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Título:  A aula de orquestra como laboratór io para a cr iat iv idade. 

Resumo 

Ao longo das últimas décadas, vários autores e pedagogos têm vindo a advertir para a 

necessidade de se dar uma maior ênfase ao desenvolvimento de competências criativas no ensino da 

música, nomeadamente à capacidade de improvisar e de criar. No entanto, o ensino da música 

convencional continua a seguir as linhas orientadoras do paradigma do século XIX, promovendo um 

ideal de formação e de carreira – instrumentistas intérpretes – através da aprendizagem de um 

conjunto de obras musicais, consideradas artisticamente “superiores”, que fazem parte do nosso 

legado histórico. Baseada na minha própria experiência empírica, enquanto aluna, professora e 

violoncelista profissional, verifico frequentemente que os alunos recebem uma formação que lhes 

permite tornarem-se bons instrumentistas, ficando no entanto por desenvolver outro tipo de 

competências igualmente importantes, que se prendem com o seu desenvolvimento integral enquanto 

músicos, nomeadamente ao nível da criatividade, da criação musical, da capacidade de improvisação, 

de concepção musical e de adaptação a diferentes contextos artísticos. 

Este Relatório de Estágio descreve o Projeto de Intervenção Pedagógica Supervisionada, 

desenvolvido no âmbito do Estágio do Mestrado em Ensino da Música da Universidade do Minho. O 

projeto foi implementado num contexto de aulas de conjunto (aulas de orquestra de cordas) de uma 

turma de 7º ano de uma escola profissional de música, e teve como principais objetivos: (1) verificar os 

hábitos criativos dos alunos; (2) promover o desenvolvimento da criatividade musical, através de 

atividades de criação em tempo real, no contexto de prática instrumental em conjunto; (3) avaliar o 

impacto das atividades desenvolvidas no contexto. 

Através da análise dos dados recolhidos ao longo do projeto de intervenção pedagógica, foi 

possível concluir que, à medida que vão crescendo, e quantas mais influências recebem do contexto de 

aprendizagem no qual estão inseridos, os alunos vão perdendo os hábitos criativos que tinham 

naturalmente quando eram mais jovens, adotando uma postura mais rígida, “séria” e convergente, 

relativamente à sua aprendizagem. Após a intervenção, verificou-se que os alunos consideraram as 

atividades desenvolvidas não só divertidas, mas também significativas e libertadoras, o que sugere que 

haveria benefício em cultivá-las mais em contexto escolar. 

Palavras-chave: Criatividade; Processos criativos; Laboratório criativo; Projeto de intervenção. 
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Tit le:  The orchestra c lass as a creat ive lab. 

Abstract 

Over the past decades, several authors and educators have come to draw the attention to the 

need to emphasise the development of creative skills in music education, which includes the ability to 

improvise and to create. However, the conventional music education programmes continue to follow the 

guidelines of the 19th Century paradigm, promoting an ideal of training and career – interpreters 

instrumentalists – by learning a set of musical works, considered artistically superior, which are part of 

our historical legacy. Based on my own empirical experience as a student, teacher and professional 

cellist, I often observe that despite the fact that students receive a training which allows them to 

become proficient instrumentalists, they never get to develop other equally important skills, which relate 

to their integral development as musicians, particularly in terms of creativity, musical creation, 

improvisation, musical conceptualization and adaptation to different artistic contexts. 

This internship report describes the intervention project, which was developed within the scope 

of the practicum of the Teacher Training Practice Component of Minho University Master Programme in 

Music Teaching. The project was implemented in a string orchestra class, constituted by 7th grade 

students of a specialist music school. Its main goals were: (1) to verify students’ creative habits; (2) to 

promote the development of musical creativity through creative activities, in the context of instrumental 

group practice; (3) to assess the impact of the activities on the students. 

By analysing the data collected during the project, one can conclude that students used to have 

natural creative habits as young children, but they start to loose them as they grow older and get 

gradually more exposed to influences from the learning context, becoming more stern and convergent 

with respect to their learning process. After the intervention, it was observed that students considered 

the activities developed not just fun, but also meaningful and liberating, which suggests that their 

implementation in schools would be beneficial.  

 
 

 

Key-words: Creativity; Creative Processes; Creative Lab; Intervention project. 
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Creativity is the cultural equivalent of the process of 

genetic changes that result in biological evolution, where 

random variations take place in the chemistry of our 

chromosomes, below the threshold of consciousness. 

 M. Csikszentmihalyi (1996) 
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I .  INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Estágio pretende descrever o Projeto de Intervenção Pedagógica 

Supervisionada, desenvolvido no âmbito do Mestrado em Ensino da Música da Universidade do Minho. 

O projeto foi implementado nas aulas de orquestra de cordas da turma de 7º ano do Curso Básico de 

Instrumentista de Cordas, da ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave. 

1.1  Temática e mot ivações 

A temática que serviu os propósitos do Projeto de Intervenção desenvolvido, incide no 

desenvolvimento da criatividade musical, no contexto das aulas de conjunto, neste caso, as aulas de 

orquestra de cordas. 

Como violoncelista, a minha formação começou numa escola profissional de música, onde 

pude testemunhar na primeira pessoa o excelente trabalho que, ao longo dos últimos anos, tem vindo 

a ser desenvolvido na formação de músicos instrumentistas. Contudo, a minha passagem posterior por 

diferentes contextos de ensino e aprendizagem, e a minha entrada no mundo do trabalho, levaram-me 

a tomar consciência de uma certa incompletude na formação inicial dos jovens músicos, que, a longo 

prazo, poderá ter consequências negativas na sua vida e realização, tanto profissional como pessoal.  

Não raras vezes, as escolas proporcionam uma formação que permite aos jovens tornarem-se 

instrumentistas ao mais alto nível, mas unicamente direcionada para a interpretação. No entanto, há 

todo um universo de competências, absolutamente essenciais para o desenvolvimento integral dos 

alunos, que são descuradas ou deixadas para segundo plano. Algumas dessas competências prendem-

se com a criatividade, ao nível da criação musical, da improvisação, da concepção musical e da 

adaptação dos músicos a diferentes contextos artísticos.  

O meu percurso como mestranda da Universidade do Minho, veio reforçar esta minha 

convicção de que o ensino da Música é o contexto ideal para se desenvolver uma dimensão mais 

holística da formação dos alunos, valorizando e incentivando o seu potencial criativo. A sociedade atual 

enfrenta grandes desafios, que só poderão ser inteligente e sensivelmente ultrapassados se pudermos 

contar com cidadãos criativos e com um forte sentido de identidade.  

Nesta perspectiva, a minha intervenção pedagógica, pretendeu ser um humilde contributo para 

complementar o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido neste contexto.  
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O contexto escolhido para a implementação do projeto de intervenção, foi o contexto das aulas 

de conjunto (neste caso, a aula de orquestra de cordas), por ser mais flexível e propício à criação de 

uma dinâmica mais lúdica, colaborativa e informal no processo de aprendizagem. Nas aulas em grupo, 

o professor pode facilmente adoptar um formato de workshop/oficina, transformando as aulas em 

verdadeiros laboratórios de experiências sonoras. 

A intervenção pedagógica foi sustentada por uma investigação prévia e sistemática sobre 

criatividade musical e processos criativos como a improvisação e a criação musical. Foram ainda 

realizadas duas entrevistas semiestruturas aos alunos intervenientes – a primeira, anterior à 

implementação do projeto, pretendeu apurar os hábitos criativos dos alunos, de maneira a melhor 

adaptar as estratégias e as atividades ao contexto pedagógico em questão; a segunda, na fase final do 

projeto, teve por objetivo avaliar o impacto das atividades desenvolvidas – e uma entrevista pós-

intervenção ao professor cooperante. 

1.2 Estrutura geral  do relatór io 

O presente Relatório encontra-se dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo, com um 

propósito introdutório, apresenta a temática e as motivações pessoais e profissionais para a sua 

abordagem. O segundo capítulo, respeitante ao enquadramento teórico, apresenta uma breve revisão 

bibliográfica sobre a temática abordada, pretendendo trazer à reflexão e discussão a importância da 

criatividade no desenvolvimento do indivíduo no geral, e particularmente do músico, assim como o seu 

valor e contributo para a construção de uma sociedade e de um mundo mais justos e equilibrados. O 

terceiro capítulo é dedicado à caracterização do contexto onde decorreu a intervenção pedagógica 

(instituição e intervenientes, nos contextos das aulas individuais e de conjunto). No quarto capítulo é 

apresentado o plano geral da intervenção, com a definição da problemática, os seus objetivos, a 

metodologia utilizada e as fases em que se dividiu o processo de intervenção. Neste capítulo são ainda 

apresentadas as atividades e estratégias pedagógicas desenvolvidas e os seus objetivos específicos, 

assim como alguns exemplos de planificações dessas mesmas atividades nas aulas lecionadas. No 

quinto capítulo são apresentados, analisados e discutidos os resultados decorrentes da intervenção. O 

sexto e último capítulo, respeitante às considerações finais, apresenta uma breve reflexão sobre a 

pertinência da temática desenvolvida, à luz das exigências e desafios do mundo atual. Finalmente 

apresentam-se as referencias bibliográficas e os anexos que auxiliaram a elaboração do presente 

Relatório. 
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I I  – ENQUADRAMENTO TEÓRICO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

2.1 Cr iat iv idade: breve panorâmica do desenvolv imento do concei to ao longo do 

tempo 

A criatividade é um atributo nato ao ser humano, que lhe tem permitido, ao longo dos séculos, 

não só alterar o mundo em que vive, mas também adaptar-se às alterações que vão ocorrendo à sua 

volta, e sobre as quais não tem controle, produzindo novas ideias, conceitos, invenções, obras de arte 

(Andreasen, 2011, ¶ 1).  

