-

2020 (NORTE2020) — entre os dias 12 e 17 de julho de 2021, em Valença.  

 

As Oficinas Sazonais (ou Férias Mutantes, uma vez que acontecem nos períodos 

das férias escolares) constituem um dos 3 ciclos de oficinas — juntamente com as 

oficinas anuais de continuidade e a Rota Mutante (oficinas de capacitação destinadas 

especialmente a professores, mediadores e outros interessados em arte e educação) 

— propostos pelo projeto para o território do Alto Minho. O projeto Mutantes orienta-se 

por uma lógica de inclusão de múltiplas vozes e de empoderamento pela arte (Comédias 

do Minho, 2022). 

As Oficinas Sazonais, em específico, destinam-se a adolescentes, dos 12 aos 

18 anos, com particular atenção a jovens em situação de risco de exclusão social ou 

socialmente desfavorecidos, que, neste contexto, são integrados com outros 

adolescentes que participam mediante inscrição gratuita e voluntária. As Oficinas 

decorrem nos 10 municípios do Alto Minho que integram o projeto Mutantes, ao longo 

de 5 dias (de segunda a sexta), com uma duração diária de 5 horas, culminando num 

momento de apresentação de um pequeno exercício, com cerca de 10 minutos, 

resultante do trabalho desenvolvido durante a semana. Elas constituem uma 

experiência de trabalho artístico imersivo e coletivo, em grupos de 10 a 15 participantes, 

orientado por um artista educador de uma das seguintes disciplinas artísticas: teatro, 

dança ou música.  

 

A proposta do projeto Mutantes, e das Oficinas Sazonais em particular, centra-

se no trabalho sobre/em torno da construção de identidade: “através de diferentes 

linguagens artísticas, exploramos o “eu”, o “outro”, o “nós” e percebemos a identidade 

 

22 As Comédias do Minho são uma rede/projeto cultural de cinco municípios do Alto Minho: 
Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira. A sua atividade divide-
se em quatro eixos de intervenção que, “embora detentores de personalidade e objetivos 
próprios, agem em articulação para a construção de uma missão global”: a companhia 
profissional de teatro, o projeto pedagógico, o projeto Mutantes e o projeto comunitário 
(Comédias do Minho, 2022). 
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como um processo em permanente construção.” (Comédias do Minho, 2022). Cada 

oficina deve, portanto, partir dessa premissa. 

Quando me fizeram a proposta para orientar a oficina no concelho de Valença, 

já sabia que me interessava trabalhar sobre escuta, gravação e composição sonora. 

Tendo isso como ponto de partida, desenhei a seguinte proposta:  

Vamos construindo as nossas identidades nas relações que estabelecemos 
connosco, com os outros, mas, também, com os lugares que habitamos e por 
onde passamos. Nesta oficina, a proposta passa por pensar a importância 
que os lugares podem ter nesses processos de construção e como é que nós 
próprios os modificamos também/ os tornamos mutantes. 
A procura por essas relações entre as nossas identidades e os lugares será 
feita através do som e da voz: partindo da escuta, da identificação e captação 
dos elementos para nós identitários das paisagens sonoras desses lugares; 
e através da partilha, quer oral quer escrita, das singularidades de cada uma 
dessas relações. Tudo isto será matéria para a construção de peças 
musicais, raps, pequenas instalações sonoras ou peças interativas (ou tudo 
isto junto), dependendo das formas que nos parecerem as melhores para nos 
expressar. Instrumentos musicais serão também bem-vindos! (in Anexos: 
Folheto publicitário das Oficinas Sazonais) 

Pontos de partida 

Dentro das referências teórico-práticas que sustentaram todas as diferentes 

experiências que compõem este projeto, destaco, como particularmente importantes 

para esta primeira, as seguintes:  

• do ponto de vista artístico e artístico/educativo assinalo a experiência, enquanto 

participante, no workshop “Soundwalking for Composers”, organizado pela 

plataforma Walk Listen Create (ver Soundwalk em março de 2021. Foi através 

deste workshop que tive conhecimento da diversidade de práticas ligadas à 

soundwalking, nomeadamente de plataformas e aplicações como a ECHOES — 

aplicação que permite a criação de soundwalks e audio tours, recorrendo a 

geolocalização;  

• do ponto de vista metodológico, ressalvo a minha experiência, enquanto 

formanda, na Formação de Formadores de Serviços Educativos e Mediação 

Artística, promovida pelo Circuito e orientada pelo Artur Carvalho 

(formador/facilitador em múltiplos contextos, nomeadamente em projetos 

artísticos para a inclusão social), em formato misto (online e presencial), entre 

setembro e novembro de 2020. A formação focou-se em estratégias de 

planeamento de atividades de intervenção através das artes, particularmente na 

forma de organização quadripartida em etapas/ciclos (Grupo, Prática, Criação e 

Apresentação), e na articulação entre objetivos artísticos, sociais e pessoais, 

aplicada no projeto “Tum Tum Tum” (e documentada no Manual Tum Tum Tum).     

https://projetotumtumtum.wordpress.com/2016/10/13/manualtumtumtum/
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Dadas as características da proposta, e no sentido de poder antecipar possíveis 

pontos de partida de relação entre som e espaço a explorar nos primeiros dias da 

oficina, fiz uma visita de dois dias à cidade de Valença, durante o mês de junho. Defini 

para essa visita as seguintes tarefas: 

• conhecer as imediações dos lugares onde a oficina iria decorrer (Biblioteca 

Municipal de Valença); 

• identificar recursos sonoros/elementos identitários;  

• desenhar um esboço de uma soundwalk a partir da biblioteca;  

• gravar alguns elementos/paisagens sonoras.  

Esta visita revelou-se muito útil, na medida em que me permitiu, entre 

caminhadas e conversas com alguns locais, identificar a existência de 1) uma não 

identificação ao lugar por algumas pessoas das gerações mais jovens (muitos jovens 

adultos, naturais de Valença, optam por residir em concelhos vizinhos como Monção), 

2) uma apropriação da zona histórica da cidade (no interior das muralhas) pelo 

comércio, grande parte dele dirigido a compradores espanhóis e 3) um número reduzido 

de população residente, em especial no interior das muralhas, mas visível, também, na 

zona exterior (dominada por edifícios habitacionais degradados e, muitos deles, vazios).  

 

Paralelamente, fui desenhando e revendo, ao longo das semanas precedentes, 

um plano macro da oficina que me possibilitasse a integração das atividades e 

exercícios de escuta que me interessavam implementar, mas que se mantivesse o mais 

aberto possível às características, interesses e expectativas do grupo com quem iria 

trabalhar. Como ponto de partida para a construção desse plano, defini os seguintes 

objetivos:  

ARTÍSTICOS 
Construção de um objeto artístico final 
Sentido rítmico, de pulsação 
Criatividade 
 
SOCIAIS 
Cooperação 

 
PESSOAIS 
Despertar para a escuta do que o rodeia  
Ser capaz de exprimir-se 
Sensação de pertença (ao grupo, ao lugar) 
Sentido crítico, reflexão, discussão (in Anexos: Plano Macro da Oficina 
Mutantes) 

Esse plano macro desdobrou-se, por sua vez, em planos diários (manhã e tarde), 

com dinâmicas e exercícios específicos para cada uma das fases do trabalho: 1) Grupo, 
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2) Prática, 3) Criação e 4) Apresentação. Na sua globalidade, previa a concretização de 

propostas de escuta, gravação e composição sonora, em paralelo com outras de criação 

musical coletiva e interpretação — recorrendo a instrumentos de pequena percussão, a 

instrumentos dos participantes, caso eles trouxessem consigo, ao corpo e à voz.  

 

Descrição  

 O grupo com quem trabalhei era composto por 14 participantes, entre os 12 e os 

16 anos de idade, todos alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico, residentes em Valença. 

Cerca de metade estudava, ou já tinha estudado, música em contextos formais de 

ensino, nomeadamente na Academia de Música da Fortaleza de Valença, mas não tinha 

tido ainda contacto com o tipo de atividades e dinâmicas propostas — refiro-me não só 

às atividades de escuta, mas também aos exercícios de improvisação e criação musical 

coletiva (com e sem instrumentos musicais formais).  

Participante 4: Quando me inscrevi era música, e eu pensava que nós íamos 
tocar instrumentos, mas nos primeiros dias foi algo muito diferente do que eu 
estava a pensar, por exemplo, nós estivemos a captar sons, também 
estivemos a juntar esses sons e a fazer um áudio seguido, (...) 
Participante 2: (...) Eu concordo com o Participante 4, eu acho que ia com as 
expectativas: bom música, é para nos divertirmos, para tocarmos 
instrumentos, para cantarmos, e depois afinal utilizamos a música, mas de 
uma maneira muito diferente, através dos sons que ouvíamos, gravar, 
através da reprodução de sons com os instrumentos, do soundpainting, de 
tudo,  foi bastante diferente, mas gostei. (in Anexos: Transcrição da conversa 
via Zoom) 

A maioria dos participantes vinha com uma expectativa clara de tocar os seus 

instrumentos, e de aplicar os seus conhecimentos musicais à criação e performance em 

grupo. Tendo isso em conta, o trabalho orientou-se no sentido da criação de um 

pequeno ensemble, composto por 2 oboés, um violino, 2 controladores midi, percussão, 

2 guitarras, 2 ukeleles e uma concertina. Em todo o caso, mantiveram-se sempre 

presentes as questões transversais definidas: quais os sons identitários do lugar/ da 

cidade, quais as possibilidades de relação do “eu”, do “nós” e do “outro” com a cidade 

e, em particular com a fortaleza (com as suas dinâmicas dentro e fora das muralhas).  

 

 A atenção dada à escuta dos ambientes sonoros envolventes foi iniciada logo no 

primeiro dia. Na segunda parte da sessão da tarde, propus que começássemos a 

responder às questões: “onde é que eu/nós estou/estamos?” e “que elementos sonoros 

definem este espaço?”. Começámos, de forma simples, no interior da sala, com os dois 

protocolos iniciais de 100 Exercises in Listening and Sound-Making de Schafer:  
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1.We begin with a simple exercise. WRITE DOWN ALL THE SOUND YOU 
HEAR. Take a few minutes to do this; then, if you are in a group, read all the 
lists out loud, noting differences.  
Everyone will have a different list, for listening is very personal; and though 
some lists may be longer than others, all answers will be correct.  
[…] 
2. Now we are going to divide the lists in various ways. Start by assigning the 
letters N, H or T to each sound depending on whether it is a sound made by 
nature, a human sound or a technological (machine) sound. Which category 
predominates? 
Now place an X besides each sound you produced yourself. Were most of 
the sounds on your list produced by you or by others? 
Some sound continued unceasingly throughout your listening period; others 
may have been repetitive, occurring more than once, and some were hear 
once only. Assign the letters C for continuous, R for repetitive and U for unique 
before each sound on your list. […] (Schafer, 1992, pp. 15-16) 

 Estes dois protocolos cumpriram o propósito de estimular nos participantes a 

atenção particular à escuta que estava à procura de desenvolver, ao mesmo tempo que 

permitiram que iniciássemos o debate: “[c]onversámos um pouco. [...] Alguns sons 

deram lugar a dúvidas, por exemplo, o alarme, o lápis a escrever na folha, etc.” (in 

Anexos: Diários de bordo – Dia 1).   

  

A proposta seguinte, pensada a partir da combinação de exercícios que fui 

experimentando em diferentes contextos, consistia em: encontrar um local específico 

no exterior (nas imediações da biblioteca); registar, em grupo, durante 5 minutos, todos 

os eventos sonoros (contínuos, repetitivos e únicos) que identificassem, juntamente com 

a indicação temporal (em minutos e segundos) que deveria ser feita com a ajuda do 

cronómetro do telemóvel. Num segundo momento, de volta à sala, cada grupo era 

desafiado a reinterpretar a sua “partitura sonora” com os instrumentos de pequena 

percussão e os objetos disponíveis e com a voz. Desta proposta resultaram 3 peças, e 

respetivas apresentações, que recuperámos mais tarde para o exercício final.  

  

 Para o dia seguinte, o 2º da semana de oficina, planeei as atividades de escuta 

mais complexas e “trabalhosas” (in Anexos: Transcrição da conversa via Zoom). 

Relembrei as questões sobre as quais tínhamos trabalhado no dia anterior: “onde é que 

eu/nós estou/estamos?” e “que elementos sonoros definem este espaço?”: 

Relembrei a questão que começámos a trabalhar no dia anterior: onde é que  
eu estou? Introduzi novamente a questão a partir da ideia: um turista que 
venha a Valença, que sons encontrará que não conseguirá encontrar noutros 
lugares? Surgiram algumas respostas: comboio, obras, falar português, no 
caso de ser espanhol, ou o contrário, sotaque do Minho. (in Anexos: Diários 
de bordo – Dia 1) 
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 Introduzi, a partir deste debate, a primeira atividade de escuta do dia: uma 

soundwalk pelas imediações da biblioteca, seguindo um percurso que tinha já definido 

previamente aquando da minha visita em junho. As instruções eram simples: em grupos, 

deveriam assinalar no mapa (vista satélite da área) os locais onde identificassem sons 

particularmente identitários daquela zona da cidade, e, com o gravador, captá-los e 

catalogá-los numa folha de registo.  

 Fiz uma breve introdução à utilização de cada um dos gravadores, por grupo, e, 

a partir daí, cada um deles seguiu o percurso autonomamente. Um dos grupos, por 

exemplo, propôs-se a entrar no supermercado LIDL e a captar alguns sons 

característicos. Outro interessou-se por gravar sons de bicicletas a percorrer a ecopista. 

Nenhum deles sabia, nessa altura, qual a finalidade das gravações, o que resultou, de 

forma geral, num elevado número de registos áudio. 

 

Figura 1 Registo da soundwalk 

 

Figura 2 Mapa do percurso realizado por um dos grupos 
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 Ainda durante essa manhã, propus que, em grupos, escrevessem algumas 

linhas sobre a experiência de escuta de um dos locais que haviam assinalado durante 

a soundwalk: algo próximo a uma audiodescrição apresentada aos restantes grupos 

num registo performativo. O exercício pretendia fazê-los refletir sobre a 

individualidade/subjetividade da experiência da escuta, através do confronto com 

diferentes perspetivas sobre o mesmo lugar (por exemplo: dois dos grupos 

selecionaram o mesmo ponto da ecopista, mas focaram a sua audiodescrição em 

elementos sonoros distintos). Respondíamos, assim, às questões “porque é que escolhi 

este som?” ou “porque privilegiamos a escuta de certos sons em relação a outros?” e “o 

que é que este som diz da relação que tenho com este lugar?”. 

  

 A atividade da tarde foi, também, muito importante neste contexto de pesquisa e 

experimentação em torno da escuta, uma vez que introduziu uma outra dimensão a este 

trabalho: a da criação em torno da composição sonora a partir dos áudios captados, 

entendendo-os como matéria sonora/musical passível de ser transformada. A proposta 

passou por, dentro dos grupos criados durante a manhã, experimentarem compor uma 

“narrativa sonora” a partir dos áudios gravados, utilizando, para tal, a BandLab23, uma 

Digital Audio Workstation (DAW) disponível online através de qualquer browser.  

Os miúdos começaram a trabalhar. Primeiro na seleção dos sons. Para 
alguns dos grupos, essa primeira parte tomou algum tempo, o que acabou 
por desmotivar alguns dos alunos (pelo menos foi o que me pareceu). As 
peças criadas seguiram essencialmente a lógica do percurso. [...] 
Tinha também o objetivo de trabalhar mapas sonoros, o que acabou por não 
acontecer. A Participante 5 esteve a trabalhar num desenho da secção do 
mapa que correspondeu ao percurso que fizemos durante a manhã, e que 
eles tinham no mapa. (...) (in Anexos: Diários de Bordo – Dia 2) 

Associada a esta atividade, tinha pensado introduzir a ideia de mapear (ou 

“relocalizar”) sons, recorrendo ao POLISphone24. Essa experiência, com todo o grupo, 

acabou por não ser possível, mas foi importante na integração de uma das participantes 

(que até então tinha mostrado muita resistência à participação), no trabalho 

desenvolvido ao longo da semana e no resultado final. A Participante 5 criou um mapa 

a partir do percurso feito durante a manhã, a partir do qual criei, mais tarde, um 

POLISphone que incluía as “narrativas sonoras” criadas pelos 3 grupos.  

 

23 A BandLab, à semelhança da Soundtrap — que tinha já utilizado em outros contextos de 
workshop — são duas plataformas sociais de música, que disponibilizam, através de acesso livre 
ou subscrição, ferramentas de edição de áudio e composição musical.  
24 Aplicação, disponível através do browser, desenvolvida pelo músico e investigador Filipe 
Lopes que permite a criação de mapas sonoros digitais com sons e imagens criadas e/ou 
selecionadas pelo utilizador. 

https://soundcloud.com/in-s-luzio/sets/mutantes/s-ZbCWmUsqaX3?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Figura 3 Mapa ilustrado pela Participante 5 

A ideia de des(localização), isto é, de “levar” sons de um lugar para os “localizar” 

noutro, que havia incluído no plano inicial (muito motivada pela curiosidade em explorar 

com o grupo uma das aplicações de geolocalização que tinha descoberto no workshop 

da Walk Listen Create: a ECHOES) acabou por não ser explorada. A atenção aos 

elementos sonoros identitários manteve-se, contudo, ao longo dos restantes dias da 

oficina. A partir de quarta-feira, focámo-nos em: 1) explorar as possibilidades do 

ensemble instrumental, 2) desenvolver o material gerado nos primeiros dias, e 3) 

organizá-lo numa estrutura que servisse de base ao exercício final de sábado.  

A partir desse momento, grande parte das atividades centradas na escuta do 

meio surgiu de necessidades/vontades identificadas pelos participantes em trazer os 

sons identitários da cidade que ainda não tinham sido recolhidos. Identificada a 

necessidade de registar as vozes dos turistas espanhóis, organizou-se uma visita de 

campo à fortaleza; a vontade de trazer os sons do comboio fez com que se organizasse 

um pequeno grupo que, de forma autónoma, foi até à estação à hora de partida do 

comboio.   

