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Resumo 
 

O presente Relatório final de Estágio tem como tema A aplicabilidade pedagógica do canto 

no ensino do violoncelo. O objetivo desta intervenção foi averiguar qual o potencial pedagógico 

do canto quando aplicado nas aulas de violoncelo, através da implementação de várias 

estratégias compiladas após uma pesquisa detalhada sobre a literatura relacionada com o tema. 

A utilização frequente deste recurso é vista de uma forma positiva pela maioria dos 

autores citados, uma vez que é potenciadora da aquisição e desenvolvimento de várias 

competências necessárias a um instrumentista, tais como, a facilidade de leitura à primeira 

vista, a capacidade de perceção e leitura musical, expressividade, fraseio e articulação, a 

afinação, memória, organização mental, entre outros.  

Esta investigação consistiu num estudo de caso múltiplo, realizado com um total de cinco 

alunos de duas instituições distintas, ARTAVE e CCM, tendo dois dos alunos trabalhado em 

contexto de aula individual três em contexto de aula de grupo. Os instrumentos de recolha de 

dados consistiram em questionários e registos de observação dos momentos de intervenção. 

Os resultados deste estudo foram francamente positivos. Ao analisarmos os dados 

recolhidos torna-se evidente a evolução dos alunos, nomeadamente no que diz respeito às 

competências que se procurou desenvolver através das estratégias implementadas. 

 

Palavras-chave: Ensino de Música, Violoncelo, Canto, Instrumento, Competências, 

Pedagogia 
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Abstract 
 

This internship final report is correlated to an Educational Intervention Project in partial 

fulfillment of the requirements for the Masters in Music Teaching - Cello. 

The theme that was chosen for this intervention is The pedagogical applicability of singing 

in Cello teaching. The primary objective of this intervention was to ascertain the pedagogical 

potential of singing when applied in Cello lessons, through the implementation of various 

strategies and exercises compiled after a careful research on the literature related to this matter. 

The frequent utilization of this resource is seen as very beneficial by many of the cited 

authors, since it has the ability to potentiate the acquisition and development of many skills that 

are needed by instrumentalist, such as, sight-reading, expressiveness, articulation, intonation, 

memorization, mental organization, amongst others. Therefore, this resource must be 

implemented since the beginning of instrumental learning, since it is more efficient as it is bigger 

the interval of time in which this resource is utilized. 

This investigation consisted in a multiple case study carried out at two different institutions, 

ARTAVE and CCM, and focused a total of five students of which two attended individual Cello 

classes and the other three attended group Cello classes. 

The results were sincerely positive. The analysis of the data that was collected shows the 

student´s performing skills evolution through the application of a set of strategies correlated to 

this study theme. 

 

Key-words: Music teaching, Cello, Singing, Skills, Pedagogy  
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1. Introdução 
 

No presente Relatório de estágio será apresentado o processo segundo o qual foi aplicado 

o Projeto de Intervenção Pedagógica, desenvolvido desde o início do ano letivo 2013/2014, com 

alunos pertencentes a duas instituições: Centro de Cultura Musical e Escola Profissional e 

Artística do Vale do Ave. 

 O projeto de intervenção centrou-se na seguinte questão de investigação: Qual a 

aplicabilidade pedagógica do Canto no processo Ensino/Aprendizagem do violoncelo? Desta 

forma, teve como principal objetivo perceber de que forma o Canto pode contribuir para a 

aprendizagem e desenvolvimento de competências, essenciais à aprendizagem do violoncelo, 

através da aplicação pedagógica de um conjunto de estratégias no sentido de levar os alunos a 

dominar o programa proposto para esta intervenção.  

Para além da apresentação dos resultados relativos à aplicação deste projeto, será 

também incluída uma contextualização da intervenção na qual será feita uma análise da 

literatura encontrada na pesquisa que foi realizada, com o intuito de sustentar as opções 

tomadas durante este estágio. 

O presente relatório visa ainda relatar a minha primeira experiência enquanto docente 

inserido no Ensino Artístico. É importante referir este aspeto visto que a minha experiência de 

docência se resume a lecionar enquanto professor de violoncelo numa academia de música de 

Método Suzuki, de seu nome “A Pauta”. 

Apesar de ainda só lecionar n’A pauta desde há dois anos e, por consequência, só 

conviver com este método (Método Suzuki) desde então, sinto que foi uma mais-valia para a 

minha postura enquanto professor. Isto é, considero a filosofia inerente a este método uma boa 

base na formação de qualquer professor uma vez que esta defende uma postura de respeito 

pelos alunos, de aceitação das individualidades de cada um, assim como desafia o próprio 

professor a dar mais de si a cada aluno, numa procura contínua de elaborar estratégias que 

sejam mais eficazes em cada situação específica. Os valores que Shinichi Suzuki procurava 

incutir nos alunos através do seu método, “… alma nobre, alto senso de valores e habilidades 

esplêndidas…” (Suzuki, 2008 p. 28), deverão ser primeiro adotados pelos professores para que 

estes os possam transmitir com maior segurança e eficácia. 
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Desta forma, posso afirmar que muitas das estratégias definidas para a aplicação deste 

projeto têm como base a minha experiência pessoal enquanto docente mas, através da 

observação das aulas, fui absorvendo outras ideologias, outras maneiras de pensar sobre 

determinados aspetos técnicos (entre outros), o que me influenciou de uma forma que considero 

bastante positiva. 

O Plano de Intervenção Pedagógica foi aplicado em duas instituições que, desde sempre, 

estiveram intimamente ligadas, a Escola Profissional Artística do Vale do Ave (ARTAVE) e o 

Centro de Cultura Musical (CCM). Na ARTAVE o plano foi aplicado a nível individual nas aulas de 

dois alunos do 8º ano, isto é, do 2º ano da escola profissional. O facto de se tratar de uma 

escola profissional veio a revelar-se um desafio, uma vez que a exigência do programa imposto 

aos alunos e a conceção que a própria escola tem sobre as metas que estes devem atingir 

fazem com que o grau de exigência no trabalho requerido aos professores também seja muito 

alto. 

 No CCM o plano foi aplicado numa aula de grupo de três alunos do 5º ano de 

escolaridade do ensino articulado, o que equivale ao 1º grau. Neste contexto, a minha 

experiência com aulas de conjunto foi uma mais-valia, uma vez que é esperado que três alunos 

consigam avançar, a nível técnico, o mais possível sem terem a possibilidade de participarem 

em aulas individuais.  

Este Relatório de Estágio encontra-se dividido em duas grandes partes. Na primeira parte 

são apresentadas as instituições onde foi aplicado este Projeto de Intervenção Pedagógica, o 

CCM e a ARTAVE. De seguida faz-se uma caracterização das classes e dos alunos escolhidos 

após o período de observação das aulas. 

O capítulo seguinte faz uma exposição sobre o tema escolhido para esta intervenção e, 

para encerrar esta primeira parte, é apresentada uma revisão da literatura selecionada durante a 

pesquisa que foi realizada. 

Na segunda parte deste Relatório é feita uma apresentação das atividades desenvolvidas 

nas aulas assim como um parecer sobre a evolução de cada aluno. Para além disso, foi 

acrescentado um capítulo onde é explicada a metodologia da recolha de dados assim como 

vários subcapítulos com uma análise da informação recolhida. 

Para finalizar esta segunda parte, será feita uma conclusão sobre todas as partes 

integrantes deste Relatório Final de Estágio. 
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2. Caracterização do contexto de intervenção 
 

2.1 Caracterização das instituições de acolhimento 
 

2.1.1 Escola Profissional e Artística do Vale do Ave (ARTAVE) 
 

A Escola Profissional e Artística do Vale do Ave, foi fundada em 1989 e, segundo os 

órgãos que a regem, trata-se de uma instituição pioneira no Ensino Profissional Artístico.  

Apesar de se tratar de uma escola ainda jovem, pode considera-se que a ARTAVE é um 

modelo de sucesso no que diz respeito ao ensino da música em Portugal. Este sucesso traduz-se 

nos resultados de grande nível apresentados pelos alunos desta instituição assim como pelos 

êxitos alcançados pelos antigos alunos, não só a nível nacional como também no estrangeiro. 

Esta instituição tem como objetivo proporcionar aos alunos uma formação geral sólida e 

uma formação humana – formação sociocultural, assim como, uma formação específica 

profunda, nomeadamente, uma formação artística e técnica. Desde o ingresso na escola, os 

alunos são integrados num ambiente que privilegia a aprendizagem e as atividades em grupo, 

ajustando-se em simultâneo o acompanhamento individual dos trabalhos, de forma a 

desenvolver as capacidades de cada um. 

A ARTAVE assume a integração na região, sendo este um propósito de todas as escolas 

profissionais, como uma tarefa prioritária. Consciente das carências culturais quer em termos 

regionais quer nacionais, a Escola Profissional Artística do Vale do Ave estruturou as suas 

atividades no sentido de as projetar para a sociedade, de uma forma prioritária a nível regional e, 

dentro das suas possibilidades, para todas as regiões do país e mesmo estrangeiro. 

O apoio das entidades autárquicas, de variadas instituições privadas, de promotores assim 

como o imprescindível apoio do Ministério da Educação, viabilizou a realização de mais de mil 

Concertos e Recitais. As formações orquestrais da escola, nomeadamente e com particular 

incidência a Orquestra ARTAVE, apresentam-se regularmente em concerto nas principais cidades 

do país, tendo também representado a escola em várias cidades internacionais. A grande 

diversidade de repertório executada pelos alunos, quer individualmente quer em formações 

variadas, é posto ao serviço da população o que vem contribuir para um enriquecimento de 

parte-a-parte do ponto de vista cultural e pedagógico-musical conferindo, desta forma, à Escola 
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Profissional e Artística do Vale do Ave um verdadeiro sentido social e validando-a como um 

verdadeiro projeto sociocultural.  

Esta instituição tem vindo a desenvolver ao longo dos anos, em parceria com várias 

universidades nacionais e internacionais, projetos de prática instrumental em grupo em 

ambiente de laboratório, dando origem a vários estudos de grande interesse devido aos 

resultados positivos que se tem vindo a obter. 

 A formação em contexto de trabalho, tal como foi entendida pelas Escolas Profissionais, 

permitiu estabelecer a diferença em definitivo relativamente às Escolas do ensino tradicional e 

regular, nomeadamente os Conservatórios de Música. A aprendizagem em situação de trabalho 

é, “do ponto de vista curricular, uma complexa e harmoniosa teia na qual os conhecimentos 

teóricos, teórico-práticos e práticos ultrapassam o palco usual do letivo / não letivo e do 

curricular/extracurricular” (www.artave.pt, acedido em 19/12/2014). 

A vivência musical, do ponto de vista prático assim como da criação musical, são 

presença constante na vida académia dos alunos, desde o primeiro momento em que 

frequentam esta escola. A prática individual é, tradicionalmente, defendida em detrimento da 

prática coletiva sendo que, esta última só se justifica após um longo período de aperfeiçoamento 

individual mas, na  ARTAVE, sem pôr de parte a componente individual, proporciona aos seus 

alunos um ambiente onde a prática da Música em Conjunto é enfatizada. Durante o ano letivo, a 

escola mantém em funcionamento uma orquestra sinfónica de 80 elementos, a Orquestra 

ARTAVE assim como uma orquestra de sopros e outras quatro orquestras de alunos mais jovens 

(tanto de cordas como de sopros) que compõem o projeto – Orquestra ARTAVINHOS. 

A oferta educativa da ARTAVE encontra-se dividida em dois níveis de ensino: Nível Dois (7º 

ao 9º anos de escolaridade) e Nível 4 (10º ao 12º anos de escolaridade). No primeiro nível 

disponibiliza os Cursos Básicos de Instrumentista de Cordas e Sopros e, no segundo, os Cursos 

de Instrumentista de Cordas e Tecla e o Curso de Instrumentista de Sopro e Percussão. 
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2.1.2 Centro de Cultura Musical (CCM) 
 

O CCM ou Centro de Cultura Musical é um Conservatório de Música que visa servir toda a 

região do médio Ave, com particular atenção para os concelhos de Vila Nova de Famalicão e de 

Santo Tirso. A sede desta instituição, desde a sua Fundação em 1979, situa-se no Colégio das 

Caldinhas. Com uma população escolar que ultrapassa largamente os 500 alunos, este 

Conservatório de Música, embora privado, goza de um estatuto de Autonomia Pedagógica em 

todos os níveis de ensino. Tem vindo a desenvolver, ao longo dos anos, uma vasta gama de 

projetos e atividades em parceria com a ARTAVE, contribuindo de forma bastante clara para o 

enriquecimento cultural da região assim como para o desenvolvimento do gosto e formação 

musical dos alunos. 

Para além da grande ligação com a ARTAVE, o CCM tem estabelecido parcerias com 

diversas instituições culturais privadas, autarquias e com o Ministério da Educação, o que tem 

vindo a viabilizar a organização de diversas atividades, nomeadamente, o Festival Internacional 

de Guitarra de Santo Tirso, a Direção Pedagógica da Fundação Castro Alves (na componente do 

ensino da Música), a organização da Temporada Musical de Santo Tirso, dinamização musical 

no concelho de Vila Nova de Famalicão e a apresentação regular de espetáculos musicais com 

especial destaque para as óperas e espetáculos cénicos infantis. Neste contexto, o Centro de 

Cultura Musical tem vindo a contribuir, de uma forma substancial, ao apresentar obras inéditas, 

quer sejam estreias ou versões portuguesas. 

 

2.2 Caracterização dos alunos intervenientes 
 

As aulas assistidas tiveram em conta dois contextos de ensino bastante diferentes, as 

aulas individuais e as aulas de grupo ou conjunto. Para além destes dois ambientes distintos, 

deve ter-se em conta as instituições onde cada um tem lugar e, como tal, as diferenças inerentes 

a esta distinção. As aulas de índole individual foram assistidas e posteriormente lecionadas na 

ARTAVE e as de grupo foram assistidas e, na fase seguinte, lecionadas no CCM. Apesar desta 

separação contextual, deve ser salientado o facto de estas duas instituições estarem 

intimamente ligadas, como explicitado nas caraterizações anteriormente apresentadas. 
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A observação de aulas, assim como, o registo de observação efetuado em cada uma delas 

revelaram-se fundamentais para que pudesse traçar o perfil académico de cada aluno. Através 

destes elementos, foi possível identificar as dificuldades de cada aluno e, assim, programar mais 

adequadamente as estratégias a utilizar nas aulas. Como tal, juntamente com a caracterização 

de cada aluno, será apresentado um relatório de uma das aulas assistidas de forma a 

proporcionar uma visão mais aprofundada sobre a postura dos mesmos nas aulas. 

Neste capítulo referir-me-ei aos alunos por Aluno 1, 2, A, B e C para que seja possível 

preservar o anonimato dos mesmos. 

 

2.2.1 Aulas individuais 
 

As aulas individuais foram observadas no contexto da Classe de Violoncelo do Professor 

Jaroslav Mikus, na Escola Profissional Artística do Vale do Ave. Foram observados vários alunos 

desta classe com principal incidência sobre dois deles, nomeadamente, dois alunos do 8º ano, 

isto é, do 2º ano da escola profissional que acabaram por ser os selecionados para participarem 

mais diretamente no projeto. 

Estes dois alunos seguiram um programa de estudos bastante semelhante, uma vez que 

apresentavam um nível muito equiparado do ponto de vista da maturidade musical e técnica. 

Trata-se de um contexto de ensino bastante exigente, uma vez que os alunos são 

obrigados a preparar uma grande quantidade de reportório em períodos de tempo reduzidos, 

fazendo-se acompanhar de uma carga letiva bastante sobrecarregada, o que vem limitar ainda 

mais o tempo de estudo disponível. É de salientar que os alunos tem uma componente de 

prática musical coletiva (orquestra e outros ensembles), o que torna o reportório a praticar ainda 

mais extenso.  

  

2.2.1.1 Aluno 1 

 

No ano letivo 2013/2014, o Aluno 1 frequentou o 8º ano de escolaridade na Escola 

Profissional do Vale do Ave, o que, no que diz respeito ao grau de aprendizagem do violoncelo, 

corresponde ao 2º ano de ensino. 
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Trata-se de um aluno com algumas dificuldades técnicas mas, através um estudo 

bastante metódico, é capaz de, com tempo, ultrapassar os obstáculos que lhe são impostos. Do 

ponto de vista rítmico não demonstrou nenhum problema, o que não se verificou ao nível 

melódico e de expressão musical. Estes aspetos foram bastante trabalhados durante as aulas, o 

que resultou numa notável evolução a este nível. Trata-se de um aluno tímido, o que veio 

contribuir para o surgimento destes mesmos problemas.  

Os exercícios escolhidos para trabalhar as dificuldades demonstradas, quase sempre 

envolviam cantar, quer sejam notas, dedilhações, ou outros. Este pormenor perturbava 

visivelmente o aluno que veio a afirmar não gostar de cantar. Apesar dessa aversão pelo canto, 

era notório o esforço efetuado pelo aluno no sentido de ultrapassar as suas dificuldades. 

Trata-se de um aluno com uma boa capacidade de resposta aos desafios impostos na sala 

de aula, demonstrando uma boa capacidade de correção dos erros cometidos e uma rápida 

compreensão das atividades propostas. 

O relatório de observação de aula aqui exposto é ilustrativo dos pormenores realçados na 

caracterização deste aluno: 

 

14/01/2014  

Aluno 1 – 8º ano de escolaridade, 2º ano da escola profissional 

Aula de preparação para a prova. 

A aula iniciou-se com a preparação da sala e dos instrumentos. O aluno deverá habituar-

se ao cenário com que se irá deparar na prova. Neste sentido os professores (Professor Mikus e 

eu) posicionaram-se por detrás da secretária e o aluno sentou-se perto do piano. 

A simulação da prova iniciou-se com a execução das escalas. A primeira escala a ser 

tocada foi a de Si bemol Maior em duas oitavas. Inicialmente o aluno começou por tocar a 

escala ligando duas notas de cada vez. O professor acabou por intervir no final da escala, uma 

vez que o aluno se enganou várias vezes quer ao nível da dedilhação, quer ao nível da afinação e 

do ritmo.  

No sentido de trabalhar estes aspetos, o professor deslocou-se ao piano onde tocou a 

escala, harmonizando-a, e pediu ao aluno que cantasse. Na primeira vez que o fez, o aluno 

deveria cantar apenas as notas e, após concluída esta fase, o aluno deveria cantar primeiro a 

nota e depois a dedilhação a que cada nota correspondia. No seguimento deste exercício, o 
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professor pediu ao aluno que tocasse no violoncelo a escala respeitando as regras previamente 

impostas, isto é, antes de tocar cada nota, o aluno deveria cantá-la e a respetiva dedilhação. 

Após este exercício, o aluno voltou a tocar a escala e as melhorias foram bastante percetíveis.  

De seguida o aluno tocou a escala ligando quatro notas de cada vez (versão rápida). O 

professor indicou ao aluno que deveria repetir estes exercícios durante o estudo e pediu-lhe que 

utilizasse todo o arco em cada arcada. De seguida o aluno tocou os arpejos (primeira, segunda e 

terceira inversões do acorde) correspondentes a esta escala, também em duas oitavas. Neste 

caso, as notas foram ligadas em grupos de três. Como não houve nenhuma questão relevante 

no que diz respeito aos arpejos, o professor optou por avançar para a escala seguinte. 

Passou-se então para a escala e arpejos de Sol menor em duas oitavas. Foram repetidos 

os mesmos exercícios dando uma especial enfâse à diferença entre as escalas Harmónica e 

Melódica. Para tal, o professor tocou no piano uma e outra várias vezes e o aluno cantou em 

simultâneo.   