No mundo ocidental, a criatividade esteve associada à inspiração divina, até à Renascença 

(Smith, 2012, p. 2). Segundo o mesmo autor, o conceito de uma força criativa externa, de origem 

divina, estava presente quer na Grécia quer na Roma Antigas; para os Gregos, esta força era o 

“daemon”, para o Romanos era o “genius”. Já na tradição Judaico-Cristã, o poder criativo pertence 

única e exclusivamente a Deus, e tudo quanto os humanos possam criar será apenas uma expressão 

ou reflexo da obra de Deus. No entanto, no Oriente, as tradições hindus, confucionistas e taoistas veem 

desde sempre o processo criativo como uma descoberta, um mimetismo (ibid.). 

Durante o século XVIII, a criatividade começou a ser associada à imaginação. Enquanto 

Thomas Hobbes considerava a imaginação um elemento essencial à cognição humana, William Duff 

identificou a imaginação como uma qualidade do génio, fazendo uma separação entre talento 

(produtivo, mas pouco inovador) e génio (Smith, 2012, p. 3). No entanto, foi só a partir do século XIX 

que a criatividade começou a ser encarada como objeto de estudo, ganhando força na segunda 

metade do século XX. 

Entretanto, vários estudos sobre criatividade têm surgido nas últimas décadas, tentando 

perceber o fenómeno criativo segundo diferentes perspetivas – psicológica, cognitiva, educacional, 

filosófica, tecnológica, teológica, sociológica, etc. – de forma a apurar se existe relação entre 

criatividade e inteligência, criatividade e personalidade, criatividade e saúde mental; quais os processos 

mentais e neurológicos envolvidos nas atividades criativas; de que forma a criatividade está relacionada 

com o consciente e o inconsciente; de que forma se pode potenciar a criatividade no processo de 

ensino – aprendizagem; como utilizar os recursos criativos pessoais dos alunos, de maneira a tornar o 

processo de aprendizagem mais eficiente e devidamente adaptado às necessidades individuais (Smith, 

2012, p. 1; Andreasen, 2011). 
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2.1.2 Cognição cr iat iva 

Tradicionalmente associamos criatividade à inteligência e à ideia de “génio criativo”. O próprio 

fato de usarmos a palavra “génio” para caraterizar pessoas extremamente criativas, por um lado, e 

pessoas extremamente inteligentes, por outro, leva-nos a partir do pressuposto de que pessoas muito 

inteligentes são também muito criativas, e de que a criatividade é uma capacidade acessível apenas a 

uma minoria de pessoas excecionalmente talentosas. No entanto, um estudo realizado por Lewis 

Terman, em 1921, veio questionar esta associação. No seu estudo, Terman (Andreasen, 2011, ¶ 3) 

reuniu um grupo de crianças da Califórnia, com um Q.I. entre os 135 e os 200. Essas crianças foram 

seguidas e avaliadas ao longo de várias décadas, até à idade adulta, concluindo-se que, apesar do seu 

alto Q.I., a maioria não produziu nada de significativamente criativo nas suas vidas adultas. Num 

estudo mais recente, Ward, Smith & Finke (1999, p. 190) reconhecem que a capacidade criativa está 

presente nas mais variadas atividades do dia a dia dos seres humanos, sendo por isso uma 

característica normativa da cognição humana. 

Assim, não obstante o facto de o fenómeno criativo pressupor a criação de algo inovador e 

com valor e/ou utilidade, este fenómeno pode ser analisado segundo duas dimensões – a originalidade 

da ideia no contexto social e a originalidade da ideia no contexto individual (Graham, 1998; Boden, 

2001). A terminologia utilizada para estas duas dimensões varia, segundo os autores: Boden (Smith, 

2012, p. 2) distingue criatividade histórica – “h-creativity” (algo historicamente novo, como por 

exemplo as descobertas científicas ou as grandes obras de arte), de criatividade pessoal ou psicológica 

– “p-creativity” (algo de inovador para o indivíduo criador); outros autores, como Kozbelt, Beghetto e 

Runco (Smith, 2012, p. 2) referem pequena criatividade – “little-c” – e grande criatividade – “big-c”. 

Segundo Boden (2004, p. 44) a criatividade histórica é, de certa forma, mais empolgante, e é 

normalmente o que as pessoas têm em mente quando falam de criatividade. No entanto, segundo a 

autora, a ideia criativa surge primeiramente no plano da criatividade pessoal; só depois do 

reconhecimento social da sua originalidade e valor é que a ideia passa para o plano da criatividade 

histórica.  

Apesar de certos indivíduos serem mais notáveis na sua produção criativa do que outros, 

alguns deles chegando a realizações verdadeiramente extraordinárias, a cognição criativa, apresentada 

por Ward, Smith & Finke (1999, p. 191), rejeita a ideia de que as mentes destes indivíduos operam de 

forma diferente dos demais seres humanos. No entanto, defende que o nível que a realização criativa 
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atinge, depende de vários fatores, como: a riqueza ou flexibilidade das estruturas cognitivas 

armazenadas; os sistemas de memória; a motivação intrínseca; o contexto em que se está inserido; o 

valor que a sociedade envolvente atribui à inovação.  

Kaufman (2014) propõe-nos uma interessante abordagem da cognição criativa, à luz da Teoria 

do Caos. Esta teoria procura explicar os processos complexos, dinâmicos e não lineares dos sistemas 

auto-organizados (Gleick, cit. Andreasen, 2011, ¶ 17). Os sistemas auto-organizados estão presentes 

por todo o lado, em tudo aquilo que tem uma organização que, em vez de centralizada, está distribuída 

por todo o sistema. Assim, as mudanças ocorrem de forma dinâmica e espontânea, resultado da ação 

e interação de vários elementos, de forma mais ou menos aleatória e imprevisível. Sob esta perspetiva, 

Andreasen (2011, ¶ 17), apresenta-nos o cérebro humano como um sistema auto-organizado, sendo a 

criatividade uma das suas propriedades mais importantes.  

O modelo Geneplore, apresentado por Finke et. al. (1999, p. 191) sugere que o 

desenvolvimento de ideias criativas é o resultado de dois processos – o processo generativo e o 

processo exploratório. Os processos generativos geram ideias candidatas (ideias potencialmente 

criativas), e dependem dos sistemas de memória, do acesso a associações distantes e da capacidade 

de transferência analógica. Por outro lado, o processo exploratório permite avaliar e implementar as 

ideias mais promissoras (Kaufman, 2014, ¶ 21; Finke et. al.,1999, p. 191). Kaufman (2014, ¶ 21) 

sugere assim que a cognição criativa assume-se como “caos controlado”, uma vez que recorre a 

ambos os elementos do processo criativo:  

Cognition that is merely controlled is rigid and colorless. Cognition that is pure chaos 
is bizarre. But we owe some of the greatest inventions of all time to cognition that is 
both controlled and chaotic1. 

2.1.3 Processos cr iat ivos e “estado de f luxo” 

Lendo as conclusões de diversos estudos sobre criatividade, percebemos que as ideias 

criativas e inovadoras surgem muitas vezes como um insight – uma inspiração / iluminação. Elas 

ocorrem repentinamente, de forma imprevisível, tornando o fenómeno difícil de investigar. Contudo, 

Andreasen (2011, ¶ 10) diz-nos que o processo criativo não é um processo consciente, mas que surge 

do inconsciente. Já nos anos 60, Koestler (Fink et. al., 1999, p. 194) sugeriu que o pensamento 

consciente, principalmente na forma de linguagem, pode inibir o inconsciente de formar as ligações 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “A cognição que é apenas controlada, é rígida e incolor. A cognição baseada no puro caos é bizarra. Contudo, algumas das maiores invenções de todos 
os tempos são fruto de uma cognição que é simultaneamente controlada e caótica”. (Tradução da autora) 
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que estão na origem dos insights. De um modo geral, o insight ocorre quando a pessoa está num 

estado dissociativo, aparentemente relaxado, em que os pensamentos fluem livremente pela mente. No 

entanto, do ponto de vista neurológico, o cérebro está extremamente ativo, a estabelecer ligações e a 

fazer associações (Andreasen, 2011, ¶ 10). O insight surge então como um momento de total clareza 

quando, de acordo com Schilling (Kaufman, 2014, ¶ 4), é feita uma associação atípica e o cérebro 

encontra um atalho na rede de representações semânticas. 

O nosso cérebro é dominado por duas forças distintas e opostas que se equilibram, de maneira 

a permitirem a nossa sobrevivência: a força criativa – que nos impele para a descoberta do 

desconhecido, para a busca pela novidade, e a entropia – a busca de prazer no conforto, quando 

estamos em modo de “poupança de energia” (Csikszentmihalyi, 1996, p. 109). A força predominante 

parece variar de indivíduo para indivíduo, dependendo de fatores genéticos, mas também das 

experiências e contextos de vida.  

Numa série de entrevistas realizadas a um grupo bastante heterogéneo de criativos (químicos, 

escritores, músicos, arquitetos, historiadores, sociólogos), Csikszentmihalyi (1996, p. 107), conclui que 

a principal característica, comum a todas estas pessoas, é o fato de todas elas gostarem daquilo que 

fazem. O que as move não é o desejo de fama ou de poder económico, mas sim a oportunidade de 

fazerem aquilo que elas mais gostam. Csikszentmihalyi refere ainda que, apesar de muitas vezes as 

experiências envolverem um elevado grau de risco e de dificuldade, a perspetiva de descobrir e 

aprender algo de novo é fortemente valorizada. A atividade na qual se está envolvido tem um valor 

intrínseco e é compensadora por si mesma. 