 

Resultado 

 Como resultado direto do trabalho desenvolvido surgiu uma 

apresentação/exercício final de cerca de 12 minutos, apresentado aos familiares e 

amigos dos participantes no sábado, dia 17 de julho, no Auditório da EB 2+3/S de 

Valença.  

https://youtu.be/W6JBTiPaCVw
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Dentro dos resultados indiretos do processo, e analisando especificamente o 

impacto das atividades mais focadas na escuta que foram propostas, identifico os 

seguintes: 

• envolvimento no processo de criação, no debate e na proposta autónoma de 

atividades que concretizassem as ideias iniciais de reinterpretação das 

paisagens sonoras da cidade e dos seus elementos mais identitários:   

Participante 2: (...) Nós estávamos a pensar gravar sons característicos de 
Valença, e a partir daí surgiram várias ideias, e uma das ideias é a voz dos 
espanhóis, porque aqui em Valença há muito comércio, com a fronteira com 
Espanha, e ouve-se muito espanhol. (...) E depois eu propus a ideia de fazer 
entrevistas a perguntar aos espanhóis o que gostavam da fortaleza, porque 
era uma mistura dos 2 temas, e pronto, depois daí surgiu a entrevista e o 
vídeo. (in Anexos: Transcrição da conversa via Zoom) 

• entendimento de todo o material sonoro criado/utilizado como musical, numa 

relação não discriminatória “isto é som (ou ruído) e isto é música”:  

Participante 2: (...) depois afinal utilizamos a música, mas de uma maneira 
muito diferente, através dos sons que ouvíamos, gravar, através da 
reprodução de sons com os instrumentos, do soundpainting, de tudo, foi 
bastante diferente, mas gostei. (in Anexos: Transcrição da conversa via 
Zoom) 

• interesse em debater soluções para a cidade, em envolver-se social e 

politicamente, em sentir pertença ao lugar: 

Participante 3: Acredito que tenha ganho um pouco mais de valor para nós, 
porque acabamos por perceber que a fortaleza é, como diz uma frase da 
nossa letra, a raiz de Valença. É onde há mais movimentação (...) E é muito 
importante, e acho que devemos todos dar valor. (in Anexos: Transcrição da 
conversa via Zoom) 

• maior atenção/sensibilidade à escuta do meio envolvente: 

Participante 2: (...) Que foi uma nova experiência que nos deixou atentos e 
que nos mostrou a prestar mais atenção aos pormenores, por muito 
pequenos que sejam, como os sons dos passarinhos que quase não se 
ouvem, mas quando se ouvem é ótimo. (...) (in Anexos: Transcrição da 
conversa via Zoom) 
 

 

  

https://youtu.be/R4KKm2fm6_w
https://youtu.be/R4KKm2fm6_w
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Experiência 2: Cor(p)o Metropolitano de Matosinhos (outubro-novembro de 

2021) 

 

Contexto  

A segunda experiência que incluo neste projeto de investigação é 

significativamente diferente da anterior, quer pelo contexto — insere-se numa fase inicial 

de pesquisa para a criação de uma performance de base vocal — quer pelas 

características do grupo, essencialmente constituído por adultos.  

 

Esta experiência foi desenvolvida no contexto da primeira edição do projeto 

Cor(p)o Metropolitano, do programa Mater1725, no município de Matosinhos, sob a 

temática do património material e imaterial do mar e da indústria conserveira. A proposta 

do projeto consistiu na criação de uma performance artística, a partir do trabalho vocal 

e da prática artística colaborativa, envolvendo pessoas do município de Matosinhos, 

que, em conjunto, trabalharam no mapeamento do território e das suas comunidades e 

partilharam pensamento sobre si próprias e sobre os seus lugares (in Anexos: 

Documento orientador do projeto). 

A primeira edição do Cor(p)o Metropolitano de Matosinhos — que teve o seu 

equivalente em cada um dos restantes 16 municípios da Área Metropolitana do Porto 

(AMP) — resultou do trabalho desenvolvido ao longo de 8 sessões exploratórias e de 

ensaio, entre os meses de outubro e novembro de 2021, em horário pós-laboral, e 

culminou numa apresentação pública a 14 de novembro (2021), no Salão Nobre da 

Câmara Municipal de Matosinhos. Contou com direção musical partilhada entre mim e 

a Beatriz Rola, música e facilitadora em contextos musicais não formais e comunitários, 

e a coordenação artística dos/as músicos/as Sara Yasmine e António Serginho (cada 

um dos restantes 16 coros trabalhou sob a direção musical de um/a músico/a ou dupla 

diferente).  

 

O projeto Cor(p)o Metropolitano prevê, de forma transversal, uma forte 

componente de pesquisa sobre o património material e imaterial evocado, através, por 

exemplo, de visitas de campo, conversas informais, pesquisa bibliográfica e de arquivo 

e recolha de canções tradicionais locais. Não obstante, procura promover um olhar 

 

25 Mater17 é uma iniciativa da Área Metropolitana do Porto que inclui uma série de eventos nos 
17 municípios da AMP, procurando explorar a diversidade identitária do território. O programa 
inclui visitas orientadas, jogos tradicionais, exibição de documentários, concertos (através do 
programa “Sons no Património”) e a apresentação do projeto Cor(p)o Metropolitano (Área 
Metropolitano do Porto, 2021). 
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renovado sobre o cancioneiro/ repertório local, transformando-o e fundindo-o com 

repertório original, criado pelos grupos, e momentos de exploração vocal (não-verbal, 

voz falada, efeitos vocais).  

Apesar de se organizar por projetos ou ciclos de trabalho, o Cor(p)o 

Metropolitano é um projeto de continuidade, que contará, em 2022, com uma segunda 

edição que culminará num performance final que juntará os coros dos 17 municípios 

envolvidos.  

 

Pontos de partida 

 Para a primeira edição do projeto (2021), iniciámos o trabalho — eu e a Beatriz 

Rola, enquanto dupla de diretoras musicais — em concordância com a proposta da 

coordenação artística, pela pesquisa de repertório tradicional em diferentes arquivos, a 

partir de visitas de campo, particularmente ao Mercado de Matosinhos (onde tínhamos 

já contacto com algumas das vendedoras), ao Núcleo Museológico do Mar e ao Rancho 

Folclórico dos Pescadores de Matosinhos. Fizemos, a partir dessa pesquisa, um 

primeiro levantamento de repertório, mas percebemos rapidamente que nos interessava 

expandir a natureza do material recolhido.  

 

Ambas nos interessamos por abordagens musicais experimentais que se 

propõem a trabalhar com sons/universos sonoros concretos (sons concrètes, na aceção 

da musique concrète proposta por Pierre Schaffer), e temos vindo a integrar a arte da 

field recording na nossa prática, quer individualmente quer em dupla. Partilhamos, 

também, da convicção de que a criação de contextos que promovam a escuta ativa 

poderá enriquecer as relações entre indivíduos, a música que estes escutam e praticam 

e todo o mundo sonoro envolvente.  

 Daqui surgiu a hipótese de criar uma atividade de pesquisa no exterior, que 

envolvesse o grupo no processo de identificação e reconhecimento de elementos 

sonoros identitários de lugares especialmente associados ao património material e 

imaterial evocado.  

 

 Essa atividade, que preparámos para ser realizada na primeira das oito sessões 

exploratórias e de ensaio previstas, foi particularmente informada, do ponto de vista 

metodológico, pela minha experiência enquanto participante no workshop “Novas 

Dramaturgias na criação artística para o espaço público” — formação promovida pela 

plataforma Bússola e orientada por Jordi Duran Roldós, docente e investigador ligado 

às práticas de criação artística para o espaço público.  
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 De cariz essencialmente prático, o workshop, que decorreu ao longo do dia 27 

de setembro de 2021, organizou-se num conjunto de desafios individuais, apresentados 

sob a forma de enunciados escritos, entregues dentro de envelopes que deveriam ser 

abertos por nós, participantes, quando reunidas determinadas condições (por exemplo, 

quando encontrássemos um local cuja paisagem nos atraísse). De forma geral, todos 

tinham como principal propósito praticar o olhar sobre os lugares a partir de novas (ou 

diferentes) perspetivas.  

 

Esta ideia de enunciado escrito, numa linguagem informal, mas de forma clara e 

concisa, que pode ser lido e relido, numa dimensão mais pessoal/individual, pois não 

está inteiramente dependente da mediação de um facilitador interessou-nos explorar na 

atividade:  

• por permitir que os participantes/ grupo se tornassem autónomos na exploração 

de diferentes localizações; 

• pela ideia de jogo, que, pelo seu carácter lúdico e extra quotidiano, motiva um 

maior envolvimento do grupo na concretização de propostas menos habituais 

(nas quais os participantes podem, numa primeira abordagem, sentir-se mais 

confusos e menos interessados).  

 

Para a realização da atividade, e depois de definida a metodologia, foi ainda 

necessário identificar os lugares por onde o grupo seria distribuído. Realizámos uma 

nova visita de campo, desta vez com os nossos gravadores, aproveitando para fazer 

algumas field recordings que pudessem, mais tarde, complementar os restantes 

materiais sonoros recolhidos. Definimos três lugares: 1) a lota de Matosinhos 

(Docapesca), pela ligação ao mar e às atividades piscatórias, 2) o Mercado Municipal 

de Matosinhos, pelo interesse do seu património material e imaterial (mantém a sua 

função original enquanto mercado tradicional de peixe, frutas e legumes, desde a 

primeira metade do século XX), e 3) a Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, às portas do 

bairro dos pescadores, lugar de romaria e festas em honra do Senhor de Matosinhos, a 

mais importante celebração religiosa do concelho.  

 

Descrição 

O grupo do Cor(p)o Metropolitano de Matosinhos surgiu, numa primeira fase, 

como uma ramificação da Orquestra de Famílias de Matosinhos, projeto do Programa 

Educativo da Orquestra Jazz de Matosinhos, cuja direção musical integrei entre abril de 

2019 e setembro de 2021. A este primeiro grupo, essencialmente constituído por adultos 
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e algumas famílias com filhos/as mais velhos/as, juntaram-se outras pessoas através 

de uma open call aberta à comunidade.  

Por fim, constituiu-se um grupo de 16 participantes, quase todos com experiência 

prévia em contextos corais amadores e comunitários, e, de forma geral, interessados 

em abordagens exploratórias, menos clássicas, à criação e interpretação musical em 

conjunto. A maioria dos participantes já tinha trabalhado connosco anteriormente, no 

contexto da Orquestra de Famílias de Matosinhos, e os restantes tinham já ligações a 

membros do grupo, tanto na sequência de relações profissionais como familiares. A fase 

inicial de trabalho, centrada na criação de afinidades entre o grupo ficou, assim, 

simplificada, o que nos permitiu arriscar numa abordagem mais experimental à primeira 

sessão (diferente das dinâmicas mais comuns utilizadas no início de projetos artísticos 

com comunidades).  

 

 A primeira sessão, a que aqui me refiro, decorreu na manhã do dia 2 de outubro 

de 2021 (sábado). Optámos por fazer uma primeira parte (no espaço onde decorreram 

os ensaios), mais curta, focada em dinâmicas de apresentação, na contextualização 

geral do projeto e na introdução do repertório vocal que tínhamos já decidido trabalhar.  

 Ocupámos, depois, a segunda parte, mais longa, com a atividade de exploração 

e escuta que planeámos. Dividimos o grupo em três partes e entregámos, a cada um 

desses grupos mais pequenos, um envelope com uma localização: Docas, Mercado e 

Senhor de Matosinhos — os três lugares que havíamos selecionado previamente. Aos 

grupos foi proposto que se dirigissem até ao lugar que lhes tinha sido atribuído, a partir 

do edifício da Câmara Municipal de Matosinhos (onde decorriam os ensaios), e que, 

quando chegassem, abrissem o envelope e completassem as tarefas propostas. Eu e a 

Beatriz ficámos responsáveis por percorrer as várias estações de modo a esclarecer 

eventuais questões que pudessem surgir.  

 Todos os grupos receberam um kit que incluía um gravador, material de escrita 

e um enunciado comum que começava por propor a escuta atenta do lugar com a 

seguinte instrução:  

Quando se sentirem preparados/as propomos-vos que fechem os olhos por 
instantes e respirem fundo. Aproveitem esses instantes para desfrutar de 
todos os sons que conseguem escutar. Podem reabrir os olhos, dar alguns 
passos e repetir este exercício num outro sítio um pouco diferente.  
Cada um/uma poderá seguir o exercício no seu próprio ritmo. Sempre que 
possível, em silêncio. Reservem 5 minutos para esta atividade. (in Anexos: 
Enunciado-base da atividade) 

  Alguns dos participantes realizaram este primeiro exercício individualmente — 

exemplo: “[p]articipante F: (...) Eu estava sentada dentro da igreja, de olhos fechados. 
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Eu nem vi sequer, eu só ouvi e apontei o que ouvi. (...)” (in Anexos: Transcrição da 

conversa final) — outros optaram por experimentar um processo de escuta partilhada. 

Concluída esta primeira etapa, o enunciado propunha que o grupo, em conjunto ou 

dividindo tarefas entre os seus elementos, respondesse às seguintes questões:  

1.Quais os sons deste lugar que vos chamam mais à atenção? Quais aqueles 
sons que não encontram facilmente noutros lugares, mas que aqui estão 
muito presentes?  
(...) 
2.De todos os sons que pensaram na questão anterior, quais é que imaginam 
que possam ser reproduzidos pela voz humana? De que forma?  
(...) 
3.Imaginem agora qual será a memória sonora deste lugar. Como seria a sua 
paisagem sonora há 20, 60 ou 100 anos atrás? Que sons se ouviam aqui no 
passado que já não se ouvem hoje? Porquê?  
(...) 
4.Escolham um elemento do espaço cujo som vos chame particularmente à 
atenção. Desenhem esse elemento à vossa maneira. 
5.Que pessoas encontram neste lugar? Conversem com essas pessoas e 
tentem perceber como é viver aqui. (in Anexos: Enunciado-base da atividade) 

Associadas às questões, propusemos tarefas concretas como, por exemplo, 

para a resposta à primeira questão, a seleção de 2 ou 3 sons que deveriam ser 

registados com os gravadores e/ou telemóveis. Para as restantes questões, o formato 

de resposta passava pelo registo escrito, representação gráfica e/ou registo sonoro.  

Figura 4 Respostas de um dos grupos à atividade 
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 A par da proposta concreta de escuta e identificação dos elementos sonoros 

identitários daqueles três lugares no presente, interessava-nos estimular o exercício de 

imaginação sobre os sons do passado, explorando relações entre espaço, tempo, 

memória e património. Interessava-nos, também, que, mais do que uma listagem de 

possíveis fontes sonoras ou sons, esse exercício de imaginação se pudesse traduzir 

numa proposta de “reconstrução” dessas paisagens sonoras do passado, 

estabelecendo relações com as do presente. Alguns exemplos:  

Participante D: Nós identificámos um som que se calhar há uns anos atrás 
não era audível, que era o som das sacas de plástico a abrir. O desenrolar 
dos sacos.  
Participante C: E a máquina digital.  
Participante E: (...) também falámos com uma senhora [que nos deu] o 
testemunho: é que é um dos locais [Santuário do Senhor de Matosinhos], 
provavelmente, em Matosinhos, onde haveria uma riqueza sonora enorme, 
porque ela explicou-nos: aquele adro era um sítio de passagem para o bairro 
dos pescadores, portanto era onde passavam os pescadores; havia um lar 
de crianças — tu consegues imaginar qual seria a paisagem sonora ali —, 
independentemente depois das romarias, porque também podemos ouvir ali 
a banda no coreto (...) Não ouvimos hoje, mas é imaginar (...) (in Anexos: 
Transcrição da conversa final) 

Um dos outros propósitos claros da atividade era o de estabelecer a priori a 

relação entre sons identificados e experimentação vocal (não-verbal, efeitos vocais), 

esclarecendo que seriam esses sons que informariam a criação de peças/ secções 

texturais mais experimentais — criando, assim, interesse no grupo por essa dimensão 

menos clássica da proposta do projeto. 

 

 A atividade terminou com os três grupos novamente reunidos no espaço de 

ensaios, na Câmara Municipal de Matosinhos, com um momento de conversa informal 

sobre a experiência, registada em áudio e, mais tarde, transcrita. Cada um dos grupos 

partilhou a sua experiência de exploração sonora no lugar que lhe tinha sido atribuído, 

e houve, ainda, espaço para conversar sobre escuta e sobre o quão rara é essa prática 

no dia-a-dia das nossas sociedades contemporâneas:  

Inês: Obrigada. Esse cruzamento entre a memória dos sons do passado e de 
hoje era o que estávamos à procura de despoletar.  
Participante E: E é bom pensar nisso, que a gente nunca pensa.  
Beatriz: Sim, e também acho que é bom, pelo menos para mim, ir a um sítio 
e concentrarmo-nos mais nos sons do que na parte visual, porque nós temos 
muita tendência para ser um ser muito mais que vê do que ouve. Por isso é 
bom ter esse feedback.  
Participante B: Se bem que os sons estejam a diminuir socialmente, não é? 
Beatriz: Quer dizer, uns estão a diminuir e outros a aumentar.  
Inês: Mas se calhar a diversidade, muitas vezes, está a reduzir. (in Anexos: 
Transcrição da conversa final) 
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Resultado 

 Da atividade resultou um banco de materiais sonoros e escritos originais, e um 

esboço de uma estrutura para a performance, inspirado pela ideia de um percurso entre 

os três lugares explorados. Tanto esses materiais como o registo da conversa que 

tivemos com todos os participantes no final da atividade foram analisados, 

desenvolvidos e organizados por nós, diretoras musicais, de forma a, ao longo das 

restantes sessões, os devolvermos ao grupo sob propostas musicais e performativas 

concretas. Alguns exemplos:  

• na secção alusiva à passagem pelo Mercado, propusemos juntar à improvisação 

vocal de pregões instrumentos não formais, selecionados a partir do imaginário 

sonoro sugerido pelo grupo: sacos de plástico, caixas térmicas de esferovite 

(para transporte de peixe), pequenas caixas cheias de grãos de feijão e 

utensílios de metal — sons identificados pelo grupo como partes de um todo 

sonoro (de uma “algazarra” ou “burburinho”): peça “Interlúdio Mercado” 

Inês: Participante B, estavas a partilhar que vocês acabaram por ir buscar os 
sons menos presentes. Que estão muito presentes, mas não são os que se 
destacam mais.  
Participante D: Conseguimos, conseguimos. Registar o feijão, a manipulação 
do feijão, da cebola. Aquele barulho de pegar no feijão que não é audível, 
mas... 
Participante C: O de cortar cebolas. 
Participante D: Quer dizer, isso não é audível de uma forma específica, está 
lá no barulho todo, naquela algazarra, naquele burburinho. Mas nós fomos lá 
gravar, especificamente. (in Anexos: Transcrição da conversa final) 

• as memórias sonoras criadas pelos grupos que exploraram os espaços da 

Docapesca e da Igreja do Senhor de Matosinhos resultaram em dois textos 

apresentados em momentos distintos da performance, que nos levaram a 

interessantes cruzamentos entre voz cantada, voz falada, exploração de efeitos 

vocais e “silêncio”. Como exemplo, o texto sobre vários pescadores que, ao 

longo dos anos, passaram pelas portas da Igreja do Senhor de Matosinhos, 

informado por lendas e elementos históricos que recolhemos e pelo imaginário 

sonoro trazido pelo grupo — “(...) há sons peculiares e há o não-som. Que é (...) 