De seguida o professor pediu que o aluno tocasse o estudo nº 13 do Livro 113 Estudos 

para Violoncelo de J. J. F. Dotzauer. O aluno deveria ter estudado este estudo de diferentes 

formas, primeiro tudo em semínimas, depois em colcheias, com o ritmo original mas com um 

arco para cada corda e, finalmente, na versão original. O professor optou por pedir ao aluno que 

tocasse a versão original. Após detetar algumas dificuldades relacionadas com as arcadas 

originais, o professor interrompeu o aluno e pediu que tocasse a versão com todas as notas 

separadas. 

Com o intuito de resolver alguns pormenores relativos a passagens mais complexas o 

professor utilizou um exercício de imitação (o professor toca e o aluno imita). Deste modo, o 

professor foi desconstruindo as passagens em partes mais fáceis e voltou a juntá-las 

progressivamente. Este exercício teve como objetivo clarificar as várias passagens de modo a 

torná-las mais percetíveis e fáceis de tocar. Também foi aconselhado ao aluno que cantasse as 

passagens mais complicadas no sentido de as trabalhar melhor. 

O passo seguinte foi tocar uma das peças da prova: “Corrida” de A. Komarovsky. 

O aluno tocou a peça de memória acompanhado ao piano pelo Professor Mikus. No final 

da peça foram analisados, em conjunto com o aluno, quais os principais problemas detetados, 

nomeadamente, o tempo, a afinação, falhas de memória e pequenos erros técnicos em 

passagens isoladas. Para ajudar a resolver os problemas de memória, o professor dividiu a peça 
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em várias partes e pediu que o aluno as estudasse separadamente de três formas diferentes: a 

cantar; em pizzicato e a cantar; com arco e a cantar. O canto está presente em todos uma vez 

que ajuda na memorização. 

No que diz respeito aos problemas técnicos, um dos principais era a falta de energia nas 

arcadas para cima e o professor pediu que o aluno utilizasse mais o pulso. 

 

Programa interpretado ao longo do primeiro semestre: 

 Todas as escalas maiores até três sustenidos e bemóis em duas oitavas com 

respetivos arpejos assim como as relativas menores e arpejos. 

 Estudos nº 11 a 16, inclusive, do Livro 113 Estudos para Violoncelo de J. J. F. 

Dotzauer. 

 Estudos nº 11 a 17 da coletânea de estudos de K. P. Sádlo. 

 “Uma Lágrima” de M. Mussorgsky. 

 “Corrida” de A. Komarosvky. 

 1º Andamento da Sonata em Dó maior de J. Breval. 

 

2.2.1.2 Aluno 2 
 

No ano letivo de 2013/2014, o Aluno 2 frequentou o 8º ano de escolaridade na Escola 

Profissional do Vale do Ave, o que, no que diz respeito ao grau de aprendizagem do violoncelo, 

corresponde ao 2º ano de ensino. 

Em comparação com o Aluno 1, pode dizer-se que este tem mais facilidades a nível 

técnico mas, por outro lado, nota-se que em termos de estudo pessoal não é tão organizado e, 

como tal, esta desorganização não lhe permite uma evolução tão rápida quanto a que lhe seria 

possível. 

Esta falta de organização reflete-se também ao nível rítmico. Esta imprecisão também se 

deve ao facto de o aluno ser bastante impulsivo o que, ao nível da expressão musical se torna 

uma mais-valia, sendo este um dos seus pontos fortes. Assim, em comparação com o Aluno 1, 

pode afirmar-se que se trata de um aluno mais extrovertido e participativo, que encara os 

desafios de uma forma mais aberta e espontânea mas, por outro lado, esta mesma 
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espontaneidade pouco controlada traz-lhe alguns problemas como referido anteriormente. Ao 

nível da afinação também revelou alguns problemas. 

No contexto de sala de aula, os exercícios propostos, tal como acontecia nas aulas do 

Aluno 1, envolviam muitas vezes o canto e, neste caso, estas iniciativas eram bem recebidas 

pelo aluno que, sem problema algum, cantava perante quem estivesse presente na aula. 

Demonstrou-se assim mais uma faceta positiva da personalidade extrovertida do Aluno 2. Assim, 

este tipo de prática surtiu muito mais efeito neste aluno do que no Aluno1, uma vez que o 

primeiro se mostrava muito mais disponível a aceitar os benefícios inerentes à utilização do 

Canto durante as aulas e no estudo, do que o Aluno 1 que repetidamente afirmava não gostar de 

cantar e, como tal, era muito mais cético em relação aos benefícios que daí poderiam advir. 

Durante o período de observação, este aluno sofreu um acidente onde partiu o braço o 

que fez com que não pudesse tocar durante aproximadamente um mês, entre inícios de 

dezembro e inícios de janeiro. Este contratempo fez com que o aluno se atrasasse no seu plano 

de estudos mas, através de um esforço suplementar este atraso foi vencido. 

Se compararmos os dois alunos, em relação ao nível técnico e musical em que estão, 

podemos dizer que estão situados no mesmo patamar. As grandes diferenças são as 

dificuldades que cada um apresenta, fruto da individualidade de cada um. Neste sentido, o 

programa escolhido para este ano letivo foi quase igual para os dois. Nos casos em que o 

programa não coincidia, as peças escolhidas eram de igual dificuldade técnica. Quanto à 

dinâmica das aulas, podemos dizer que eram bastante semelhantes diferindo, mais uma vez, 

conforme as necessidades de cada um. 

O registo de observação de aula aqui exposto é ilustrativo dos pormenores realçados na 

caracterização deste aluno: 

 

07/01/2014 

Aluno 2 – 8º ano de escolaridade, 2º ano da escola profissional 

A aula iniciou-se com a preparação dos instrumentos. O professor pediu que fosse o aluno 

a afinar o próprio instrumento enquanto tocava a nota lá no piano. O aluno mostrou-se 

entusiasmado e, em simultâneo, receoso, uma vez que se tratava de uma tarefa que não estava 

habituado a fazer e na qual sentia bastantes dificuldades. O professor optou por afinar primeiro o 

seu instrumento e tocou a nota lá a partir do seu próprio violoncelo com o intuito de aproximar 
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os timbres das notas e, assim, ajudar o aluno a perceber se a corda estava desafinada ou não. 

Dado que o aluno não conseguia obter a precisão de afinação necessária, o professor auxiliou 

um pouco em cada corda. Para além de tocar duas cordas em simultâneo, o aluno teve de 

cantar a nota correspondente a cada corda para que tivesse uma melhor perceção das mesmas 

e dos intervalos que as separam. 

O segundo conteúdo a ser abordado na aula foram as escalas. O aluno começou por tocar 

a escala de Sol Maior em duas oitavas ligando as notas de duas em duas. Demonstrou ainda 

alguma rigidez nos movimentos da mão esquerda, o que resultou em alguma desafinação na 

mudança para as posições mais altas. O professor pediu que o aluno tocasse as mudanças de 

posição recorrendo às notas de passagem para que este tivesse a certeza da posição para que ia 

e da nota que queria tocar. O aluno tocou de novo a escala mas, desta vez, a pedido do 

professor, tocou-a em pizzicato e, antes de tocar cada uma das notas, deveria cantá-las. O arpejo 

foi tocado nas diferentes inversões, em duas oitavas e com ligaduras de três em três notas. 

Notou-se uma maior liberdade de movimentos nas mudanças de posição o que resultou numa 

melhor afinação nas posições mais agudas. Foram realizados os mesmos exercícios que fizeram 

na escala de modo a consolidar estes movimentos. 

A peça escolhida para tocar na aula foi “Uma Lágrima” de M. Mussorgsky. O aluno tinha 

como trabalho de casa copiar a música no sentido de o ajudar a memorizar melhor cada uma 

das suas partes. O professor começou por analisar a cópia que tinha sido feita e comentou que 

a caligrafia não era a mais apropriada mas que a cópia servia, uma vez que não havia erros. 

Após esta análise, o aluno tocou a peça acompanhado pelo professor. Teve várias falhas de 

memória e algumas das passagens não foram limpas no que diz respeito à afinação e ritmo. 

Quanto à musicalidade pode dizer-se que tentou dar algumas nuances em certos pontos, mas 

nunca com muita consistência. O professor pediu ao aluno que cantasse toda a obra como se 

tivesse a fazer um recital de canto. Depois de o ter feito, o próprio aluno disse que tinha sido 

muito diferente uma vez que, na parte musical, tinha conseguido fazer muito mais. Assim, o 

professor marcou na partitura tudo o que o aluno tinha feito enquanto cantava marcando como 

limite mínimo para quando fosse tocar a peça. Foram revistas as passagens mais difíceis, com 

partitura, e o aluno conseguiu fazê-las bem à primeira, concluindo-se que os maiores problemas 

eram a má memorização e a falta de concentração. No sentido de melhorar a memorização, o 
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professor marcou apenas uma parte da peça que na aula seguinte deveria ser tocada de 

memória sem qualquer erro. 

 

Programa interpretado ao longo do primeiro semestre:  

 Todas as escalas maiores até três sustenidos e bemóis em duas oitavas com 

respetivos arpejos assim como as relativas menores e arpejos. 

 Estudos nº 11 a 16, inclusive, do Livro 113 Estudos para Violoncelo de J. J. F. 

Dotzauer. 

 Estudos nº 11 a 17 da coletânea de estudos de K. P. Sádlo. 

 “Uma Lágrima” de M. Mussorgsky. 

 “Corrida” de A. Komarosvky . 

 1º Andamento do Concertino em Fá maior de J. Breval. 

 

 

2.2.2. Aulas de grupo 
 

Os alunos que assistiam a esta aula frequentaram, no ano letivo de 2013/2014, o 5º ano 

de escolaridade em regime articulado, o que corresponde ao 1º grau do ensino artístico. 

O grupo pertence à classe de violoncelo da Professora Katerina Mikusova que, por sua 

vez, é docente do Centro de Cultura Musical (CCM). 

Apesar de estas duas instituições (ARTAVE e CCM) estarem muito intimamente ligadas, a 

realidade vivida ao nível dos planos de estudos e do que é exigido aos alunos é muito diferente. 

Não se põe em causa a qualidade dos professores e o nível da qualidade de ensino mas, os 

contextos de sala de aula são realmente diferentes, não só por se tratar de aulas de grupo, mas 

também porque todo o projeto de escola ser completamente diferente. Na ARTAVE, o ensino é 

de teor profissionalizante, isto é, trata-se de um curso profissional que deve ter como objetivo 

preparar os alunos e fornecer-lhes competências para que, quando terminarem este curso 

(equivalente ao 12º ano de escolaridade) estejam aptos para a vida profissional. Logo, à partida, 

este “rótulo” significa que o grau de exigência tem de ser muito maior. Claro que, na realidade, 

os alunos que realmente querem seguir a via da música são encaminhados para as 

universidades de modo a complementar os estudos. O CCM está equiparado ao conservatório e, 
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como tal, não se pode dizer que se pratica um ensino mais “relaxado” ou menos exigente ao 

nível da qualidade mas, se atentarmos ao currículo implementado por cada uma das 

instituições, é clara a diferença entre os dois, nomeadamente no que diz respeito a cargas letivas 

e metas a atingir. 

Apesar da grande diferença entre as aulas de grupo e as individuais, o canto era uma 

prática constante em ambos os contextos o que, num primeiro momento, facilitou a escolha dos 

Professores e alunos e, mais tarde, facilitou a implementação do projeto. 

Os três alunos que constituíam o grupo frequentavam o mesmo nível de ensino e, como 

tal, o programa foi igual para os três, embora tivesse em conta a evolução progressiva de cada 

um, isto é, apesar de o programa ser igual, dado o nível de progressão de cada um, é possível 

que dentro do grupo existam alunos mais ou menos avançados. Neste caso específico, os três 

alunos estavam sensivelmente no mesmo patamar de aprendizagem. O conteúdo do programa 

estava compilado numa sebenta que foi fornecida a cada um dos alunos. Esta sebenta era 

composta por escalas e arpejos em uma oitava, pequenos exercícios e pequenas peças. 

Pretende-se que, deste modo, os alunos se mantenham sempre motivados, uma vez que 

mudam de obras rapidamente. Os exercícios e peças estavam, em cada capítulo, organizados 

segundo um grau de dificuldade sendo que os últimos de cada capítulo seriam os que se deveria 

tocar nas provas. 

Após a caracterização dos alunos, será apresentado um registo de observação ilustrativo 

deste contexto de aula. Neste serão salientados alguns dos aspetos referidos na caracterização 

dos alunos. Uma vez que se trata de uma aula de grupo, não será possível apresentar um 

registo para cada um dos intervenientes. 

No sentido de preservar a privacidade de cada aluno, referir-me-ei a cada um deles como 

Aluno A, Aluno B, Aluno C. 

 

2.2.2.1 Aluno A 

 

O Aluno A demonstrou algumas dificuldades técnicas. Trata-se de um aluno com muitas 

atividades extracurriculares o que acabou por interferir com o tempo que tinha disponível para 

tocar violoncelo. No contexto de sala de aula era um aluno aplicado e bem comportado o que 

ajudava muito na sua progressão. Uma vez que o trabalho feito em casa pelo aluno muitas vezes 
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não era suficiente, o trabalho de aula resumia-se muitas vezes a um estudo mais intensivo das 

obras que estavam a ser abordadas. Através da ação da Professora e dos Encarregados de 

Educação, os hábitos de estudo deste aluno sofreram uma mudança bastante positiva, o que 

resultou numa evolução bastante acentuada. 

O Aluno A tinha uma relação muito peculiar com o Canto. É um aluno que canta bastante 

bem e que não se sente envergonhado de o fazer mas, quando era necessário cantar e tocar em 

simultâneo não era capaz. Este foi um aspeto bastante abordado na sala de aula visto tratar-se 

de uma prática recorrente durante as aulas.  

 

2.2.2.2 Aluno B 
 

O Aluno B demonstrou algumas dificuldades a nível técnico, nomeadamente ao nível da 

articulação dos dedos da mão esquerda. Trata-se de um aluno que manteve um estudo quase 

sempre regular e, como tal, era o aluno que mais rapidamente e melhor preparava o programa. 

No entanto, dadas as suas limitações técnicas, tinha de ser bastante apoiado durante as aulas. 

Através deste estudo regular e do apoio que a professora dava durante as aulas, este 

aluno foi capaz de evoluir bastante durante os dois períodos nos quais decorreu a observação 

das aulas. 

No que diz respeito ao canto, era um aluno que sentia bastante à-vontade a cantar e que 

nunca demonstrou nenhum problema em fazer os exercícios propostos na sala de aula. 

 

2.2.2.3 Aluno C 
 

O Aluno C demonstrou sérias dificuldades ao nível técnico. Trata-se do aluno com mais 

dificuldades do grupo. No que diz respeito ao estudo em casa, posso afirmar que não era muito 

regular e, como tal, esteve sempre um pouco atrasado em relação aos outros alunos do grupo. 

Dado este défice no estudo, o trabalho realizado durante as aulas era mais de estudo intensivo 

das obras que estavam a ser trabalhadas. Para além disso este aluno tinha de ser bastante 

apoiado durante as aulas com o intuito de trabalhar as dificuldades técnicas que apresentava. 

De uma forma geral, este foi o aluno que mais evoluiu durante o período de observação, através 
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da insistência da professora, não só com o próprio aluno mas também com os encarregados de 

educação. 

Trata-se de um aluno que não demonstrou qualquer problema em cantar e foi sempre 

bastante participativo nos exercícios propostos. 

 

O registo de observação de aula apresentado tenta evidenciar alguns dos aspetos 

compilados nas caracterizações destes alunos: 

 

21/01/2014  

A aula iniciou-se com a preparação da sala e dos instrumentos. Os instrumentos foram 

afinados pelos professores enquanto os alunos foram dispondo as cadeiras lado a lado formando 

uma meia-lua. Cada aluno transporta a sua própria estante e, como tal, estas foram dispostas 

em frente à cadeira de cada um. 

O primeiro aluno a intervir na aula foi o Aluno C que tocou a peça “Go tell Aunt Rhody”, 

peça de origem popular. Durante a performance, os outros alunos estiveram a observar. No final 

a professora apontou algumas falhas, nomeadamente, a má distribuição do arco, deveria ter 

utilizado o arco todo nas semínimas e meio arco nas colcheias. Para treinar essa distribuição a 

professora pediu ao aluno que tocasse, com o arco ao contrário, o ritmo da peça numa das 

cordas soltas. De seguida foi a vez dos outros dois alunos tocarem a mesma peça em conjunto 

(já tinham preparado quase totalmente a peça na aula anterior e estavam a começar a tocar a 

seguinte). Os alunos A e B cometeram alguns erros, nomeadamente, trocas de notas, mas a 

distribuição e o ritmo estavam certos, assim como tocaram de memória. Para corrigir estas 

falhas de notas, a professora pediu aos alunos que voltassem a tocar pela partitura três vezes e 

mais três vezes sem olharem, sempre em pizzicato, sendo que só contavam as vezes em que 

não fizessem erros. Enquanto estes alunos estudavam foi a vez do Aluno C mostrar aquilo que 

tinha preparado. Após ouvir novamente a peça foi possível perceber que a distribuição ainda não 

estava bem percebida e, então, a professora pediu que o aluno cantasse a peça dizendo as 

distribuições (meio/todo). Após concluir este exercício, com alguma dificuldade, a professora 

voltou a pedir ao aluno que tocasse com o arco na corda solta Ré, desta vez na posição correta, 

o ritmo da peça com a distribuição pedida. As melhorias foram notórias e, portanto, a professora 

permitiu que o aluno começasse a ler a peça seguinte em pizzicato. 
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Depois de completarem o exercício, os alunos A e B voltaram a tocar para a professora e, 

desta vez, não cometeram erros. Como já tinham lido a peça seguinte (“Can-Can”, música 

popular) na aula anterior e já a tinham estudado em casa, a professora pediu que a tocassem 

(mais uma vez em conjunto). O resultado ficou um pouco aquém do esperado e a professora 

solicitou a cada aluno que estudasse individualmente a peça em pizzicato e a cantar em surdina.  

A atenção voltou-se de novo para o Aluno C. Este começou por mostrar o exercício que 

tinha estado a praticar, isto é, cantou as distribuições do arco com a melodia da peça de modo a 

perceber em que partes da obra deveria tocar utilizando meio arco ou todo. O aluno completou o 

exercício sem qualquer problema e a professora pediu que tocasse a peça na sua versão 

original. Os resultados ficaram à vista uma vez que, não só o aluno conseguiu utilizar a 

distribuição do arco correta como houve uma melhoria significativa ao nível da performance. A 

professora ficou bastante satisfeita e pediu ao aluno que começasse a ler a peça seguinte em 

pizzicato e a cantar em surdina. 

De seguida a professora pediu ao Aluno A que tocasse o “Can-Can” em pizzicato. O aluno 

demonstrou algumas dificuldades ao nível da articulação da mão esquerda. A professora ao 

identificar o problema juntamente com o aluno, pediu-lhe que deixasse os dedos mais próximos 

da escala do violoncelo “como se fosse um guarda-chuva”. Para além disso pediu-lhe que 

olhasse mais para a mão esquerda de modo a perceber se os dedos estavam a pousar nos sítios 

certos e, deste modo, melhorar a afinação. 

Para finalizar a aula, o Aluno B tocou o “Can-Can” com arco. Não havendo nada a dizer 

sobre as notas e o ritmo, a professora indicou-lhe que deveria respeitar melhor a distribuição do 

arco (meio arco nas colcheias, arco todo nas semínimas). 
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3. Contextualização teórica 

3.1 Tema do projeto 
 

O tema escolhido para este projeto foi a aplicação do Canto no ensino do violoncelo. 

Como tal, foi escolhido com o propósito de explorar as potencialidades pedagógicas desta 

ferramenta, enquanto potenciadora do processo ensino/aprendizagem de um instrumento, mais 

concretamente, do violoncelo. 