Um dos primeiros modelos que tentou descrever o processo criativo, foi apresentado por 

Graham Wallas, no seu Art of Thought (1926). Wallas, (Smith, 2012, p. 35) descreve cinco estádios do 

processo criativo: 

1. preparação (trabalho preparatório sobre um problema; exploração da dimensão do 

problema); 

2. incubação (o problema é interiorizado no inconsciente; aparentemente nada está a 

acontecer); 

3. intimação (o indivíduo sente que está próximo de uma resposta); 

4. iluminação (a ideia criativa irrompe); 

5. verificação (a ideia é conscientemente verificada, elaborada e aplicada). 
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Por outro lado, o processo criativo de Csikszentmihalyi (Allison, 2005, p. 33), apesar de similar, 

reconhece apenas quatro momentos: 

1. fase de preparação (encontro com o problema ou desafio); 

2. fase de incubação (o subconsciente continua a trabalhar sobre o desafio, sem a pessoa 

pensar diretamente nele); 

3. momento de “iluminação” (a ideia criativa surge); 

4. fase de verificação (a ideia é avaliada e desenvolvida numa resposta compreensível para os 

outros). 

O momento de “iluminação”, é um momento de absoluta motivação, em que a pessoa está 

totalmente imersa no que está a fazer no momento presente, e onde se sente em total harmonia 

consigo mesma, absolutamente capaz de concretizar a atividade. Neste estado, também denominado 

de “fluxo”, as emoções estão canalizadas e em sintonia com a atividade, despertando um sentimento 

de alegria espontânea, ou transcendência (Csikszentmihalyi, cit. Allison, 2005, p. 33). O processo de 

descoberta inerente ao ato de criação de algo novo, é uma das atividades mais apreciadas e 

motivadoras para os seres humanos. Assim, quando envolvido numa experiência deste género, o 

indivíduo entra no referido “estado de fluxo” (Csikszentmihalyi, 1996, p. 110), em que tudo parece 

acontecer sem esforço, num estado elevado de consciência e de foco, semelhante aos momentos em 

que as crianças estão a brincar, completamente absorvidas pelo que estão a fazer no momento.  

Csikszentmihalyi (1996, p. 111) reconhece nove características principais do estado de fluxo:  

1. claridade dos objetivos ao longo do processo – ao contrário do que acontece na 

maior parte das situações do dia a dia, em que nos deparamos com possibilidades muito 

contraditórias, no estado de fluxo o indivíduo sabe exatamente o que fazer a seguir; 

2. feedback imediato à ação – existe critério de autoavaliação, não havendo 

necessidade de uma avaliação externa; 

3. equilíbrio entre o desafio e as capacidades pessoais – o indivíduo sente que as suas 

capacidades estão à altura do desafio, aceita os riscos, ultrapassa a barreira da entropia;  

4. interligação entre a ação e a consciência – a pessoa está completamente imersa na 

atividade; 

5. concentração total no momento presente – o indivíduo pensa apenas no que é 

relevante para a atividade; 



	  

	   8	  

6. não há medo de falhar – sensação de estar em controle total;  

7. autoconsciência desaparece – ao contrário do que acontece no dia a dia, onde a 

consciência do “eu” se torna um fardo (pensamos constantemente no que os outros pensarão 

de nós e estamos num alerta constante, para que nos possamos defender de eventuais 

críticas), no estado de fluxo não há espaço para o ego. Depois de uma experiência em estado 

de fluxo, é comum as pessoas sentirem que ultrapassaram o seu ego e que experimentaram 

uma ligação com uma entidade maior. A experiência atinge, por vezes, dimensões quase 

espirituais; 

8. sensação distorcida do tempo – o tempo parece que se move, tanto parece que 

acelera como desacelera; 

9. atividade autotélica – a atividade encerra em si mesma o sentido da sua existência; 

é um fim em si mesma, independentemente de qualquer tipo de recompensa externa. 

Podemos assim dizer que a “teoria do fluxo” de Csikszentmihalyi (2014, p. 477) se baseia na 

simbiose entre o desafio que determinada atividade representa, e as capacidades que o indivíduo tem 

para concretizar essa mesma atividade. Para que esta simbiose exista, tem que haver uma constante 

atualização, ora dos desafios, ora das capacidades individuais – um desafio abaixo das capacidades 

poderá provocar aborrecimento, ao passo que um desafio acima das capacidades poderá desencadear 

ansiedade. Desta forma, as experiências que proporcionam estados de fluxo não podem ser repetidas, 

mas sim recriadas. É nesta interação entre ansiedade e aborrecimento (para combater o 

aborrecimento, aumentamos o desafio; para combater a ansiedade, aumentamos as capacidades) que 

acontece o desenvolvimento do indivíduo (Csikszentmihalyi, 2014, p. 28). 

Csikszentmihalyi (1996, p. 123) clarifica que “estado de fluxo” não é sinónimo de estado de 

felicidade. O estado de fluxo pressupõe a ausência de todo o tipo de distrações, que sejam irrelevantes 

para a atividade na qual se está imerso. No entanto, a felicidade poderá surgir após um estado de 

fluxo. O autor enfatiza ainda a questão de que as atividades que nos dão prazer, não levam 

necessariamente ao estado de fluxo – prazer gera dependência, que por sua vez nos leva à entropia 

(contrária à força criativa). As experiências que nos proporcionam estados de fluxo são complexas, 

levando-nos sempre a novos desafios que nos proporcionam crescimento pessoal e cultural. 
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2.2 O contr ibuto de uma educação musical 2  cr iat iva para o desenvolv imento do 

indiv íduo e da sociedade 

No início do século XX, J. P. Guilford defendeu a ideia de que a criatividade está associada à 

capacidade de atingir um alto nível de pensamento divergente. Entendido como a capacidade de dar 

um grande número de respostas a um problema, de criar opções, este tipo de pensamento difere de 

pensamento convergente, que se caracteriza por uma forma prática de decidir entre as alternativas 

existentes, aplicando uma série de passos que levarão a uma resposta a determinado problema 

(Smith, 2012, p. 4; Andreasen, 2011). Daí ser fulcral que a criatividade ocupe um lugar de destaque 

na educação. 

Para demonstrar a importância de o sistema de ensino contemplar o desenvolvimento de 

competências criativas, Henriques & Ferreira (2011, p. 5) referem Winnicott e a sua teoria do 

desenvolvimento, segundo a qual a criatividade, para além de determinante na construção da 

identidade pessoal, é intrínseca à natureza humana, sendo a infância a fase de desenvolvimento em 

que o potencial criativo mais favorece a constituição de uma identidade pessoal. Os autores (2011, p. 

1) observam ainda que a criatividade é um conceito cada vez mais emergente em contextos sociais e 

económicos. Numa sociedade onde cada vez mais somos confrontados com desafios aos mais 

variados níveis, as competências criativas têm-se tornado um importante requisito, transversal ao 

exercício de qualquer profissão. Por este motivo, Sir Ken Robinson (Henriques & Ferreira, 2011, p. 7) 

afirma que  

[t]odos os sistemas educativos do mundo estão a ser alvo de reforma, porque o 

modelo tradicional do sistema de ensino — onde o processo é linear, com um trajeto 

que começa na pré-escola e termina na Universidade; e onde o currículo, pré-

formatado e pouco dinâmico, é composto por um sistema hierárquico de disciplinas 

— está a começar a mostrar sinais de inadaptação às necessidades da sociedade 

atual e, por isso, começa a ser posto em causa. 

Contudo, o sistema educativo, do qual o ensino da música não se pode dissociar, continua a ser 

predominante tradicionalista, baseado no pressuposto de que existe um conjunto de conhecimentos, 

sequenciados segundo o grau de dificuldade, importância e utilidade, que deverão ser transmitidos aos 

alunos, pelo professor.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Entenda-se, ao longo de todo o presente trabalho, “educação musical” num sentido mais lato, que inclui a formação de músicos, quer no ensino artístico 
especializado, quer no ensino profissional. 
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No caso particular do ensino da música, continuamos presos ao paradigma herdado do século 

XIX, que cultivava a figura do solista-virtuoso. Assim, este tipo de ensino continua a promover um ideal 

de formação e de carreira – instrumentistas intérpretes, através da aprendizagem de um conjunto de 

obras musicais, consideradas artisticamente “superiores”, que fazem parte do nosso legado histórico – 

o repertório que abarca essencialmente um período histórico que vai do Barroco ao Romantismo 

(Ferreira & Vieira, 2003, p. 89). 

Apesar de bem sucedidas na formação de instrumentistas, eficientes na arte de dominar 

tecnicamente o seu instrumento, as escolas do ensino artístico especializado e profissional de música 

pecam por não contemplarem no seu currículo outro tipo de competências e conteúdos, igualmente 

importantes e fundamentais para o desenvolvimento integral do músico. Segundo Graham (1998) as 

escolas investem 95 por cento do tempo no ensino daquilo a que poderíamos chamar de “tradição 

performativa”, tal como ela é entendida pelos professores. O mesmo autor refere ainda que os alunos 

são raramente orientados no sentido de explorar o seu próprio potencial criativo de expressão, as 

opções interpretativas segundo a sua própria percepção de uma determinada obra musical. Para 

Burrows (2004, p. 2), esta forma de aprender e ensinar baseia-se em objetivos e meios para os 

alcançar muito claros e facilmente identificáveis. Os alunos são direcionados para um tipo de 

pensamento convergente (resposta única a determinado problema), e raramente têm a oportunidade 

de participar ativa e criativamente na construção do seu conhecimento (Albino, 2009, p. 32).  