[o que] mais toca. Quando entras numa igreja, é precisamente o silêncio, é o 

som do silêncio. Porque é o que te faz mais atentar aos sons como o ranger” (in 

Anexos: Transcrição da conversa final). 

  

https://youtu.be/U6g1YBiEpF4?t=835
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Um pescador passava por ali todas as madrugadas em direção ao mar. Por 
vezes, quando chegava à frente da igreja, parava. Muito baixinho pedia ao 
Nosso Senhor que lhe vigiasse a faina. 
Antes dele, outros pescadores já haviam por ali passado. Um deles contava 
muitas vezes a história de um homem que lançara o Nosso Senhor ao mar 
para o salvar da fogueira. 
Antes ou depois do primeiro pescador desta história, muitos outros 
pescadores passaram por ali. Houve até uma altura em que muitos falavam, 
ao ali passarem, sobre o milagre da rapariga que se curara da mudez ao 
encontrar o braço que faltava ao Nosso Senhor.   
Por ali passaram também vareiras com as canastras à cabeça, carros com 
rodas de madeira puxados por bois e bandas filarmónicas a seguir as 
procissões. Depois os carros a motor, o som das buzinas dos cargueiros a 
atracar no porto, a voz do metro a avisar “próxima paragem: Mercado”. 
Hoje, alguém que viveu muitos anos longe dali, regressa. Entra na Igreja e lá 
encontra o silêncio de que se lembrava. O mesmo silêncio que conheceram, 
mesmo sem o saberem, todos os que lá fora passaram, tantos e tantos 
anos. (in Anexos: Texto do pescador) 

• as field recordings captadas pelos diferentes grupos fizeram parte do material 

sonoro/musical utilizado para dialogar com as vozes, quer misturadas sob a 

forma de composições sonoras, quer tocadas em momentos de introdução a 

novas peças/secções.O trabalho de mistura e edição foi feito por nós, diretoras 

musicais, e limitou-se ao corte e sobreposição de faixas, procurando um 

resultado simples e com o qual o grupo se mantivesse identificado. 

 

A par da concretização destas propostas artísticas, cuidadosamente informadas por 

um processo de pesquisa realizado de forma participada com o grupo, aponto também 

os seguintes aspetos: 

• foi possível pensar sobre o passado e a tradição numa relação estreita e 

indissociável com o presente — tudo foi material identificado e reconhecido 

como parte do património evocado (as canções de pescadores praticamente 

esquecidas, mas também o aviso sonoro do metro ou o som contínuo das arcas 

congeladoras junto à lota); 

• o resultado final do processo, concretizado na performance de 14 de novembro 

de 2021, surpreendeu o público e o grupo pela proposta singular da utilização 

das field recordings, pela ideia de reconstrução do percurso traçado pelos 

diferentes espaços explorados no dia 2 de outubro (2021) e pela diversidade de 

explorações da voz, objetos e instrumentos. Essa surpresa positiva, pelo 

potencial dos recursos sonoros mencionados, ficou clara quando, há alguns 

meses (já em 2022), fizemos um levantamento de ideias sobre temas e 

ferramentas que interessavam ao grupo explorar na 2ª edição do projeto:  

  

https://soundcloud.com/in-s-luzio/sets/corpo-metropolitano-de-matosinhos-fragmentos/s-bVQWRzPA8Wj?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/in-s-luzio/sets/corpo-metropolitano-de-matosinhos-fragmentos/s-bVQWRzPA8Wj?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Participante G: Sobre o processo criativo para a nossa atuação, 
surpreenderam-me as gravações dos sons ambiente, que ficaram melhor do 
que imaginava, a utilização de instrumentos pouco convencionais (sacos, 
feijões, colheres, caixas) também fizeram sons interessantes, e a música 
original ficou musicalmente incrível, props também para as professoras” 
Participante H: Quanto ao processo criativo estou com a Participante G. 
Gostei muito da captação dos sons e depois a originalidade da imitação 
desses sons. (in Anexos: Comentários do grupo à 1ª edição do projeto) 
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Experiência 3: À procura dos sons escondidos (dezembro de 2021) 

 

Contexto  

A terceira experiência documentada decorreu no contexto do workshop “À 

procura dos sons escondidos”, programado pelo Circuito - Serviço Educativo Braga 

Media Arts, em parceria com o Museu dos Biscainhos, para o período de férias 

escolares de Natal, entre os dias 21 e 22 de dezembro de 2021. Esta experiência 

distingue-se das anteriores por se enquadrar à partida no âmbito da arte sonora, e não 

da música. Isto decorre do facto de a proposta inicial estabelecer relação com uma 

instalação sonora, e do tipo de contexto, ligado às media arts, em que decorreu a 

experiência. 

 

O workshop, desenhado para crianças a partir dos 10 anos de idade, integrou a 

programação anual (2020/2021) do Circuito, transversalmente pensada para 

estabelecer ligações entre criação, media arts (artes digitais) e comunidade. As 

atividades do Circuito, que incluem espetáculos, workshops, projetos de longa duração, 

investigação e desenvolvimento nas artes digitais, dividem-se entre as seguintes 

categorias de programação: Mini Circuito — atividades e espetáculos para famílias; 

Circuito Escolar — atividades dirigidas à comunidade escolar; Circuito Avançado; 

Circuito para Todos e Fora de Circuito (Braga Media Arts, s.d.). 

“À procura dos sons escondidos”, atividade Mini Circuito, foi inicialmente 

pensada como parte da programação Link: “um projeto de mediação que parte do 

programa expositivo do gnration para construir um diálogo entre comunidade, arte e 

tecnologia” (gnration, 2021), através de uma série de atividades direcionadas a públicos 

diversos, como workshops e visitas orientadas. Neste caso, o workshop ligar-se-ia à 

instalação “Surviving the Impact of Raindrops”26, da artista sonora Jana Winderen, 

inicialmente agendada para o último trimestre de 2021, mas, entretanto, adiada para 

2022.  

Apesar do adiamento da instalação ter inviabilizado a proposta inicial de ligação 

com a instalação, decidi, em conjunto com a programadora do Circuito, Sara Borges, 

manter uma referência indireta ao trabalho da artista. Winderen tem-se dedicado a 

procurar e registar sons de fontes escondidas ou de criaturas vivas de difícil acesso 

particularmente subaquáticas, inaudíveis para os sentidos humanos. Foi a partir da ideia 

 

26 Trabalho resultante da residência artística que Winderen levou a cabo junto do Water Quality 
Group, um grupo de investigação do International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), 
dedicado a estudar a qualidade de água. Esta residência integrou o programa Scale Travels 
Programme: uma colaboração entre o INL e o gnration — um espaço de criação, performance e 
exposição no domínio da música contemporânea e da relação entre arte e tecnologia, em Braga. 
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de procurar sons “escondidos”, para os “destapar”, através de uma escuta atenta e da 

utilização de microfones e gravadores, que fizemos a seguinte proposta:  

[Sinopse] 
Existem à nossa volta nas coisas que vemos, mas, também, naquelas que 
não vemos. Vêm de animais, de pessoas, de objetos que existem à nossa 
volta, mas também surgem dentro de nós. Muitas vezes estão escondidos 
atrás de outros maiores, outras vezes existem em sítios onde não 
conseguimos chegar facilmente. Nem sempre é fácil dar com eles, mas uma 
coisa é certa: para os encontrarmos vamos ter de escutar bem de perto! Já 
sabem do que estamos a falar? 
Do som, claro! Neste workshop, vamos partir à procura de outros sons 
escondidos e vamos aprender a guardá-los e a misturá-los em estúdio-
laboratório. No nosso laboratório e ou nos jardins do Museu dos Biscainhos, 
um pequeno refúgio ambiental com uma diversa fauna, flora e fungos, vamos 
encontrar os sons mais fascinantes e inesperados.  

 O workshop foi planeado para ser desenvolvido em três blocos de cerca de 2h30 

cada: na manhã e tarde do dia 21 de dezembro, e tarde do dia 22 de dezembro (cerca 

de 7h30 no total), com um grupo até 10 participantes (que deveria estar nos 3 blocos de 

trabalho, num formato de mini residência).  

 

Pontos de partida 

O primeiro ponto de partida para pensar e desenhar o workshop, inteiramente 

dedicado a atividades de ativação da escuta foi, como referi, a prática artística de Jana 

Winderen. Tenho acompanhado com interesse o seu trabalho, nomeadamente através 

da audição dos seus registos sonoros e da leitura de artigos e outros materiais sobre os 

seus processos de trabalho.  

Complementarmente, participei, em março de 2021, numa masterclass orientada 

pela artista, promovida pelo Circuito, com o título “A closer listen” — uma formação de 

cariz teórico-prático, em que Winderen apresentou alguns dos seus projetos, partilhou 

questões, reflexões e experiências e explicou aspetos técnicos da sua prática 

(equipamento, metodologias de captação, entre outros).  

 
 Do ponto de vista metodológico, o workshop orientou-se por um conjunto de 

ferramentas testadas nas duas experiências anteriores. Em termos de planeamento 

macro, orientei-me pela organização quadripartida que segui na primeira experiência 

(ver Pontos de partida), e que pressuponha a divisão do plano geral do workshop em 4 

fases: 1) Grupo, 2) Prática, 3) Criação e 4) Apresentação/Produto. Da segunda 

experiência, repesquei a metodologia dos enunciados escritos, já descrita (ver Pontos 

de partida). 
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 A par da “reutilização” de metodologias e atividades já testadas — importante 

para consolidar e refinar processos/ metodologias de trabalho — decidi orientar o 

workshop para um resultado diferente daqueles que tinha experimentado anteriormente, 

tirando proveito dos recursos disponíveis e das características do próprio workshop 

(duração e número de participantes). Defini, então, que o trabalho desenvolvido 

resultaria na criação de uma instalação sonora, que poderia ser visitada por familiares 

e colegas no final do workshop.  

 Estabeleci, assim, os seguintes objetivos (seguindo a lógica metodológica de 

articulação entre as dimensões artística, social e pessoal, proposta pelo projeto “Tum 

Tum Tum”, referida anteriormente (ver Pontos de partida). 

ARTÍSTICOS 
Criar uma instalação sonora para 1 ou mais espaços do gnration 
Experimentar o processo de trabalho de um artista sonoro na criação de uma 
instalação sonora (alguém que “transporta” sons de um espaço para outro) 
 
SOCIAIS 
Cooperação 
 
PESSOAIS 
Escuta ativa. Escuta como ferramenta de aprendizagem e reflexão sobre o 
mundo que nos rodeia. (in Anexos: Plano macro do workshop) 

 

 Para além da elaboração do plano macro, que, à semelhança do que aconteceu 

na experiência 1, se desdobrou em planos mais detalhados, por sessões/ blocos, 

realizei uma visita prévia aos espaços onde o workshop decorreu: os jardins do Museu 

dos Biscainhos e duas das salas do gnration. Nesta fase da investigação, estava já 

informada pelas experiências anteriores, pelo que foi mais simples definir o que e como 

procurar nestes espaços — neste caso, interessava-me não só a identificação das 

características gerais/mais imediatas das paisagens sonoras daqueles lugares, mas, 

sobretudo, sons que pudessem ser “descobertos” e “destapados” ao longo do workshop.   

 
 

Descrição 

O workshop contou com 5 crianças e adolescente inscritos, entre os 10 e os 13 

anos de idade, todos residentes na cidade de Braga, e uma sexta participante (a técnica 

responsável pelo serviço educativo do Museu dos Biscainhos), que nos acompanhou 

durante a quase totalidade das atividades.  

Alguns dos elementos do grupo já tinham participado em atividades do Mini 

Circuito e Circuito Escolar — um dos participantes tinha, inclusive, participado no 

workshop “Shhhh... Bong! Piii, Zuuu! Vamos fazer música concreta!”, orientado por mim 
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em outubro de 2020 — pelo que, de modo geral, estavam familiarizados com o tipo de 

atividades e conteúdos propostos.      

 
 A primeira sessão do workshop, na manhã do dia 21 de dezembro, começou 

com as habituais dinâmicas de apresentação e “quebra-gelo” — foco na fase 1) Grupo 

—, já orientadas no sentido de estabelecer relações entre “quem eu sou”, e “com que 

som/sons me relaciono” e entre o “eu”, o “nós” e o meio envolvente.   

 No nosso “estúdio-laboratório” — sala onde decorreu a maioria das atividades, 

e onde nos encontrámos nessa manhã — tinha preparado previamente uma mini 

instalação sonora com microfones de contacto e um P.A., através da qual alguns dos 

sons “escondidos” da sala eram amplificados, criando um ambiente sonoro “expandido”.   

Depois de alguns “para”, “anda”, no momento da pausa, identifiquei um som 
apontando para ele. Propus que identificassem a fonte, de que forma e 
porquê estava a ser produzido. Nas paragens seguintes, eles foram tomando 
a iniciativa de identificar outros sons. Nalguns momentos, sempre que 
encontravam um som mais “escondido”, fui propondo que se juntassem junto 
à fonte sonora. Chegamos com relativa facilidade a um nível apurado de 
escuta. (in Anexos: Diários de bordo – Parte 1) 

Desta primeira exploração e identificação de sons e fontes sonoras, onde ficou clara a 

primeira proposta do workshop — encontrar sons “escondidos” — partimos para a 

exploração das relações entre escuta e produção sonora: “(...) explorar a diferença entre 

os sons que já estão no espaço e os sons que nós produzimos (tornar consciente que 

nós também produzimos sons que integram os ambientes sonoros dos lugares)” (in 

Anexos: Diários de bordo – Parte 1). 

  

Estabelecidos os pontos de partida — escuta atenta de sons (mais ou menos) 

“escondidos” — a secção introdutória do workshop continuou com as questões: “o que 

vou fazer neste workshop” e “o que é isto de instalar sons”:    

Expliquei-lhes que tínhamos recebido uma encomenda do gnration para 
construir uma instalação sonora. “O que é isto de uma instalação sonora?” 
Discutimos durante alguns minutos. Foram dando pistas sobre as suas ideias 
acerca de “instalar” e do que seria “instalar sons”. Referi-lhes que iríamos de 
seguida visitar duas instalações, para melhor percebermos do que se tratava 
afinal a instalação. (in Anexos: Diários de bordo – Parte 1) 

Feito o enquadramento geral das propostas e apresentados os objetivos, passávamos 

à fase 2) Prática. Estava claro que o desafio do workshop seria “instalar” sons que 

captaríamos, durante a tarde, nos jardins do Museu dos Biscainhos, num dos espaços 

do gnration. Esse espaço, composto, na verdade, por 3 secções — uma zona de 
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escadas, um corredor, e uma sala de exposições —, foi o nosso primeiro objeto de 

estudo.  

  

A primeira atividade desta fase seguiu uma lógica idêntica à da experiência 2: 

dividi o grupo em três partes (neste caso, em três duplas), e a cada grupo atribuí uma 

secção diferente do espaço onde montaríamos, no dia seguinte, a instalação sonora. O 

desafio que lhes apresentei passava por, nos 30 minutos seguintes, escutarem 

atentamente o lugar, identificarem sons e fontes sonoras internas e externas, para, de 

seguida, responderem às questões: 

Pergunta nº1 
Que sons conseguem ouvir facilmente? Conseguem dizer-me de onde vêm 
(qual é a fonte sonora), isto é, se vêm de pessoas, de objetos, ou animais? 
 
Pergunta nº2 
Como são esses sons? São longos (duram muito tempo) ou curtos? São 
contínuos (estão lá sempre) ou aparecem só de vez em quando?  
 
Pergunta nº3 
E sons escondidos, encontraram algum? Qual? Podem deixar uma pista para 
que o possa encontrar também?  
 
Pergunta nº4 
Última pergunta! Se pudessem escolher, tirariam algum som do espaço? E 
acrescentariam algum? (in Anexos: Enunciado 1)  

O exercício tinha como principal objetivo conhecer sonoramente o espaço e identificar 

características/elementos sonoros com os quais os sons que lá seriam “instalados” se 

relacionariam, incluindo sons “escondidos” que pudessem ser “destapados” (como foi o 

caso do som de um frigorífico, que se escutava dentro da sala de exposições, e que foi 

“destapado” e incorporado na instalação através da utilização dos microfones de 

contacto).  

A par disso, pretendia, também:  

• aprofundar a compreensão sobre as relações entre sons produzidos por nós e 

os que nos são externos/independentes da nossa ação — consciência que me 

pareceu importante adquirir para o exercício de construção da instalação sonora; 

• estimular o exercício crítico e criativo de “moldagem”/transformação da 

dimensão acústica do espaço (que sons gostariam de poder ouvir neste espaço 

e que sons dispensariam, se pudessem);  
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Figura 5 Registo da atividade no espaço da instalação sonora (Créditos: Lais Pereira / Circuito – Serviço 
Educativo Braga Media Arts) 

 

Durante a tarde, já nos jardins do Museu dos Biscainhos, este primeiro desafio 

foi complementado com um novo enunciado. Propus uma nova “caça sonora”, durante 

cerca de 15 a 20 minutos, desta vez orientada para a procura e identificação de sons 

“escondidos” que o grupo pudesse “transportar” para o gnration.  