 Sendo esta prática abordada por muitos professores durante as suas aulas esta não é, na 

maior parte das vezes, aplicada de uma forma sistemática. Poderemos entender esta realidade, 

se aceitarmos que muitos dos professores da atualidade não tiveram uma formação que 

explorasse este tipo de conceitos. Pode ainda pensar-se que, mesmo estando abertos a esta 

prática, alguns (principalmente os instrumentistas) não terão confiança na sua capacidade de se 

expressarem através da voz e, por isso, poderão sentir-se vulneráveis ao cantar em voz alta 

(Stellway, 2012, p.3).  

Os professores acabam por perpetuar este ciclo ao “temerem que os seus próprios alunos 

de instrumento possam ter reações e sentimentos negativos em relação a utilizarem as suas 

vozes numa aula de instrumento” (Robinson, 1996, p.18)1.  

 

Muitos instrumentistas (professores) não cantam na frente de outros desde a sua 

formação na universidade e a experiência vocal ou coral prévia de alguns professores 

poderá ter sido desagradável ou insatisfatória (Robinson, 1996, p.18)2. 

 

A escolha deste tema assenta na constatação de que o nosso primeiro instrumento é, sem 

dúvida, a voz. Como tal, devemos dar especial atenção às implicações que esta relação natural 

poderá ter quando tentamos aprender outros instrumentos. 

                                                           
1 Texto original: “[teachers] fear their instrumental students will have negative reactions and feelings toward 

using their voices in an instrumental course or setting” (Robinson, 1996, p.1) 

2 Texto original: “Many  instrumentalists have not  sung in front of others since their  college training,  and 

some teachers'  previous vocal or choral  experiences may  have been  unpleasant  or  unsatisfactory.” (Robinson, 

1996, p.2) 
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Se examinarmos o rumo da História da Música Ocidental, poderemos verificar que, como 

seria natural, esta surge com a música vocal e que, só passado algum tempo, é que surge a 

música instrumental. “A música grega, além disso, era quase inteiramente improvisada. Mais 

ainda: na sua forma mais perfeita (teleion melos), estava sempre associada à palavra” (Grout & 

Palisca, 2007 p. 19). Os mesmos autores referem ainda que: “A íntima união entre música e 

poesia dá também a medida da amplitude do conceito de música entre os gregos. Para os 

Gregos os dois termos eram praticamente sinónimos (Grout & Palisca, 2007, p. 20). 

Ainda assim, esta música instrumental serviria apenas para acompanhar a voz, primeiro 

em uníssono e só mais tarde em polifonia. Não há dúvida de que a história foi evoluindo e a 

música instrumental assumiu, de forma independente, um lugar muito importante. Não deixa, no 

entanto, de ser verdade que a voz deteve sempre um lugar de destaque no mundo da música. 

Outro aspeto que deveremos considerar é o facto de que, desde que nascemos, e mesmo 

durante o período de gestação, fomos habituados a ouvir o som da voz humana e, a partir daí, 

desenvolvemos a nossa própria forma de falar e de nos exprimirmos. Podemos por isso afirmar 

que é a através da voz que melhor nos expressamos. Conseguimos então estabelecer uma 

ligação entre a língua falada e a música enquanto forma de expressão, sendo que dessa relação 

terá surgido o canto. 

Autores e pedagogos como, Shinichi Suzuki, Edwin Gordon, entre outros, dão particular 

relevância ao papel do canto no ensino da música e, mais particularmente no desenvolvimento 

musical das crianças. Gordon utiliza o canto com o objetivo de levar os alunos a “audiar”. Este 

conceito, “audiação”, é explicado por Gordon da seguinte forma: “A audiação ocorre quando se 

ouve e se compreende música em silêncio, quando o som da música já não está ou nunca 

esteve fisicamente presente” (Gordon, 2008, p.29). 

Mais ainda, também ele estabelece esta relação entre a Música e a linguagem falada.  

 

Embora a música seja uma literatura universal e não uma linguagem, por não ter 

gramática, as crianças aprendem a música duma forma muito semelhante à que 

aprendem a língua (Gordon, 2008, p. 10) 

 

Este autor também dá muita importância ao papel dos pais no desenvolvimento musical 

das crianças e refere que “é necessário que os adultos cantem para elas, dado que isto é a 



 

 

31 

forma de lhes ensinar a usar a voz de canto e entoação, do mesmo modo que falar-lhes lhes 

proporciona um modelo para a voz falada” (Gordon, 2008, p.12). 

Suzuki baseia todo o seu método, o “Método da Educação do Talento”, no conceito de 

aprender a tocar da mesma maneira que se aprende a língua materna, utilizando o canto como 

ponte entre a música e essa mesma linguagem. Segundo o autor “[…] o método da língua 

materna … entendi que nele havia tudo o que era necessário” […] (Suzuki, 2008, p. 23). 

Tendo em conta todos estes fatores, a potencialidade do Canto enquanto recurso ao 

serviço do ensino da música levou-me a querer explorar a sua aplicabilidade, de uma forma mais 

concreta, no ensino do meu instrumento, o violoncelo. 

 

3.2 O Canto no Ensino da Música 

 

O canto é um veículo de comunicação e de expressividade, que aperfeiçoado e praticado 

transmite uma mensagem ao público. Além disso, podemos considerá-lo de duas formas: 

como sendo um instrumento musical, único em cada pessoa – capaz de produzir sons 

definidos, reproduzir melodias, além de uma ampla gama de possibilidades timbrísticas –, 

e como sendo um instrumento para a aprendizagem musical – a sua prática está ligada 

ao ensino, como recurso para este fim. (Teixeira, 2009, p.30) 

 

O Canto está presente na música desde a sua génese. Antes de ser pensado como sendo 

música, já seria uma forma de comunicação, uma forma de nos expressarmos perante outras 

pessoas. O Canto faz parte de nós, é o nosso instrumento natural. 

O início do séc. XX foi marcado por grandes mudanças no panorama da educação com o 

surgimento de novos pedagogos tais como Maria Montessori, entre outros. Paralelamente a esta 

evolução do conceito de educação, surgem novas abordagens no campo do ensino da música 

que vão chocar com a mentalidade individualista e tecnicista que dominava nessa época, 

caminhando contra a corrente que se preocupava meramente com a formação de virtuosos. 

Estas ideias mais abrangentes relativamente à aprendizagem musical surgem com pedagogos 

que marcaram profundamente a pedagogia musical de hoje. São estes: Z. Kodály, E. Willems, C. 

Orff, S. Suzuki, entre outros (Teixeira, 2009). 
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Todos os autores referidos defendem diferentes ideias relativamente à pedagogia 

associada ao ensino da música mas, é transversal a todos a ideia do Ensino da Música pela 

Música e não pela técnica, principalmente no que diz respeito à prática instrumental, assim 

como algumas das metodologias que lhes são associadas. A mais óbvia das ligações entre as 

ideologias destes pedagogos deverá ser a exploração do método de ensino em grupo. Cada um 

deles reafirma os benefícios que este tipo de ensino traz aos alunos, sendo que alguns deles 

baseiam toda a sua metodologia nesta premissa. 

Outra ideia transversal a estes pedagogos é a de que o Canto deverá ter um lugar de 

destaque na formação dos músicos. Segundo Kodály “…o canto é o instrumento mais 

expressivo, único (cada pessoa possui um timbre diferente) e acessível. É o primeiro instrumento 

a ser desenvolvido pelo ser humano e é também o principal dentro desta abordagem.” (Teixeira, 

2009, p.25). Suzuki procura associar a linguagem falada ao ensino instrumental e, para tal, 

utiliza o canto como ponte entre os dois, desde o momento em que a criança é gerada. Suzuki 

defende que “…os bebés são capazes de absorver todas as desafinações cantadas pelas mães 

nas canções de embalar. Eles têm um ouvido maravilhoso. É por isso que, mais tarde, irão 

cantar da mesma maneira.” (Suzuki, 2008, p.9), sendo assim, para Suzuki, este treino auditivo 

deverá ser realizado desde cedo.  

Outro conceito que foi ganhando forma desde então foi o conceito de Audiação. Este só 

surge, denominado desta forma, com o pedagogo Edwin Gordon na sua Teoria de Aprendizagem 

Musical tendo surgido pela primeira vez em 1871 na sua obra The Psychology of Music 

Teaching. Para este autor, o desenvolvimento cognitivo ligado às sensações é um ponto fulcral 

na aprendizagem musical, isto é, para Gordon, audiar a música é o mesmo que pensar sobre o 

que dizemos ou ouvimos. 

 

O som, em si mesmo, não é música. O som torna-se música através da audiação quando, 

como na linguagem, se traduz os sons na nossa mente e lhes damos um significado. 

(Gordon, ed. 2007, p.3)3 

 

                                                           
3 Texto Original: Sound itself is not music. Sound become music through audiation, when, as with language, you 
translate sounds in your mind and give them meaning. (Gordon, 2007, p.3) 
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 Gordon define então que a “Audiação é o processo de assimilação e compreensão (não 

simplesmente de reouvir) da música que acabamos de ouvir tocar ou que ouvimos noutra 

ocasião, no passado. Nós também audiamos quando, nas nossas mentes, assimilamos e 

compreendemos música que poderemos ou não ter ouvido mas que estamos a ler em notação 

ou a compor ou a improvisar” (Gordon, 2007, p.3)4. 

Segundo este autor “através do processo de audiação, nós cantamos e movemo-nos sem 

necessidade de o fazer fisicamente” (Gordon, 2007, p.6)5. 

É através deste conceito que as metodologias apresentadas por Gordon se vêm a 

identificar com aquelas apresentadas anteriormente por Suzuki. Apesar de não o fazer de uma 

forma concreta, Suzuki introduz a audiação na sua metodologia ao defender que os alunos 

devem começar por aprender um instrumento sem saberem ler notação musical.  

Este facto obriga os alunos a aprenderem o seu repertório de uma forma mais próxima ao 

método defendido por Gordon mas este salienta uma fragilidade no Método Suzuki. Gordon 

considera que muitos dos alunos que são ensinados segundo a filosofia Suzuki, correm o risco 

de serem levados a esquecer o processo de audiação e a entrarem numa rotina de memorização 

e imitação daquilo que lhes é apresentado.  

 

Embora muitos dos alunos Suzuki tenham a sorte de serem ensinados a tocar antes de 

lerem a notação, estes, em grande parte, não são guiados de forma a atravessarem a 

ponte entre a imitação e a audiação. (Gordon, 2007, p.6)6 

 

Cabe, portanto, ao professor explorar esta área de forma a encaminhar os alunos no 

sentido de os levar a compreender e interiorizar a música. “A experiência da audiação torna-se 

                                                           
4 Texto original: Audiation is the process of assimilating and comprehending (not simply rehearing) music we may 
just heard performed or have heard performed sometime in the past. We also audiate when we assimilate and 
comprehend in our minds music we may or may not have heard, but are reading in notation or composing or 
improvising. (Gordon, 2007, p.3) 
5 Texto original: Trough the process of audiation, we sing and move in our minds, without needing to sing and move 
physically. (Gordon 2007, p.6) 
6 Texto Original: Many Suzuki students, though they are fortunate to be taught to perform before they read notation, 
typically are not guided in crossing the bridge from imitation to audiation. (Gordon, 2007, p.6) 
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mágica quando comparada ao tédio da memorização e imitação contínua.” (Gordon, 2007, 

p.6)7. 

No que diz respeito ao Canto, Gordon (2007) defende que não é possível que alguém que 

não consiga cantar uma melodia que acabou de tocar no respetivo instrumento, tenha a 

capacidade de audiar. Muitos instrumentistas memorizam as músicas sem terem uma 

compreensão geral daquilo que esta representa, isto é, sem recorrerem à audiação.  

A audiação está intimamente ligada à nossa capacidade de cantar aquilo que ouvimos, 

quer seja de uma forma instantânea, aquando da performance de uma peça, quer seja após a 

audição de algum trecho musical, sendo este fruto da nossa criatividade ou algo que tenhamos 

ouvido no passado.  

Muitas vezes, o instrumento torna-se uma barreira para quem o toca, no sentido em que 

nos limitamos a utiliza-lo como objeto de audiação quando, na verdade este deveria ser um 

veículo para expressar-mos aquilo que compreendemos da música através da audiação. Por isso 

é que, muitas vezes, os instrumentistas são capazes de perceber os erros que cometem mas 

não são capazes de os corrigir nem de entender porque os cometeram. O Canto poderá 

funcionar então, através de várias estratégias, como uma ferramenta de combate a esse 

conformismo que parece existir perante a incapacidade de resolver os nossos próprios erros.  

Do meu ponto de vista, combinando as metodologias de Gordon e Suzuki poderemos 

chegar a uma forma eficaz de implementar o Canto como uma ferramenta impulsionadora do 

processo ensino/aprendizagem do instrumento. Se associarmos a simplicidade da voz cantada, 

enquanto instrumento primário na aprendizagem musical, à compreensão e interiorização 

musical retirada da audiação, criámos um meio eficaz de reproduzir de forma simples, quer seja 

de uma forma interior (na nossa mente) quer seja exteriorizando (voz cantada), a nossa visão da 

música de forma a que a possamos dar a conhecer a terceiros assim como a nós próprios. Isto 

é, referindo-me à musicalidade, muitas vezes não somos capazes de, através do instrumento, 

atingirmos o nível de expressividade que desejamos uma vez que não conseguimos captar e, 

mais tarde reproduzir, aquilo que consideramos a essência da música que tocamos.  

                                                           
7 Texto original: The experience of audiation becomes magical when compared to boredom and folly in memorization 
and continual imitation. (Gordon, 2007, p.6) 
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O Canto pode ajudar-nos neste contexto, uma vez que nos facilita a perceção dos 

contornos da música em questão e, desta forma, cria um elo de ligação entre a conceção da 

música criada através da audiação e a performance da mesma.  

No contexto da performance, podemos citar Carl Philipp Emanuel Bach ao afirmar que 

“cantar melodias instrumentais com o objetivo de compreender a sua adequada interpretação é 

um bom método de estudo”8 (Bach, 1949, p. 151, citado por Henriques, 2012, p. 50). Assim 

como Friedrich Kalkbrenner defende que, de entre todos os instrumentos, a voz humana é o 

mais belo e, como tal deverá servir como referência (Kalkbrenner, 1820, p. 9, citado por 

Henriques, 2012, p. 51)9. Miguel G. Henriques defende ainda que: 

 

Logo na primeira leitura dever-se-á alternar a execução do texto musical no teclado com a 

sua regência e entoação, trauteando com sílabas adequadas de ponto de vista rítmico e 

do fraseio, sem grandes preocupações de afinação, ou outras que não sejam a tradução o 

mais interiorizada possível do objeto musical escrito (Henriques, 2012, p. 50). 

 

Mais ainda o autor sustenta que o canto é a ferramenta mais apropriada para o desenho e 

controle do gesto musical (Henriques, 2012, p. 50). A emissão sonora ao nível vocal é a 

ferramenta mais adequada para o desenho e controle de qualquer gesto musical.  

A audiação não está só ligada à componente melódica da música. Esta também nos 

proporciona uma compreensão alargada dos padrões rítmicos e harmónicos que constituem as 

sequências melódicas que audiamos. Aquando da performance de um instrumento, esta 

perceção do “todo” da música ajuda-nos a perceber também a técnica que lhe está associada, 

isto é, ajuda-nos a perceber qual a técnica que deveremos utilizar de maneira a que nos 

possamos expressar, da melhor forma, através da música que tocamos.  

Neste âmbito, ao aplicarmos a ferramenta do canto estamos a tornar mais conscientes e, 

portanto, mais evidentes, todos estes aspetos técnicos. É a minha opinião que deveremos partir 

do princípio que da musicalidade nasce a técnica, como que se tratasse de uma necessidade de 

                                                           
8 Carl Philipp Emanuel Bach, Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments, 1949, p. 151  (citado por 
Henriques, 2012, p. 50) 

 
9
 Friedrich Kalkbrenner, Méthode pour apprendre le Piano-Forte à l’Aide du Guide-Mains, 1820, p. 9 (citado por 

Henriques, 2012, p. 50) 
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encontrar um meio de conseguirmos expressar aquilo que a música nos diz. Assim sendo, 

deveremos utilizar todas as ferramentas que tivermos ao nosso alcance para facilitar este 

processo de reconhecimento. 

 

[…] utilizamos recursos técnicos de ressonância e de mudança de timbre – como a 

variação de registros vocais e da colocação da voz – variações agógicas e rítmicas, 

variação de dinâmica, usamos maneiras diferentes de pontuar as frases – literais ou 

musicais – e dar sentido ao texto, entre outros. Enfim, há uma ampla variedade de 

possibilidades que este rico instrumento nos proporciona. (Teixeira, 2009, p.30) 

 

Este tema tem vindo a ser alvo de diversos estudos, muitos deles não ligados diretamente 

ao canto no ensino do instrumento, mas que acabam por abordar esta ferramenta com parte de 

uma metodologia mais alargada. Mais ainda, nem todos são concordantes no que diz respeito à 

eficácia desta prática em diversos contextos mas, em todos se encontram várias aplicações 

viáveis para o canto na sala de aula, assim como no estudo individual. 

Uma grande parte destes estudos foram realizados num contexto de ensino em grupo, isto 

é, foram idealizados para um ambiente de aula de orquestra ou banda (ou orquestra de sopros), 

sendo que as estratégias neles apresentados são direcionadas para esse tipo de aula. É exemplo 

o estudo realizado por S. R. Lee intitulado “The effects of vocalization on achievement levels of 

selected performance areas found in elementary instrumental bands” de 1996, no qual o autor 

conclui que o facto de os alunos de instrumento do quinto ano, abrangidos pelo estudo, 

cantarem padrões tonais e solfejarem nas aulas melhorou significativamente as suas aptidões no 

que diz respeito ao fraseado e à articulação.  

Também D. A. Stringham, em 2010, no seu artigo “Improvisation and Composition in a 

High School Instrumental Music Curriculum” e através de um estudo aplicado numa aula de 

orquestra de sopros com 66 elementos (de uma escola secundária nos Estados Unidos da 

América, observou que os bons resultados nos testes realizados estariam, em grande parte, 

relacionados com o facto de os alunos estarem habituados a cantar nas aulas e a fazerem 

exercícios que incluíssem esta prática. 
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Dentre outras correlações significativas descobertas neste estudo destacam-se as 

seguintes: (a) uma correlação moderada e estatisticamente significativa entre performance 

vocal e performance instrumental, (b) uma correlação e estatisticamente significativa entre 

cantar a melodia e cantar a linha do baixo e (c) correlações moderadas e estatisticamente 

significativas entre cantar e tocar a melodia e entre tocar a melodia e cantar a linha o 

baixo (Stringham, 2010, p.111)10. 

 

Mais ainda, Stringham chega à conclusão de que “Aparentemente (a) cantar em contextos 

tonais, rítmicos e estilísticos e (b) tocar um instrumento musical nesses mesmos contextos 

poderá ser mutualmente benéfico” (Stringham, 2010, p.111)11. 

Após a análise de outros estudos similares, chega-se à conclusão de que a eficácia da 

utilização do canto varia conforme o contexto em que é aplicado, isto é, se os exercícios forem 

efetuados recorrendo a uma base harmónica, utilizando a Tónica, acordes, etc., o efeito dos 

mesmo vai refletir-se mais ao nível do fraseio e articulação (Lee, 1996), ao nível da performance 

(McDonald, 1987), discriminação auditiva-visual (Macknight, 1975), ao nível da expressividade 

(Bloedel, 1996) e ao nível da facilidade de leitura à primeira vista (Macknight 1975; 

Grutzmacher, 1987). Caso os exercícios seja realizados sem uma base harmónica, os efeitos 

mais positivos denotam-se mais ao nível da performance (Dunlap, 1989; McGarry, 1967), da 

afinação (Bennett, 1994, Schlacks,1981; Smith, 1984) e da capacidade de perceção e leitura 

musical (Dunlap,1989). 