Burrows (2004, p. 2) alerta-nos ainda para o facto de as políticas educativas em vigor terem 

como principal objetivo a preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Assim, a música e as 

supostas vantagens que a aprendizagem musical poderá trazer para outras áreas do conhecimento, 

nomeadamente ao nível da criatividade, servem muitas vezes como um meio para atingir outros fins, 

que não têm necessariamente que ver com Música na sua essência. O autor reitera que as sucessivas 

tentativas que vão sendo feitas no sentido de justificar a importância da educação musical à luz do 

mercado de trabalho, vão-nos afastando do verdadeiro propósito e essência da Música. A escola de 

música corre assim o risco de, em vez de proporcionar aprendizagens baseadas na criatividade e na 

alegria que advém do ato de fazer música, promover uma severa e racional conformidade, onde o 

“certo” e o “errado” estão muito bem definidos. 

Kanellopoulos (2012, p. 158) chama-nos a atenção para o facto de, na área da educação, a 

criatividade poder ser canalizada para dois diferentes tipos de trajetos – um que é positivista e 
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individualista e que incentiva à normalização, à eficácia e à toma de decisões seguras; outro que 

pretende ser um veículo de transformação social. Para o autor, a criatividade deverá ter um papel 

potencialmente subversivo contra o que chama de “automatização das decisões”, instalada nas 

práticas educativas mais tradicionais. O autor acredita que, em educação musical, processos criativos 

colaborativos, como a composição e a improvisação, são suscetíveis de promover o desenvolvimento 

da autonomia social e individual, à luz da filosofia de C. Castoriadis3. 

Na mesma linha de pensamento, Elliott 4  sugere que a educação deverá encerrar em si 

objetivos democráticos e humanísticos. Apresentando-nos a Música como uma práxis representativa da 

diversidade humana – existem várias “Músicas” para uma enorme variedade e diversidade de músicos 

e ouvintes – o autor reitera que a música é “feita com e para as pessoas”. Por este motivo, quando 

avaliamos o seu valor enquanto “produto musical” (obras musicais) devemos ter em conta todo o 

contexto em que surgem esses “produtos”, uma vez que estes incorporam e comunicam uma grande 

diversidade de significados – artísticos, emocionais, culturais, ideológicos, éticos, etc.. Sobre este 

assunto, também Maheirie (2003, p. 148) partilha a ideia de que  

[c]ompreendendo o sujeito como constituído e constituinte do contexto social no 

qual está inserido, é possível qualificar a música como uma forma de comunicação, 

de linguagem, pois por meio do significado que ela carrega e da relação com o 

contexto social no qual está inserida, ela possibilita aos sujeitos a construção de 

múltiplos sentidos singulares e coletivos.  

Por outro lado, como adverte Bowman (2010, p. 14), a música e a educação musical tanto 

podem trazer benefícios como danos – tudo depende de quem ensina o quê, quando, como e a quem.  

Both 'education' and 'music' are open concepts with multiple valid meanings that are 

relative to circumstance, and subject to change. Music education names a set of 

diverse and divergent practices that cannot really be accommodated by a single, 

unified theory, or supported by one grand foundational premise.5 (Bowman, 2010, 

p. 15) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Cornelius Castoriadis (1922-1997) foi um filósofo, ativista, economista francês, de origem grega, defensor do conceito de autonomia política. Muito 
sucintamente, Castoriadis define autonomia como a capacidade que uma sociedade ou indivíduo tem de questionar sem limites. A Política é um projeto de 
autonomia, no sentido em que é uma atividade coletiva de reflexão que visa a instituição global da sociedade (Kanellopoulos, 2012, p. 159). 
4 http://www.davidelliottmusic.com/music-matters-2nd-edition/ 
5 "’Educação" e ‘música’ são conceitos abertos, com múltiplos significados válidos, relativos a determinada circunstância e sujeitos a alterações. A 
educação musical designa um conjunto de práticas, diversas e divergentes que, na verdade, não podem ser abarcadas numa única e unificada teoria, ou 
suportada por uma premissa fundamental.” (T.A.) 
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Clements (2008, p. 4), citando Green, sugere que é tempo de valorizarmos a música pelo que 

ela é, sem preconceitos e sem hierarquias de géneros. A música, seja ela qual for, “define, representa, 

simboliza, expressa, constrói, mobiliza, incita, controla, transforma, unifica” (Wade, cit. Clements, 

2008, p. 4). Por este motivo, Bowman (2010, p. 14) afirma que a educação musical pode e deve 

assumir várias formas e orientações, que dêem resposta à multiplicidade do fazer musical e que 

reconheçam a natureza instável dos interesses e práticas humanas. O autor salienta ainda que, ao 

contrário do que é promovido pelo ensino tradicionalista, “a diferença entre musical, pré-musical e não 

musical são conceitos adquiridos, negociáveis, e que dependem mais de hábitos e de consensos 

transitórios, do que de uma essência fixa”. Portanto, “as diferenças entre as várias práticas musicais 

não significam diferenças no seu valor, apenas diferenças.”6 (Bowman, 2010, p. 3) 

Nesta perspetiva, Elliott7 sugere que os professores de música devem empenhar-se em ensinar 

música “musicalmente”, de maneira a que os alunos, independentemente da idade e do contexto 

social e educativo, possam adquirir ferramentas e competências criativas que lhes permitam 

concretizar os seus desejos e necessidades pessoais, artísticas, sociais, éticas. “(...) todas as crianças 

devem ser valorizadas como artistas. E todos os professores devem-se considerar cultivadores do 

génio8” (Fowler, cit. Bowman, 2010, p. 15). 

Desta forma, a educação musical não se limitará à perpetuação de uma única tradição 

musical. Através de uma participação musical ativa, colaborativa, com e para os outros, os alunos 

partilharão a responsabilidade de construir o seu conhecimento. A educação musical representará, 

assim, um verdadeiro contributo para o desenvolvimento integral do músico e do indivíduo, ajudando-o 

a encontrar o seu lugar e o seu valor na sociedade e na comunidade, de maneira a tornar-se um 

cidadão artístico, comprometido a atuar artisticamente em prol da justiça social. Elliot9 salienta ainda 

que uma educação musical, que se quer inclusiva e democrática, deverá promover a interculturalidade, 

através de uma constante reflexão crítica sobre os nossos preconceitos musicais, pessoais, sociais, 

culturais, políticos. A ligação do fazer musical ao contexto social e cultural, contribuirá para a definição, 

construção e preservação de um sentido de comunidade e de identificação cultural. Por outro lado, a 

associação da criatividade à capacidade de pensamento divergente, defendida por Guilford (Smith, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Citação original: “The difference between non-musical, pre-musical, and musical sounds is acquired, negotiable, more a matter of habit and transient 
consensos (...) differences among musical practices are not differences in musical value; they are just differences.” (Bowman, 2010, p. 3) 
7 http://www.davidelliottmusic.com/music-matters-2nd-edition/	  
8 Citação original: “(...) every child must be valued as an artist. And every teacher must consider himself a cultivator of genius." (Fowler, cit. Bowman, 
2010, p. 15) 
9 http://www.davidelliottmusic.com/music-matters-2nd-edition/	  
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2012, p. 4), faz com que ela seja determinante na construção do espírito crítico dos indivíduos, na 

aceitação e no respeito pela diferença. 

2.3 Processos cr iat ivos na educação musical  

Compreendida a relevância e importância do desenvolvimento do potencial criativo dos alunos 

e futuros músicos profissionais, colocam-se então as questões: a que estratégias podem os professores 

recorrer, para promover a criatividade na sala de aula? e quais os contextos mais propícios para que a 

criatividade seja cultivada? 

Segundo Ferreira & Vieira (2013, p. 88), o trabalho desenvolvido por vários etnomusicólogos e 

musicólogos, ao longo dos anos 70, levou à verificação de que, quando envolvidos em atividades 

musicais em contextos informais, os indivíduos revelavam uma forte motivação intrínseca e um 

envolvimento ativo, intuitivo e criativo, no processo musical. Por outro lado, nestes contextos, a 

aculturação musical é iniciada muito cedo, a aprendizagem acontece de forma natural e espontânea, e 

tem como finalidade a autonomia e a criatividade musical. Por este motivo, autores como Edwin 

Gordon e Lucy Green defendem a integração de práticas musicais informais, de cariz mais criativo, no 

processo de educação musical formal (Ferreira & Vieira, 2013, p. 94). 

Sawyer (2006, p. 161) enfatiza a ideia de que, considerando a música uma forma de 

comunicação, a prática musical é colaborativa por natureza. Assim, a música não deveria ser ensinada 

como uma atividade solitária, cujo objetivo central é o domínio técnico de um instrumento e a leitura de 

uma notação que serve uma tradição musical muito específica. Em vez disso, o autor sugere o recurso 

a métodos educacionais colaborativos, onde se enfatize a colaboração e interação entre o grupo e onde 

a comunicação tenha um papel central no desenvolvimento da criatividade musical. Maheirie (2003, p. 

152) destaca também o caráter coletivo da música, considerando que o “processo de criatividade do 

músico precisa ser compreendido (…) como um produto histórico-social, completamente inserido no 

tempo/espaço no qual se dá, a partir das condições objetivas do contexto, sempre mediado por um 

processo intersubjetivo”. 

Assim sendo, faz sentido que as práticas criativas sejam desenvolvidas num contexto de grupo, 

onde seja cultivado um ambiente mais lúdico e de caráter informal, possibilitando uma aprendizagem 

através da prática, da experimentação e da partilha de experiências.  
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Reconhecer os princípios básicos da teoria da aprendizagem conceptual, segundo a 

qual nada pode ser verdadeiramente aprendido senão não for experimentado; 

nenhum conceito se pode formar se não assentar num conjunto de experiências 

variadas com ele relacionadas. Naturalmente, a própria capacidade criativa tem que 

assentar em possibilidades múltiplas de experimentação criadora (Vieira, 2014, p. 