De todos esses sons, algum deles que esteja escondido? Se sim, porque é 
que está escondido e atrás de que outro som? 
 
Uma última questão para pensarem: qual ou quais dos sons que encontraram 
gostariam de transportar para o gnration. Conseguem dizer porquê? (in 
Anexos: Enunciado 1) 

Esta “caça sonora” foi realizada, à semelhança do que aconteceu no exercício da 

manhã, com recurso apenas a lápis e papel — pretendia, sobretudo, que fosse um 

momento de escuta focada, da qual pudéssemos, depois, em conjunto, decidir sobre 

quais os sons a gravar, relacionando essas decisões com as respostas recolhidas 

durante a manhã à questão: “se pudessem escolher, tirariam algum som do espaço? E 

acrescentariam algum?” (in Anexos: Enunciado 1). 
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A decisão de os colocar a escutar primeiro, sem a parafernália de 
equipamento de gravação nas mãos, foi propositada, e creio que acertada. 
Baseou-se em grande parte nas duas experiências anteriores — na oficina 
de verão Mutantes e na primeira sessão do COR(P)O, em que já tinha 
analisado a dificuldade em manter o foco na escuta, em captar apenas o 
realmente relevante, com foco, atenção e detalhe, a partir do momento em 
que a primeira experiência de escuta do lugar era logo de imediato mediada 
pelos dispositivos de gravação. (in Anexos: Diários de bordo – Parte 2) 

Desta forma, o processo de captação só se iniciou depois de decididos e listados os 

sons que, de forma geral, foram identificados pelo grupo como mais 

interessantes/relevantes. No final da sessão da manhã, tinha introduzido ao grupo os 

diferentes tipos de equipamento de gravação que iríamos utilizar, respetivas 

especificidades e cuidados no manuseamento. A possibilidade de experimentar todo o 

equipamento de gravação disponível — microfones de contacto, 2 gravadores Zoom, 

um microfone shotgun Marantz Audio Scope SG-5BC, uma câmara GoPro e um 

microfone Shure Motiv MV88/A conectado a um tablet — foi uma oportunidade incomum 

de abordar o processo de captação sonora a partir de um ponto de vista de 

especificidade técnica que ainda não tinha tido possibilidade de explorar em contextos 

anteriores.  

Partimos para a gravação já com a anotação de qual dos equipamentos seria 
ideal para captar cada tipologia de som. E fomos em conjunto, quase como 
se fôssemos uma equipa de captação. Em cada lugar, na captação de cada 
som assinalada, experimentámos as diferentes perspetivas que os diferentes 
gravadores davam. (in Anexos: Diários de bordo – Parte 2) 

 

 

Figura 6 Registo da atividade de captação no Jardim dos Biscainhos (Créditos: Lais Pereira / 
Circuito – Serviço Educativo Braga Media Arts) 
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 Com os sons recolhidos, durante a tarde, e o estudo/reconhecimento do espaço 

que receberia a instalação, durante a manhã, o trabalho orientou-se, a partir daí, para a 

concretização prática da instalação. O primeiro passo foi, em conjunto, decidir, a 

distribuição dos sons recolhidos — entretanto convertidos em composições sonoras — 

pelo espaço. Iniciámos assim a fase 3) Criação. No fim da sessão da tarde do 1º dia, 

chegámos à seguinte proposta:  

 

 

Figura 7 Registo do esboço da instalação 

  

A terceira e última sessão do workshop, na tarde do dia seguinte, foi inteiramente 

dedicada à criação e apresentação da instalação (fases 3 e 4 do processo). A partir do 

esboço da instalação, criado em conjunto no dia anterior, organizei o trabalho da 

seguinte forma: dividi o grupo 4 projetos diferentes (4 participantes a trabalharem 

individualmente e uma dupla), cada projeto correspondendo a uma das secções da 

instalação. A cada participante/dupla foi-lhe destinado um computador com a respetiva 

sessão da DAW Soundtrap aberta (1, 2, 3 e 4, correspondendo, respetivamente, a 
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“sino+pássaros”, “ventos nos canaviais”, “folhas” e “água”) e uma pasta com os registos 

sonoros captados no jardim.  

O processo de composição foi conduzido de forma a esclarecer o grupo de que 

o resultado seria apresentado em loop (em contínua repetição), e que pretendia, 

essencialmente, “destapar” sons que havíamos encontrados “escondidos” nos jardins, 

pelo que a edição poderia/deveria manter-se simples. Concluídas as 4 composições, 

ocupámo-nos de montar a instalação — utilizámos, para tal, tablets, colunas portáteis, 

dois P.A., computador, headphones e vídeo-projetores, uma vez que a utilização da 

GoPro nos permitiu introduzir uma dimensão visual extra/complementar. Os 2 vídeos, 

visualizados em loop tinham sido, previamente, editados e preparados por mim, de 

modo a manterem uma relação de interdependência e complementaridade com a 

componente visual.  

A partir daqui criou-se uma dinâmica engraçada em que todos acabaram por 
se autonomizar. Distribuí pelos participantes mais velhos algumas 
responsabilidades; com a ajuda da técnica do Museu dos Biscainhos, duas 
das duplas ficaram relativamente autónomas (incluindo a utilizar o escadote 
para colocar tablets e colunas nas calhas!). Uma das duplas ficou, com a 
ajuda da Ana (equipa de comunicação), a montar uma das estações (que 
previa a utilização de headphones e um projetor, que acabou por não resultar 
(o vídeo ficou apenas a passar no computador). Eu concentrei-me no interior 
da sala, onde instalámos o PA e projetor com a peça da água. O tempo não 
permitiu organizar um setup muito cuidado (ficaram vários cabos a passar 
por todo o lado), nem seguro, mas mesmo essa experiência creio que foi 
interessante para o grupo, por permitir-lhes sentir que quase todo o trabalho 
de instalação foram eles próprios que o fizeram. (in Anexos: Diários de bordo 
– Parte 3) 

 

 

Figura 8 Registo da montagem da instalação (Créditos: Lais Pereira / Circuito – Serviço Educativo Braga 
Media Arts) 

https://soundcloud.com/in-s-luzio/sets/a-procura-dos-sons-escondidos/s-WdbQ3nLF8N8?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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O workshop terminou, assim, com a visita dos familiares à instalação criada, 

conduzida pelos participantes que se ocuparam de explicar processos de criação e 

revelar sons/fontes sonoras e ideias associadas a cada uma das estações.  

 

Resultado 

A criação da instalação sonora, resultado do trabalho desenvolvido ao longo das 

3 sessões, constituiu, por si só, uma experiência invulgar. Não só por se tratar de uma 

proposta menos comum neste registo de workshops (pela complexidade técnica e difícil 

concretização em contextos com muitos participantes), como pela oportunidade de 

experimentação aprofundada de um conjunto de equipamentos menos acessíveis ao 

público geral (microfones, gravadores, entre outros). Para tal contribuiu, para além das 

facilidades/recursos disponíveis no gnration, o facto de o grupo não ter ultrapassado os 

6 participantes.   

Participante: Vim aprender sobre sons, como capturar sons e sobre novas 
técnicas, novos instrumentos de como capturar sons da natureza. E não só. 
E de como ir buscar sons a coisas que vibram, coisas que são no teto, coisas 
que nós nem temos noção onde é que estão. (in Vídeo resumo da atividade) 

Outro aspeto que acredito ter enriquecido a experiência, e a dimensão extra 

quotidiana que a caracterizou, foi dado pela possibilidade de experimentação de 

praticamente todas as fases de criação envolvidas na construção da instalação sonora: 

desde a escolha dos sons a “destapar” e respetiva captação, passando pela discussão 

sobre como organizá-los, e pela composição de peças a partir dessas gravações, 

terminando na montagem dos dispositivos no espaço.       

Essa multiplicidade de atividades e competências desenvolvidas contribuiu para 

um sentimento positivo de concretização e de valorização do potencial criativo, reflexivo 

e de colaboração dos participantes — facto que foi notado por quem visitou a instalação 

no fim do workshop: “[o]s pais ficaram visivelmente surpreendidos com o resultado do 

trabalho (vários partilharam comigo que estavam impressionados pelo que 

desenvolvemos em tão pouco tempo!)” (in Anexos: Diários de bordo – Parte 3). 

 

 Acredito, contudo, que a experiência do workshop tenha, também, contribuído 

para:  

• despertar um nível mais apurado de escuta — mais ativo e sensível às 

especificidades das relações entre som, espaço e tempo dos ambientes em que 

nos inserimos:  

  

https://youtu.be/oGl4dHbqCm0
https://youtu.be/s-KrWzPpH6o
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Tentei também incentivar as duplas a serem mais detalhadas na descrição 
dons sons, por exemplo: “som da porta”, “há muitos sons de porta; como é 
que é ao certo este som de porta? seco, forte, etc..?”. (...) Procuraram seguir 
as minhas indicações, tanto de serem mais específicos nas suas descrições, 
como de reajustar ou adaptar as respostas a indicações específicas que lhes 
fui dando. Por exemplo: “procurem voltar agora ao espaço, mas tentem focar-
se nos sons que existem para além da vossa existência no espaço”. (in 
Anexos: Diários de bordo – Parte 1) 

• desenvolver um sentido crítico/ pensamento sobre as relações de “hierarquia” 

que se estabelecem entre sons de uma paisagem sonora; sobre o porquê de 

certos sons serem “tapados” por outros (sobre se isso é desejável ou não, e se 

pode ou não ser contrariado):   

Discutimos os resultados da “caça” de cada um dos grupos — cada grupo 
partilhou os sons que encontrou e o tipo de características que lhes atribuiu. 
Alguns aspetos interessantes que surgiram aqui: por exemplo, discutiu-se se 
o som dos autocarros efetivamente era um som “escondido” ou não naquele 
espaço, uma vez que não estava tão presente quanto, por exemplo, o som 
da água, ainda que seja um som que pelas suas características 
tendencialmente demarca a paisagem sonora do lugar. Tentámos também 
[pensar] porque se ouviam tão poucos pássaros (será que estavam 
“escondidos” atrás dos sons do exterior, das pessoas a conversar? será que 
num dia de fim-de-semana ou sem carros, no mesmo espaço, esses sons já 
estariam a “descoberto”?) (in Anexos: Diários de bordo – Parte 3) 

 
 Por último, esta experiência constituiu ainda uma espécie de súmula das 

anteriores, permitindo-me refinar processos e concluir sobre métodos mais eficazes de 

apresentar propostas de atividades de ativação da escuta. Por exemplo: “a ideia do 

desafio de descobrir sons que estão “tapados” parece-me resultar como particularmente 

estimulante para eles” (in Anexos: Diários de bordo – Parte 3). 
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Reflexões finais  

Concluído o projeto de investigação e documentadas as experiências que o 

constituíram, não creio que existam dúvidas sobre a necessidade/relevância de integrar 

uma escuta ativa, ampla e crítica nas práticas pedagógicas, gerais e artísticas, de 

crianças, jovens e adultos (na verdade, de qualquer indivíduo). As grandes questões 

residem, ainda, em como essa integração poderá tornar-se uma realidade efetiva e 

transversal.  

 

Do que pude concluir a partir das experiências aqui documentadas, e dos quase 

dois anos dedicados a refletir sobre estas questões, as dificuldades face a essa 

concretização começam nas nossas próprias práticas — refiro-me a nós, músicos e 

artistas/educadores. Não escutamos ativamente o que nos rodeia, porque nunca 

chegámos a enraizar essa prática durante a nossa formação artística, porque não 

estamos suficientemente consciencializados sobre a sua importância, ou, 

simplesmente, porque não temos tempo. E não temos tempo para parar e escutar o que 

nos rodeia da mesma forma que não temos tempo para parar, pensar e formular 

questões que orientem as nossas práticas artísticas, num necessário exercício 

artístico/criativo de reflexão sobre as grandes questões do mundo em que vivemos.  

Numa fase já avançada do projeto, partilhei com o meu orientador, o Prof. Paulo 

Rodrigues, que sentia esta investigação, de certo modo, incompleta — faltava-me 

tempo, espaço e contexto para ser eu própria a experimentar, de uma forma 

aprofundada, os exercícios e propostas que estava a mediar nos contextos educativos 

não formais aqui descritos. Propus-me, nessa altura, iniciar um processo de pesquisa 

no Parque das Águas, no Porto. A experiência centrar-se-ia na recolha de informação 

sobre a paisagem sonora do lugar, na identificação de elementos sonoros de difícil 

audição e na captação de field recordings, de forma a construir uma soundwalk em 

formato de geo-located walking piece.  

O contacto com a Águas e Energia do Porto, empresa municipal responsável 

pela gestão do parque foi feito, e o processo de pesquisa iniciado. Contudo, após as 

primeiras duas visitas, que documentei em diários de bordo e registos áudio, a falta de 

disponibilidade forçou-me a suspender o trabalho de pesquisa, razão pela qual essa 

experiência não foi aqui documentada. Ainda que a experiência tenha ficado incompleta, 

permitiu-me confirmar a importância que a prática artística do artista/educador tem na 

sua prática educativa — a dimensão experimental da arte é essencial para uma prática 

artístico/educativa informada e continuamente atualizada. Falta-nos muitas vezes esse 

tempo, é certo. Falta, também, a consciência generalizada da necessidade dessas duas 
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valências, a artística e a educativa, caminharem par a par. Contudo, contrariar essa 

tendência só será possível se, enquanto músicos e artistas/educadores, abraçarmos 

esse esforço, individual e coletivamente.    

 

Focando-me, contudo, nas experiências que pude, efetivamente, concluir e 

documentar, várias questões se colocam: que conclusões posso tirar? Em que medida 

contribuíram para a minha prática? E que soluções posso ajudar a traçar a partir delas? 

 Uma das conclusões mais imediatas que pude retirar é que, tanto crianças e 

jovens como adultos, estão recetivos a este tipo de propostas. Mais pessoas do que 

supomos estão disponíveis para parar, escutar, pensar e criar a partir do mundo sonoro 

que os envolve, particularmente se esse exercício for orientado por questões que tocam 

os seus universos pessoais e coletivos. É importante não nos condicionarmos, à partida, 

por preconceitos como “estas propostas são demasiado experimentais ou abstratas 

para este aluno ou este grupo”.  

A segunda constatação que faço é que as propostas de escuta que fiz foram, 

quase na totalidade, de natureza disruptiva para os grupos com quem trabalhei. Isto 

atesta a pouquíssima prática de escuta das nossas sociedades ocidentais 

contemporâneas.  

 

Cada uma das experiências desenvolveu-se num diferente contexto e com 

propósitos próprios. Em Valença, os 14 adolescentes que participaram na oficina 

escutaram a sua cidade com “ouvidos críticos”, relacionando-se com as problemáticas 

sociais e identitárias, reforçando o seu sentido de pertença, o seu desejo de construção 

de um lugar com uma relação mais sustentável entre comunidade, comércio, património 

e cultura. Em Matosinhos, a escuta atenta do património serviu de mote para a criação 

de uma performance interdisciplinar, marcada por um forte envolvimento do grupo no 

processo de criação e um sentimento de identificação ao resultado. Em Braga, 

desenvolvemos uma escuta cuidada, curiosa, que imagina e que não se limita a excluir. 

“Destapámos” sons improváveis, “deslocalizámos” sons que encontrámos, levando-os 

para outro lugar, para que fossem escutados doutra perspetiva.   

 As propostas de escutam foram parte do processo e do resultado, ponto de 

partida para o processo, e o processo e o resultado em si. Esta diversidade de 

aplicações/perspetivas faz-me presumir sobre o enorme potencial de aplicação deste 

tipo de práticas, num sem-número de outros contextos.    

Acredito, por exemplo, que podem, com relativa facilidade, ser facilitadas por 

professores do ensino regular que não tenham conhecimentos formais de música, 

desde que haja um cuidado processo de familiarização, através, por exemplo, de 
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formações e oficinas de criação. Particularmente no 1º ciclo, com as novas perspetivas 

educacionais orientadas pelas aprendizagens essenciais, que centralizam nos 

professores a responsabilidade pela educação artística dos alunos.  

 Mas não podemos esquecer que estas práticas deverão, também, integrar os 

contextos de ensino de música, nomeadamente o ensino artístico especializado da 

música. Aplicar esta tipologia de experiências no ensino vocacional, nomeadamente no 

ensino do instrumento, será um importante passo a dar no sentido de contribuir para 

uma formação de músicos e artistas atentos, capazes de criar sentido na sua prática 

musical/ instrumental através de uma relação apurada com o meio que os envolve. Será 

importante estimular uma relação de maior abertura com todo o tipo de sons, procurando 

conhecê-los “de perto”.   

 

 Podemos perguntar-nos, no entanto, se experiências como as que aqui 

documento serão suficientes para transformar o paradigma da escuta nos nossos 

contextos educativos e artístico/educativos. São, sem dúvida, um importante contributo, 

até pela sua natureza extra quotidiana e extra curricular, não obrigatória e lúdica (que 

faz com que alunos e grupos se relacionem, por norma, com maior disponibilidade para 

a realização das atividades). Mas talvez não serão, de facto, suficientes. Este trabalho 

não deverá limitar-se a atividades isoladas, mas idealmente passará por encontrar uma 

nova forma de nos situarmos e relacionarmos com o mundo que nos rodeia: mais 

completa, consciente e sensível, em que a escuta ativa esteja sempre presente.   

 Essa é a perspetiva que abraço. E é nesse sentido que conto continuar a 

desenvolver a minha atividade artístico/educativa, em contextos formais e não formais. 

Contribuir para que a escuta de TUDO o que nos envolve seja trabalhada com maior 

amplitude, para a formação de jovens e adultos conscientes, interessados, com um 

papel ativo na sociedade, capazes de questionar, refletir e intervir. Nunca esquecendo 

a valorização da componente artística/criativa experimental da minha prática, essencial 

para informar novas e criativas soluções.   