Os autores Schlacks (1981), Smith(1984) e Bennett (1994) aplicaram os seus estudos em 

alunos de um grau mais elevado, nomeadamente, alunos finalistas do ensino secundário assim 

como em alunos universitários. A principal conclusão a que chegaram foi a de que a 

                                                           
10 Texto original: Among significant correlations revealed in this research were: (a) a moderate and 

statistically significant correlation between vocal performance and instrumental performance, (b) a strong 

and statistically significant correlation between singing the melody and singing the bass line, and (c) 

moderate and statistically significant correlations between singing and playing the melody, and between 

playing the melody and singing the bass line. (Stringham, 2010, p.111) 

 
11

  Texto original: “It appears that (a) singing in tonal, rhythmic, and stylistic contexts and (b) performing on a music 
instrument in those same contexts may be mutually beneficial” (Stringham, 2010, p.111). 
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implementação deste tipo de prática somente a partir destes níveis tem efeitos muito reduzidos 

em relação aos parâmetros anteriormente referidos (expressividade, fraseio, afinação, etc.).  

Pode dizer-se então, que a eficácia da utilização do canto como ferramenta integrante do 

processo ensino/aprendizagem, também varia conforme a fase a partir da qual começa a ser 

aplicada. Para além disso, Coveyduck, na sua tese de mestrado intitulada: “Vocalization and its 

effect on the intonation of a beginning instrumentalist.” de 1998, reflete sobre a eficácia deste 

tipo de prática quando aplicada num curto espaço de tempo (quer de aula, quer de tempo de 

aprendizagem de um instrumento), concluindo que não haverá um efeito significativo caso os 

alunos não tenham por hábito fazer os exercícios próprios que acompanham esta metodologia. 

Setellway (2012) também nos diz que tanto o desenvolvimento vocal como a capacidade de 

audiação demoram o seu tempo. 

 

Para alguns indivíduos, o desenvolvimento vocal, assim como a confiança, podem 

demorar anos a desenvolverem-se, especialmente para aqueles estão num patamar em 

que equivalente à escola secundária, e que nunca cantaram antes. (...) O complexo 

processo da audiação poderá demorar anos a desenvolver-se…(Stellway, 2012, p.7)12 

 

A aplicação do Canto enquanto ferramenta pedagógica, muitas vezes, não é um processo 

fácil, tanto para os alunos como para os professores. A mentalidade de uns e de outros é posta à 

prova, assim como a sua disponibilidade para experimentar e aceitar ideologias que lhes exigem 

um grau de exposição muito grande. Assim sendo, o ambiente criado na sala de aula também 

deverá ser tido em conta como um potenciador da eficácia deste tipo de ferramenta, uma vez 

que, a aceitação, ou não, da mesma deverá influenciar, de sobremaneira, os resultados obtidos 

através da sua utilização. 

Nas aulas individuais de instrumento, o risco de rejeição, quer por parte do professor quer 

por parte do aluno, é menor, dado o carácter restrito desta aula, isto é, o grau de exposição, 

tanto para um como para outro, é menor. Já nas aulas de grupo assim como nas aulas de 

                                                           
12 Texto original: Vocal development and confidence can take years to develop for some individuals, especially for 

those at the high school level who have never sung before. (…)The complex process of audiation can take years to 

develop... (Stellway, 2012, p.7) 
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orquestra ou música de câmara, este risco aumenta substancialmente, dado o número de 

pessoas envolvidas no processo. Esta realidade poderá ser entendida se refletirmos sobre o facto 

de que muitos professores, durante a sua formação, não tiveram contacto com metodologias 

que recorressem ao Canto e, como tal, não têm o à-vontade para, eles próprios, introduzirem 

este tipo de prática nas suas aulas. Mesmo assim, deveremos considerar o facto de que 

podendo estar abertos à experimentação deste tipo de práticas, alguns deles, (com especial 

incidência sobre os instrumentistas) não se sentem confiantes em relação à sua própria 

apetência em expressarem-se através da voz, assim sendo, poderão sentir-se vulneráveis e 

relutantes em cantar em voz alta (Stellway, 2012). 

Segundo M. Robinson no seu artigo “To Sing or not to Sing in Instrumental Class” (1996), 

a maior parte dos professores que não utilizam o Canto, enquanto recurso na sua pedagogia, 

recorrem a três argumentos para sustentarem essa escolha. O primeiro é o facto de que a 

implementação desta ferramenta ocupa tempo de aula/ensaio. Robinson refuta esta ideia 

dizendo que embora seja verdade que a inclusão de exercícios de vocalização ocupe tempo de 

aula, também é verdade que estes exercícios ajudam a desenvolver competências que, mais 

tarde, irão compensar este tempo.  

O autor refere que “uma utilização regular do canto, de forma estruturada, promove um 

desenvolvimento mais consistente do sentido de tonalidade. Através desta competência, os 

alunos tornam-se mais independentes no seu estudo, capazes de corrigir os seus erros musicais 

de uma forma rápida e eficiente” (Robinson, 1996, p. 18). Esta autocorreção, leva a que não 

seja necessário interromper as aulas/ensaios tantas vezes e, como tal, é possível aproveitar 

melhor o tempo. Outra das áreas onde, segundo o autor, este tipo de exercícios poderá surtir 

efeito é na afinação que, como consequência se torna mais rápida e precisa. 

 

Outra área na qual o canto poderá ajudar a conservar tempo de ensaio é na afinação. 

Como qualquer músico experiente sabe, uma boa afinação depende da capacidade de 

cada um em ajustar a sua nota em relação à função da mesma na harmonia em que está 

inserida e em relação às notas tocadas pelos outros membros do ensemble. (Robinson, 

1996, p.18)13 

                                                           
13  Texto original: Another area in which singing can actually help conserve rehearsal time is tuning. 

As accomplished musicians know, good  intonation  depends  on the ability to  adjust  one's own  pitch  to both the 
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 Outro argumento apresentado pelos professores como obstáculo para a introdução de 

atividades que incluam o canto nas suas aulas, é o facto de não se sentirem confiantes em 

relação à sua própria capacidade de cantar corretamente. Isto poderá dever-se ao facto de que 

“Muitos instrumentistas não cantam para outras pessoas desde a sua formação universitária, 

assim como a experiência vocal ou coral de alguns professores poderá ter sido desagradável ou 

insatisfatória” (Robinson, 1996, p. 18)14.  

O autor estabelece uma espécie de compromisso entre a aceitação do próprio erro e a 

aceitação dos erros dos outros ao referir que um professor disposto a aceitar os seus próprios 

erros estabelece um ambiente no qual os alunos podem fazer o mesmo e, ao perceberem que 

não são os únicos, tornam-se mais recetivos às propostas feitas pelo professor. 

 

Este tipo de atmosfera aberta na sala de aula é condutivo, não só à prática do canto, mas 

também ao tipo de tomada de risco tão necessária ao crescimento dos estudantes 

(Robinson, 1996, p.18)15. 

 

Robinson oferece uma alternativa a estes professores dizendo que é possível substituir, 

em parte, a porção cantada destes exercícios utilizando o instrumento de cada um. Mas, não 

deixa de evidenciar que se o professor demonstrar confiança e conforto na utilização da sua voz, 

os alunos, a seu tempo, poderão vir a seguir as passadas de quem os chefia. 

O terceiro argumento utilizado pelos professores é o receio de que “(…) os seus próprios 

alunos de instrumento possam ter reações e sentimentos negativos em relação a utilizarem as 

suas vozes numa aula de instrumento” (Robinson, 1996, p.18)16. O autor acredita que este 

poderá ser um grande entrave durante as aulas, principalmente para os alunos mais velhos, mas 

                                                                                                                                                                          

function of that  pitch  within a harmonic context and the  pitches  of other members of the ensemble. (Robinson, 
1996, p.18) 

14 Texto original: “Many  instrumentalists have not  sung in front of others since their  college training,  and 

some teachers'  previous vocal or choral  experiences may  have been  unpleasant  or  unsatisfactory.” (Robinson, 

1996, p.18) 

15 Texto original:  “This  type of  open  classroom  atmosphere  is conducive not  only  to  singing,  but also 
to the kind of  risk-taking  so  necessary  for student  growth.” (Robinson, 1996, p.18) 

16 Texto original: “[teachers] fear their instrumental students will have negative reactions and feelings toward 

using their voices in an instrumental course or setting” (Robinson, 1996, p.18). 
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deverá estar mais relacionado com a timidez e a vergonha dos alunos do que com o facto de 

estes, realmente, não gostarem de cantar. Já Stellway observou o contrário. 

 

É possível observar que alguns alunos não se sentem confortáveis em relação à sua voz e, 

como tal, sentem-se constrangidos e nervosos quando têm de cantar, sozinhos ou em 

conjunto, na presença dos colegas. Muitos destes alunos, acabam por admitir que não 

gostam de cantar. (Stellway,2012, p.7)17. 

 

Outros estudos foram feitos no sentido de explorar o potencial pedagógico do canto no 

ensino da música, tais como os de Custodero (2006), Froehlich (1979), Reinfinger (2012), 

Ramsey (1983), entre outros. Apesar não estarem diretamente relacionados com o ensino do 

instrumento ou do violoncelo, especificamente, estes estudos concorrem para a ideia de que é 

necessário incutir nas crianças o hábito de cantar, desde que elas são geradas. Isto poderá 

refletir-se no à-vontade que, mais tarde, poderão demonstrar se confrontados com a necessidade 

de o fazer. Por isso, o estímulo do canto na vida da criança é importante, uma vez que possibilita 

o discernimento auditivo, uma maior facilidade na execução melódica e na concentração 

(Teixeira, 2009, p.31). 

Relativamente ao tema desta intervenção, os estudos realizados, na sua grande maioria, 

concorrem para a teoria de que o Canto é, de facto, uma ferramenta que pode potenciar o 

processo segundo o qual se dá o Ensino/aprendizagem da música. No que diz respeito ao 

ensino do instrumento em concreto, podemos dizer que é uma mais-valia no sentido em que 

ajuda os alunos a desenvolver competências que são deveras importantes para a sua evolução 

enquanto instrumentistas.  

Poderemos concluir também que, hoje em dia, esta prática ainda não é muito utilizada 

devido a uma série de fatores próprios da exposição inerente a este tipo de recurso pedagógico, 

mas, cabe aos professores quebrarem esta barreira tomando a iniciativa de não perpetuarem 

este ciclo, tendo em conta que os alunos, como referido anteriormente, deverão, a seu tempo, 

adotar o Canto como uma parte natural o seu processo de aprendizagem. 

 
                                                           

17 Texto Original: “I observed that some students were uncomfortable with their voice and felt embarrassed 
or nervous to share it in front of their peers. Many of them outwardly expressed their dislike for singing.” 
(Stellway,2012, p.7) 
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4. Metodologia 
 

4.1 Metodologia de investigação  
 

A metodologia de investigação que optei por escolher foi a de estudo de caso múltiplo, em 

que se acompanhou a evolução de cinco casos distintos (cinco alunos de instrumento), com o 

objetivo de comparar os resultados dos mesmos numa análise final.  

Este estudo foi aplicado em dois contextos distintos. Dois dos casos trabalharam em aulas 

individuais e os restantes em grupo, com o objetivo de verificar de que forma os alunos 

intervencionados reagiam, nestes dois contextos, às estratégias pedagógicas desenvolvidas 

através da literatura existente na área. Os dados recolhidos são de cariz qualitativo “o que 

significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas […] e de complexo tratamento 

estilístico” (Bogdan & Biklen, 1994, p.16). 

Fizeram parte deste estudo um total de 5 alunos de violoncelo. No contexto de aula 

individual participaram dois alunos do 8º ano de escolaridade (ano letivo 2013/2014) 

correspondente ao 2º ano do Curso Básico de Instrumentista de Cordas da Escola Profissional 

Artística do Vale do Ave. No contexto de aula de grupo participaram 3 alunos do 5º ano de 

escolaridade (ano letivo 2013/2014) correspondente ao 1º grau do Ensino em Regime 

Articulado no Centro de Cultura Musical.  

As estratégias foram aplicadas nos dois contextos de igual forma, isto é, através de aulas 

de instrumento lecionadas pelo investigador. Esta relação intrínseca do investigador com a 

realidade sobre a qual foi aplicado este estudo faz com que os dados sejam analisados 

intuitivamente à medida que vão surgindo (Bogdan & Biklen, 1994). 

 Os instrumentos de recolha de dados consistiram, essencialmente, em registos de 

observações das aulas e na aplicação de inquéritos por questionário pré e pós intervenção aos 

intervenientes e aos professores Cooperantes e, simultaneamente, um inquérito por questionário 

a Professores de Instrumento de diversas instituições do país. Estes serão explorados em maior 

profundidade no próximo subcapítulo. 
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4.2 Instrumentos de recolha de dados 
 

Desde o início do Estágio, foi necessário recorrer a vários mecanismos de recolha de 

informação. Deste modo, foi necessário escolher quais desses mecanismos seriam os mais 

indicados, no sentido de otimizar esta mesma recolha e também de modo a justificar o seu valor 

científico. 

Assim sendo, o método de recolha de informação que demonstrou ser mais indicado para 

este tipo de estudo foi o inquérito por questionário. 

 

[…] é um instrumento rigorosamente estandardizado, tanto no texto das questões como 

na sua ordem. No sentido de garantir a comparabilidade das respostas de todos os indivíduos, é 

absolutamente indispensável que cada questão seja colocada a cada pessoa da mesma forma, 

sem adaptações nem explicações suplementares resultantes da iniciativa do entrevistador.  

(Ghiglione & Matalon, 1993, p. 121) 

 

Desta forma, o questionário surge como um inquérito mais conciso, mais condicionado. 

Tem como objetivo ser mais direto, para que apenas o objeto de estudo seja mencionado no 

mesmo. 

 Esta escolha foi feita com base na necessidade de recorrer a um método capaz de 

recolher opiniões variadas sobre um mesmo tema, de uma forma concisa, objetiva e passível de 

uma generalização.  

Assim, e uma vez que durante este período seria necessário perceber qual a opinião de 

diferentes intervenientes neste projeto sobre o tema escolhido, assim como, um dos objetivos 

deste mesmo projeto seria tecer uma ideia do panorama geral do papel pedagógico do canto no 

ensino do instrumento, foram feitos inquéritos a alunos e professores sob a forma de 

questionários. 

Por questões de ética e também para que nenhum dos inquiridos se sentisse inibido nas 

respostas dadas, o conteúdo dessas mesmas respostas só foi analisado por mim, assim como 

foram enviados pedidos de autorização para os respetivos encarregados de educação. Esses 

pedidos foram enviados com conhecimento dos Professores Orientadores Cooperantes 
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Numa fase preliminar do estudo foram observadas aulas destas duas classes com o 

objetivo de conhecer as metodologias utilizadas pelos professores que viriam a ser Orientadores 

Cooperantes deste projeto, assim como serviram para dar a conhecer ao investigador os perfis 

académicos dos alunos intervenientes neste estudo.  

Durante essas observações foram feitos registos de modo a que fosse possível traçar o 

percurso de cada aluno durante o período em que houve esta interação. Este método também 

se revelou bastante eficiente na medida em que permitiu que as estratégias implementadas por 

cada professor, que estavam diretamente relacionadas com o tema, fossem registadas e, mais 

tarde, reaproveitadas num esforço de familiarização com as diferentes dinâmicas de aula 

implementadas nas duas classes. 

Os registos foram feitos através de anotações devidamente organizadas conforme aquilo 

que ia acontecendo durante a aula. O facto de se pretender recolher dados no ambiente em que 

as ações ocorrem, de se querer descrever as situações vivenciadas pelos participantes deste 

estudo e que querer interpretar os significados que estes lhes atribuem é justificativo de uma 

abordagem qualitativa (Bogdan & Biklen, 1994). 

A principal fonte de recolha de dados foram os inquéritos realizados sob a forma de 

questionários. Estes foram aplicados em duas fases distintas, antes e após a intervenção 

pedagógica, sendo que na fase final foram estendidos a professores que até então não tinham 

participado no estudo com o objetivo de tentar adquirir uma noção mais geral quanto à aceitação 

da utilização do tipo de ferramenta pedagógica focado neste Projeto de Intervenção Pedagógica. 

Durante a fase de aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica, foram ainda 

elaborados planos de aulas para esquematizar cada uma das aulas lecionadas. Para tal foi 

utilizada uma grelha como as apresentadas abaixo, de modo a tornar mais claro e percetível 

aquilo que era pretendido para cada uma. 

Durante a intervenção, todos os alunos foram recetivos às ideias propostas durante as 

aulas e, uma vez que já estavam habituados à minha presença na sala de aula, não houve 

nenhum tipo de rejeição em relação à mudança de professor.  

O único caso a ser apontado é o do Aluno 1 que, como já referido, não gosta de cantar e, 

como tal, não se identifica, de todo, com este tipo de ferramenta pedagógica. No entanto, foi 

notório o esforço feito pelo mesmo, no sentido de participar nas atividades e exercícios 

propostos. 
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4.3.Estratégias desenvolvidas e aplicadas 
 

As estratégias que foram desenvolvidas e aplicadas no âmbito deste estudo têm como 

base a revisão e adaptação das estratégias encontradas na literatura analisada (ver capítulo 3), 

assim como a adaptação das metodologias utilizadas previamente pelos Professores 

Orientadores Cooperantes. Mais ainda, algumas baseiam-se ainda na minha experiência 

enquanto professor de Método Suzuki. 

Os estudos análogos que foram analisados apontam para uma série de competências, 

nomeadamente a audiação, a memória, a organização mental, a concentração, o sentido de 

afinação, a expressividade, a perceção do fraseio e linhas melódicas, a leitura à primeira vista e 

o desenvolvimento do sentido rítmico, que podem ser adquiridas e desenvolvidas através da 

utilização do Canto inserido numa metodologia bem estruturada. As estratégias aplicadas neste 

estudo foram desenvolvidas tendo em conta a otimização dessas mesmas competências junto 

dos alunos intervenientes. 

A lista que será apresentada de seguida é composta por um conjunto de exemplos das 

estratégias utilizadas durante as aulas. 

 

-Estratégia 1: Os alunos devem cantar a peça/estudo/escala que irão trabalhar de seguida, 

antes de a tocar no instrumento.  

 Através desta estratégia procura-se desenvolver a capacidade de leitura à primeira vista 

dos alunos, assim como a capacidade de audiação dos mesmos 

 

-Estratégia 2: Todas as peças/estudos/escalas devem ser aprendidos de uma forma gradual, 

isto é, em primeiro lugar os alunos devem cantar, depois tocar em pizzicato enquanto cantam e 

só depois é que tocam a versão original. 

 Através desta estratégia procura-se motivar os alunos através da conquista dos vários 

patamares de aprendizagem, procura-se desenvolver o trabalho de memorização, de 

organização mental, de perceção das várias componentes da obra em questão, com o 

objetivo de atingir uma performance mais completa e com um nível mais elevado. 

 



 

 

47 

-Estratégia 3: Como forma de estudar a escala, aluno deve-a tocar respeitando o seguinte 

esquema: Antes de tocar cada nota o aluno deve cantá-la utilizando o nome da mesma e a 

dedilhação que vai utilizar para a tocar, de seguida deve pousar o dedo correspondente e só 

depois tocar em pizzicato ou arco. Este exercício poderá ter um acompanhamento harmónico 

por parte do professor. 

 Através desta estratégia procura-se que o aluno tenha uma maior noção de afinação, 

desenvolva a organização mental e desenvolva a capacidade de audiação, assim como é 

esperado que este adquira um maior conhecimento sobre tonalidade progressão 

harmónica e sobre o sistema de dedilhações utilizado. 