68). 

Sawyer (2006, p. 163) acredita que a prática musical em conjunto, permite a todos os alunos 

uma participação mais significativa no fazer musical, proporcionando o desenvolvimento de um 

conhecimento e compreensão musicais mais profundos. Para além de aprenderem a “mecânica” da 

música, os alunos aprendem também a ouvirem-se uns aos outros, a responderem musicalmente, de 

forma apropriada, a colaborar e comunicar em contextos sociais. 

Na perspetiva de Silva (2008, p. 23), uma das principais funções da Educação Musical é 

proporcionar aos alunos a possibilidade de explorar o mundo dos sons, sem qualquer preconceito, e 

potenciar as suas capacidades expressivas, dando voz às suas ideias musicais. Para tal, o professor 

deverá criar na sala de aula, um ambiente propício à experimentação, à invenção, à improvisação. O 

autor considera ainda fundamental que o professor incentive o aluno a assumir o risco de “ser” e de 

“fazer”, uma vez que sem risco não existe a possibilidade de criar algo de novo.  

Elliott10 considera prioritário o desenvolvimento da criatividade logo desde o início da formação, 

e propõe que todas as estratégias utilizadas sejam construtivistas por natureza. Para além de 

incentivarem à descoberta e resolução de problemas e à articulação de conhecimentos, estas 

estratégias devem incluir a geração e seleção de ideias, o planeamento, a produção de esboços, a 

aceitação de risco. Assim, um “saber fazer” musical compreensivo não se pode limitar a produzir ou 

reproduzir sons, mas deve envolver reflexão, geração e seleção de opções musicais, de maneira a 

conseguirmos resultados criativos e relevantes, quer seja numa performance, numa improvisação ou 

numa composição.  

Na sua análise dos trabalhos de Sartre e Vygotsky, Maheirie (2003, p. 147) conclui que 

[n]os processos de criação musical os sujeitos unificam dialeticamente a 

aprendizagem dos conhecimentos técnicos, numa postura afetiva, a qual implica em 

relações entre percepção, imaginação, sentimentos e emoções. O músico, no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 http://www.davidelliottmusic.com/music-matters-2nd-edition/ 
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processo criativo, transforma os sons numa objetividade subjetivada, como negação 

dialética do determinismo de um contexto, já que nele deixa, necessariamente, a 

marca da sua subjetividade.  

O autor (2003, p. 149) salienta ainda que  

[c]riar é, então, visar a uma sequência estruturada no âmago da liberdade, a partir 

do determinismo presente na leitura do caos, de maneira reflexivo-afetiva. A partir 

do caos do som e do silêncio, o sujeito atribui a propriedade do tempo e do espaço, 

realizando uma sequência de notas e intervalos, estruturados em melodia, harmonia 

e ritmo. Mas, no momento mesmo da criação, cada nota e cada intervalo contidos 

aí aparecem e são vividos como necessários, tal como a altura, duração, 

intensidade e timbre no qual se deram.  

Sarath (2010) refere ainda que a diversidade do mundo musical atual representa novas 

oportunidades para os músicos de hoje, mas também novos desafios. Por isso mesmo, os músicos 

precisam de adquirir novas competências, que lhes permitam o envolvimento com diferentes tradições 

musicais. Para isto, o autor sugere o desenvolvimento de processos criativos, sobretudo a 

improvisação, que permitam estabelecer pontes com os diferentes mundos musicais. 

Students need training in improvisation, composition, and performance; they need to 

develop fluency with a range of tonal, modal, post-tonal materials, formal structures, 

and contemporary time-feels as well as other rhythmic practices; and they need to 

be able to transcend category, in other words, to situate particular genres within the 

broader musical landscape11.  

Autores como Gainza (1984) e Burrows (2004) defendem que as práticas musicais criativas, e 

em particular a improvisação, proporcionam aos alunos uma aprendizagem mais consistente, uma vez 

que parte de uma experiência sensorial. Gainza (1984, p. 70) reitera que a essência da improvisação 

musical é a manipulação auditiva, manual e mental dos materiais musicais, assegurando, por isso, um 

contato pessoal, profundo e duradouro com a música e com o instrumento. Burrows (2004, p. 28), por 

sua vez, assegura-nos que a exploração de sons, ainda que rudimentares, não só permite aos alunos 

adquirir competências para produzir música, como são música, na sua essência. O autor partilha ainda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 “Os alunos precisam de aprender competências na área da improvisação, composição e performance, de maneira a serem capazes de trabalhar com 
uma variedade de materiais tonais, modais e pós-tonais, estruturas formais, sentido contemporâneo de tempo, bem como outras práticas rítmicas. E 
precisam também de ser capazes de transcender a categorização da música, ou seja, serem capazes de situar géneros musicais específicos dentro de 
uma paisagem musical mais ampla”. (T. A.) 
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a belíssima mensagem e lição de vida que a improvisação transmite a quem a pratica: os objetivos só 

se alcançam trilhando o caminho, passo a passo, numa atitude de total entrega ao momento presente 

do processo de criação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   17	  

I I I  – CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE INTERVENÇÃO 

3.1 Caracter ização da Inst i tu ição 

O projeto de intervenção pedagógica, parte integrante do Estágio Profissional e Prática de 

Ensino Supervisionada, foi implementado na ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave, nas 

Caldas da Saúde (Santo Tirso). A ARTAVE é uma instituição pioneira no Ensino Profissional Artístico, 

criada em 1989, pelo Dr. José Alexandre Reis, ao abrigo do Decreto-Lei nº 26/89 de 21 de Janeiro, 

que viria mais tarde a ser alterado pelo Decreto-Lei nº 70/93 de 10 de Março.  

As escolas profissionais surgiram no âmbito de uma iniciativa levada a cabo pelo Ministério da 

Educação e pelo Ministério de Emprego e Segurança Social, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento cultural, artístico, social e económico das regiões. As escolas profissionais de música, 

com um projeto educativo autónomo, fortemente assente na formação em contexto de trabalho, vieram 

revolucionar o sistema de ensino, proporcionando aos alunos uma vivência prática e intensa com o 

mundo musical. O sucesso das escolas profissionais, e concretamente da ARTAVE, é evidente – uma 

grande parte dos músicos instrumentistas que preenchem o atual panorama musical português 

passaram pelas escolas profissionais. 

O projeto educativo da ARTAVE assenta na tríade curricular: área sociocultural, área 

artística/científica e área técnica/instrumental, proporcionando uma formação em contexto de 

trabalho, que diferencia o ensino profissional artístico do ensino praticado nos Conservatórios e 

Academias de Música. Além disso, um dos principais objetivos das Escolas Profissionais Artísticas, o 

qual a ARTAVE assume como tarefa prioritária, é a integração da escola na região. Para tal, todas as 

atividades musicais desenvolvidas pela escola são projetadas para a comunidade, verificando-se assim 

várias colaborações, parcerias e apoios por parte de entidades autárquicas, promotores e numerosas 

instituições. As Escolas Profissionais de Música apostam fortemente na aprendizagem em grupo, logo 

desde os primeiros anos de formação. Neste contexto, a ARTAVE conta com várias formações 

orquestrais em funcionamento permanente, que abrangem todos os níveis de ensino: uma Orquestra 

Sinfónica de cerca de oitenta elementos – Orquestra ARTAVE, a Orquestra de Sopros e quatro 

pequenas orquestras constituídas por alunos mais jovens (7º e 8º ano) – Orquestra ARTAVINHOS – de 

Cordas e Sopros. 

A ARTAVE tem em funcionamento os seguintes cursos: 
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• Curso Básico de Instrumentista de Cordas 

• Curso Básico de Instrumentista de Sopros 

• Curso de Instrumentista de Cordas e Tecla 

• Curso de Instrumentista de Sopros e Percussão 

A escola tem boas instalações, que contemplam, para além das salas de aula, um teatro e dois 

auditórios, biblioteca, sala de estudo, várias salas destinadas ao estudo individual do instrumento, com 

isolamento acústico e salas de ensaio. Os alunos passam o dia na escola, desde as 8h30 até às 19h40 

(2ª e 5ª feira), 18h50 (3ª e 6ª feira) ou 18h00 (4ª feira). Os alunos que integram a Orquestra Artave e 

a Orquestra de Sopros têm ainda ensaios ao sábado de manhã. Como podemos observar, a vivência 

musical é muito rica e intensa, logo desde o início da formação. Para além de um forte 

acompanhamento individual (o seu horário contempla horas diárias para o estudo individual de 

instrumento, algumas das quais são supervisionadas por um professor), realizam-se com frequência 

estágios com as várias formações orquestrais (tanto com os professores habituais, como com 

maestros convidados), audições, recitais e concertos. Realizam-se ainda, anualmente, os cursos de 

técnica e aperfeiçoamento musical, com professores convidados, tanto portugueses como estrangeiros. 

Alguns destes professores lecionam em escolas superiores de música, o que permite aos alunos 

criarem relações e contactos que poderão ser úteis para a sua formação futura. Toda a dinâmica da 

escola é propícia a que o desenvolvimento técnico e musical dos alunos aconteça de forma muito 

rápida e com muito sucesso. O projeto educativo da escola centra-se claramente na formação de 

instrumentistas, fortemente direcionados para uma carreira orquestral.  

O Estágio Profissional decorreu em dois contextos: aulas individuais de instrumento (violoncelo) 

e aulas de conjunto (orquestra de cordas). 