 

Num tecido educativo em que o ensino geral da música tem sido claramente 

desvalorizado, o ensino artístico especializado da música e a sua comunidade educativa 

têm um papel a desempenhar no esforço de “abrir portas” e trabalhar na acessibilidade 

das experiências musicais. É aí que me faz mais sentido aplicar a minha formação 

enquanto música e professora especializada no ensino de música.  
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Introdução  

Este relatório integra o conjunto de atividades desenvolvidas no âmbito da UC 

Prática de Ensino Supervisionada (PES) do 2º ano do Mestrado em Ensino de Música 

da Universidade de Aveiro. A disciplina visa:  

 
(...) o desenvolvimento em situação de formação cooperativa de 
competências adequadas ao exercício da prática docente responsável e da 
sua reflexão crítica, através [...] da mobilização integrada dos saberes 
adquiridos nas diferentes componentes da formação inicial do estudante; [e] 
da integração progressiva e orientada dos estudantes [...] no exercício da 
atividade docente, desde a sala de aula a outros espaços da comunidade 
educativa mais alargada. (Universidade de Aveiro, n.d.) 

Neste contexto, o relatório tem como principal objetivo relatar a minha 

experiência em contexto de estágio durante o ano letivo 2020/2021, no Conservatório 

de Música do Porto, sob a orientação do professor Ricardo Antão – orientador científico, 

e supervisão do professor Avelino Ramos – orientador cooperante.  

 

O relatório divide-se em três secções principais: uma primeira de 

contextualização, uma segunda na qual é descrita a prática de ensino supervisionada/ 

estágio, e uma terceira onde são apresentadas as reflexões finais.  

A primeira secção — contextualização — apresenta descrições e 

caracterizações 1) da instituição de acolhimento, neste caso do Conservatório de 

Música do Porto, 2) do plano de contingência da instituição em vigor no ano letivo 

2020/2021, em consequência da pandemia pela doença COVID-19, 3) da disciplina de 

tuba e respetivo docente, 4) dos alunos atribuídos para a Prática de Ensino 

Supervisionada, 5) dos conteúdos programáticos da disciplina (organizados neste caso 

por aluno) e 6) dos critérios de avaliação.  

A segunda secção — descrição da prática de ensino supervisionada — 

apresenta o Plano Anual de Formação, elaborado previamente ao início do estágio, e 

descreve em detalhe as práticas de observação/ participação em atividade pedagógica 

do orientador cooperante e lecionação/ coadjuvação letiva, bem como as atividades que 

organizei e nas quais participei ativamente. 
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Contextualização  

Descrição e caracterização da instituição de acolhimento  

 

O Conservatório de Música do Porto (CMP) integra a rede pública de 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do Ensino Artístico Especializado 

da Música (EAEM) que, no seu conjunto, constituem um setor específico do sistema 

educativo português. À semelhança das restantes escolas públicas do EAEM, o CMP 

rege-se, no que respeita à definição da sua organização interna e regime de 

funcionamento, pelo enquadramento geral atual regulado pelos Decreto-Lei nº55/2018 

e Decreto-Lei nº 54/2018, bem como pelas Portaria nº 223-A/2018 e Portaria nº 229-

A/2018, específicas do ensino artístico especializado.  

 

O CMP, instituição pública de reconhecido mérito, tem ocupado desde 1917, ano 

da sua fundação, um papel central na cultura da cidade do Porto e da região norte. À 

história do CMP estão associadas importantes figuras do panorama musical português: 

tanto professores de reconhecida qualificação pedagógica e artística como alunos que 

se vieram a destacar como intérpretes, compositores, maestros, professores e 

investigadores. A história da atual Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 

inscreve-se, ela própria, na história do CMP, uma vez que teve a sua origem na antiga 

Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música do Porto, constituída em 1947. 

Situado, desde 2008, na área oeste do edifício da Escola Secundária Rodrigues 

de Freitas, na freguesia de Cedofeita, o CMP tem atualmente um impacto significativo 

na formação artística de crianças e jovens de uma alargada zona geográfica, que inclui 

não só a cidade do Porto mas também concelhos limítrofes. Atualmente, cerca de 1100 

alunos, do 1º ano do 1º ciclo ao 12º ano, frequentam o CMP nos três regimes 

ministrados: integrado, articulado e supletivo.   

O reconhecimento desse impacto positivo é visível no elevado número de alunos 

que anualmente tenta ingressar no conservatório, através da realização dos testes de 

admissão, número esse que, segundo a própria instituição, “ultrapassa em muito a 

capacidade de resposta da escola tanto em termos de meios físicos (salas de aula e 

outros espaços e equipamentos) como meios humanos (professores e pessoal não 

docente)” (Conservatório de Música do Porto, 2020b, p. 5). 

 

No Projeto Educativo da instituição são identificadas as duas principais linhas 

orientadoras que norteiam a ação de toda a comunidade educativa. Com base nos 



 61 

princípios, valores, metas e estratégias que constituem a base da sua atividade 

formativa, o CMP assume:  

a) A preparação dos alunos, através de uma formação de excelência, 
orientada para o prosseguimento de estudos, no ensino superior; para a 
entrada no mercado de trabalho, em profissões de nível intermédio; para o 
desenvolvimento cultural do indivíduo, numa perspetiva de formação integral;  
b) A formação específica do aluno, proporcionando-lhe o conhecimento e 
domínio das diversas áreas que integram a sua formação musical. Esta 
deverá contemplar uma sólida formação ao nível da prática instrumental; uma 
aprofundada formação teórico-prática ao nível das ciências musicais; uma 
elevada capacidade de leitura musical; um domínio interpretativo de 
diferentes géneros e estilos musicais; familiaridade com o repertório 
contemporâneo e competências para a sua interpretação; prática continuada 
de música de conjunto. (Conservatório de Música do Porto, 2020b, p. 12) 

 

Atualmente, a sua oferta educativa compreende: o Curso Básico de Música, o 

Curso Básico de Canto Gregoriano, os Cursos Secundários de Instrumento, Formação 

Musical, Composição e Canto, e o Curso de Iniciação Musical destinado ao 1º ciclo. 

Estes cursos podem ser frequentados, como já referido, num dos três dos quatro 

regimes previstos pela Portaria nº 223-A/2018:  

e) “Regime articulado” [com a exceção do 1º ciclo/ iniciação], a frequência de 
um curso artístico especializado quando assegurado por duas escolas 
distintas [neste caso, o CMP e outro agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada do ensino geral];  
f) “Regime integrado”, a frequência de um curso artístico especializado 
quando assegurado por um único estabelecimento de ensino; 
g) “Regime supletivo”, a frequência, além do ensino básico geral, da 
componente de formação artística de um curso artístico especializado[.] 
(Ministério da Educação, 2018, pp. 3790(2) – 3790(3)) 

  



 62 

 

Plano de contingência COVID-19  

 

Face ao atual contexto pandémico, o CMP elaborou um plano de contingência 

no qual estabeleceu um conjunto de orientações de forma a proteger a saúde dos vários 

agentes educativos — alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes —, e 

garantir a continuidade e o bom funcionamento das atividades escolares. O Plano de 

contingência COVID-19, em vigor desde 9 de março de 2020, foi elaborado em 

cumprimento do disposto no Despacho nº 2836-A/2020, de 2 de março, e em 

alinhamento com a Orientação nº 006/2020, de 26/02/2020, da Direção-Geral da Saúde, 

tendo sido posteriormente atualizado com vista à organização e início do ano letivo 

2020/2021, e a retoma das atividades letivas presenciais.  

Neste documento estão regulamentados os três regimes de ensino em vigor no 

ano letivo 2020/2021:  

• presencial, regime prioritário para todas as escolas, em que “todas as atividades 

letivas e formativas, incluindo os apoios no âmbito da educação inclusiva, são 

desenvolvidas nos termos da legislação em vigor” (Conservatório de Música do 

Porto, 2020a, p. 5); 

• misto, “apenas quando se verifique, [...] a impossibilidade de manter algumas 

turmas ou grupos de alunos em regime presencial e não seja possível ou 

suficiente a adoção das medidas relativas ao horário de funcionamento, à 

reorganização dos horários e à gestão dos espaços escolares” (Conservatório 

de Música do Porto, 2020a, p. 6);  

• e não presencial, sempre que se verificar uma ou mais das seguintes situações: 

1) isolamento de uma turma, 2) isolamento de aluno(s), 3) isolamento de 

professor, sempre que este esteja de acordo e que sejam reunidas condições 

para esse efeito, e 4) encerramento de escola por suspensão das atividades 

letivas presenciais.  

 

 Para este terceiro regime de ensino, desenvolvido através de sessões síncronas 

e assíncronas, o CMP elaborou um Plano de E@D próprio. Este prevê, para as 

disciplinas das áreas de Formação Artística Especializada, no caso do ensino básico, e 

Científica e Técnica Artística, no secundário (áreas onde se incluem as disciplinas de 

Instrumento), uma gestão flexível do tempo das comunicações síncronas e assíncronas, 

ainda que tendo por base os limites de tempo definidos para cada tempo ou bloco letivo 

das disciplinas da formação geral: 30 minutos para os tempos de 45 minutos, e 60 

minutos para os blocos de 90 minutos (Conservatório de Música do Porto, 2021). 
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 As atividades assíncronas, comunicadas no caso da disciplina de Instrumento 

pelo próprio professor, pretendem complementar o trabalho desenvolvido nas sessões 

síncronas, através da realização de pequenas tarefas/ atividades. Independentemente 

da modalidade — sessões síncronas ou atividades assíncronas —, “a planificação dos 

trabalhos de cada disciplina, [...], deve respeitar a totalidade da carga horária semanal” 

(Conservatório de Música do Porto, 2021, p. 4). 

 O CMP definiu, ainda, que a implementação do Plano de E@D seria feita através 

da criação de salas de aula online (Equipas), para cada professor no caso da disciplina 

de Instrumento, no Microsoft Teams da plataforma Office 365, ferramenta já em 

utilização pela escola desde 2014. Definiu, também, a utilização desta ferramenta como: 

[...] plataforma de comunicação privilegiada para utilização de toda a escola, 
permitindo desta forma centralizar e arquivar toda a informação e 
documentação partilhada entre professores e alunos, facilitando a recolha de 
evidências, o controlo de assiduidade e participação dos alunos e o registo 
semanal dos conteúdos ministrados, das sessões síncronas e assíncronas 
realizadas e de outros trabalhos desenvolvidos pelos alunos. (Conservatório 
de Música do Porto, 2021, p. 5) 

 

 

  



 64 

Descrição da disciplina e do orientador cooperante 

 

A disciplina de Tuba do Conservatório de Música do Porto é, desde o ano letivo 

1999/2000, lecionada pelo professor Avelino Ramos, o primeiro professor especializado 

no instrumento a lecionar na instituição, ainda que haja registos, a partir do ano letivo 

1924/1925, de alunos matriculados nos instrumentos tuba ou “contrabaixo” (como surge 

frequentemente nos registos) e barítono/ bombardino (Costa, 2016). 

 

Atualmente, a disciplina conta com 10 alunos inscritos, do 1º ano do 1º ciclo ao 

12º ano/ 8º grau do ensino secundário, divididos pelos regimes integrado (5 alunos) e 

supletivo (5 alunos). A disciplina tem, em 2020/2021, uma carga letiva semanal de 90 

minutos, organizados em dois blocos consecutivos de 45 minutos. Todas as aulas são, 

neste caso, individuais. Nas semanas em que vigorou o regime de ensino à distância, a 

carga horária semanal da disciplina seguiu as orientações propostas pela instituição, ou 

seja, sessões síncronas com a duração máxima de 60 minutos, no caso de dois blocos 

consecutivos (90’), sendo os restantes 30 minutos direcionados para atividades 

assíncronas.  

 

A par das duas décadas de experiência profissional na lecionação da tuba e do 

eufónio, nomeadamente enquanto docente do quadro de escola do CMP, o professor 

Avelino Ramos formou-se igualmente no ramo da Direção de Orquestra de Sopros, 

tendo desempenhado funções de diretor artístico e maestro em diferentes 

agrupamentos musicais (filarmónicas, projetos pontuais de banda, entre outros). No 

CMP tem também desempenhando funções de professor de música de conjunto e 

maestro de orquestra de sopros. 

 

 

Caracterização dos alunos 

 

Aluno A 

Aluno do 9º ano (5º grau) frequenta o regime integrado desde o seu 5º ano/1º grau, 

altura em que ingressou no CMP. Estudou eufónio até ao 7º ano (3º grau), altura em 

que o professor Avelino lhe propôs mudar para tuba, devido sobretudo às dificuldades 

técnicas sentidas na tessitura aguda do eufónio. A mudança de instrumento aconteceu 

cerca de 6 meses antes do início do primeiro confinamento, em março de 2020, fator 

que terá contribuído para que a transição não fosse devidamente consolidada. Durante 
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o ano letivo 2020/2021, ainda antes do segundo confinamento, o aluno esteve por três 

momentos diferentes em isolamento profilático, dois deles sem o instrumento para a 

frequência das aulas e estudo individual, o que comprometeu de forma drástica a 

continuidade do trabalho desenvolvido na disciplina. Durante o período de 

confinamento, registou faltas consecutivas às aulas de instrumento, situação 

transversal às restantes disciplinas que exigiu a intervenção da escola.  

 

Aluno B 

Aluno do 6º ano (2º grau) frequenta o CMP desde o 1º ano (nos primeiros quatros anos 

em regime supletivo, e desde em regime integrado). Iniciou os seus estudos de eufónio 

no Conservatório, desde início sob a orientação do professor Avelino Ramos. É um 

aluno interessado, curioso e empenhado, tanto na realização das atividades em 

contexto de sala de aula como no estudo individual. Os pais apoiam e monitorizam 

continuamente o seu estudo, pelo que raras vezes se apresenta em aula sem as tarefas 

realizadas e os conteúdos devidamente preparados.  

 

 

Aluno C 

Atualmente no 12º ano (8º grau) em regime integrado frequenta o CMP desde o seu 1º 

ano. Estudou inicialmente eufónio, tendo mudado para tuba no seu 8º ano/ 3º grau. 

Apesar de ter optado por não prosseguir os estudos de música ao nível do ensino 

superior, dedica-se à realização das tarefas propostas pelo professor e ao estudo das 

obras que compõe o repertório do recital e da prova de aptidão artística. 

 

Conteúdos programáticos 

 

Tabela 1 Conteúdos programáticas por aluno 

Aluno A 1º Período 2º Período 3º Período 

Exercícios/ 

Escalas 

D. Muñoz – 

Construyendo series 

armónicas”;  

Escalas de Solb maior 

e Mib menor 

D. Muñoz – 

Construyendo series 

armónicas”; 

Escalas de Réb maior 

e Sib menor, Si maior 

e Sol# menor 

D. Muñoz – 

Construyendo series 

armónicas”; 

Escalas de Láb maior e 

Fá menor 

Estudos R. Fink - Legato 

Studies – Nº10 e 11; 

S. Hering - Progressive 

Etudes – Nº 12 e 13 

R. Fink - Legato 

Studies – Nº13 e 

Nº14; 

R. Fink - Legato 

Studies – Nº13 e Nº14; 

S. Hering - Progressive 

Etudes – Nº16 e Nº17 
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S. Hering - 

Progressive Etudes – 

Nº16 e Nº17 

Peças  W. Sear – “Sonatina” W. Sear – “Sonatina” W. Sear – “Sonatina”;  

H. Walters – “Blow the 

Man Down” 

 

Aluno B 1º Período 2º Período 3º Período 

Exercícios/ 

Escalas 

D. Muñoz – 

Construyendo series 

armónicas”;  

Escalas de Lá maior e 

Fá# menor 

D. Muñoz – 

Construyendo series 

armónicas”;  

Escalas de Lá maior 

e Fá# menor, Mib 

maior e Dó menor 

D. Muñoz – 

Construyendo series 

armónicas”;  

Escalas de Láb maior e 

Fá menor; Mi maior e 

Dó# menor 

Estudos P. Sparke - Skilful 

Studies – “Morning 

Minuet”, “Lullaby”, 

“Ticker Tape Parade” 

P. Sparke - Skilful 

Studies – “Modal 

Melody”, “Ticker Tape 

Parade”, “Simple 

Scherzo” 

P. Sparke Skilful 

Studies – “The Big 

Apple”, “Tom’s Tune”, 

“Shalom”, “Allegheny 

Aria” 

Peças  P. Sparke - Starter 

Solos - “A Dynamic 

Start”, “Short but 

Sweet”, “On a 

Carousel”, “Rush Hour”, 

“London Bridge!” 

P. Sparke - Starter 

Solos - “Count Me in” 

P. Sparke - Starter 

Solos – “Sad Song”, 

“Count Me in” e 

“Ragtime March” 

 

Aluno C 1º Período 2º Período 3º Período 

Exercícios/ 

Escalas 

Escala de Fá# maior e 

Ré# menor 

  

Estudos M. Bordogni – 43 Bel 

Canto Studies – Nº 22 

C. Kopprasch – 60 

Selected Studies -  

Nº33 

M. Bordogni – 43 Bel 

Canto Studies - Nº39; 

C. Kopprasch – 60 

Selected Studies -  

Nº22 

M. Bordogni – 43 Bel 

Canto Studies - Nº39; 

C. Kopprasch – 60 

Selected Studies -  

Nº22 

Peças  R. Vaughan Williams– 

Concerto;  

R. Strauss – 

“Nocturno”;  

 

R. Vaughan 

Williams– Concerto;  

R. Strauss – 

“Nocturno”;  

F. Ferran – “La Veu 

de la Tuba”; 

M. Arnold – “Fantasy 

for Tuba” 

R. Vaughan Williams– 

Concerto;  

R. Strauss – 

“Nocturno”;  

F. Ferran – “La Veu de 

la Tuba”; 

M. Arnold – “Fantasy 

for Tuba”; 
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N. Daughtrey – 

“EvenStar” para 

Eufónio, Tuba e Piano 

Excertos S. Prokofiev - Sinf. Nº5; 

G. Mahler - Sinf. Nº1 

S. Prokofiev - Sinf. 

Nº5; 

J. Barnes – Sinf. Nº3; 

G. Mahler - Sinf. Nº1 

S. Prokofiev - Sinf. Nº5; 

J. Barnes – Sinf. Nº3; 

G. Mahler - Sinf. Nº1 

 

 

Critérios de Avaliação 

 

 Os critérios de avaliação da disciplina de Tuba seguem os critérios específicos 

de avaliação definidos para todos os instrumentos de sopro, elaborados de acordo com 

o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (ver Anexo 1). Distribuem-se, 

com razões percentuais variáveis consoante os ciclos de ensino, pelos domínios saber 

estar e saber fazer.  