 

-Estratégia 4: Quando se canta uma escala, quer seja mentalmente ou em voz alta, deve 

alternar-se entre a utilização do nome da nota e a utilização da dedilhação que será utilizada. 

 Através desta estratégia procura-se desenvolver o poder de concentração, a afinação, a 

capacidade de autocorreção e a organização mental. 

 

-Estratégia 5: As passagens mais difíceis, quando estudadas isoladamente, devem ser 

cantadas primeiro e só depois tocadas. Este processo deve ser repetido no mínimo três vezes 

sem que aconteçam erros. 

 Através desta estratégia procura-se desenvolver a organização mental, o sentido rítmico, 

a perceção do fraseio e linhas melódicas e a capacidade de autocorreção. 

 

-Estratégia 6: As mudanças de posição devem ser tocadas e cantadas transpondo os 

intervalos contemplados uma quinta, acima ou abaixo, sendo obrigatório manter as posições nas 

quais se efetuam estas mudanças. 

 Através desta estratégia procura-se desenvolver a organização mental, a afinação, a 

capacidade de audiação assim como é esperado que o aluno adquira um conhecimento 

mais consolidado sobre as posições e alcance da escala do violoncelo. 

 

-Estratégia 7: O aluno deve cantar mentalmente as notas de chegada das mudanças de 

posição e só depois é que deverá efetuar a mudança. 
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 Através desta estratégia procura-se desenvolver a capacidade de audiação, a afinação e 

a capacidade de autocorreção. 

 

-Estratégia 8: As peças e estudos devem ser divididos em várias partes e cada parte deve ser 

trabalhada individualmente. 

 Através desta estratégia procura-se desenvolver a memória, a organização mental, a 

perceção do fraseio e das linhas melódica, assim como a expressividade, 

 

-Estratégia 9: Os alunos presentes na aula e que estejam a tocar as mesmas 

peças/escalas/estudos deverão cantá-las enquanto um dos colegas está a tocar. 

 Através desta estratégia procura-se desenvolver a memória, um sentido de análise crítica 

através da comparação e a concentração. 

 

-Estratégia 10: Os alunos deverão cantar, alternadamente, a obra escolhida. O professor 

deverá escolher um aluno para ser o primeiro a cantar. Enquanto o aluno escolhido canta, os 

restantes deverão estar com extrema atenção porque o professor poderá pedir a qualquer um 

deles para continuar a cantar não devendo ocorrer interrupções. Este revezamento poderá 

ocorrer somente entre o professor e um aluno. 

 Através desta estratégia procurou-se desenvolver a memória e a concentração. 

 

Muitas destas estratégias podem ser aplicadas a qualquer tipo de repertório o que veio 

facilitar a respetiva aplicação nos dois contextos de aula sobre os quais foi aplicado este estudo. 

Para as aulas individuais foram escolhidas duas obras de caracter contrastante, “Triste” e 

“Joyeuse” de W. H. Squire. Estas obras ocuparam uma grande parte das aulas uma vez que 

constituíam o veículo através do qual se iriam aplicar as estratégias definidas para este contexto 

de aula. O programa acabou por ser alargado a outros conteúdos, tais como escalas e estudos, 

de modo a que os alunos pudessem completar o programa de estudos exigido pelo currículo da 

escola para esse semestre. 

No âmbito das Aulas de Grupo, não foi escolhido nenhum programa específico, uma vez 

que a sebenta utilizada pela professora era composta por repertório muito variado (escalas, 
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estudos e peças) constituindo, portanto, uma boa fonte de exemplos musicais diversificados no 

que diz respeito ao carácter e pormenores técnicos. 

 

 

4.4 Desenvolvimento e avaliação da intervenção 
 

4.4.1 Aulas Individuais 
 

No contexto da aula individual, o projeto foi ser aplicado a dois alunos da ARTAVE que 

frequentaram o 8º ano de escolaridade (na mesma turma) sendo, por isso, dois alunos do 

mesmo nível de ensino.  

Tanto o Aluno 1 como o Aluno 2 foram sujeitos ao mesmo método no que diz respeito à 

implementação deste projeto, isto é, o programa escolhido para a aplicação das estratégias era 

constituído por duas obras: “Triste” e “Joyeuse” de W. H. Squire. Estas obras foram escolhidas 

em concordância com o plano de estudos dos dois alunos desta classe, isto é, estão dentro do 

nível técnico dos alunos visados. Mais ainda, são duas peças com um carater contrastante o que 

permitiu explorar várias facetas da expressão musical, para além dos vários pormenores técnicos 

que lhes estão associados. Mas, devido ao extenso plano de estudos destes alunos, foi 

necessário abordar outro tipo de reportório, nomeadamente, escalas e estudos. 

Como muito do reportório tocado pelos dois alunos era igual optou-se, em algumas aulas, 

por utilizar a mesma planificação com os dois alunos. Não foi possível fazê-lo em todas devido à 

diferença de ritmos de aprendizagem. A primeira e última aula dos dois alunos é um exemplo 

dessa simetria. Isto deve-se ao facto de o percurso idealizado para os dois alunos ser também 

simétrico uma vez que ambos estão no mesmo patamar de aprendizagem e é esperado que 

alcancem as mesmas metas. Apesar desta simetria, cada um dos alunos tem um percurso único 

condicionado pelas limitações ou facilidades do mesmo.  

O facto de haver alguma familiaridade entre o estagiário e os alunos, tornou a adaptação 

entre as várias partes mais fácil. A postura adotada pelos alunos foi semelhante à que vinham a 

demonstrar nas aulas do Professor Orientador Cooperante o que se revelou uma grande 

vantagem. 
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Exemplos de planificações de aula 

 

Plano de Aula Individual 

Local: ARTAVE Aluno: Aluno 1 e 2, 8º ano 

Aula nº: 1 Duração: 50’ Hora: 14:30 – 16:20 Data: 11 de março de 2014 

 

Conteúdo Objetivos Descrição do Exercício Critérios de Êxito 
Minutagem 

50’ 

Conversa comos 
alunos sobre o 
tema do Projeto 

Dar a conhecer o âmbito 
em que se inserem as 
aulas a ter com o 
estagiário. 
 
Sensibilizar o aluno para 
a importância desta 
temática. 
 
Fazer uma breve 
apresentação do plano 
delineado para esta 
intervenção  

Breve conversa com os alunos 
sobre a temática escolhida para o 
Projeto de Intervenção 
pedagógica. 

 

5’ 

Escala de Sol 
maior em duas 
oitavas 

 
Consolidar a técnica de 
mão esquerda. 
 

Consolidar a técnica de 
mudança de posição. 
 

Consolidar o 
conhecimento melódico e 
harmónico da tonalidade 
de Sol Maior. 

O aluno deve tocar a escala do 
início ao fim duas vezes sendo 
que na primeira deverá ligar duas 
notas de cada vez (versão lenta) e 
na segunda deverá ligar quatro 
notas de cada vez (versão rápida) 

 

Boa afinação. 

Precisão rítmica. 

Boa articulação. 

Segurança nas mudanças de 
posição. 

Boa postura. 

5’ 

Exercício 1 -  

Escala Sol maior 
em duas oitavas 

Consolidar a afinação. 

Consolidar o 
conhecimento da 
dedilhação. 

O aluno deverá primeiro cantar a 
nota, depois o dedo com que se 
toca e, finalmente toca em 
pizzicato. 

Boa afinação. 
 
Coerência entre os vários 
parâmetros do exercício. 

10’ 
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Audição da obra 
“Triste” de W. H. 
Squire 

Dar a conhecer ao aluno 
a próxima obra a ser 
estudada. 

O professor deve tocar a obra na 
íntegra dando-a a conhecer aos 
alunos.  

Levar os alunos a apreciar a 
obra. 

5’ 

Leitura inicial da 
obra “Triste” 

Consolidar o 
conhecimento da obra. 
 
Conhecer os aspetos 
técnicos da obra. 

O aluno deve fazer a primeira 
leitura da obra a cantar e só 
depois a tocar em pizzicato e a 
cantar o nome das notas em 
simultâneo. 

 10’ 

Trabalho de 
pormenor relativo 
a passagens onde 
haja dúvidas e/ou 

dificuldades 

Esclarecer e ultrapassar 
alguns problemas que 
possam surgir durante a 
performance;  
 
Melhorar o desempenho 
do aluno; 

Em qualquer caso, o aluno 
deverá cantar a passagem onde 
tem problemas/dúvidas no 
sentido de clarificar e de criar um 
esquema mental sobre o que se 
passa na passagem em questão 
e, assim, aperceber-se realmente 
do problema ou clarificar 
qualquer possível dúvida. De 
seguida deverá tocar, pelo 
menos, três vezes bem essa 
mesma passagem. 

O aluno deverá ser capaz de 
identificar os 
problemas/dúvidas. 

O problema/dúvida deverá 
ser ultrapassado. 

 

15’ 

 

Relatório: 

A estrutura da primeira aula foi idealizada com base nas aulas observadas, na tentativa de 

aproximar o tipo de aula que viria a ser lecionada pelo estagiário e o tipo de aula a que os alunos 

estavam acostumados. Deste modo, procurou-se reduzir o possível choque que poderia advir da 

mudança de professor, ainda que esta mudança não fosse permanente, uma vez que o 

Professor Orientador Cooperante continuaria a lecionar várias aulas durante este período.   

Apesar de a estrutura da aula ter sido idêntica para os dois alunos, a reação que estes 

tiveram foi bastante distinta. O Aluno 1, fruto da aversão previamente demonstrada em relação 

ao Canto, teve uma reação bastante negativa em relação à temática do projeto e, por 

conseguinte, ao teor da própria aula. Mesmo assim, quando confrontado com a necessidade de 

completar exercícios que envolvessem cantar, apesar de fornecer alguma resistência, nunca se 

recusou a faze-lo.  
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A aula iniciou-se com a escala de Sol maior em duas oitavas e os exercícios foram 

idênticos aos utilizados pelo Professor Mikus. Essa semelhança não passou despercebida ao 

aluno que acabou por salientar as semelhanças entre os exercícios. 

 O aluno ficou bastante animado com a obra escolhida para a aula (“Triste”) e 

demonstrou bastante interesse durante a leitura da mesma. Apesar disso demonstrou algumas 

dificuldades de leitura à “primeira vista”. Durante esta leitura inicial foram trabalhados alguns 

dos pormenores técnicos presentes na obra, sempre recorrendo à ferramenta do Canto. 

O Aluno 2 foi bastante efusivo quando percebeu que iria ter aulas com outro professor. 

Mais ainda, mostrou-se totalmente disponível para realizar todos os exercícios que viriam a ser 

propostos. Desde sempre mostrou bastante naturalidade a cantar e, como tal, foi capaz de 

aproveitar mais facilmente os benefícios que daí surgiram. 

Mas uma vez a similaridade dos exercícios com aqueles já conhecidos pelo aluno foram 

notadas. 

Quanto à aula propriamente dita, o aluno foi capaz de cumprir todos os exercícios 

planificados sem qualquer problema a não ser, tal como no caso do Aluno 1, ao nível da leitura à 

“primeira vista”. Mais uma vez o Canto foi utilizado como ferramenta pedagógica sempre que se 

mostrou oportuno. 

A planificação que se segue corresponde à última aula de ambos os alunos. Como 

referido anteriormente, esta aula também foi planificada de igual forma para os dois alunos uma 

vez que, ao tratar-se de dois estudantes do mesmo nível de aprendizagem, as metas definidas 

eram iguais para os dois. 
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Plano de Aula Individual 

Local: ARTAVE Aluno: Aluno1 e 2, 8º ano 

Aula nº: 9 Duração: 50’ Hora: 14:30 – 15:20 Data: 27 de Maio de 2014 

 

Conteúdo Objetivos Descrição do Exercício Critérios de Êxito 
Minutagem 

50’ 

Execução inicial 
da obra “Triste” 
de W. H. Squire  

Averiguar qual o estágio 

de performance em que 
se encontra a obra; 
Detetar alguns 
pormenores que 
necessitem ser 
trabalhados mais 
aprofundadamente. 

O aluno deve tocar do início ao 
fim a obra selecionada de modo 
a que o professor tenha um 
panorama geral daquilo que será 
necessário trabalhar durante a 
aula. 

Afinação. 

Memorização. 

Musicalidade. 

O aluno deverá demonstrar 
evolução em relação à aula 
anterior. 

5’ 

Tocar e Cantar as 
várias partes da 
obra de forma 
desordenada. 

Trabalhar a 
memorização; 
desenvolver a 
compreensão geral da 
obra; trabalhar mais 
pormenorizadamente 
alguns aspetos técnicos 
característicos de cada 
uma das partes. 

O aluno deve tocar e cantar as 
várias partes em que se divide a 
obra segundo a ordem que o 
professor mandar. Inicialmente, 
deverá cantar o início de cada 
parte para que se possa 
aperceber se está apensar na 
correspondente à que o professor 
pediu. 

O aluno deverá saber sempre 
a que parte é que o professor 
se está a referir. 
 
Deverá tocar todas as partes 
de memória. 
 
Deverá demonstrar à-vontade 
enquanto canta. 

10’ 

Trabalho de 
pormenor relativo 
a passagens onde 
haja dúvidas e/ou 
dificuldades 

Esclarecer e ultrapassar 
alguns problemas que 
possam surgir durante a 
performance; Melhorar o 
desempenho do aluno; 

Em qualquer caso, o aluno 
deverá cantar a passagem onde 
tem problemas/dúvidas no 
sentido de clarificar e de criar um 
esquema mental sobre o que se 
passa na passagem em questão 
e, assim, aperceber-se realmente 

do problema ou clarificar 
qualquer possível dúvida. De 
seguida deverá tocar, pelo 
menos, três vezes bem essa 
mesma passagem. 

O aluno deverá ser capaz de 
identificar os 
problemas/dúvidas. 

O problema/dúvida deverá 

ser ultrapassado. 

 

10’ 
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Execução inicial 
da obra “Joyeuse” 
de W. H. Squire  

Averiguar qual o estágio 
de performance em que 
se encontra a obra; 
Detetar alguns 
pormenores que 
necessitem ser 
trabalhados mais 
aprofundadamente. 

O aluno deve tocar do início ao 
fim a obra selecionada de modo 
a que o professor tenha um 
panorama geral daquilo que será 
necessário trabalhar durante a 
aula. 

Afinação. 

Memorização. 

Musicalidade. 

O aluno deverá demonstrar 
evolução em relação à aula 
anterior. 

5’ 

Tocar e Cantar as 
várias partes da 
obra de forma 
desordenada. 

Trabalhar a 
memorização; 
desenvolver a 
compreensão geral da 
obra; trabalhar mais 
pormenorizadamente 
alguns aspetos técnicos 
característicos de cada 
uma das partes 

O aluno deve tocar e cantar as 
várias partes em que se divide a 
obra segundo a ordem que o 
professor mandar. Inicialmente, 
deverá cantar o início de cada 
parte para que se possa 
aperceber se está apensar na 
correspondente à que o professor 
pediu. 

O aluno deverá saber sempre 
a que parte é que o professor 
se está a referir. 
 
Deverá tocar todas as partes 
de memória. 
 
Deverá demonstrar à-vontade 
enquanto canta. 

10’ 

Trabalho de 
pormenor relativo 
a passagens onde 
haja dúvidas e/ou 
dificuldades 

Esclarecer e ultrapassar 
alguns problemas que 
possam surgir durante a 
performance; Melhorar o 
desempenho do aluno; 

Em qualquer caso, o aluno 
deverá cantar a passagem onde 
tem problemas/dúvidas no 
sentido de clarificar e de criar um 
esquema mental sobre o que se 
passa na passagem em questão 
e, assim, aperceber-se realmente 
do problema ou clarificar 
qualquer possível dúvida. De 
seguida deverá tocar, pelo 
menos, três vezes bem essa 
mesma passagem. 

O aluno deverá ser capaz de 
identificar os 
problemas/dúvidas. 

O problema/dúvida deverá 
ser ultrapassado. 

 

10’ 

 

 

Relatório: 

Apesar do bom trabalho realizado ao longo do período de intervenção, esta aula foi 

lecionada numa fase complicada para os alunos. Isto deve-se ao facto de que nesta mesma 

semana estava a decorrer um estágio de orquestra cujo programa seria particularmente difícil, o 

que veio reduzir o tempo de estudo dedicado ao programa de violoncelo. 
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Esta aula, assim como a que havia sido lecionada anteriormente, foi idealizada para 

explorar mais o lado da memória. Deste modo, foram escolhidos exercícios que trabalhassem 

este pormenor, no qual os dois alunos tinham demonstrado algumas dificuldades. 

Este trabalho de memorização foi feito progressivamente ao longo do período de 

intervenção através da divisão, por partes, das duas obras. Esperava-se, portanto, que os alunos 

soubessem cada uma das partes de memória. 

A aula iniciou-se com a obra “Triste” e, em ambos os casos, os alunos deveriam tocar de 

memória. Como o tempo de estudo entre uma aula e outra não foi suficiente, os alunos não 

conseguiram solidificar o trabalho feito na aula anterior e voltaram a não conseguir tocar a obra 

integralmente de memória. Como o exercício seguinte dependia, em grande parte, do trabalho 

de memorização que deveria ter sido realizado, foi necessário relembrar cada uma das partes 

assim como criar referências em cada uma delas de modo a reforçar a memorização. Durante 

este trabalho de memorização, os alunos cantaram todas as partes que tocaram e, assim, 

tentou criar-se mais um reforço. Este procedimento teve de ser repetido na obra “Joyeuse” uma 

vez que os alunos também apresentaram problemas ao nível da memória. 

No que diz respeito à musicalidade, foi posta em prática uma estratégia que visa orientar 

os alunos de uma forma indireta. Isto é, enquanto os alunos tocavam, o estagiário cantou a 

melodia da obra e, deste modo, influenciou indiretamente os alunos em vários níveis, tais como, 

ao nível rítmico, ao nível da condução de frase e das respirações, ao nível da dinâmica, entre 

outros.  

 

4.4.2 Aulas de grupo: 
 

No contexto da aula de grupo, foi seguido o programa já previamente definido pela 

professora, no sentido de promover uma evolução progressiva dos alunos. 

Com as planificações idealizadas para estas aulas, tentou-se criar um ambiente mais 

cooperativo entre os alunos de modo a dinamizar mais a aula e a eliminar os tempos de espera 

dos alunos. Deste modo, procurou-se motivar mais os alunos e, assim, leva-los a estudar mais 

regularmente. 

Foi introduzida uma componente mais lúdica que, normalmente, surgia no final de cada 

aula sob a forma de um jogo. Neste eram explorados alguns pormenores técnicos e de memória 
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sempre recorrendo ao objeto da temática deste Projeto de Intervenção Pedagógica, isto é, o 

Canto. 

No que diz respeito aos alunos, pode dizer-se que, de um modo geral, todos evoluíram 

bastante durante este período. A aceitação dos mesmos em relação à temática escolhida veio 

concorrer nesse mesmo sentido uma vez que, ao mostrarem-se disponíveis para trabalhar e 

fazer os exercícios propostos, foi possível tornar as aulas mais fluídas e foi feito um trabalho 

mais eficaz junto dos alunos.  

No que diz respeito ao canto, é de salientar o caso do Aluno A, uma vez que apesar de 

este se sentir à vontade em cantar perante os colegas e professores, veio a descobrir-se que se 

tornava mais difícil para o aluno se tivesse de cantar o nome das notas. Assim, recorreu-se a 

outra estratégia que veio a revelar-se bastante produtiva. Em vez de cantar o nome das notas, o 

Aluno A passou a cantar dizendo as dedilhações, isto é, em vez de cantar as notas (Dó, Ré, Mi. 

ect.) cantava o número do dedo com que as deveria tocar (1, 2,3 e 4). Do ponto de vista 

cognitivo, esta diferença veio trazer-lhe uma maior segurança ao nível da performance em geral 

e da articulação da mão esquerda mais em particular. Isto deve-se ao facto de o aluno ter de 

pensar em antecipação qual o dedo que teria de utilizar a seguir. Esta estratégia acabou por ser 

alargada aos outros alunos sempre que foi pertinente. 