3.2 Caracter ização do contexto das aulas indiv iduais de instrumento (v io loncelo)  

As aulas individuais de instrumento tiveram como intervenientes duas alunas da classe de 

violoncelo do professor Jaroslav Mikus. A aluna A frequenta atualmente o 10º ano do Curso de 

Instrumentista de Cordas, tendo ingressado na ARTAVE no presente ano letivo. Iniciou os estudos de 

violoncelo aos 10 anos de idade, no 5º ano do Curso Básico Articulado, na Academia de Música 

Nível 2  
(7º ao 9º ano de 
escolaridade) 

Nível 4  
(10º ao 12º ano de 
escolaridade) 
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Valentim Moreira de Sá (Guimarães). Coincidentemente, foi minha aluna do 5º ao 9º ano, tendo depois 

optado por se candidatar à ARTAVE, a fim de frequentar o curso profissional. 

Apesar do conhecimento prévio da aluna, a fase de observação permitiu-me constatar que, à 

semelhança do que acontecia até ao 9º ano, esta continua a revelar grande morosidade e dificuldade 

na compreensão e assimilação de novos conteúdos e conceitos, tanto técnicos como teóricos e 

musicais. Estas dificuldades verificam-se tanto nas disciplinas da área artística, como da área 

sociocultural. A aluna foi diagnosticada, há alguns anos atrás, com hiperatividade e défice de atenção. 

Mas, para além das suas dificuldades ao nível cognitivo, revela frequentemente estudo individual 

insuficiente.  

O trabalho que o professor tem vindo a desenvolver com a aluna é muito metódico e bem 

estruturado, incidindo em alguns aspetos técnicos de base, como por exemplo as mudanças de 

posição, e na criação de métodos de estudo. Observa-se ainda uma preocupação constante em 

estabelecer uma ponte entre os conteúdos programáticos de outras disciplinas, como Formação 

Musical e Análise e Técnicas de Composição, e o instrumento, de maneira a reforçar as aprendizagens 

da aluna. Este tipo de trabalho tem surtido efeito, uma vez que a aluna tem desenvolvido bastante, 

principalmente ao nível técnico, mas ainda assim, a inconstância e inconsistência do seu 

desenvolvimento é preocupante.  

A aluna B frequenta atualmente o 11º ano do Curso de Instrumentista de Cordas. A aluna 

estuda violoncelo desde os seis anos, tendo frequentado a Iniciação e, posteriormente, o Curso Básico 

em regime articulado no Centro de Cultura Musical (CCM), até ao 9º ano. Ingressou na ARTAVE no 10º 

ano, na classe de violoncelo do professor Jaroslav Mikus.  

Ao longo da fase de observação pude verificar que a aluna é muito interessada e empenhada, 

revelando ainda uma grande facilidade técnica e musical. É uma aluna completamente adaptada ao 

contexto de ensino, muito bem encaminhada para uma carreira na área da música como 

instrumentista. O repertório que tem vindo a trabalhar é desafiante, tanto ao nível técnico como ao 

nível musical.  
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3.3 Caracter ização do contexto das aulas de conjunto (orquestra de cordas) 

A aula de Orquestra de Cordas, lecionada pelo professor Jaroslav Mikus, teve como 

intervenientes quinze alunos que frequentam o 7º ano, e que estão distribuídos pelos seguintes naipes: 

violinos I (quatro alunos), violinos II (quatro alunos), violas d’arco (dois alunos), violoncelos (três 

alunos); contrabaixos (dois alunos).  

A maioria dos alunos que integram a orquestra iniciaram os seus estudos musicais antes de 

ingressarem na ARTAVE – oito deles fizeram iniciação musical no 1º ciclo, quatro começaram a 

estudar música no 5o ano do ensino básico, em regime articulado, e apenas três iniciaram os estudos 

musicais no presente ano letivo, quando ingressaram na ARTAVE. O grupo é, portanto, bastante 

heterogéneo no que ao nível de ensino diz respeito. 

A disciplina de orquestra tinha a duração de noventa minutos, três vezes por semana. Uma 

das aulas semanais (à sexta feira) poderia, ou não, ser aula de orquestra sinfónica, juntando-se para 

isso a Orquestra de Sopros do mesmo ano. 

Ao longo da fase de observação verifiquei que os alunos desfrutavam da aula de orquestra. No 

entanto,  tento em conta que passavam o dia inteiro na escola, e a aula de orquestra acontecia ao final 

da tarde, notava-se que à hora da aula os alunos já estavam cansados, por vezes irrequietos, e apenas 

se conseguiam concentrar por períodos curtos de tempo.  

O programa desta disciplina, em consonância com os objetivos e filosofia da própria 

instituição, está pensado para incutir nos alunos hábitos orquestrais. Desta forma, a aula tinha um 

formato de ensaio, onde os alunos iam preparando o repertório que viria a ser posteriormente 

apresentado em público. No entanto, o professor recorria frequentemente a jogos de carácter lúdico, 

para desenvolver determinadas competências nos alunos, como a leitura musical, as diferenças de 

dinâmica e de texturas sonoras, o tempo/pulsação. 
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IV – PLANO GERAL DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

4.1 Problemática 

Tal como evidenciado na contextualização teórica do presente Relatório, vários autores e 

pedagogos da atualidade têm vindo a defender a necessidade de se dar uma maior ênfase ao 

desenvolvimento de competências criativas no ensino da música. No entanto, o sistema de ensino 

segue ainda as linhas orientadoras do paradigma do século XIX, que promovia a figura do solista-

virtuoso, centrando a aprendizagem no domínio técnico do instrumento, com o objetivo de interpretar 

um conjunto de obras musicais chave, no contexto da cultura europeia ocidental.  

A fase de observação do Estágio na ARTAVE, permitiu-me comprovar o que já tinha tido 

oportunidade de testemunhar na primeira pessoa, enquanto aluna desta instituição –  um trabalho de 

excelência na formação de músicos instrumentistas, mas que continua unicamente direcionado para a 

interpretação, alheio ao desenvolvimento de competências criativas que permitam desenvolver a 

capacidade de criação e concepção musical, de improvisação e de adaptação a diferentes contextos 

artísticos. A revisão de literatura comprovou que estas competências são essenciais para o 

desenvolvimento integral dos alunos, uma vez que lhes poderão proporcionar aprendizagens mais 

consistentes e significativas (Gainza, 1984; Burrows, 2004). Por outro lado, contextos de ensino e 

aprendizagem que valorizam o desenvolvimento da criatividade e a formação integral dos alunos, 

poderão oferecer uma panóplia mais diversificada de opções para o futuro, ajudando os alunos a 

encontrarem o seu lugar como artistas e como cidadãos e viabilizando uma carreira profissional 

adequada a cada indivíduo. 

4.2 Objet ivos 

Definida a problemática, o projeto de intervenção desenvolvido ao longo do Estágio na ARTAVE, 

pretendeu responder às seguintes questões: (a) que estratégias utilizar para desenvolver a criatividade 

musical? (b) que indícios de desenvolvimento criativo podemos observar nos alunos, após a 

implementação do projeto? (c) qual a percepção dos alunos sobre o trabalho realizado?  

Para tal, foram traçados os seguintes objetivos para a fase de intervenção pedagógica: 
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1) verificar os hábitos criativos dos alunos, através da observação não-participante e da 

realização de uma entrevista semiestruturada aos alunos intervenientes, numa fase inicial da 

intervenção; 

2) promover o desenvolvimento da criatividade musical, em contexto de grupo, através 

de: (a) levantamento e implementação de atividades de criação musical, com recurso à improvisação e 

a jogos lúdicos que proporcionassem o processo de experimentação e de exploração das possibilidades 

sonoras dos instrumentos e dos materiais musicais; (b) implementação de atividades que 

promovessem o trabalho colaborativo e a interação entre os pares no diálogo musical; (c) adaptação de 

processos criativos ao programa da disciplina de orquestra; 

3) avaliar o impacto das atividades desenvolvidas no contexto, através de uma 

observação participante, reflexiva e sistemática, que permitisse avaliar o desempenho dos alunos e a 

sua evolução na capacidade de escolha de materiais musicais; avaliar o impacto das atividades 

desenvolvidas, através da realização de duas entrevistas pós-intervenção – uma aos alunos 

intervenientes, outra ao professor cooperante, de forma a averiguar as suas percepções do trabalho 

desenvolvido. 

4.3 Metodologia 

O projeto de intervenção aqui apresentado foi inspirado na metodologia da Investigação – 

Ação. Devido ao curto espaço de tempo disponível para a implementação do projeto, não houve 

oportunidade de pôr em prática uma verdadeira Investigação – Ação. No entanto, esta metodologia 

serviu de linha orientadora na construção dos objetivos para o projeto e na implementação do mesmo.  

Assente no paradigma sócio-crítico, a Investigação – Ação está fortemente relacionada com a 

educação, por esta se apresentar como um  

[t]erreno propício a incertezas, anseios, problemas, conflitos comunicacionais e toda 

uma série de situações dinâmicas decorrentes da acção humana, que, pela 

actividade daqueles que se envolvem arduamente nesse espaço de intensa vida, 

acabam sempre por fazer brotar para a esfera social o que de melhor se pode 

extrair de um ambiente pleno de diálogos e de sonhos, onde a vontade de mudar 

pulsa a cada momento. (Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira & Vieira, 2009, p. 