O primeiro domínio (saber estar, ou das atitudes e valores), engloba 

competências pessoais e sociais como: 1) responsabilidade (organização e método de 

trabalho, interesse, empenho e iniciativa, entre outras), 2) respeito (assiduidade e 

pontualidade, tolerância, respeito e colaboração com colegas, professores e 

funcionários) e cumprimento das regras e 3) autonomia (independência na realização 

das tarefas e competências de autoavaliação). As competências avaliadas são 

transversais aos diferentes ciclos de ensino básico e secundário, e resultado da 

observação direta do professor, variando o seu peso relativo entre o máximo de 20%, 

no caso do 1º ciclo, e o mínimo de 10%, no ensino secundário. 

O segundo domínio (saber fazer) integra, por sua vez, os domínios das 

competências sensoriais, de leitura e prática e de criação. Aqui as competências diferem 

entre ciclos de ensino, de acordo com as diferentes etapas da aprendizagem dos 

instrumentos. Com a exceção do 1º e 2º anos do 1º ciclo, aplicam-se como instrumentos: 

a avaliação contínua (75%) e a prova prática (25%). Os pesos relativos destes dois 

instrumentos diferem nos 1º e 2º anos do 1º ciclo (nos quais a avaliação contínua tem 

um peso de 100%), no 9º ano/5º grau (avaliação contínua com ponderação de 70% e 

prova prática de 30%), e no 12º ano/ 8º grau, em que avaliação contínua e prova prática 

têm o mesmo peso (50%).  
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Descrição da prática de ensino supervisionada 

Plano Anual de Formação de estágio 

 

 Em momento prévio ao início do estágio foi elaborado, em articulação com os 

orientadores cooperante e científico, o Plano Anual de Formação onde se definiram os 

alunos atribuídos para a realização da prática pedagógica de coadjuvação letiva (de 

agora em diante designada igualmente por lecionação) e de participação em atividade 

pedagógica do orientador cooperante (de ora em diante referida igualmente como 

observação), bem como as atividades que me propunha desenvolver e as datas para 

as deslocações do orientador científico à escola cooperante.  

Tendo em conta a carga letiva das aulas lecionadas/ observadas, uma vez que 

todas as aulas dos alunos atribuídos tinham a duração contínua de 90 minutos, foi-me 

autorizada a acumulação das práticas de lecionação e observação nos alunos A e B. 

Apresento de seguida o ano/ grau de cada um dos alunos, a sua distribuição da carga 

letiva e respetivas práticas (coadjuvação letiva/ observação): 

  

Tabela 2 Organização da prática de ensino supervisionada 

Aluno Ano/ grau Dia/ hora da aula Prática 

A 9º ano/ 5º grau Terça-feira/ 

09h55-11h25 

Coadjuvação 

letiva/ Observação 

B 6º ano/ 2º grau Terça-feira/ 

11h35-13h05 

Coadjuvação 

letiva/ Observação 

C 12º ano/ 8º grau Terça-feira/ 

14h35-16h15  

Coadjuvação 

letiva 

 

Devido aos atrasos na comunicação entre a universidade e a escola cooperante, 

resultado das dificuldades causadas pela situação pandémica no arranque do ano letivo 

2020/2021, o estágio teve início apenas no mês de novembro, tendo decorrido até abril 

de 2021. Dada a incerteza do contexto pandémico, optámos por não definir na totalidade 

a distribuição das duas práticas ao longo do estágio. Essa gestão foi sendo feita, forma 

gradual, ao longo das semanas, e flexibilizada sempre que necessário. Também as 

atividades propostas inicialmente sofreram adaptações que descreverei adiante com 

maior detalhe. A primeira data definida para a deslocação do orientador científico teve 

igualmente de ser alterada, tendo a visita acontecido a 23 de fevereiro e não a 12 de 

janeiro, como previsto inicialmente. 
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No sentido de facilitar a gestão das atividades letivas, com todas as alterações 

e flexibilizações necessárias, organizei, para consulta pessoal e dos orientadores, a 

tabela que apresento de seguida: 

  

Tabela 3 Cronograma da prática de ensino supervisionada 

Semana Aluno Dia/ Mês Obs. Lec. Observações 

1 A 3-Nov x 
  

B 3-Nov x 
  

C 3-Nov x 
  

2 
 
 

A 10-Nov x 
  

B 10-Nov x 
  

C 10-Nov x 
  

3 A 17-Nov x 
 

Aula via Teams (sessão síncrona) 
O aluno esteve em isolamento profilático e não 
tinha consigo o instrumento. 

B 17-Nov x 
  

C 17-Nov x 
  

4 A 24-Nov x 
 

Aulas via Teams (sessões síncronas) 
Isolamento profilático do professor. 

B 24-Nov x 
 

C 24-Nov x 
 

 
A 1-Dec - - FERIADO 

B 1-Dec - - 

C 1-Dec - - 
 

A 8-Dec - - FERIADO 

B 8-Dec - - 

C 8-Dec - - 

5 A 15-Dec 
 

x 
 

B 15-Dec 
 

x 
 

C 15-Dec 
 

x 
 

6 A 5-Jan - - Faltei por motivos de doença. 

B 5-Jan - - 

C 5-Jan - - 

7 A 12-Jan - 
 

A aula não se realizou uma vez que o aluno 
faltou por motivos de doença. 

B 12-Jan - 
 

A aula não se realizou uma vez que o aluno 
faltou por motivos de doença. 

C 12-Jan x 
  

8 A 19-Jan - 
 

A aula não se realizou uma vez que o aluno 
faltou por motivos de doença. 

B 19-Jan x 
  

C 19-Jan x 
  

 
A 26-Jan 

  
Interrupção letiva; decretado o encerramento 
das escolas. B 26-Jan 
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C 26-Jan 
  

 
A 2-Feb 

  
Interrupção letiva; decretado o encerramento 
das escolas. 

B 2-Feb 
  

C 2-Feb 
  

9 A 9-Feb 
 

x Aulas via Teams (sessões síncronas) 

B 9-Feb 
 

x 

C 9-Feb 
 

x 

10 A 16-Feb 
 

x 

B 16-Feb 
 

x 

C 16-Feb 
 

x 

11 A 23-Feb 
 

x Aulas via Teams (sessões síncronas) 
Visita orientador científico (avaliação) 

B 23-Feb 
 

x 

C 23-Feb 
 

x 

12 A 2-Mar x 
 

O aluno faltou. 
Aulas via Teams (sessões síncronas) 
 
 
 
 

O aluno faltou. 
 
Aulas via Teams (sessões síncronas)  

B 2-Mar x 
 

C 2-Mar x 
 

13 A 9-Mar x 
 

B 9-Mar x 
 

C 9-Mar x 
 

14 A 16-Mar x 
 

B 16-Mar x 
 

C 16-Mar x 
 

15 A 23-Mar x 
 

B 23-Mar x 
 

C 23-Mar x 
 

 
A 30-Mar 

  
Interrupção letiva (férias da Páscoa) 

B 30-Mar 
  

C 30-Mar 
  

16 A 6-Apr 
 

x 
 

B 6-Apr 
 

x 
 

C 6-Apr 
 

x Aula via Teams (sessão síncrona) 

17 A 13-Apr 
 

x 
 

B 13-Apr 
 

x 
 

C 13-Apr 
 

x Aula via Teams (sessão síncrona) 

18 A 20-Apr 
 

x Visita orientador científico (avaliação final) 

B 20-Apr 
 

x 

C 20-Apr 
 

x 
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Participação em atividade pedagógica do orientador 

cooperante (observação) 

  

A minha prática de observação no contexto do estágio orientou-se 

essencialmente pela tipologia definida por Reis (2011) como “[...] observação de 

práticas consideradas interessantes – nomeadamente, as do mentor ou supervisor, ou 

de outro colega – com o objectivo de promover, por exemplo, o contacto com uma 

diversidade de abordagens, metodologias, actividades e comportamentos específicos” 

(p. 12). Assente no princípio de que a observação regular de aulas e a discussão sobre 

o desempenho são ferramentas importantes para os processos de desenvolvimento 

pessoal e profissional de todos os professores, independentemente do seu nível de 

conhecimento e experiência, Reis (2011) defende que, no caso particular desta 

tipologia, “[...]a observação e a discussão das informações recolhidas destinam-se a 

ampliar tanto os conhecimentos e as capacidades profissionais do observador como do 

observado, constituindo um catalisador importante de aprendizagem e mudança” (p. 

12). 

 

 A minha prática de observação foi sendo flexibilizada e adaptada ao longo das 

semanas de estágio, dependendo das suas diferentes fases (pré e pós experiência de 

lecionação), das necessidades identificadas, e da minha própria experiência de 

observação, que se foi desenvolvendo ao longo do tempo. Como consequência dessa 

adaptação, os próprios instrumentos de registo foram sendo alterados.  

 Numa primeira fase, entre novembro (2020) e janeiro (2021), os registos de 

observação foram essencialmente de fim aberto, designação dada por Reis (2011) ao 

tipo de registo, muitas vezes utilizado numa fase inicial/exploratória, em que o 

observador “regista a maior quantidade de informação possível sobre as actividades 

realizadas, os métodos de ensino utilizados, as interações estabelecidas e outros 

aspectos observados.” (p. 30). Neste caso, não apliquei como regra a frequência regular 

de registos, por exemplo de cinco em cinco minutos, como é comum neste tipo de 

instrumento de registo. No sentido de evitar registos constantes, que poderiam perturbar 

professor e aluno, optei antes por assinalar apenas os momentos em que identifiquei a 

introdução de uma nova atividade, ou uma mudança nos conteúdos trabalhados. Como 

exemplo, apresento o registo de observação da aula nº 2 do aluno A: 
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Tabela 4 Exemplo de registo de observação de fim aberto 

Aula Nº2 

Data: 10/11/2021 

 

 

 

 

ALUNO A 

ANO/ GRAU  9º ano/ 5º grau 

DURAÇÃO  90 minutos 

Conteúdos trabalhados 

Exercício de respiração  

Exercício de buzzing 

Exercício de flexibilidade a partir das séries de harmónicos 

R. Fink – Legato Studies - Nº 11 

W. Sear - “Sonatina for tuba and piano” 

S. Hering – Progressive Etudes - Nº 14 

Registo de observação  

10h00 A aula inicia com 5 minutos de atraso. O prof. Avelino começa por comunicar ao aluno que este terá 

um momento de avaliação na próxima aula. Para tal deverá preparar os exercícios que fazem 

normalmente no início da aula: respiração, buzzing, etc. 

10h05 O prof. inicia o aquecimento com um exercício de respiração que pretende complementar o trabalho 

da semana passada, desta vez mais focado numa maior eficácia da respiração (mais rápida). O prof. 

explica detalhadamente as diferenças em relação aos exercícios da aula anterior.  

10h10 Propõe, de seguida, um exercício de buzzing com a melodia do tema principal dos Simpsons. O prof. 

procura incentivar o aluno a continuar, independentemente de falhar algumas notas.  

A seguir fazem, em conjunto, um exercício de flexibilidade, a partir das séries de harmónicos. O prof. 

procura que o aluno recorde e aplique as recomendações dadas na aula anterior: - muito ar, - pensar 

e ouvir a nota; - estudar. Fazem sequências com 3, 4 e 5 sons. O prof. complementa a demonstração 

do exercício com algumas indicações, por exemplo, para que relaxe e inspire antes de ficar 

completamente sem ar. O prof. toca toda a sequência de exercícios com o aluno procurando dar-lhe 

uma referência. O aluno revela algumas dificuldades, sobretudo no registo grave. O prof. reforça o 

porquê de ser fundamental a prática destes exercícios.  

10h25 Passam ao Estudo Nº 11, de R. Fink. O aluno toca o estudo na íntegra, e o prof. reforça positivamente 

dizendo que está já num nível acima do da semana anterior. 

O prof. explica que na passagem para o registo grave o aluno deve ajustar a abertura da cavidade 

bocal, à semelhança do que acontece quando canta. Faz um exercício a cantar, com os pistões 

acionados até meio, procurando focar a atenção do aluno na mudança das sílabas, em particular na 

sílaba “o”. O aluno volta a tocar revelando algumas melhorias. O prof. destaca ainda uma passagem 

em que será importante cantar interiormente. Termina o trabalho com o estudo pedindo que continue 

a trabalhá-lo, em específico tentando resolver aspetos melódicos, rítmicos, e se possível trabalhando 

também as dinâmicas. Desafia-o a trabalhar, também, as apogiaturas. 

10h50 

 

Trabalham a “Sonatina for tuba and piano”, de W. Sear, a partir do c. 54 com anacruse. O aluno toca 

uma primeira secção, com dificuldades no ritmo e em manter a pulsação. O prof. propõe um exercício 

em que desdobra as notas longas na sua subdivisão; explora algumas variações deste exercício. Por 
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Após a primeira fase de lecionação, que terminou com o primeiro momento de 

avaliação pelo orientador científico, a 23 de fevereiro (2021), identifiquei a necessidade 

de reajustar a minha prática de observação no sentido de a focar em dimensões 

específicas (estratégias de questionamento, aprendizagem diferenciada, diversidade de 

metodologias de ensino, entre outras), evitando assim observações livres que 

pudessem conduzir a análises pouco claras e precisas. 

Nesse sentido, criei, a partir de um dos modelos propostos por Reis (2011), um 

instrumento de registo de fim (semi)aberto — instrumento que, apesar de chamar a 

atenção do observador para algumas dimensões da aula, mantém um âmbito bastante 

aberto em termos da informação recolhida. Este instrumento/ grelha foi adaptado a partir 

do modelo de Reis (2011), especificamente proposto para “orientar a observação de 

aulas dos mentores ou supervisores pelos seus professores em estágio ou período 

probatório (de forma a facilitar a reflexão e discussão posteriores sobre aspectos 

considerados particularmente relevantes pelo mentor ou supervisor)” (p. 31). Na seleção 

das dimensões a incluir no instrumento/ grelha tive em conta não só os aspetos que fui 

identificando como diferenciadores na prática do meu orientador cooperante (como, por 

exemplo, a diversidade e eficácia das estratégias de resolução de dificuldades de leitura 

utilizadas), como também aqueles em que fui reconhecendo maiores fragilidades na 

minha própria prática de lecionação. Como exemplo, apresento o registo de observação 

da aula nº 13 do aluno B:  

fim, sugere ao aluno que toque como está escrito. O aluno revela melhorias nessa secção, pelo que 

o prof. lhe propõe trabalhar também com variações de dinâmica.  

O aluno tenta, de seguida, tocar a cadência, sem o conseguir até ao fim, por falta de preparação 

prévia. O prof. tenta manter uma postura positiva; questiona-o sobre o método que deveria ter utilizado 

no seu estudo individual. O aluno indica que estudou num andamento mais lento, e exemplifica de 

seguida. O prof. propõe um método complementar para trabalhar a secção: - tocar nota a nota; - 

cantar; - subdividir as notas à colcheia; - tocar o ritmo numa só nota, com o propósito de reduzir o 

número de parâmetros, e assim resolver as dificuldades rítmicas sentidas; - tocar no bocal com as 

notas certas; - logo em seguida tocar no instrumento. Propõe ao aluno que anote no caderno as 

estratégias que propôs, e que estude o resto da cadência seguindo essa metodologia. Depois deste 

trabalho, o prof. introduz parâmetros de expressão: andamento/ agógica, lento, accelerando, etc. 

11h15 Trabalham por fim o Estudo Nº 14, de S. Hering. O aluno refere que teve dificuldades na compreensão 

do estudo. O prof coloca ao aluno a questão sobre “o que pode dificultar a interpretação de uma peça 

ou estudo?” Complementa com as questões: “primeiro que informação temos? Andamento, 

compasso, tonalidade, notas alteradas, modelações? Depois, ritmicamente, articulação, registo?”. Faz 

assim uma análise do estudo, ajudando o aluno a desconstruir a questão e a compreender a 

importância da aplicação da metodologia que apresentou antes. O prof. toca o estudo com o aluno.  

Por fim revêm os conteúdos para a prova da próxima semana: que exercícios o aluno deverá fazer; 

como os deverá apresentar. 
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Tabela 5 Exemplo de registo de observação de fim (semi)aberto 

Aula Nº13 

Data: 09/03/2021 

 

 

 

 

 

ALUNO B  

ANO/ GRAU  6º ano/ 2º grau 

DURAÇÃO  60 minutos 

Conteúdos trabalhados 

Exercício de respiração 

Exercício de buzzing a partir da escala de Mib maior; sequência: Cantar-tocar com o bocal; cantar-tocar 

com o instrumento. 

D. Muñoz – Construyendo series armonicas 1.1, 1.2 e 1.3 

P. Sparke - Skilfull Studies – “Toon Tune” 

Planeamento e preparação [Como é que esta aula se integra no programa da disciplina? Como é que 

são organizadas as atividades?] 

O prof. propõe um primeiro momento da aula, dividido em 2 partes: o 1º de discussão professor-aluno 

sobre a audição; o 2º de planeamento. A organização das atividades é definida pelo aluno, seguindo a 

metodologia descrita de seguida.  

Metodologias de ensino [Que estratégias e metodologias de ensino foram utilizadas?]  

Estratégia nova: o aluno é desafiado a criar uma planificação para a aula. Prof. e aluno trocam ideias de 

como esta pode ser estruturada, mas, de forma geral, o aluno consegue autonomamente identificar uma 

sucessão de atividades para os diferentes momentos da aula, bem como a respetiva duração; o prof. 

regista. O aluno identifica também um conjunto de exercícios a aplicar ao estudo para o desenvolvimento 

de aspetos específicos (exemplo: sequência em que intercala cantar e tocar os sons, quer com o bocal, 

quer com o instrumento). 

Analogias/ imagens: - no exercício de flexibilidade, a partir das séries de harmónicos, o prof. introduz a 

ideia de “criar o som na cabeça, depois no corpo, e a partir daí construí-lo no instrumento”. Reforça esta 

ideia com a metáfora dos foguetões do Elon Musk, que levantam e chegam exatamente ao mesmo sítio; - 

introduz também a ideia de antecipação – pensarmos chegar um pouco antes do metrónomo, importante 

quando tocamos instrumentos muito grandes; - analogia com as prateleiras, isto é, por ordem, devemos 

focar-nos no conteúdo de cada prateleira – em primeiro o texto musical (notas e ritmos corretos), depois 

outros aspetos como a articulação.  