Em relação ao estudo individual dos alunos, houve uma grande melhoria. Isto deveu-se, 

em grande parte, à implementação de uma grelha de estudo criada por um dos encarregados de 

educação. Esta grelha deveria ser preenchida, todos os dias em que o aluno estudasse, com as 

seguintes informações: data, tempo de estudo, obras estudadas, assinatura do encarregado de 

educação. Isto veio consciencializar mais os alunos do trabalho que vinha a ser feito em casa, 

assim como veio alertar os encarregados de educação sobre a necessidade de haver um estudo 

mais regular. 
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Exemplos de planificações de aula 

 

Plano de Aula de Grupo 

Local: Centro de Cultura Musical Alunos: Aluno A, Aluno B, Aluno C; 5º ano 

Aula nº: 4 Duração: 45’ Hora: 10:20 – 11:05 Data: 14 de maio de 2014 

 

Conteúdo Objetivos Descrição do Exercício Critérios de Êxito 
Minutagem 

45’ 

Escala de Dó Maior 
em uma oitava em 
conjunto 

Consolidar a técnica de 
mão esquerda. 
 

Consolidar a técnica de 
mudança de posição. 
 

Consolidar o 
conhecimento melódico e 
harmónico da tonalidade 
de Dó Maior. 

O aluno deve tocar a escala do 
início ao fim duas vezes sendo 
que na primeira deverá todas 
as notas separadas (versão 
lenta) e na segunda deverá ligar 
duas notas de cada vez (versão 
rápida). Todos os alunos devem 
cantar as notas da escala 
enquanto tocam. 

 

Boa afinação. 

Precisão rítmica. 

Boa articulação. 

Boa postura. 

5’ 

Tocar a escala 
individualmente – 
Escala de Dó Maior 

Detetar com mais 
pormenor as dificuldades 
de cada aluno. Fazer com 
que os restantes alunos 
observem e, deste modo, 
consigam perceber o que 
o colega fez mal/bem.  

Um aluno deve tocar a escala 
do início ao fim enquanto os 
restantes alunos observam. 
Estes devem estar atentos de 
modo a identificarem aquilo 
que correu bem/mal. 

Boa afinação. 

Precisão rítmica. 

Boa articulação. 

Boa postura. 
 
Os restantes alunos deverão 
saber identificar as falhas e 
êxitos do colega. 

5’ 

Estudo nº 21 de D. 
Kristinik 

Desenvolver a articulação 
da mão esquerda. 

Trabalhar as ligaduras. 

Trabalhar a memória. 

Desenvolver o sentido 
rítmico. 

O estudo é tocado uma veze 
por todo o grupo e, 
seguidamente, cada aluno toca 
individualmente. Enquanto cada 
aluno toca, ou outros deverão 
acompanhar com os dedos na 
escala e a cantar. 

Memória. 

Precisão rítmica. 

Boa afinação. 

Boa articulação. 

Boa postura. 

10’ 
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“Allegro” de S. 
Suzzuki 

Desenvolver a 
articulação da mão 
esquerda. 
 
Desenvolver a técnica de 
staccato 
 
Desenvolver a 
alternância entre 
dinâmicas.  

Os alunos devem tocar em 
conjunto do início ao fim a obra 
selecionada de modo a que o 
professor tenha um panorama 
geral da performance de cada 
um. 

Afinação. 

Memorização. 

Musicalidade. 

Os alunos deverão 
demonstrar evolução em 
relação à aula anterior. 

5’ 

Exercício 1 – 
“Allegro” 

Desenvolver o sentido 
rítmico. 
 
Desenvolver a 
coordenação. 
 
Desenvolver a 
capacidade de 
concentração. 
 
Desenvolver a memória 
auditiva. 

Os alunos devem cantar, em 
conjunto, a obra. Sempre que a 
nota que estão a cantar seja 
uma nota em staccato, devem 
bater com as palmas das 
mãos. 

Boa coordenação entre o que 
está a ser cantado e as 

palmas. 
 
Memória. 
 
Concentração. 
 
Precisão rítmica. 

10’ 

Jogo das “Cópias” 

Desenvolver a 
concentração. 
 
Desenvolver a 
capacidade de reação. 
 
Desenvolver a memória. 
 
Desenvolver a 
coordenação motora. 
 
Motivar os alunos 

O professor deverá tocar em 
simultâneo com os alunos uma 
obra a sua escolha. Sempre 
que o professor fizer um gesto 
diferente, os alunos deverão 
imitar o professor. 

Boa coordenação motora. 

Memorização. 

Capacidade de reação rápida. 

Não deverá ocorrer nenhuma 
troca de arco. 

10’ 

 

 

Relatório: 

Aula iniciou-se com a escala de Dó Maior em uma oitava. As dedilhações estavam já 

esquecidas e, como tal, na primeira vez que tocaram em conjunto, a qualidade da performance 

foi bastante fraca. Deste modo foi pedido aos alunos que cantassem uma vez a escala em 

conjunto. Seguidamente foi-lhes pedido que cantassem a escala novamente mas, em vez de 

cantarem com o nome das notas, deveriam cantar as dedilhações. Enquanto cantavam da 
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segunda vez, os alunos deveriam também articular com a mão esquerda os dedos que iam 

cantando. 

Voltou a tocar-se a escala nas duas versões, todas as notas separadas e ligadas de duas 

em duas, e, desta vez, não houve nenhum problema. 

Seguiu-se a aula com o exercício seguinte no qual os alunos tocavam individualmente e, 

mais uma vez, não houve qualquer problema. 

A aula continuou co o estudo nº 21 de D. Kristinik. Os alunos já tocavam este estudo há 

algum tempo e, como tal, não demonstraram grandes prolemas durante a performance em 

conjunto. A nível individual, foi pedido ao Aluno A que utilizasse mais arco e, que sempre que 

existisse uma nota Fá na corda Ré esta deveria ser tocada como segundo dedo, ao Aluno B foi 

pedido que prestasse mais atenção à abertura do dedo nº 4 e, o Aluno C, foi alertado em relação 

à nota Fá da corda Ré com o segundo dedo e houve uma falha de memória que foi ultrapassada 

rapidamente. 

A obra “Allegro” de S. Suzuki foi tocada por todos em conjunto. A grande problemática 

encontrada foi a diferente articulação de cada um dos elementos do grupo. Passou-se 

rapidamente ao exercício seguinte com o objetivo de fazer os alunos perceberem bem a 

articulação necessária para esta obra. 

Com o objetivo de trabalhar esta arcada (Staccato) foi feito um exercício em conjunto. 

Todos tocaram na corda Ré várias notas seguidas com esta arcada e, enquanto o faziam, o 

estagiário foi ajustando o necessário em cada um. 

Para finalizar a aula, foi realizado um jogo com o objetivo de consolidar o trabalho feito no 

exercício anterior. Os alunos e o estagiário voltaram a tocar a obra em conjunto mas, sempre 

que o estagiário fazia um gesto diferente, os alunos deveriam imita-lo. 
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Plano de Aula de Grupo 

Local: Centro de Cultura Musical Alunos: Aluno A, Aluno B, Aluno C; 5º ano 

Aula nº:  Duração: 45’ Hora: 10:20 – 11:05 Data: 4 de Junho de 2014 

 

Conteúdo Objetivos Descrição do Exercício Critérios de Êxito 
Minutagem 

45’ 

Execução inicial da 
obra “Rigaudon” de 
H. Purcell em 
simultâneo.  

Averiguar qual o estágio 
de performance em que 
se encontra a obra. 
 
Detetar alguns 
pormenores que 
necessitem ser 
trabalhados mais 
aprofundadamente. 

Os alunos devem tocar do início 

ao fim a obra selecionada de 
modo a que o professor tenha 
um panorama geral daquilo que 
será necessário trabalhar 
durante a aula. 

Afinação. 

Memorização. 

Musicalidade. 

Os alunos deverão 
demonstrar evolução em 
relação à aula anterior. 

2’30’’ 

Tocar a obra 
individualmente. 

Detetar com mais 
pormenor as dificuldades 
de cada aluno.  

Fazer com que os 
restantes alunos 
observem e, deste modo, 
consigam perceber o que 
o colega fez mal/bem.  

Um aluno deve tocar a obra 
selecionada do início ao fim de 
memória enquanto os restantes 
alunos observam. Estes devem 
estar atentos de modo a 
identificarem aquilo que correu 
bem/mal. 

O aluno que está a tocar 
deverá ter um bom 
desempenho. 
 
Deverá tocar a obra de 
memória. 
 
Os restantes alunos deverão 
saber identificar as falhas e 
êxitos do colega. 

10’ 

Jogo do “Canta e 
Toca” 

Desenvolver a capacidade 
de reação dos alunos. 

Desenvolver a memória. 

Motivar os alunos. 

Os alunos deverão começar por 
cantar ou tocar a obra 
(conforme a escolha do 
professor) e, assim que o 
professor der um sinal deverão 
trocar. Não deverá haver 
paragens para trocar entre o 
cantar e o tocar.  

Os alunos deverão ser 
capazes de alternar entre o 
canto e tocar no violoncelo. 

Não deverá ocorrer nenhuma 
troca de arco. 

Os alunos deverão conseguir 
cantar a obra escolhida. 

Capacidade de reação rápida. 

10’ 

Execução inicial da 
obra Canção de 
Embalar de F. 

Averiguar qual o estágio 
de performance em que 
se encontra a obra.  

Os alunos devem tocar do início 
ao fim a obra selecionada de 
modo a que o professor tenha 

Afinação. 

Memorização. 
2’30’’ 
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Schubert  
Detetar alguns 
pormenores que 
necessitem ser 
trabalhados mais 
aprofundadamente. 

um panorama geral daquilo que 
será necessário trabalhar 
durante a aula. 

Musicalidade. 

Os alunos deverão 
demonstrar evolução em 
relação à aula anterior. 

Tocar a obra 
individualmente. 

Detetar com mais 
pormenor as 
dificuldades de cada 
aluno.  
 
Fazer com que os 
restantes alunos 
observem e, deste 
modo, consigam 
perceber o que o colega 
fez mal/bem. 

Um aluno deve tocar a obra 
selecionada do início ao fim de 
memória enquanto os restantes 
alunos observam. Estes devem 
estar atentos de modo a 
identificarem aquilo que correu 
bem/mal. 

O aluno que está a tocar 
deverá ter um bom 
desempenho. 
 
Deverá tocar a obra de 
memória. 
 

Os restantes alunos deverão 
saber identificar as falhas e 
êxitos do colega. 

10’ 

Jogo do “Continua” 

Desenvolver a 
concentração.  
 
Desenvolver a 
capacidade de reação.  
 
Desenvolver a memória. 
 
Motivar os alunos. 

O professor deverá escolher um 
aluno para ser o primeiro a 
tocar. Enquanto o aluno 
escolhido toca, os restantes 
deverão estar com extrema 
atenção porque o professor 
poderá pedir a qualquer um 
deles para continuar a tocar. 

Os alunos deverão ser 
capazes de começar a tocar a 
partir de qualquer ponto da 
obra. 

Memorização. 

Capacidade de reação rápida. 

Não deverá ocorrer nenhuma 
troca de arco. 

10’ 

 

 

Relatório: 

A aula iniciou-se com a obra “Rigaudon” de H. Purcell. Em primeiro lugar a obra foi 

tocada em grupo e, seguidamente, foi tocada individualmente para que o estagiário tivesse uma 

melhor perceção sobre a qualidade da performance de cada um. Como parte do exercício, os 

alunos que não estavam a tocar deveriam estar atentos ao colega e identificar o que este tinha 

feito bem/mal. Quando um aluno terminava a obra, os restantes deveriam intervir de uma forma 

construtiva indicando os aspetos nos quais haviam reparado. 

De seguida foi realizado um jogo idealizado para testar a capacidade de reação dos 

alunos, assim como, a memória e a destreza de pensamento. Os alunos começaram por cantar 

a obra e, sempre que o estagiário fazia um sinal, os alunos deveriam passar a tocar a mesma 



 

 

62 

sem que houvesse paragens nem trocas de arco. Para que tal acontecesse, desenvolveu-se um 

sistema no qual os alunos, enquanto cantavam, simulavam os movimentos do arco e 

mantinham a mão esquerda preparada. O jogo decorreu sem qualquer problema e, os alunos 

mostraram-se mais motivados durante o resto da aula. 

A aula continuou com a “Canção de Embalar” de F. Schubert, que foi tocada primeiro em 

grupo e depois individualmente. Nesta obra, os alunos A e C, demonstraram algumas 

dificuldades nas notas ligadas com mudanças de corda. Este pormenor foi trabalhado através de 

um exercício no qual os alunos deveriam tocar o ritmo, da passagem em questão, apenas em 

cordas soltas e com as mudanças lá marcadas. 

Para finalizar a aula, foi realizado outro jogo. Desta vez foi testada a concentração dos 

alunos assim como a memória dos mesmos. Neste jogo, os alunos deveriam cantar a música 

um de cada vez, sendo que cabia ao estagiário indicar qual o aluno que deveria cantar 

alternando entre os três. 
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5. Apresentação e Análise dos resultados dos Inquéritos por 

Questionário 
 

Os questionários foram efetuados em duas fases distintas. A primeira fase (Questionários 

Iniciais) decorreu no período final da observação das aulas, isto é, exatamente antes de se iniciar 

a parte prática de aplicação do projeto. Estes foram feitos unicamente aos alunos intervenientes 

com o objetivo de determinar a relação dos mesmos com a problemática escolhida. Para facilitar 

a compreensão, as questões foram elaboradas da forma mais simples e direta possível tendo em 

conta a idade dos participantes. “Para que tal seja possível é, evidentemente, necessário que a 

questão seja perfeitamente clara, sem qualquer ambiguidade e que a pessoa saiba exatamente o 

que espera dela.” (Ghiglione & Matalon, 1993, p. 121) 

Na segunda fase, para além dos alunos (Questionários Finais), também foram 

questionados professores. Não só os Professores Orientadores Cooperantes mas também 

professores de instrumento que não estiveram diretamente relacionados com o projeto. 

Mais uma vez, as questões foram selecionadas no sentido de se tentar perceber, de um 

modo geral, o grau de importância que é dado ao Canto nas aulas de instrumento. Para além 

disso, procurou-se recolher algumas das estratégias utilizadas por outros professores, quer de 

violoncelo quer de outros instrumentos.  

No caso dos questionários feitos aos Professores Orientadores Cooperantes, foram 

acrescentadas questões no sentido perceber qual a opinião dos mesmos sobre o efeito causado 

nos alunos pela implementação do projeto. 

 

5.1 Questionários realizados com os alunos intervenientes  
 

5.1.1 Questionário inicial 
 

Neste questionário, as questões selecionadas tentam recolher informações sobre os 

hábitos de estudo dos alunos, bem como descortinar se o Canto é uma ferramenta utilizada 

pelos alunos durante o estudo individual. Mais ainda, através destas questões tenta-se perceber 

qual a visão dos alunos sobre as vantagens desta prática e também qual a opinião dos mesmos 

em relação à importância do Canto na sua aprendizagem do violoncelo. 
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Como já foi referido, os professores das classes às quais os alunos que responderam a 

este questionário pertencem utilizam, frequentemente, o Canto como recurso durante as aulas. 

Deste modo, as respostas dadas pelos alunos, foram bastante esclarecedoras, no sentido em 

que, os alunos já estariam alertados em relação aos benefícios desta prática. Mais ainda, foram 

capazes de dar exemplos muito consistentes relativos à forma como utilizavam este recurso nas 

aulas e durante o estudo. 

Nas primeiras três perguntas deste inquérito procura-se perceber se os alunos utilizam o 

Canto como um recurso para tornar o seu estudo mais eficiente, assim como a forma através da 

qual eles o fazem. De seguida passa-se a inquirir sobre a frequência e o modo como esta 

mesma ferramenta é aplicada durante as aulas. 

 

5.1.1.1 Aulas individuais 
 

Como foi já referido, no contexto das aulas individuais existia uma disparidade 

relativamente ao grau de aceitação dos alunos em relação a esta ferramenta pedagógica. Assim 

sendo, as respostas obtidas são bastante assimétricas, no que diz respeito á forma e frequência 

como estes alunos utilizam este recurso.  

 

Gráfico nº 1 - Com que frequência utilizas o Canto como ferramenta de estudo no 
teu dia-a-dia? 
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Como podemos verificar nesta questão, é evidente a rejeição, no que diz respeito ao 

Canto, por parte de um dos alunos, neste caso, o Aluno 1. Somente quando é obrigado a tal, é 

que este aluno participa em atividades que envolvam cantar na sala de aula. Neste caso, esta 

aversão deve-se à timidez e falta de confiança que este demonstra em relação à sua própria voz. 

Já o Aluno 2 é capaz de tomar iniciativa de o fazer e, tal como foi possível observar durante o 

período em que foi possível interagimos, acha que Cantar é uma atividade em relação à qual não 

nutre qualquer tipo de rejeição, sendo que, muita das vezes consegue sentir alguma satisfação 

enquanto o faz. 

 

Gráfico nº 2 - Consideras que esta ferramenta de trabalho é essencial para o teu 
estudo? 
 

 

 

Mais uma vez a assimetria nas respostas é evidente. Para além de responder não a esta 

questão, o Aluno 1 justifica a sua resposta dizendo: “Não ajuda e não gosto de cantar”. Já o 

Aluno 2 responde afirmativamente e justifica a sua resposta dizendo que o Canto ajuda a 

“…clarificar as coisas na nossa cabeça”. A clareza de pensamento referida por este aluno deve-

se ao facto de que, através do Canto, a descodificação daquilo que se lê nas partituras torna-se 

mais simples, assim como a antecipação das diferentes sequências harmónicas e melódicas do 

que se estiver a ler. 
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Gráfico nº 3 - Em média, quanto tempo do teu estudo é investido em exercícios que 
envolvam cantar? 
 

 

 

Ainda que parecendo unânime a resposta a esta questão não é igual para os dois alunos. 

O Aluno 1 ao escolher a opção Outro respondeu à questão afirmando que raramente utiliza o 

seu tempo de estudo a fazer exercícios que envolvam cantar, presumindo-se que só os faça 

quando lhe é exigido especificamente pelo professor. O Aluno 2 também escolheu a segunda 

opção respondendo que aplica estes exercícios nas partes em que surgem dúvidas, inferindo-se 

que, em termos de tempo deverá recorrer a este tipo de exercícios sempre que necessário mas 

não de uma forma constante ou regular. 

 

Gráfico nº 4 - De entre as seguintes vantagens da utilização desta ferramenta, 
qual/quais sentes que mais se evidenciam. 
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Através desta pergunta podemos perceber que, apesar de não gostar de cantar, o Aluno 1 

consegue admitir que, ainda que só tivesse escolhido uma das opões, algo de bom advém da 

utilização do Canto. A escolha deste aluno foi “ Ajuda a manter a concentração” o que nos diz, 

que mesmo que não cante de uma forma sonora, o Aluno 1, enquanto toca, canta na sua mente 

de forma a aumentar o seu poder de concentração. O Aluno 2 escolheu a opção “Clarifica as 

passagens esquematizando-as”, o que vem de encontro à resposta dada na questão nº 2. 

Nesta questão os alunos poderiam selecionar mais do que uma opção mas nenhum deles 

o fez. Este facto leva-nos a pensar que talvez não estivessem completamente conscientes dos 

benefícios de que podem usufruir ao utilizarem o Canto como ferramenta pedagógica. 

 

Gráfico nº 5 – Costumas cantar durante as aulas d instrumento? 