356). 
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A escolha deste modelo revelou-se pertinente, uma vez que este se caracteriza por uma 

intenção de mudança, através da desmistificação de ideologias que estejam a condicionar o acesso ao 

conhecimento, de um maior dinamismo, interatividade social e proximidade ao contexto através da 

praxis (Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira & Vieira, 2009, p. 357). Em particular, um dos objetivos 

do presente projeto foi a implementação de atividades que pudessem potenciar o desenvolvimento da 

criatividade, geralmente ausentes no sistema de ensino em vigor. Esta prática pretendia, assim, alertar 

para a importância de refletir sobre a temática em questão, e a pertinência de ajustar o sistema de 

ensino à realidade atual.  

O modelo da Investigação – Ação permite ainda ao professor assumir um papel de 

investigador, adoptando uma prática reflexiva, planificando, agindo, analisando, observando e avaliando 

o ato educativo (Schön, cit. Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira & Vieira, 2009, p. 358). Assim, as 

atividades implementadas e os resultados delas decorrentes (i.e. o desempenho dos alunos no 

decorrer das atividades e a sua evolução na capacidade de escolhas musicais no ato de criação) foram 

alvo de uma reflexão e análise sistemáticas. 

4.3.1 Instrumentos de recolha de dados 

Os principais instrumentos de recolha de dados utilizados na investigação foram a observação 

não-participante, respetivos registos e relatórios críticos; a observação participante, respetivas 

planificações e relatórios críticos (notas de campo), durante a qual se procedeu à gravação vídeo de 

algumas das aulas; a realização de duas entrevistas semiestruturadas, aos alunos intervenientes, uma 

na fase inicial, outra na fase final da implementação do projeto de intervenção; a realização de uma 

entrevista estruturada ao professor cooperante, pós-intervenção. 

Numa fase inicial do projeto foi realizada uma entrevista individual aos alunos intervenientes, 

com o objetivo de verificar se existiam hábitos criativos no dia-a-dia dos alunos e, caso se verificassem, 

quais eram esses hábitos, em que contexto aconteciam e quem os estimulava. A técnica de entrevista 

adotada foi a de entrevista semiestruturada, com um conjunto de questões predefinidas, que foram 

sendo complementadas com outras questões que emergiram no decorrer da conversa com cada aluno. 

As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra (ver anexo I, p. 57). 

No final do projeto foi realizada uma entrevista de grupo, semiestruturada, aos alunos 

intervenientes (grupos de cinco alunos), a fim de avaliar o impacto das atividades desenvolvidas ao 
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longo do projeto de intervenção, sob o ponto de vista da percepção dos alunos. As entrevistas foram 

gravadas em áudio e transcritas na íntegra (ver anexo II, p. 98). Também na fase final do projeto foi 

realizada uma entrevista ao professor cooperante, adoptando a técnica de entrevista estruturada, que 

pretendeu averiguar a sua percepção sobre o trabalho realizado ao longo do projeto de intervenção, 

assim como conhecer a sua opinião sobre a pertinência do tema. A entrevista foi realizada por escrito 

(ver anexo III, p. 107). 

4.4 Fases do processo de intervenção 

O processo de intervenção ocorreu em dois contextos: o contexto das aulas individuais de 

instrumento (violoncelo) e o contexto das aulas de conjunto (orquestra de cordas). 

4.4.1 Processo de intervenção no contexto das aulas indiv iduais de 

instrumento (v io loncelo) 

Numa primeira fase do processo de intervenção no contexto das aulas individuais de 

instrumento (violoncelo), foram observadas as aulas de duas alunas (aluna A e aluna B) do Curso de 

Instrumentista de Cordas (ver caracterização do contexto, p. 18). O caso da aluna A, é um caso 

particular. A aluna estudou comigo ao longo de cinco anos, antes de ingressar na ARTAVE, pelo que eu 

já tinha um conhecimento detalhado da aluna, antes da fase de observação. Por este motivo, e por se 

tratar de uma aluna com muitas dificuldades, que está a fazer um trabalho muito específico de 

consolidação de conhecimentos e competências, com o atual professor – professor Jaroslv Mikus, 

concluiu-se que a minha intervenção nas aulas não seria no melhor interesse da aluna, uma vez que 

iria de alguma forma interromper o trabalho que está a ser realizado presentemente. Assim, a fase de 

observação não participante prolongou-se por todo o ano letivo.  

No que concerne a aluna B, a fase de observação permitiu verificar que se trata de uma aluna 

muito talentosa, com grande facilidade tanto ao nível técnico como musical, completamente adaptada 

ao contexto de ensino, e que pretende seguir uma carreira na área da música como violoncelista. Para 

além das aulas semanais, durante a fase de observação foi ainda possível assistir a uma audição, onde 

a aluna interpretou um andamento da Suite III para violoncelo solo de J. S. Bach. Esta audição permitiu 

aferir as qualidades performativas da aluna, que revelou bastante fluência no discurso musical.  
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A observação das aulas permitiu contudo verificar que a aluna está muito habituada a seguir 

indicações, revelando por vezes um certo “comodismo” nas aulas, no sentido em que espera que o 

professor lhe dê indicações sobre como fazer determinadas coisas, seja ao nível técnico (dedilhações, 

arcadas) ou ao nível musical (dinâmicas, fraseado). Assim, na fase de intervenção procurou-se recorrer 

a estratégias que estimulassem o pensamento divergente e crítico, através da formulação de várias 

hipóteses técnicas e musicais, relativas a dedilhações, arcadas, dinâmicas, etc., que a aluna deveria  

experimentar e refletir, de modo a fazer as suas próprias escolhas.  

Apesar de se ter verificado alguma irregularidade na lecionação das aulas, por motivos alheios 

à estagiária, procurou-se planificar as aulas de maneira a atingir os seguintes objetivos: (1) produzir 

uma boa sonoridade, através da adaptação da posição do arco na corda e do ponto de contacto do 

arco com a corda, de acordo com o tipo de sonoridade pretendida; (2) desenvolver a técnica da mão 

esquerda, com mudanças de posição assertivas e afinadas, através da sistematização das mesmas; (3) 

desenvolver métodos de estudo, recorrendo a fórmulas que permitissem a resolução de problemas 

técnicos; (4) tomar consciência do estilo musical, através de uma consciencialização da divisão do arco 

na adaptação ao fraseado e dinâmicas previstas nas diferentes obras trabalhadas. 

Ao longo do processo de intervenção, a aluna participou num recital, pelo que uma das aulas 

teve o formato de ensaio geral, tendo como objetivo desenvolver a resistência da aluna, assim como a 

capacidade de concentração na execução contínua das obras. A aluna participou ainda no Concurso 

Nacional de Cordas Vasco Barbosa, tendo obtido o primeiro prémio na categoria Juvenil. Como tal, 

apresentou-se a solo com a Camerata Atlântica, em Lisboa, no concerto de Laureados, onde 

interpretou o 1º andamento do Concerto em Sib Maior de Boccherini. 

As obras trabalhadas ao longo da intervenção pedagógica foram as seguintes: 

1) Popper, Estudo nº 6; 

2) Bach, Suite III para violoncelo solo: Allemande, Sarabande e Gigue; 

3) Boccherini, Concerto em Sib Maior: 1º andamento; 

4) Krejčí, Sonatina Concertante: 1º andamento; 

5) C. Saint-Saëns, Concerto nº 1 em Lá menor, op. 33: 1º andamento. 
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4.4.2 Processo de intervenção no contexto das aulas de conjunto (orquestra 

de cordas) 

O contexto das aulas de conjunto – orquestra de cordas do 7º ano (ver caracterização do 

contexto, p. 20) foi o contexto escolhido para a implementação do projeto de intervenção pedagógica. A 

escolha deste contexto foi fundamentada na revisão de literatura, onde autores como Sawyer (2006) e 

Maheirie (2003) defendem que o recurso a métodos educacionais colaborativos, onde seja enfatizada a 

colaboração e a interação dos pares, a experimentação e a partilha de experiências, poderão ter um 

papel central no desenvolvimento da criatividade musical. Este contexto é também mais flexível e 

adaptável, permitindo criar um ambiente de carácter mais lúdico e informal, que priorize a 

experimentação e a criação musical. 

O projeto dividiu-se em duas fases principais: a primeira fase consistiu num período de 

observação não-participante, que permitiu conhecer o contexto em que se iria realizar a intervenção, 

tendo sido determinante para a planificação das atividades a desenvolver na fase posterior de 

intervenção; a segunda fase, correspondente à implementação do projeto de intervenção, pretendeu 

promover o desenvolvimento da criatividade musical, em contexto de grupo, seguindo a ideia defendida 

por autores como Edwin Gordon e Lucy Green (Ferreira & Vieira, 2013, p. 94) de integrar práticas 

musicais informais em contextos de educação musical formal.  

As atividades inicialmente previstas tinham como objetivo explorar um universo sonoro livre e 

experimental, a criação musical em tempo real e a improvisação. No entanto, após a primeira aula 

onde se aplicaram este tipo de atividades, e perante algumas dificuldades observadas nos alunos, 

verificou-se a necessidade de redefinir o plano de aulas, delineando uma série de atividades mais 

progressivas. Foi assim definido um roteiro de atividades que pretenderam ser construtivistas, segundo 

a perspetiva de Elliott 12 , incentivando a descoberta e resolução de problemas, a articulação de 

conhecimentos, a geração e seleção de ideias, o planeamento, a produção de esboços e a aceitação 

do fator risco. 

As atividades desenvolvidas dividiram-se em: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 http://www.davidelliottmusic.com/music-matters-2nd-edition/ 
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1. atividades de experimentação sonora, onde se exploraram as possibilidades dos 

instrumentos na produção de efeitos sonoros como sul tasto, sul ponticello, flautato, col legno, 

pizzicato, pizzicato Bartók e diferentes dinâmicas; 

2. atividades de criação de motivos / frases rítmicas e melódicas; 

3. atividades de manipulação de materiais musicais, a partir de uma melodia conhecida; 

4. atividades de imitação de motivos / frases rítmicas e melódicas; 

5. atividades de improvisação (rítmica e melódica); 

6. atividades de expressividade musical, através da associação de emoções aos sons; 

7. atividades de criação colaborativa (orientada e livre).  