Relação com questões formais do texto musical: - o prof. introduz as noções de antecedente e 

consequente; procura que o aluno aplique essas ideias no solfejo. 

Aplicação de exercícios técnicos para a resolução de dificuldades: - para desenvolver a velocidade e 

precisão da articulação, propõe as estratégias: sílaba “tu” apenas com ar, e visualização com o papel; o 

mesmo com o bocal, em buzzing, de 4 em 4 compassos; simplificar melodicamente a frase.  

Interações professor-aluno [Como é que o clima de sala de aula promoveu a aprendizagem?] 

Reforço positivo através de expressões como: “boa, muito bem!”. Clima de boa-disposição. Apresentação 

das propostas como “desafios”, que o aluno acolhe quase sempre com entusiasmo. Incentivo através da 

comunicação para que continue a tentar: “mesmo que à primeira não saia, quando experimentamos coisas 

novas, é importante continuar a tentar; não há mal se não correr logo tudo bem” 
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A par dos registos de observação dos alunos A e B, através dos instrumentos/ 

grelhas já apresentados, importa referir que acompanhei igualmente as aulas do aluno 

C nas semanas em que não estava prevista a prática de coadjuvação letiva. Destas 

aulas resultou um conjunto de registos informais, tanto no caderno de registos diários 

como em grelhas idênticas às apresentadas anteriormente, que serviram de apoio à 

planificação e preparação da minha prática de lecionação.   

 

Para além da observação das aulas da disciplina de Instrumento dos três alunos 

que me foram atribuídos, acompanhei igualmente as aulas da disciplina de Naipe (2º 

ciclo), de Música de Conjunto, lecionadas pelo meu orientador cooperante. As aulas 

desta disciplina decorreram às quartas-feiras, das 14h35 às 15h20 (duração de 45 

minutos), sempre que se verificou o regime de ensino presencial. Durante as semanas 

em que vigorou o regime de ensino à distância, estas aulas desdobraram-se em sessões 

síncronas de 30 minutos, que acompanhei via Teams, e tarefas assíncronas.  

 

  

Gestão do tempo [Como é que o tempo foi distribuído pelas diferentes secções da aula?] 

A duração do aquecimento foi definida entre o prof. e o aluno, com um máximo de 15 minutos. O restante 

tempo foi distribuído pelas restantes tarefas. A duração da aula estende-se mais do que o previsto, em 

cerca de 15 minutos. Nos últimos minutos planearam em conjunto as atividades para a próxima aula.  

Monitorização [Como foram avaliados os alunos? Como é que os alunos foram envolvidos na sua própria 

avaliação? Quais as estratégias de autorregulação propostas?] 

Autoavaliação (qualitativa) da performance na audição da classe (na semana anterior à aula); o prof. 

orienta a autoavaliação do aluno questionando-o sobre alguns aspetos específicos do seu desempenho: 

qualidade da emissão; estabilidade do andamento. 

Exercício de recapitulação dos aspetos a melhorar enumerados pelo prof., utilizado com recorrência. 

Observações [Qual das práticas observadas tenciono utilizar nas suas aulas? Outros comentários] 

Destaco a estratégia do desafio da criação da planificação de aula - interessante para  o desenvolvimento 

da autonomia do aluno.  

No fim da aula, conversei com o prof. Avelino sobre as lacunas de articulação identificadas; trocamos 

algumas ideias sobre as tentativas que o prof. já realizou anteriormente para resolver essa dificuldade do 

aluno;  referiu-me também que o aluno B é muitas vezes resistente à mudança, o que não ajuda à 

resolução desta dificuldade. Propus, como referência complementar, a visualização de um vídeo da 

trompista Sarah Willis, em que ela toca dentro de uma câmara de TAC, onde é possível visualizar o 

movimento da língua e da boca quando articula.  
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Prática de coadjuvação letiva (lecionação) 

  

A minha prática de coadjuvação letiva resultou de uma articulação contínua 

entre: 1) a aplicação dos princípios de ensino-aprendizagem abordados nas Unidades 

Curriculares do Mestrado em Ensino de Música, em particular nas UC Didática 

Específica e Didática da Música I e II, 2) a minha experiência profissional prévia 

enquanto professora, e 3) as estratégias e princípios metodológicos utilizados pelo 

orientador cooperante, que constituíram o foco da minha prática de observação.  

 

Dado o encerramento das escolas decretado entre os meses de janeiro e março, 

a minha prática de lecionação foi dividida entre os regimes de ensino presencial e de 

ensino à distância:  

• exclusivamente ensino presencial na primeira aula lecionada, a 15 de 

dezembro de 2020;  

• apenas ensino à distância nas 2ª, 3ª e 4ª aulas lecionadas, em fevereiro de 

2021;  

• ensino presencial no caso dos alunos A e B, e ensino à distância no caso do 

aluno C, nas 5ª e 6ª aulas;  

• ensino exclusivamente presencial na última aula lecionada, a 20 de abril.  

Nas semanas/ aulas em que vigorou o regime de ensino à distância assumi a lecionação 

das sessões síncronas, ficando a gestão das atividades assíncronas à responsabilidade 

do orientador cooperante (tendo em conta que não me foi atribuído acesso direto à 

plataforma Teams). 

A constante transição entre regimes de ensino, e sua sobreposição nas semanas 

16 e 17, representaram um constante desafio de adaptação e flexibilização ao nível dos 

conteúdos e das metodologias de ensino. No sentido de minimizar o impacto dessas 

transições contantes — que vieram juntar-se à inevitável alternância na lecionação entre 

orientador cooperante e professora estagiária —, priorizei nos momentos de 

planificação: a continuidade dos conteúdos e estratégias utilizados pelo orientador 

cooperante, ajustando-as à minha experiência sempre que necessário e/ou propondo 

conteúdos/ estratégias complementares, e a coerência ao nível da organização das 

atividades letivas (através, nomeadamente, da divisão das aulas por diferentes 

momentos, como explico de seguida). 

 

De uma forma geral, as planificações das aulas lecionadas seguiram a 

organização em três momentos proposta por Harris (2012): 1) aquecimento, momento 
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onde se procura remover o máximo de tensão possível, tanto na mente quanto no corpo, 

e onde se procura iniciar uma sincronização com o aluno, 2) desenvolvimento, onde é 

feita a exploração dos estudos e peças, se experimenta e se desenvolvem as 

competências técnicas específicas e de musicalidade e onde se partilham 

conhecimentos e valores, e 3) recapitulação, momento final de verificação do que foi 

ensinado, através de questionamentos e da aplicação dos conhecimentos em diferentes 

contextos, e verificação das tarefas para a prática/ estudo em casa.  

Apesar desta organização base estar presente nos momentos de planeamento, 

optei por uma organização das planificações de aula numa grelha simples, em que me 

concentrei na apresentação dos conteúdos, dos objetivos e respetivas ações 

estratégicas. Ao modelo criado para a primeira grelha de planificação, elaborada para 

as aulas do dia 15 de dezembro de 2020, acrescentei posteriormente a indicação da 

duração prevista para os diferentes conteúdos, bem como a listagem dos recursos 

necessários. Como exemplo, apresento a planificação da aula nº 11, do dia 23 de 

fevereiro de 2021, do aluno B:  

 

Tabela 6 Exemplo de planificação de aula 

Aula Nº11 

Data: 23/02/2021 

 

 

 

 

  

Conteúdos programáticos  

EXERCÍCIOS/ ESCALAS MÍN. ESTUDOS MÍN. PEÇAS MÍN. 

D. Muñoz – Construyendo 

series armónicas 1.1. e 1.2  

D. Vining - “Easy Routine” – 

Exercício 4 (transposto para 

SibM com diferentes 

articulações) 

Escalas Mib maior e Dó menor 

(continuação da aula anterior) 

5 

 

5 

 

 

10 

 

P. Sparke - Skilful 

Studies - “Ticker 

Tape Parade”  

15 

 

 

P. Sparke - Starter 

Solos - “Modal Melody” 

(com play-along) 

10 

 

Objetivos  Ações estratégicas Recursos 

Consolidar questões técnicas de base: 

qualidade e homogeneidade sonora, 

flexibilidade. 

Modelagem. 

Isolamento de passagens em que o 

aluno revele dificuldades específicas, 

com recurso a estratégias como: tocar 

Instrumento  

Computador c/ 

ligação à intenet 

Microfone 

ALUNO B 

ANO/ GRAU  6º ano/ 2º grau 

DURAÇÃO  60 minutos 
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Apoiar a resolução de dificuldades de 

leitura rítmica e melódica no exercício 

em estudo. 

Desenvolver competências 

interpretativas: dinâmicas, articulações, 

etc. 

Compreender técnica e auditivamente 

a tonalidade maior, e respetiva relativa 

menor, em estudo. 

Criar contextos performativos, e 

incentivar a prática de tocar música 

para os outros.  

Incentivar a criação musical autónoma. 

mais devagar, utilizar diferentes 

articulações, simplificar rítmica ou 

melodicamente, buzzing. 

Anotação de indicações importantes 

nas partituras. 

Recurso à autoavaliação. 

Feedback corretivo. 

Comunicação através de gestos. 

Estímulo através do reforço positivo e 

do elogio. 

Simulação de curta audição no final da 

aula. 

Proposta de trabalho autónomo de 

composição, a partir das improvisações 

sobre o modo dórico realizadas 

anteriormente.  

Colunas 

Acesso ao 

Microsoft Teams 

Sibelius  

 

 Esta tipologia de grelha de planificação foi útil para a comunicação e organização 

dos conteúdos/ estratégias com o orientador cooperante. Contudo, nos momentos de 

implementação em contexto de sala de aula, recorri preferencialmente ao meu caderno 

de registos diários, onde fiz, previamente ao início de cada conjunto de aulas, uma 

esquematização sequencial das diferentes atividades com as respetivas durações 

previstas.   

 

Ao nível das metodologias de monitorização do desenvolvimento das 

competências e desempenho dos alunos, foquei-me sobretudo na observação direta 

durante a aula, acompanhada de uma resposta imediata às dificuldades na 

concretização de determinados objetivos específicos, na identificação de pontos que 

poderiam exigir maior flexibilização e na identificação de possíveis estratégias de 

remediação (a aplicar de imediato ou posteriormente). Sempre que necessário, registei 

essas observações no meu caderno de registos diários, quer no decurso da aula, 

quando possível, quer imediatamente após a sua conclusão.  

Esses registos foram também importantes na posterior elaboração do relatório 

de aula, instrumento importante de reflexão e autoavaliação do meu desempenho 

enquanto professora. Apresento de seguida, a título de exemplo, o relatório da aula 

nº11, do dia 23 de fevereiro de 2021, do aluno C: 
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Tabela 7 Exemplo de relatório da prática de coadjuvação letiva 

Aula Nº11 

Data: 23/02/2021 

 

 

 

 

ALUNO C  

ANO/ GRAU  12º ano/ 8º grau 

DURAÇÃO  60 minutos 

Conteúdos trabalhados 

Exercício de sonoridade/ flexibilidade a partir da escala Mib maior (por intervalos de 7as e 8as)  

C. Kopprasch – 60 Selected Studies - Nº 22 

Exercício rítmico com alternância entre subdivisões 

R. Vaughan Williams – Concerto – 2º andamento  

Excerto da Sinfonia nº3 de J. Barnes 

Relatório  

O prof. Avelino começou por explicar a razão da presença do prof. Ricardo Antão, orientador da 

universidade. Dei início à aula com a proposta de sequência de respiração introduzida na aula anterior. De 

seguida, retomámos o exercício de sonoridade/ flexibilidade a partir da escala de Mib maior, desta vez por 

intervalos de sétimas e oitavas. Utilizei uma metodologia semelhante à da aula anterior: demonstrei os 

primeiros intervalos, em pergunta-resposta, e pedi ao aluno que completasse a sequência até à oitava 

superior, repetindo, depois, o processo no sentido descendente. 

A este primeiro curto momento de aquecimento, de cerca de 10 minutos, seguiu-se o Estudo nº22,de  C. 

Kopprasch. Aqui o trabalho foi essencialmente de consolidação de aspetos já trabalhados com o aluno nas 

aulas presenciais anteriores. Propus ao aluno que tocasse na íntegra uma primeira vez, e daí seguimos 

para a revisão de aspetos interpretativos – principal foco nas dinâmicas, e relação destas com a qualidade 

do fraseado, pontos de “apoio” das frases, etc., mas também de consistência sonora e otimização da 

energia aplicada/ redução do esforço em certas passagens. Usei essencialmente estratégias de feedback 

corretivo, essencialmente verbal, e autoanálise crítica dos resultados.  

Propus, de seguida, o exercício de alternância entre subdivisões, previsto na planificação da aula anterior. 

A inclusão deste exercício nesta aula, antes de trabalhar o 2º andamento do Concerto, prendeu-se com a 

aplicabilidade direta do primeiro na resolução de questões de precisão rítmica na obra. Partilhei o meu 

ecrã com uma sequência rítmica de alternância entre subdivisão binária e ternária, testámos algumas 

possibilidades de exercícios: primeiro, apenas com subdivisão binária e alternância entre diferentes 

figurações, depois o mesmo exercício com subdivisão ternária, e, por último, alternância entre figurações 

rítmicas com as duas subdivisões.    

Identificámos passagens no 2º andamento em que o exercício descrito acima poderia revelar-se útil. O 

aluno tocou o andamento na íntegra e, seguidamente, focámo-nos nessas passagens. Trabalhámos, 

também, no sentido de aperfeiçoar tecnicamente outras secções, focando, uma vez mais, a questão da 

homogeneidade e “estabilidade” sonora, e relacionando-a com a importância de estabilizar, primeiro, a 

própria embocadura.  

Antes de terminar a aula, propus revermos, ainda, alguns detalhes que tinha identificado na gravação 

realizada pelo aluno como trabalho autónomo da aula anterior. Dada a proximidade com a hora do fim da 
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aula, optei por realizar um feedback rápido, focando-me em 2 pormenores de respirações e fraseado que 

tinha assinalado na primeira secção do excerto.  

No momento final da aula, o professor Avelino indicou o trabalho que o aluno deveria desenvolver no seu 

trabalho autónomo, em articulação com o que foi desenvolvido durante a aula. 

Autorreflexão 

Avalio de forma positiva a implementação do plano de aula predefinido – todos os conteúdos planeados 

foram trabalhados, ainda que a aula tenha excedido em alguns minutos a duração prevista de 1 hora.  

Avalio, também, positivamente o clima favorável à aprendizagem que caracterizou a aula, para o qual 

contribui, de forma evidente, o facto de o aluno ter-se mostrado mais disponível para a realização das 

atividades propostas e para acolher o feedback dado. Creio que este maior nível de envolvimento do aluno 

se tornou visível nos resultados bastante positivos atingidos no decurso da aula.   
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Descrição e discussão das atividades de dinamização da 

comunidade escolar 

  

 Dadas as limitações na organização de atividades presencias criadas pelo 

contexto pandémico vivido, adaptei as propostas inicialmente apresentadas no Plano 

Anual de Formação para o formato exclusivamente online. Propus-me, assim, a 

organizar um laboratório online de experimentação, dirigido aos alunos de tuba e 

eufónio do CMP, e um webinar sobre criação e experimentação no EAEM, direcionado 

a professores de música, estudantes de mestrado e outros interessados. Para além 

destas atividades, participei igualmente em dois projetos educativos de duas colegas de 

Mestrado em Ensino de Música.  

  

Laboratório de experimentação ONLINE 

Esta atividade surgiu da readaptação do segundo laboratório de experimentação 

proposto no Plano Anual de Formação, desde início focado na exploração de 

ferramentas digitais para a experimentação, criação e interpretação, para o formato 

exclusivamente online.  

Em colaboração com o orientador cooperante, planeei o laboratório para o dia 

27 de março (2021), sábado, no período da manhã, entre as 10h30 e as 12h45. Tendo 

em conta o encerramento dos espaços físicos da escola, a divulgação da atividade foi 

feita exclusivamente via plataforma Teams, através da criação de um evento online, 

acompanhado de um cartaz e de uma curta sinopse (ver Anexo 10) e da comunicação 

direta com os alunos durante as sessões síncronas/ aulas individuais. A atividade 

contou com a participação de 5 alunos do regime supletivo e integrado, do 1º ciclo ao 

ensino secundário.  

 

A criação do laboratório partiu da vontade de facilitar experiências 

extracurriculares que pudessem estimular uma maior articulação entre a experiência 

real dos alunos, nomeadamente ao nível da utilização das plataformas digitais, e a sua 

prática do instrumento, numa perspetiva hands on, fortemente assente numa 

aprendizagem através da prática. Assim, foram definidos como objetivos: 1) facilitar a 

aquisição de ferramentas de fácil utilização para edição e processamento áudio, 2) 

potenciar a prática da escuta, gravação e composição, e 3) estimular a criatividade e a 

exploração de diferentes possibilidades em relação com o instrumento. 

 O laboratório decorreu integralmente online, através das plataformas Teams e 

Zoom, e estruturou-se em quatro momentos:  
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1. uma breve introdução com a apresentação dos participantes, uma síntese das 

atividades a desenvolver, e uma curta contextualização sobre o aparecimento e 

utilização das ferramentas a explorar (da música concreta de Pierre Schaeffer, 

à música mista, passando pelo hip hop);  

2. uma primeira parte com a criação de uma biblioteca de sons (a partir de material 

sonoro pré-gravado e de outro gravado durante o laboratório), de catalogação e 

organização (através de partituras gráficas, narrativas escritas, etc.), e de 

introdução à plataforma cloud-based de edição de áudio Soundrap, e respetivas 

ferramentas composicionais; 

3. uma segunda parte de exploração livre da plataforma e de composição 

individual; 

4. e um momento final de audição das diferentes composições sonoras, de 

questões, comentários e propostas de desenvolvimentos futuros. 

  

 De forma geral, a resposta dos alunos foi muito entusiasta e interessada. Todos 

conseguiram apresentar uma composição sonora no momento final do laboratório, e 

alguns deles partilharam comigo, mais tarde, que continuaram a utilizar a plataforma 

para desenvolver as peças que tinham criado, bem como para compor novas peças. No 

sentido de monitorizar o impacto do laboratório e a pertinência e eficácia das propostas 

que realizei, elaborei um questionário de feedback direcionado aos participantes (ver 

Anexo 10). 