 

 

Nesta questão passamos para o âmbito da sala de aula. 

Como já foi referido anteriormente, a escolha desta temática e das classes nas quais estes 

alunos estão inseridos foi, de certo modo, condicionada pelo facto de que os Professores destas 

classes utilizarem o Canto de uma forma regular como um recurso durante as aulas. Assim 

sendo, não é de estranhar que as respostas a esta questão sejam iguais entre estes alunos. 
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Gráfico nº 5.1 - Em que secção do teu programa costumas aplicar o Canto? 

 

 

 

Esta questão abria a possibilidade de os alunos poderem escolher mais do que uma 

opção. A escolha com maior incidência foi a opção “Peças”, tendo sido escolhida pelos dois 

alunos e, seguidamente, a opção “Estudos” escolhida unicamente pelo Aluno 2. 

É evidente a associação que estes alunos fazem entre o Canto e a componente mais 

melódica dos seus pogramas. Sendo que as escalas são consideradas, grande parte das vezes, 

como exercícios de técnica poderá ter sido essa a justificação para que nenhum deles 

escolhesse esta opção. 

 

Questão 5.2 - Dá um exemplo de exercício que tenhas feito durante as aulas. 
 

Na questão 5.2 foi pedido aos alunos que dessem um exemplo da aplicação do Canto, 

enquanto ferramenta pedagógica, nas suas aulas. O Aluno 1 referiu que cantava as passagens 

que ficavam mais desafinadas enquanto o professor tocava, ora no piano ora no violoncelo. Já o 

Aluno 2 deu como exemplo a ordem pela qual começa a aprender as obras que trabalha na 

aula, isto é, primeiro canta o ritmo, depois o ritmo juntamente com as notas e só depois é que 

passa para o violoncelo. 
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Gráfico nº 5.3 - Costumas utilizar os exercícios feitos nas aulas durante o teu 
estudo? 

 

 

Na última questão tentou perceber-se quanto das atividades que envolvem o canto 

realizadas nas aulas era aplicado durante o estudo. 

Dado o conteúdo da informação recolhida através das questões anteriores, não seria de 

esperar que as respostas a esta questão fossem muito diferentes. Mais uma vez o Aluno 1 

assinala a sua rejeição em relação ao Canto ao responder “Não”. O Aluno 2 volta a demonstrar 

que apesar de ser recetivo a este tipo de prática e de perceber que através da mesma pode 

melhorar a qualidade do seu estudo, não o faz de uma forma estruturada e sistemática. Ao 

escolher a opção “Outro” respondeu à pergunta dizendo - “Na maioria das vezes”. 

 

5.1.1.2 Aulas de Grupo 
 

Na aula de grupo o nível dos alunos era muito próximo assim como o programa, que por 

sua vez, era igual para todos os alunos. Assim, as estratégias aplicadas quer pela professora 

Katerina durante as aulas, quer pelos alunos durante o estudo pessoal, deverão conduzir-nos a 

uma maior simetria entre as respostas quando comparado às respostas dos alunos da aula 

individual. 
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Gráfico nº 1A - Com que frequência utilizas o Canto como ferramenta de estudo no 
teu dia-a-dia? 
 

 

 

Como podemos observar, a simetria de que falamos antes começa a revelar-se. 

Em comparação com os alunos das aulas individuais, pode observar-se que a frequência 

com que os Alunos A e B, e poderei dizer também C (apesar da sua escolha da opção “Poucas 

vezes”) baseado na experiência que tive quando contactei com o aluno nas aulas, utilizam o 

Canto como ferramenta no seu estudo é bem maior e esta prática é feita de uma forma mais 

estruturada e sistemática. 

Este facto está relacionado com a forma como estes alunos aprendem as peças, estudos 

e escalas que trabalham nas aulas. Isto é, para cada obra trabalhada, sem exceção, os alunos 

deverão primeiro saber canta-la, depois devrão toca-la em pizzicato enquanto cantam e só 

depois é que passam a toca-la na sua forma original. Esta estruturação da aprendizagem na sala 

de aula é obrigatoriamente passada para o estudo em casa e o sucesso do mesmo revela-se 

pela aplicação metódica deste esquema. É certo que nem sempre os alunos se dispõem a 

estudar de uma forma tão assertiva em casa o que os leva a não conseguirem ter um nível tão 

bom como o que poderia ser esperado. 
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Gráfico nº 2A - Consideras que esta ferramenta de trabalho é essencial para o teu 
estudo? 

 

 

 

Mais uma vez é demonstrada a importância do Canto no processo ensino aprendizagem 

destes alunos, assim como a consciência que estes têm sobre este facto. Apesar de 

responderem todos afirmativamente à questão 2, ao justificarem a sua resposta, tanto o aluno A 

como o B responderam dizendo que os ajudava a memorizar as músicas, o que é um facto. Já o 

Aluno C respondeu algo que não estava, de todo, relacionado com uma justificação possível para 

a resposta anterior: “Sim porque precisamos de ter um instrumento para tocar”. 

Isto leva-nos a pensar que apesar de saber, possivelmente porque lhe terá sido dito pela 

professora várias vezes, que o Canto é uma ferramenta muito importante para o seu 

desenvolvimento, este Aluno não consegue ainda perceber os benefícios que este recurso lhe 

traz. 

 

Gráfico nº 3A - Em média, quanto tempo do teu estudo é investido em exercícios que 
envolvam cantar? 
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Mais uma vez, apesar da unanimidade na resposta, a opção “Outro” deixa possibilita o 

facto de a resposta serem todas diferentes. O Aluno A é bastante concreto e diz que cerca de um 

terço do seu estudo é feito a cantar, o Aluno B afirma que passa “Apenas algum tempo” do seu 

estudo a cantar e o Aluno C admite que “Às vezes estudo a cantar”. 

 

Se atentarmos às respostas do Aluno C às três questões até aqui expostas, podemos 

verificar que este aluno é o que menos importância dá à utilização do canto durante o seu 

estudo. Tendo em conta a prestação habitual do Aluno C durante as aulas, podemos dizer que é 

o que mais dificuldades tem, assim como, é o que consegue atingir um nível de performance 

menos elevado. Ao termos em conta estes dois aspetos podemos inferir que, por não utilizar 

corretamente e frequentemente as ferramentas que lhe são disponibilizadas durante as aulas, 

este aluno não consegue atingir um nível tão elevado como os seus colegas, que o fazem. Ora, 

como já foi dito, uma das ferramentas essenciais utilizadas pela Professora Katerina é o Canto. 

 

Gráfico nº 4A - De entre as seguintes vantagens da utilização desta ferramenta, 
qual/quais sentes que mais se evidenciam. 

 

 

A questão quatro dá a possibilidade de os alunos escolherem mais do que uma opção. As 

opções mais escolhidas foram “Torna a memorização mais fácil” e “Ajuda a manter a 

concentração”, sendo que estes dois aspetos devem ser os mais trabalhados durante as aulas. 

A variedade de escolhas indica-nos que os alunos estão conscientes de alguns dos 

benefícios que o Canto lhes traz durante processo ensino/aprendizagem em que estão inseridos. 
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Gráfico nº 5A - Costumas cantar durante as aulas de instrumento? 
 

 

 

Nesta questão passamos a inquirir sobre os hábitos na sala de aula.  

Assim como nos questionários dos alunos das aulas individuais, a resposta a esta questão 

foi 100% positiva podendo dizer-se que esta resposta foi condicionada pelos mesmos fatores 

salientados na resposta dos alunos das aulas individuais. 

 

Gráfico nº 5.1 A - Em que secção do teu programa costumas aplicar o Canto? 
 

 

Nesta questão, os alunos poderiam, mais uma vez, selecionar várias opções. Apenas o 

Aluno A selecionou a opção “Escalas” o que me surpreendeu, uma vez que eu próprio observei 

durante as aulas que todos cantavam as escalas antes de as tocar. Como já foi referido 
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anteriormente, todo o programa é feito primeiro a cantar logo, seria de esperar que todos os 

alunos escolhessem as três opções. 

 

Questão 5.2 - Dá um exemplo de exercício que tenhas feito durante as aulas. 
 

Nesta questão, foi requerido aos alunos que dessem um exemplo de exercício no qual 

aplicassem o Canto durante as aulas. A resposta do Aluno A foi “O professor ditava os Finais e 

nós tocávamos”, referindo a um exercício onde a professora canta os finais de frase, quando 

existem semelhanças entre eles, de uma obra, e os alunos devem imitar a professora tocando o 

trecho correspondente no violoncelo. A resposta do Aluno B foi “ Cantar as partes onde me 

engano e as mais difíceis” possivelmente com o intuito de as clarificar na sua cabeça. A resposta 

do Aluno C foi “Um exemplo é o Rigodon” referindo-se ao processo segundo o qual deverá ter 

aprendido essa peça. 

 

Gráfico nº 5.3A - Costumas utilizar os exercícios feitos nas aulas durante o teu 
estudo? 

 

 

A resposta afirmativa por parte de todos os alunos indica que, o Canto é, sem dúvida uma 

ferramenta considerada essencial neste processo ensino/aprendizagem. Esta prática regular de 

exercícios que envolvam o Canto é fomentada pela professora que, ao fazê-lo, está a tentar 

otimizar o processo através do qual dá as suas aulas. 
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5.1.2 Questionário Final 
 

Neste questionário, as questões selecionadas tentam recolher informações sobre o efeito 

que a aplicação deste projeto pedagógico teve sobre os alunos. Assim, tenta-se perceber de que 

forma os hábitos dos alunos foram alterados, nomeadamente, no que diz respeito ao estudo 

individual, assim como se tenta perceber, se a visão que tinham sobre o Canto, como 

ferramenta de trabalho, foi alterada. 

As primeiras perguntas deste inquérito são idênticas às realizadas no inquérito inicial de 

modo a que se possa verificar se houve alguma mudança na forma como os alunos aplicam esta 

ferramenta no seu estudo. As perguntas seguintes são sobre o efeito da aplicação deste projeto, 

no sentido de podermos recolher alguma informação sobre a visão dos alunos em relação à 

pertinência das estratégias escolhidas.  

Não foram feitas questões sobre as metodologias utilizadas em contexto de aula uma vez 

que, nesta fase, era eu quem lecionava as aulas. 

5.1.2.1 Aulas individuais 
 

Ao nível das aulas individuais a assimetria de respostas assinalada no questionário inicial 

manteve-se até certo ponto. Isto é, apesar de o Aluno 1 mantar a rejeição em relação ao Canto, 

as questões relativas à frequência com que este passou a utilizar esta ferramenta mudaram no 

sentido em que passou a fazê-lo mais vezes, aproximando, desta forma, as respostas dos dois 

alunos.  

 

 

Gráfico nº 1B - Com que frequência utilizas o Canto como ferramenta de estudo no 
teu dia-a-dia?  
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Comparando com a resposta dada no Questionário inicial, podemos observar um aumento 

muito significativo da frequência com que estes alunos utilizam exercícios relacionados com o 

canto no seu dia-a-dia. É de salientar a grande evolução do Aluno 1, uma vez que, mesmo após 

a aplicação do projeto, continuou a expressar o seu desagrado em relação a cantar.  

 

Gráfico nº 2B - Consideras que esta ferramenta de trabalho é essencial para o teu 
estudo? 

 

 

 

Nesta questão, as respostas foram iguais às dos Questionários Iniciais o que vem 

confirmar que o Aluno 1 manteve o desagrado por qualquer atividade que envolva Cantar.  

As respostas à questão 2.1 são justificativas da opção escolhida por cada um. O Aluno 2 

responde “Pois ajuda a clarificar e memorizar as peças/estudos/escalas”, o que revela uma 

maior compreensão sobre as implicações derivadas da aplicação deste tipo de metodologia. Já o 
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Aluno 1 responde com uma afirmação semelhante à utilizada no Questionário Inicial: “Acho que 

não ajuda muito e não gosto de cantar”. 

 

Gráfico nº 3B - Em média, quanto tempo do teu estudo é investido em exercícios que 
envolvam cantar? 
 

 

 

Nesta questão, as respostas dadas voltam a ser reveladoras da evolução dos alunos no 

que diz respeito à utilização de exercícios que envolvam cantar durante o seu estudo individual. 

O Aluno 1 responde que maior parte do seu estudo utiliza este tipo de exercícios assim como o 

Aluno 2 que responde afirmando “quase sempre”. 

 

Gráfico nº 4B - Sentes uma mudança nos teus hábitos de estudo após a intervenção 
realizada por mim durante as aulas? 
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A partir desta questão começa-se a inquirir os alunos sobre os efeitos que as aulas 

lecionadas por mim tiveram sobre os seus hábitos de estudo individual. 

A resposta positiva por parte dos alunos é reveladora de uma maior consciência 

relativamente à organização do estudo e também relativamente ao tema deste projeto 

pedagógico, A aplicabilidade pedagógica do Canto no processo ensino/aprendizagem do 

instrumento, neste caso, no âmbito do estudo individual. 

 

Questão 5 – Qual a maior diferença? 

 

A resposta do Aluno 1 a esta questão foi “Agora canto com mais frequência” o que 

demonstra alguma indiferença em relação às vantagens ou desvantagens que possam surgir 

com esta metodologia de trabalho. Já a resposta do Aluno 2 foi reveladora de uma maior 

consciência dos efeitos que esta intervenção teve sobre o seu desenvolvimento pessoal enquanto 

aluno. Este verifica que é capaz de memorizar mais rapidamente os materiais que lhe são dados 

para estudar mas percebe que ainda tem alguns problemas nesta área. 

 

Questão 6 - Após as aulas lecionadas por mim, qual é a tua opinião sobre a 
importância do Canto para o estudo do violoncelo, quer este seja durante o período 
de aulas ou durante o tempo de estudo individual. 

 

Nesta questão o Aluno 1 demonstra a sua posição em relação ao Canto afirmando “Sou 

contra o canto. Não acho que é importante”. O Aluno 2 revela uma posição completamente 

oposta ao afirmar “ Agora é importante, pois tal como disse ajudou a perceber e também a 

memorizar [as obras trabalhadas] e o professor fez ver que isso é bastante importante”. 

 

Através da comparação entre os questionários Inicial e Final a que estes dois alunos 

responderam é possível perceber que, pelo menos ao nível da organização do estudo e da 

evolução pessoal de cada um, houve uma grande evolução. Apesar de manter a descrença no 

facto de que o Canto lhe possa trazer muitos benefícios, o Aluno 1 fez um esforço para realizar 

as tarefas que lhe eram propostas. O Aluno 2 tornou-se mais consciente das vantagens que 
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advêm da utilização deste tipo de exercícios e, como tal, evoluiu no sentido de sistematizar o seu 

estudo pessoal de forma a tirar o máximo de partido desta metodologia. 

 

5.1.2.2 Aulas de grupo 
 

Nas aulas de grupo, os resultados obtidos apontam para uma evolução no sentido em que 
os alunos passaram a utilizar o Canto de uma forma mais frequente e consciente. 

 

Gráfico nº 1C - Com que frequência utilizas o Canto como ferramenta de estudo no 
teu dia-a-dia? 

 

 

Comparando com os resultados obtidos no Questionário Inicial, pode verificar-se que 

houve alguma evolução. Esta evolução foi observada nos alunos B e C que escolheram a opção 

“Sempre” e “Muitas vezes”, respetivamente, o que sugere um aumento na frequência de 

utilização do Canto no dia-a-dia de cada um. Já o Aluno A escolheu a mesma opção nos dois 

questionários. 

 

1; 33% 

2; 67% 

0; 0% 

0; 0% 

0; 0% 0; 0% 

Gráfico nº 1C 

Sempre 

Muitas vezes 

Poucas vezes 

Apenas quando o professor obriga 

Nunca 

Outro 
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Gráfico nº 2C - Consideras que esta ferramenta de trabalho é essencial para o teu 
estudo? 
 

 

 

Mais uma vez, as respostas são idênticas entre os três alunos, como aconteceu no 

Questionário Inicial. 

 As justificações apresentadas pelos alunos na resposta à pergunta 2.1 também se 

repetiram (Alunos A e B) sendo a única diferença a da resposta do Aluno C que, tal como os 

outros alunos, salientou o facto de que o Canto o ajuda a memorizar. A disparidade na 

justificação apresentada pelo Aluno C nos dois questionários é reveladora de uma maior 

consciencialização por parte da aluna em relação ao tema aqui abordado. 

 

Gráfico nº 3C - Em média, quanto tempo do teu estudo é investido em exercícios que 
envolvam cantar? 
 

 

3; 100% 

0; 0% 

Gráfico nº 2C 

Sim Não 

1; 33% 

2; 67% 

Gráfico nº 3C 

Todo o meu estudo é feito a cantar 

Outro 
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Nesta questão também houve algumas alterações em relação às respostas obtidas no 

Questionário Inicial. O Aluno B escolheu a opção “Todo o meu estudo é feito a cantar” e, ao 

escolher esta opção, dá-nos a indicação que, enquanto estuda, o Canto está sempre presente, 

quer seja de uma forma sonora quer seja na sua mente. 

Os alunos A e C escolheram a opção “Outro”, sendo que o Aluno A deu exatamente a 

mesma resposta que havia dado no questionário inicial (“Um terço do tempo”) e o Aluno C deu 

uma resposta semelhante “algum do meu estudo é a cantar”. 

 

Gráfico nº 4C - Sentes uma mudança nos teus hábitos de estudo após a intervenção 
realizada por mim durante as aulas? 
 

 

 

A partir desta questão começa-se a inquirir os alunos sobre os efeitos que as aulas 

lecionadas por mim tiveram sobre os seus hábitos de estudo individual. 

A resposta positiva por parte de todos os alunos vem validar os bons resultados obtidos 

através da aplicação desta ferramenta de trabalho. 

 

Questão 5 – Qual a maior diferença? 
 

A resposta do Aluno A foi “Agora esforço-me mais a cantar”. Posso considerar esta 

resposta como um sinal da evolução do aluno, no sentido em que este, ao perceber as 

vantagens da utilização desta ferramenta, começou a fazer um esforço para melhorar as suas 

3; 100% 

0; 0% 

Gráfico nº 4C 

Sim Não 
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capacidades ao nível vocal. Trata-se de um aluno que sempre demonstrou algumas dificuldades 

ao cantar em voz alta. 

A resposta do Aluno B foi “Sim, porque o professor nos ajudou a ver a música de uma 

maneira mais fácil”. O que revela uma maturação do ponto de vista cognitivo e de competências 

como a audiação e a perceção auditiva. 

A resposta do Aluno C é bastante concreta referindo-se a um avanço significativo que foi 

sentido durante as aulas, ao nível da memorização: “A maior diferença é que começo a 

memorizar melhor as músicas. 

 

Questão 6 - Após as aulas lecionadas por mim, qual é a tua opinião sobre a 
importância do Canto para o estudo do violoncelo, quer este seja durante o período 
de aulas ou durante o tempo de estudo individual. 

 

Nesta questão os alunos deram a sua opinião sobre a importância que acham que o 

Canto tem no processo de aprendizagem do violoncelo. 

Tanto o Aluno A como o Aluno C referiam-se ao facto de a memorização ser mais fácil 

quando explorada a partir de exercícios que envolvam o canto, sendo esta a característica que 

mais os marcou durante a aplicação deste projeto pedagógico. 

Já o Aluno B para além da questão da memorização, completa a sua resposta ao afirma 

“O Canto ajuda-nos muito porque memorizamos mais facilmente as coisas, estudamos mais 

aquilo em que nos enganamos e temos mais confiança”. Esta resposta revela que a intervenção 

levada a cabo nesta classe teve mais efeito neste aluno do que nos restantes. É de salientar que 

este aluno, ao longo do período prático deste projeto (aulas lecionadas) foi o que mais se 

empenhou em completar as tarefas propostas durante as aulas assim como as que eram 

destinadas a serem realizadas durante o estudo. 