 

Falando sobre o(s) lugar(es) da experimentação e da criação no Ensino 

Artístico Especializado da Música 

 Na impossibilidade de realizar o primeiro laboratório de experimentação previsto 

no Plano Anual de Formação, regressei a uma das pré-propostas inicialmente 

apresentadas aos orientadores que previa a organização de um webinar sobre 

experimentação/ criação/ composição no EAEM.  

 O LAbEAMUS (Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Músicas da 

Universidade de Aveiro), através da professora Clarissa Foletto (docente da UC Didática 

da Música II e coordenadora do Laboratório), aceitou prontamente coorganizar o 

webinar integrando-o na sua rúbrica “Falando sobre”. O LAbEMUS assegurou, assim, a 

comunicação, incluindo a preparação dos materiais (cartazes, formatos para as 

plataformas digitais — ver Anexo 11). A comunicação foi feita exclusivamente online, 

através das redes sociais, nos canais próprios do laboratório, e via e-mail. O convite aos 

oradores, a gestão das suas disponibilidades, a marcação da data/ hora, ficaram, por 

sua vez, à minha responsabilidade. Por último, a estruturação do webinar, incluindo a 
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elaboração das linhas orientadoras para as intervenções dos oradores e a organização 

e temporização dos seus diferentes momentos, resultaram da estreita articulação entre 

mim, a professora Clarissa e a Ana Luísa Veloso, convidada para realizar a moderação.  

  

O “Falando sobre o(s) lugar(es) da experimentação e da criação no EAEM” teve 

lugar no dia 17 de abril (2021), entre as 17h30 e as 19h30, via Zoom. Reuniu cerca de 

85 participantes entre professores de música, estudantes de mestrado, investigadores, 

coordenadores de licenciaturas e mestrados de música e ensino de música, 

encarregados de educação, entre outros. Contou, como oradores, com três professores 

do EAEM cujas estratégias pedagógicas diferenciadoras, aplicadas no contexto das 

escolas de música e conservatórios em que lecionam, integram as dimensões da 

criatividade, da experimentação e da criação/ composição: Duarte Cardoso (Escola de 

Música de Leça da Palmeira), Inês Lamela (Conservatório de Música da Bairrada) e 

Óscar Rodrigues (Digitópia - Casa da Música e Curso de Música Silva Monteiro). A 

moderação ficou a cargo, como já referi, da Ana Luísa Veloso, investigadora do INET-

md – Instituto de Etnomusicologia – Centro de Investigação em Música e Dança.  

 O webinar organizou-se essencialmente em três partes: 

1. introdução com duas curtas intervenções de boas-vindas pelas coorganizadoras 

e uma breve apresentação e contextualização sobre o tema feita pela moderada; 

2. uma segunda parte de apresentações individuais dos oradores;  

3. terceira e última parte de discussão entre os oradores e os participantes.  

 

 De uma forma geral, as intervenções dos oradores passaram pela síntese dos 

seus percursos artísticos e educativos (em particular focada nas experiências 

diferenciadoras que marcaram as suas visões sobre o ensino da música hoje, e a sua 

prática pedagógica), e pela contextualização dos projetos já implementados e em 

implementação nas escolas onde desenvolvem as suas práticas. Neste segundo ponto, 

foram tratadas, entre outras, questões como:  

• quais as dinâmicas dos projetos;  

• quais os pontos de partida para os processos criativos que desenvolvem com os 

alunos e quais os seus níveis de envolvimento;  

• quais os lugares desses projetos nos meios escolares em que estão inseridos 

(extracurriculares ou integrados em disciplinas do currículo);  

• quais os impactos desses projetos nos alunos, nos professores, e na restante 

comunidade escolar; 

• de que forma esses projetos são diferenciadores em relação àquelas que são as 

práticas pedagógicas mais comuns do EAEM.  
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 No debate, a par do desenvolvimento de alguns dos assuntos e exemplos 

apresentados pelos oradores, através das muitas questões colocadas pelos 

participantes foram discutidas problemáticas centrais como: 1) a cristalização dos 

processos de ensino aprendizagem, 2) a resistência de muitos professores e direções 

pedagógicas em integrar as dimensões da experimentação/ criação/ improvisação nos 

currículos, e 3) a importância de equilibrar o binómio tradição/ inovação, e de, a partir 

daí, potenciar a educação artística para que esta sirva, de facto, as comunidades 

escolares e extraescolares contemporâneas.  

 

O “Falando sobre o(s) lugar(es) da experimentação e da criação no EAEM” teve, 

sem dúvida, um forte impacto na atual discussão e reflexão sobre o EAEM — discussão 

essa que tem vindo nos últimos anos a ganhar força através de instituições, grupos 

informais de professores, ciclos de debates, entre outros. A iniciativa foi amplamente 

acolhida, quer por professores dos mais variados pontos do país quer também por 

muitos docentes brasileiros (tanto residentes em Portugal como no Brasil), o que 

comprova o facto de estas questões encontrarem eco em múltiplas realidades 

educativas. Concluímos, assim, que o webinar terá contribuído para dar força ao debate, 

motivando instituições e grupos informais a criar novas iniciativas.   

 

Projeto de investigação de Mestrado em Ensino de Música de Sofia Bôrras 

 Participei no projeto de investigação da minha colega de Mestrado em Ensino 

de Música Sofia Bôrras — projeto intitulado “Inteligência emocional aplicada à música: 

Utilização de princípios de IE na preparação de uma performance musical”. 

 

O projeto consistiu na elaboração de exercícios baseados em IE, com o objetivo 

de aplicação dos mesmos durante o estudo individual de instrumentistas de sopro. Esta 

experiência decorreu durante o mês de março de 2021, período durante o qual um dos 

dois grupos de participantes aplicou esses exercícios durante o seu estudo individual. 

Como etapa final do projeto tanto o grupo de controlo como o grupo experimental 

efetuaram uma performance final, que decorreu em formato online através da 

plataforma Zoom. 

Concretamente, a minha colaboração consistiu na participação no grupo de 

controlo, nomeadamente no preenchimento de questionários PEC (Profile of Emotional 

Competence) e KMPA (Kenny Music Performance Anxiety) iniciais (início do período de 

experiência) e finais (pós-performance), e na realização da performance integrada num 
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dos concerto do ciclo de concertos online, realizado a 3 de abril de 2021 (registos 

fotográficos da performance no Anexo 12). 

 

Projeto de investigação de Mestrado em Ensino de Música de Vanessa 

Santos  

 Participei, também, no projeto de investigação da minha colega Vanessa Santos 

sobre queixas músculo-esqueléticas nos instrumentistas da classe dos metais.  

 Este projeto dividiu-se em duas fases: uma primeira de questionários a 

instrumentistas da classe dos metais, e uma segunda de estudo de casos, feita através 

da análise de vídeos, com o propósito de avaliar 1) a inclinação do tronco, 2) a elevação 

do braço direito, 3) a inclinação do instrumento em diferentes fases da performance, e 

4) de relacionar esses aspetos com fatores como sexo, anos de prática, problemas 

músculo-esqueléticos, entre outros.  

 A minha participação no projeto dividiu-se pelas duas fases, ou seja, pelo 

preenchimento do questionário e pelo envio de uma gravação vídeo com a performance 

de três excertos previamente selecionados.   
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Reflexões finais 

Refletir sobre a experiência de um ano letivo em contexto de estágio ainda a tão 

pouca distância temporal do seu término, e contando com a complexidade da situação 

pandémica vivida no último ano (que afetou, como sabemos, de forma significativa os 

processos de ensino-aprendizagem), não me parece uma tarefa simples. Talvez seja, 

por isso, mais sensato pensar esta secção como um conjunto de reflexões prefinais. De 

forma a orientar estas reflexões (pré)finais, não seguindo uma ótica de resposta direta, 

mas antes como exercício de análise, formulei as seguintes questões:   

• que pontos/ aspetos essenciais retive da minha prática de observação;  

• que pontos/ aspetos essenciais retive da minha prática de lecionação; 

• como descrevo a minha experiência global na UC Prática de Ensino 

Supervisionada; 

• de que forma esta contribuiu para a definição de princípios/ linhas 

orientadoras para a minha prática pedagógica futura. 

Os próximos parágrafos apresentam, de forma sequencial, o resultado desse exercício 

de análise.  

 

Estou convicta de que participar na atividade pedagógica do professor Avelino 

Ramos, orientador cooperante (refiro-me aqui sobretudo à componente de observação), 

foi uma experiência não só enriquecedora como até privilegiada. O professor Avelino é 

uma referência no ensino da tuba e do eufónio a nível nacional, quer pela sua 

experiência profissional (importa relembrar os cerca de 20 anos dedicados ao ensino do 

instrumento), quer particularmente pelo reconhecimento da qualidade das suas práticas 

pedagógicas e da sua competência e dedicação enquanto docente. 

A par das muitas ações estratégicas, metodologias e exercícios, cuja aplicação 

prática pude observar e registar nos instrumentos/ grelhas de observação já descritos 

— estratégias e metodologias essas que certamente serão úteis na minha prática 

pedagógica futura —, a observação das aulas do professor Avelino foi igualmente 

importante no sentido de me demonstrar a importância : 

• dos processos autorreflexivos sobre a prática pedagógica. Pude concluir que, 

apesar das duas décadas de experiência, o professor Avelino continua 

comprometido diariamente em refletir, testar e implementar novas metodologias, 

modos de planeamento e estratégias de comunicação; 

• de preservar uma atitude de abertura a novas abordagens e de cooperação entre 

pares. Em vários momentos, inclusive durante a minha prática de observação, o 
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professor Avelino procurou integrar as minhas perspetivas ou comentários como 

complementos à sua abordagem pedagógica. Esta atitude foi também evidente 

durante a minha prática de lecionação, como desenvolverei adiante;   

• de uma contínua atualização, contrariando a tendência mais comum nos 

professores do EAEM de cristalização, quer ao nível das práticas, quer ao nível 

das ferramentas. Esta preocupação por parte do professor Avelino foi sobretudo 

evidente durantes as semanas em que vigorou o regime de ensino à distância 

(numa ótica de dar uso proveitoso às plataformas digitais, ao invés de se focar 

nas suas limitações), mas é, de forma geral, transversal à sua prática 

pedagógica — como exemplos: procura e adquire com regularidade novos 

métodos de estudos e peças, prioriza a utilização de play-alongs com os alunos 

mais novos e frequenta regulamente ações de formação; 

• de uma gestão eficaz entre planear, monitorizar e flexibilizar. A par de uma 

planificação mais geral, por período letivo ou anual dependendo dos alunos, o 

professor Avelino planifica também à escala diária/ da aula — isto 

contrariamente ao que frequentemente acontece entre os professores de 

instrumento do EAEM (por várias razões que não desenvolverei aqui, mas que 

têm muitas vezes que ver com as próprias características do ensino de um para 

um). É igualmente rigoroso com a monitorização do desempenho dos alunos — 

para tal utiliza como principal instrumento de monitorização/ avaliação o seu 

caderno de registos diários (ou diário do professor). Ainda assim, consegue 

sempre que necessário flexibilizar conteúdos e estratégias planeadas, de forma 

a que, em cada momento da aula, seja priorizada a dimensão que considera de 

maior importância;  

• de comunicar de forma simples, clara e adequada, e de privilegiar a criação de 

relações interpessoais positivas entre professor e aluno. Pude observar e 

registar a forma hábil e sensível com que o professor Avelino adequa as suas 

estratégias de comunicação, não só tendo em conta as características de cada 

aluno, mas também as particularidades de cada momento/ fase do processo de 

ensino aprendizagem. A sua atitude positiva, entusiasta e dedicada contribuem 

também para a criação de ambientes favoráveis à aprendizagem (a empatia e 

confiança são evidentes nas relações que estabelece com os seus alunos). 

 

Vários dos aspetos acima referidos foram igualmente importantes na minha 

prática de coadjuvação letiva. Particularmente importante, como referi, foi poder contar 

com uma atitude sempre disponível por parte do professor Avelino:  
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• todas as minhas propostas de estratégias e conteúdos complementares 

foram recebidas positivamente e aplicadas em aula (tendo, algumas delas, 

sido posteriormente utilizadas por ele);  

• sempre que necessário foram-me disponibilizados os conteúdos (exercícios, 

métodos e peças) em estudo pelos alunos;  

• as minhas decisões de planificação de aula foram respeitadas (sempre que 

se verificou a necessidade ou a proposta de alteração, esta foi sempre 

negociada entre mim e o professor Avelino, e nunca imposta);  

• o professor procurou envolver-me ativamente na organização das atividades 

letivas, nomeadamente na gestão das práticas de observação e lecionação. 

Este contexto, para mim inspirador de boas práticas de colaboração, permitiu 

que me sentisse confortável e confiante para lecionar também de acordo com a minha 

própria experiência e com os princípios pedagógicos com que me identifico. 

Independentemente das particularidades das interações interpessoais e do trabalho 

realizado com cada um dos alunos, procurei que a tónica assentasse na criação de 

ambientes favoráveis à aprendizagem em que o ensino da música, e do instrumento, 

contribuísse positivamente para o desenvolvimento pessoal e artístico de cada um. Nos 

meus processos de planeamento esteve sempre presente a perspetiva de incluir 

abordagens criativas e interdisciplinares, cuja implementação acredito que representa 

uma mais-valia para o ensino artístico de crianças e jovens.  

 

Uma vez que, como já referi, as planificações que criei priorizaram a 

continuidade dos conteúdos e estratégias utilizadas pelo orientador cooperante, pude, 

de facto, testar muitas das estratégias/ metodologias identificadas como particularmente 

interessantes/ eficazes num contexto de monitorização contínua por parte do professor 

Avelino.  

Grande parte dos resultados dessa monitorização, bem como as reflexões que 

fui fazendo aula a aula, estão registados nos relatórios das aulas lecionadas (ver Anexos 

7 a 9). Voltando a esses registos, e fazendo uma análise sintética, destaco alguns 

pontos que constituíram, e que continuarão certamente a constituir, dado que dependem 

consideravelmente da experiência profissional (não de alguns meses, mas de vários 

anos), desafios à minha prática de lecionação: 

• compreender com o quê e por onde começar — ser capaz de identificar, a cada 

momento, as dimensões e conteúdos prioritários a desenvolver com cada aluno, 

numa lógica de contínua adequação às necessidades, competências e 

interesses de cada um. Arends (2008) apresenta alguns elementos que me 
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ajudam a compreender a relação desta questão com o processo de aprender a 

ensinar:  

De facto, o processo de aprender a ensinar é descrito por alguns como 
aquele através do qual os candidatos a professores [estagiários ou 
professores iniciantes] aprendem a decidir que parte do conteúdo do 
currículo é importante que os alunos aprendam, e a forma como este pode 
ser ensinado no espaço da sala de aula, através da execução de actividades 
e eventos de aprendizagem. (Doyle, 1990; Stronge, 2002, as cited in Arends, 
2008, p. 93) 

• identificar os limites da planificação e reconhecer quando flexibilizar — ser capaz 

de adaptar ou alterar a planificação de modo a que esta tenha também em conta 

as ideias dos alunos, aquilo que eles dizem e questionam, evitando o risco de 

sermos pouco sensíveis às suas ideias, e prosseguindo apenas com os objetivos 

que estabelecemos, sem termos realmente em conta o que os alunos estão a 

pensar ou a dizer (Arends, 2008). 

 

O balanço entre o investimento pessoal e profissional e os aspetos/ dimensões 

essenciais que retive de ambas as práticas é sem dúvida positivo. Ainda assim, 

considero importante mencionar que frequentemente a carga de trabalho pesada — 

refiro-me não apenas à carga letiva mas também às horas de planificação e posterior 

elaboração de relatórios — obrigou a uma difícil gestão entre as atividades da disciplina 

de Prática de Ensino Supervisionada, as restantes UC do Mestrado em Ensino de 

Música e todos os compromissos profissionais e pessoais. Tal contribuiu gradualmente, 

mesmo contando com o apoio de ambos os orientadores, para um cansaço no processo, 

com um impacto inevitável na motivação e confiança para a realização das tarefas e 

das atividades letivas.  

 

A experiência de estágio deverá desafiar-nos e inspirar-nos a refletir sobre a 

nossa prática, a estabelecer padrões de exigência e de competência que nos preparem 

para a docência, mas sem esquecer as particularidades do que é ensinar música e do 

que é ser-se professor/artista.  

 Acredito, também, que o Mestrado em Ensino de Música, nomeadamente 

através da componente de estágio, poderá contribuir de forma mais ativa para a 

mudança de paradigma no ensino da música que é feito hoje nas escolas e 

conservatórios portugueses. Refiro-me a um ensino ainda em grande parte cristalizado 

em metodologias com décadas, ou mesmo séculos de existência, que continua a deixar 

de parte as dimensões da criatividade, da experimentação e exploração sonoras, da 

improvisação, da criação e da composição, aprendizagens consideradas essenciais 



 90 

pelos documentos orientadores em vigor27:“Criação: Pretende-se que os alunos 

desenvolvam competências de exploração e experimentação sonora, vocal e/ou 

instrumental, designadamente ao nível da improvisação” (ANQEP, 2020, p. 2). 

 

Mesmo consciente das lacunas ao nível da minha formação de professora de 

música nas dimensões acima referidas — consciência essa que é partilhada por muitos 

professores (basta analisarmos as respostas ao questionário sobre a atividade “Falando 

sobre o(s) lugar(es) da experimentação e da criação no EAEM presentes no Anexo 11) 

— termino esta experiência com o sentido de responsabilidade de participar na 

mudança, necessária e urgente. Termino, também, empenhada em contribuir, quer 

como professora do EAEM quer como agente educativo em contextos de ensino não 

formal, para o desenvolvimento artístico e humano de crianças e jovens, numa 

perspetiva emancipadora e inclusiva, não tecnicista nem individualista.  

 

 

 

 

27Refiro-me aqui ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória:  
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos
_alunos.pdf). Cito o documento das Aprendizagens Essenciais da disciplina de Formação 
Musical por não existir, à data, o equivalente para a disciplina de Instrumento. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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