 

Através da análise dos dados obtidos nos dois questionários (Inicial e Final), é possível 

observar que houve alguma evolução ao nível dos hábitos de trabalho destes alunos. Pode 

depreender-se que, as metodologias utilizadas por mim durante as aulas vieram tornar mais 

consistente a crença de que a prática de exercícios ligados à temática em questão, pode trazer 

muitos benefícios para os alunos. 
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5.2. Questionário feito aos Professores Orientadores Cooperantes 
 

Este questionário foi feito aos Professores Orientadores Cooperantes, Professor Mikus e 

Professora Katerina, no final do período no qual lecionei as aulas dos alunos selecionadas para 

esta intervenção. Apesar das várias conversas que tivemos sobre o tema em questão, achei 

interessante fazer um registo das mesmas. Para além disso, achei necessário fazer um registo 

sobre a maneira como estes avaliaram a minha intervenção, assim como, sobre os resultados 

observados nos alunos nas aulas subsequentes à intervenção. 

Após a análise das respostas dos dois professores, tornou-se óbvia a relação que estes 

têm vindo a desenvolver com a aplicação do Canto como ferramenta pedagógica nas suas aulas. 

As respostas de ambos concorrem no sentido de afirmar que esta ferramenta é 

indispensável na forma como estes ensinam violoncelo. Ambos consideram que deverá estar 

presente desde o primeiro contacto das crianças com a música, contacto esse que nunca deverá 

ser perdido. Para além disso, consideram que este recurso é aplicável a qualquer tipo de 

reportório (escalas, estudos e peças) ajudando numa melhor compreensão da música nas suas 

várias componentes, tais como, ao nível da harmonia e identificação de intervalos, ao nível 

rítmico, ao nível da expressividade. No que diz respeito à performance, estes professores 

defendem que a prática de exercícios que utilizam o Canto tendem a melhorar a afinação e a 

memorização assim como ajudam a esclarecer diferentes pormenores técnicos. 

 

No caso de uma “mudança de posição” o aluno pode cantar a nota seguinte, para 

visualizar auditivamente para onde deve mudar. Além de a probabilidade de acertar ser 

maior, este exercício dará origem a uma autocorreção automática. (Professora Katerina 

Mikusova, em resposta à pergunta nº3 do Questionário) 

 

No que diz respeito à última questão, a opinião de ambos os professores é que as 

atividades desenvolvidas durante as aulas lecionadas por mim surtiram um efeito positivo nos 

alunos uma vez que, por um lado, vim reforçar as ideias que já são implementadas pelos 

Professores Orientadores Cooperantes assim como, por outro lado, ajudei a desenvolver algumas 

das competências dos alunos. 
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5.3 Questionário feito aos Professores de Instrumento 
 

Através da implementação deste questionário procurou-se juntar informação de modo a 

tentar criar uma ideia de qual será a opinião geral dos professores em relação à Aplicabilidade 

Pedagógica do Canto no ensino de um instrumento. Para tal, este questionário foi aberto a 

professores de todos os instrumentos (cordas, sopros e percussão). 

Como se tratam de questionários nos quais uma grande parte das questões são de 

resposta aberta, não será possível resumir os resultados com recurso a gráficos, dada a 

variedade de respostas obtidas. 

Este questionário é bastante semelhante ao que foi feito aos Professores Orientadores 

Cooperantes. 

Após analisar as repostas dadas é possível concluir que, de um modo geral, os 

professores pensam que o Canto é uma ferramenta pedagógica válida, isto é, com a exceção de 

duas respostas negativas, as respostas obtidas neste questionário convergem para a ideia de 

que através do Canto é possível desenvolver muitos dos conceitos abordados nas aulas de 

instrumento  

A implementação deste tipo de práticas é tida como necessária, ou até essencial, desde o 

início da formação até aos seus graus mais avançados: “O canto é fundamental para o ensino do 

instrumento. O aluno tem uma maior perceção da afinação e a respiração. Utilizo a voz logo na 

iniciação” (professor de Violino do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, 

referente à questão nº2).  

No que diz respeito ao repertório foi possível observar uma preferência pela utilização 

deste recurso em peças e estudos mas, a grande maioria dos professores inquiridos admite que 

é possível fazê-lo em todo o tipo de repertório.  

As respostas destes dois professores são bastante ilustrativas deste tipo de pensamento: 

 

Em qualquer um pois em todos eles o processo de Cantar ajuda na afinação e 

consciencialização das melodias e intervalos (professor de Clarinete do Conservatório de 

Música Calouste Gulbenkian de Braga, referente à questão nº3).  
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Numa fase inicial (iniciação) em todo o repertório, a partir do 5º grau a altura dos sons 

está mais interiorizada e acho mais importante utilizar a voz só nos estudos e peças 

(professor de Trompete no Conservatório de Música do Porto, relativo à questão nº3). 

 

A consciência de que a utilização destas estratégias é benéfica para os alunos está bem 

marcada em algumas das respostas. 

 

Acho que é importante que os alunos tenham, em algum momento da sua aprendizagem, 

aulas de instrumento que utilizem o canto como prática pedagógica, pois creio que 

ajudará a desenvolver vários aspectos técnicos e musicais que contribuirão para uma 

aprendizagem musical mais rica e completa (professor de Trompete do Conservatório de 

Música de Barcelos, referente à questão nº 5).  

 

Este processo de aprendizagem é essencial para todos os alunos, mas mais pertinente 

para os alunos com maiores dificuldades rítmicas e melódicas. Este elemento e de grande 

importância pois só com ele se consegue ter uma total compreensão do conteúdo (Texto) 

musical (professor de Violoncelo da Escola de Música da póvoa de Varzim, referente à 

questão nº 5). 

 

Uma grande parte dos conceitos mencionados pelos professores inquiridos foram já 

referidos ao longo deste relatório. 

 

O canto confirma a existência de audiação de tudo o que o aluno toca. No Contrabaixo, 

sobretudo quando há grandes saltos, é difícil encontrar a nota certa. Como o aluno tem de 

andar à procura, o canto garante que saiba de antemão aquilo que procura (professor de 

Contrabaixo no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, referente à 

questão nº6). 

 

As vantagens do Canto neste contexto é que permite ao aluno interiorizar certos aspetos 

do repertório, como ritmos, leitura das notas, dinâmica, entre outras. Uma das grandes 

vantagens é a noção de afinação que o aluno trabalha com o exercício do canto, essencial 
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para o seu desenvolvimento no estudo do instrumento (professor de Violeta no 

Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, referente à questão nº6). 

 

 Foram também referidos outros conceitos próprios do ensino de instrumentos de sopro, 

isto é, foi referido nos questionários que o Canto pode ser utilizado para trabalhar a sustentação 

da coluna de ar, necessária para que aconteça som, assim como para trabalhar problemas 

ligados à respiração: “Desenvolve a leitura entoada, reforçando a definição intervalar da 

afinação, tratando-se de um instrumento de sopro é fulcral para a componente respiratória e 

controle de coluna de ar” (professor de Tuba da ARTAVE, referente à questão nº6). 

Na questão nº4 foi pedido aos professores que dessem um exemplo de estratégia, com 

recurso ao Canto, utilizada pelos mesmos durante as aulas. 

 

Imitação. O professor canta ou toca o trecho musical em questão e o aluno canta o 

mesmo trecho em seguida, antes de o executar no instrumento. (professor de Violoncelo 

da ARTAVE, referente à questão nº4) 

 

Cantar a nota antes de a tocar, no caso de um exercício de escalas. (professor de Piano 

na Academia de Música de Vila Verde, referente à questão nº4) 

 

Normalmente, para estudar qualquer tipo de passagem, utilizo um exercício em que os 

alunos solfejam colocando os dedos no instrumento e esse mesmo solfejo é feito com a 

entoação real das notas. (professor de Clarinete no Conservatório de Música Calouste 

Gulbenkian de Braga, referente à questão nº4) 

 

Sempre que há dificuldade em passagens com intervalos mais difíceis para o instrumento, 

com a ajuda do piano, o aluno canta e depois reproduz no instrumento. (professor de 

trompete no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, referente à questão 

nº4) 
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6. Conclusão 
 

Quando iniciei esta etapa da minha formação, o Mestrado em Ensino de Música na 

vertente de instrumento – Violoncelo, o meu objetivo principal era de amadurecer a ideia que 

tinha sobre o que é ser Professor. Na altura esta ideia era muito limitada uma vez que a minha 

experiência enquanto docente era muito reduzida. Após todos estes anos e através das várias 

experiências e desafios que me foram impostos ao longo deste caminho, possuo agora uma 

ideia muito mais alargada daquilo que eu quero ser, enquanto docente. Ser professor é muito 

mais do que ensinar, é ser responsável pela formação de alguém que depende de nós para 

chegar mais longe, é ter a possibilidade de fazer a diferença na vida dessa pessoa, é aprender 

com quem ensinamos.  

A fase final deste Mestrado, Estágio Profissional e subsequente Relatório Final de Estágio, 

foi decisiva para a definição da minha postura enquanto professor. A observação de aulas deu-

me a oportunidade de aprender muito sobre a dinâmica de uma sala de aula em diferentes 

contextos, nomeadamente, aulas individuais e de grupo, assim como a parte mais prática, a de 

lecionação das aulas, deu-me a possibilidade de experimentar novas metodologias. Como tal, 

devo desde já classificar como positiva a minha experiência enquanto aluno deste mestrado. 

Através desta intervenção fui capaz de testar algumas das estratégias recolhidas durante a 

pesquisa da literatura relacionada com este tema. Estas revelaram-se realmente eficazes 

contribuindo, deste modo, para os bons resultados atingidos pelos alunos. Mais ainda, as 

estratégias idealizadas por mim também se revelaram deveras eficazes, sendo que os alunos 

foram capazes de atingir um nível de performance bastante elevado. Neste âmbito, as 

competências nas quais mais se evidenciou a evolução destes alunos foram a musicalidade, a 

memória, a clareza rítmica, a organização técnica da mão esquerda e a capacidade vocal dos 

alunos. 

Pôde também observar-se um aumento da motivação dos alunos, principalmente no 

contexto do ensino em grupo. Com a introdução de momentos lúdicos e do carácter mais 

cooperativo entre os alunos foram eliminados os momentos mortos da aula, o que veio contribuir 

para o melhor aproveitamento do tempo de aula, um maior nível de concentração por parte dos 

alunos e, por conseguinte, um melhor rendimento dos mesmos durante os períodos letivos. 
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Após a fase de aplicação das estratégias, nas aulas lecionadas, tornou-se necessário 

perceber até que ponto estas tiveram o efeito esperado e, para isso, foram feitos questionários 

aos professores e alunos intervenientes neste projeto com o objetivo de recolher essa mesma 

informação. Depois de uma análise cuidada destes dados, pôde concluir-se que tanto os alunos 

como os professores inquiridos ficaram satisfeitos com os resultados, sendo que os alunos 

demonstraram um conhecimento mais profundo sobre este tema. 

Para além dos questionários feitos aos Professores Orientadores Cooperantes, o Professor 

Jaroslav Mikus e a Professora Katerina Mikusova, também foram realizados questionários a 

vários professores de diferentes instrumentos e instituições, com o objetivo recolher opiniões 

diversas sobre esta prática, com origem em contextos completamente diferentes dos estudados 

durante o Estágio. Após a análise dos mesmos pude verificar que estas opiniões são muito 

favoráveis, isto é, muitos dos professores inquiridos utilizam, com frequência, o Canto como 

ferramenta facilitadora do processo ensino/aprendizagem. 

Podemos então afirmar que, de um modo geral, a escolha de estratégias assim como a 

sequente aplicação das mesmas, quer seja ao nível da recolha de dados, da planificação das 

aulas ou da idealização de exercícios, concorreu para os bons resultados obtidos pelos alunos 

durante esta intervenção. Deste modo, poderemos afirmar que o Canto é, realmente, uma 

ferramenta potenciadora do processo ensino/aprendizagem do violoncelo, assim como de outros 

instrumentos, como demonstrado através da observação direta e expresso nos resultados 

obtidos nos questionários. 
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8. Anexos  
 

Anexo 1 – Pedido de autorização aos Encarregados de Educação para a 
 

 

Exmo./a Sr./a Encarregado/a de Educação, 

 

O meu nome é André Carriço e atualmente frequento o Mestrado em Ensino de Música na 

Universidade do Minho. 

 Neste âmbito estou a realizar um estudo sobre a Aplicabilidade Pedagógica do Canto no Ensino 

do Violoncelo e, para o desenvolvimento desta investigação, necessito de aplicar dois 

questionários aos alunos com os quais estou a fazer o estágio.  

Solicito assim a sua autorização para que o seu/sua educando/a participe neste estudo.  

Saliento que os dados de todos os inquéritos serão anónimos e apenas usados para o propósito 

da investigação estando garantida a total privacidade dos participantes.  

Ofereço ainda a minha inteira disponibilidade para prestar qualquer esclarecimento sobre 

dúvidas que possam surgir. 

Na expectativa de uma resposta favorável, agradeço desde já a sua colaboração e 

disponibilidade. 

 André Carriço 

(a_carriço@hotmail.com) 

_________________________________ 

 

Eu, ______________________________________________________ Encarregado/a de 

Educação do aluno/a ________________________________________________, 

autorizo o meu educando/a a participar nos questionários anónimos acima referidos inseridos 

na investigação acima apresentada pelo professor André Carriço. 

 

Data:____/____/2014 

__________________________________________ 

(Assinatura do Encarregado/a de Educação) 
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Anexo 2 – Questionário Inicial aos alunos 
 

 

Nome:_____________________________________________ Idade: ____ Grau:___ 

 

Questionário inicial sobre a utilização do Canto no estudo do Violoncelo  

O questionário que se segue insere-se no plano de intervenção da Unidade 

Curricular de Estágio Profissional do Mestrado em Ensino de Música da 

Universidade do Minho. Marca com um X as opções que pretendes selecionar. 

 

1. Com que frequência utilizas o Canto como ferramenta de estudo no teu dia-

a-dia?  

 Sempre. 

 Muitas vezes. 

 Poucas vezes 

 Apenas quando o professor obriga. 

 Nunca 

 Outro:_____________________________________________________ 

 

2. Consideras que esta ferramenta de trabalho é essencial para o teu estudo? 

 

 Sim 

 Não 

 

2.1  Justifica a tua seleção: 

 

3. Em média, quanto tempo do teu estudo é investido em exercícios que 

envolvam cantar? 

 Todo o meu estudo é feito a cantar. 

 Outro:_____________________________________________________ 
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4. De entre as seguintes vantagens da utilização desta ferramenta, qual/quais 

sentes que mais se evidenciam: 

 Torna a memorização mais fácil. 

 Clarifica todas as passagens esquematizando-as. 

 Ajuda a melhorar a afinação. 

 Ajuda a definir as ideias musicais. 

 Dá mais confiança enquanto toco. 

 Ajuda a manter a concentração. 

 Outro:_____________________________________________________ 

 

5. Costumas cantar durante as aulas de instrumento? 

 Sim. 

 Não. 

 

5.1 Em que secção do teu programa costumas aplicar o Canto? (seleciona 

apenas uma opção ou várias se achares pertinente) 

 Escalas 

 Estudos  

 Peças 

 

5.2 Dá um exemplo de exercício que tenhas feito durante as aulas. 

 

5.3 Costumas utilizar os exercícios feitos nas aulas durante o teu estudo? 

 Sim 

 Não 

 Outro:_____________________________________________________ 
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Anexo 3 - Questionário final aos alunos 
 

 

Nome:_____________________________________________ Idade: ____ Grau:___ 

 

Questionário Final sobre a utilização do Canto no estudo do Violoncelo  

O questionário que se segue faz parte do Plano de Intervenção da Unidade 

Curricular de Estágio Profissional do Mestrado em Ensino de Música da 

Universidade do Minho. Marca com um X as opções que pretendes selecionar. 

 

1. Com que frequência utilizas o Canto como ferramenta de estudo no teu 

dia-a-dia?  

 Sempre. 

 Muitas vezes. 

 Poucas vezes 

 Apenas quando o professor obriga. 

 Nunca 

 Outro:_____________________________________________________ 

 

 

2. Consideras que esta ferramenta de trabalho é essencial para o teu estudo? 

 

 Sim 

 Não 

 

       2.1.   Justifica a tua seleção: 

 

3. Em média, quanto tempo do teu estudo é investido em exercícios que 

envolvam cantar? 

 Todo o meu estudo é feito a cantar. 

 Outro:_____________________________________________________ 
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4. Sentes uma mudança nos teus hábitos de estudo após a intervenção 

realizada por mim durante as aulas? 

 Sim 

 Não 

 

5. Qual a maior diferença? (responde apenas se selecionaste a opção SIM na 

pergunta anterior) 

 

6. Após as aulas lecionadas por mim, qual é a tua opinião sobre a 

importância do Canto para o estudo do violoncelo, quer este seja durante o 

período de aulas ou durante o tempo de estudo individual. 
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Anexo 4 – Questionário aos Professores Orientadores Cooperantes 
 

Questionário sobre a aplicabilidade pedagógica do Canto 

no ensino de um instrumento 

 

Este questionário faz parte de um estudo que visa analisar o potencial pedagógico 

do canto no ensino do instrumento. Uma vez que é uma prática sobre a qual não há 

ainda muita bibliografia pretende-se, através deste questionário traçar um panorama 

geral da opinião dos professores sobre a validade pedagógica da utilização do canto nas 

respetivas aulas. 

 

Instrumento que leciona:  

Instituição onde leciona: 

 

 

1. A partir de que estágio de aprendizagem (Iniciação, 1º grau, etc.) utiliza o Canto, 

enquanto ferramenta de ensino, nas suas aulas? Justifique a sua resposta. 

 

 

2. Em que género de repertório considera mais importante aplicar este tipo de processo: 

escalas, estudos ou peças? Justifique a sua resposta. 

 

3. Para o caso de utilizar o Canto como ferramenta de ensino nas suas aulas, dê um 

exemplo de exercício no qual este esteja inserido. 
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4. De forma geral, qual é a importância que dá a este tipo de prática no seu método de 

ensino?  

 

5. Quais considera ser as principais vantagens que advêm da utilização do Canto como 

uma ferramenta no ensino de um instrumento? 

 

6. Acha que as atividades desenvolvidas durante as aulas lecionadas por mim surtiram um 

efeito positivo ou negativo nos alunos? Em que aspetos? 
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Anexo 5 – Questionário aos professores de Instrumento 
 

Questionário sobre a aplicabilidade pedagógica do Canto 

no ensino de um instrumento 

 

Este questionário faz parte de um estudo que visa analisar o potencial pedagógico do 

canto no ensino do instrumento. Uma vez que é uma prática sobre a qual não há ainda muita 

bibliografia pretende-se, através deste questionário traçar um panorama geral da opinião dos 

professores sobre a validade pedagógica da utilização do canto nas respetivas aulas. 

 

Instrumento que leciona:  

Instituição onde leciona: 

 

1. Tem como costume utilizar o Canto como parte integrante do seu método de ensino? 

 

 

2. Em caso de ter respondido afirmativamente à questão anterior, refira a partir de que 

estágio de aprendizagem (Iniciação, 1º grau, etc.) utiliza o Canto, enquanto ferramenta 

de ensino, nas suas aulas. Justifique a sua resposta. 

 

 

3. Em que género de repertório considera mais importante aplicar este tipo de processo: 

escalas, estudos ou peças? Justifique a sua resposta. 

 

4. Para o caso de utilizar o Canto como ferramenta de ensino nas suas aulas, dê um 

exemplo de exercício no qual este esteja inserido. 
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5. De forma geral, qual é a importância que dá a este tipo de prática no seu método de 

ensino?  

 

6. Quais considera ser as principais vantagens que advêm da utilização do Canto como 

uma ferramenta no ensino de um instrumento? 
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