Para além de se pretender desenvolver a criatividade, as atividades propostas procuraram 

ainda atingir os seguintes objetivos específicos: (1) tomar conhecimento das diferentes possibilidades 

sonoras dos instrumentos; (2) desenvolver a capacidade auditiva; (3) desenvolver a capacidade de 

memorização; (4) desenvolver o sentido rítmico; (5) desenvolver o sentido de frase e de estrutura; (6) 

manipular os materiais musicais; (7) gerar e selecionar ideias musicais; (8) associar emoções aos 

sons; (9) desenvolver a intencionalidade musical e a capacidade de tomar decisões musicais; (10) 

desenvolver a capacidade de improvisar; (11) desenvolver a consciência do grupo, a interação e a 

capacidade de trabalhar cooperativamente; (12) desenvolver a capacidade reflexiva. 

De seguida apresenta-se a descrição das atividades desenvolvidas ao longo do projeto de 

intervenção e exemplos da sua aplicação, através de uma seleção exemplificativa de planificações de 

algumas das aulas: 

Atividade nº 1:  

Esta atividade pretendeu que os alunos explorassem diferentes possibilidades sonoras dos 

seus instrumentos, mantendo uma base harmónica. Para tal, cada aluno escolheu uma das cinco 

notas da escala pentatónica de Dó (Dó – Ré – Mi – Sol – Lá), e, sem parar o som ou alterar a nota, 

exploraram, em simultâneo, diferentes sonoridades/efeitos. 

Atividade nº 2: 

Esta atividade pretendeu que os alunos desenvolvessem a capacidade de tomar decisões 

relativamente a o que tocar?, quando tocar?, como tocar?, essenciais para a improvisação. Os alunos 
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escolheram uma nota da escala pentatónica de Dó, a qual só podiam tocar uma vez, ficando ao seu 

critério quando e como a tocavam. Eu dei a indicação para o exercício começar, e só terminou quando 

todos tinham tocado a sua nota. O exercício foi repetido, variando o número de notas e de vezes que o 

aluno podia tocar. 

Atividade nº 3:  

Com esta atividade pretendeu-se que os alunos criassem uma linha do baixo e uma secção 

rítmica, para a melodia do “Frei João” (uma peça que todos conheciam, uma vez que tinha sido tocada 

na disciplina de orquestra, durante o 1º período). A orquestra foi dividida em grupos: os violoncelos 

tiveram a seu cargo a linha do baixo; as violas d’arco e os contrabaixos criaram a secção rítmica e os 

violinos tocaram a melodia. Todos tiveram que participar no processo de criação, contribuindo com 

ideias. Uma vez criadas e memorizadas as diferentes partes, os alunos improvisaram individualmente a 

sua própria melodia, com base na linha do baixo e na secção rítmica. 

Atividade nº 4:  

Esta atividade visava a criação de uma frase rítmica composta por quatro células que, por sua 

vez, tiveram como base o número de alunos que constituíam cada grupo. Esta frase rítmica foi 

memorizada e nomeada como tema 2, para o qual foi criado um sinal que eu iria executar com as 

minhas mãos, sempre que posteriormente quisesse que os alunos o voltassem a tocar (indicador 

direito no topo da cabeça, seguindo-se o número do tema indicado pelo indicador e pelo dedo médio 

direitos). 

Atividade nº 5: “Jogo das notas mudas” 

Esta atividade visava uma nova abordagem à melodia do “Frei João”, ao mesmo tempo que 

pretendia desenvolver a capacidade de concentração dos alunos. Os alunos começaram por cantar e 

depois tocar a melodia completa do “Frei João”, seguindo-se uma série de exercícios onde, de cada 

vez que repetíamos a melodia, ora cantando, ora tocando, tínhamos que excluir uma das notas, 

sempre que ela aparecesse: 

1) melodia sem a nota “Fá#” 

2) melodia sem a nota “Lá” 

3) melodia sem as notas “Ré” e “Lá”, etc. 
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Atividade nº 6: Improvisação 

Esta atividade visava desenvolver a capacidade de improvisação, seguindo uma estrutura de 

quatro compassos. Assim, havia sempre um grupo a tocar a linha do baixo (à qual acrescentamos uma 

segunda voz), e cada aluno teve oportunidade de improvisar ao longo de quatro compassos. 

Atividade nº 7: “Jogo do Eco” 

Esta atividade consistiu num jogo de imitação, e pretendeu tirar partido da própria construção 

da melodia do “Frei João”. Como a melodia está organizada de dois em dois compassos, sendo que o 

segundo é sempre uma repetição do primeiro, havia um aluno solista, escolhido por mim, a tocar o 

primeiro compasso, com um efeito sonoro à sua escolha. Os restantes elementos do grupo tinham que 

ouvir com atenção e imitar o solista. O solista ia mudando de dois em dois compassos, até chegar ao 

fim da melodia. 

Atividade nº 8 

Esta atividade pretendeu desenvolver a capacidade de associar emoções aos sons. Para isso, 

os alunos elaboraram duas listas – uma com 6 formas de representar o som, outra com 6 emoções. 

De seguida, um aluno tinha que escolher um número de cada uma das lista, e outro colega 

executava o som corresponde (ex. se os números escolhidos fossem o 4 e o 3, o aluno deveria tocar 

um som agudo que expressasse raiva). O exercício foi repetido até todos os alunos terem tido a 

oportunidade de tocar. 

Atividade nº 9 

Para esta atividade, os alunos estavam de pé, em círculo e sem instrumentos. Pretendeu-se 

que os alunos improvisassem um pequeno motivo rítmico, com a duração de 4 tempos, que devia ser 

percutido no corpo e, de seguida, imitado pelo grupo. Para isso, os alunos marcaram o tempo com os 

pés, como se estivessem a marchar. Depois, alternadamente, cada um improvisou o seu motivo, que 

foi repetido pelo grupo. A atividade foi repetida, mas desta vez com os instrumentos. 
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Variação da Atividade nº 9 

Seguindo o mesmo esquema da Atividade nº 9, nesta variação os alunos improcisaram um 

motivo melódico, com a duração de 4 tempos, o qual foi depois imitado pelo grupo. 

A atividade foi repetida com os instrumentos, mas desta vez usando apenas 3 notas 

previamente estabelecidas. 

Atividade nº 10 

Para esta atividade, os alunos foram divididos em 3 grupos de 5 elementos. Os grupos tiveram 

15 minutos para criarem uma melodia com as notas Dó – Ré – Mi – Sol – Lá, que tiveram que 

memorizar. No final, cada grupo apresentou a sua criação musical. 

Atividade nº 11 

À semelhança da atividade anterior, para esta atividade os alunos foram divididos em 3 grupos 

de 5 elementos. Os grupos tiveram 15 minutos para criarem uma melodia sem qualquer restrição de 

notas, que tiveram que memorizar. No final, cada grupo apresentou a sua criação musical. 
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Plano de Aula 

Turma: Orquestra de Cordas (7º ano) Data: 19/02/2015 

Aula nº 2 Duração: 45 min. Hora: 18h05 – 18h50 

Sumário: As possibilidades sonoras dos instrumentos. 

 
Conteúdos Objet ivos gerais Organização 

metodológica 
Competências a 

desenvolver 
Minut
agem 

Apresentação 

 

Tomar conhecimento do 
objetivo do trabalho a 
desenvolver nas 
próximas aulas. 

Breve explicação do 
trabalho que será 
desenvolvido nas 
próximas aulas. 

  

5’ 

Efeitos sonoros: 
sul tasto, sul 
ponticello, 
flautato, col 
legno, pizzicato, 
pizzicato Bartók, 
dinâmicas. 

Atividade nº 1 

Tomar conhecimento 
das diferentes 
possibilidades sonoras 
dos instrumentos; 

Desenvolver a 
criatividade; 

Desenvolver a 
capacidade auditiva; 

Desenvolver a 
consciência do grupo. 

Explicação do exercício; 

Demonstração de 
diferentes efeitos 
sonoros, pelo professor; 

Reprodução dos 
diferentes efeitos pelos 
alunos; 

Exercitação da atividade 
pela repetição e troca de 
ideias. 

Noção da 
possibilidade de 
exploração de 
diferentes tipos de 
sonoridades nos 
instrumentos;  

Interação entre o 
grupo. 

 

 

 

15’ 

Improvisação 
orientada 

Atividade nº 2 

Desenvolver a 
capacidade auditiva; 

Desenvolver a 
consciência do grupo. 

Explicação do exercício; 

Exercitação da atividade 
pela repetição e troca de 
ideias. 

Interação musical 
entre o grupo. 

 

15’ 
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Plano de Aula 

Turma: Orquestra de Cordas (7º ano) Data: 26/02/2015 

Aula nº 3 Duração: 45 min. Hora: 18h05 – 18h50 

Sumário: Criação de uma linha do baixo e de uma secção rítmica para a peça “Frei João”. 

Improvisação sobre a linha do baixo e a secção rítmica criadas. 

 
Conteúdos Objet ivos gerais Organização 

metodológica 
Competências a 

desenvolver 
Minut
agem 

 

“Frei João” Desenvolver a 
capacidade de 
memorização. 

Mostrar a partitura 
durante uns instantes, 
para os alunos 
relembrarem a 
melodia; 

Execução da melodia 
de memória, em 
uníssono. 

Tocar de memória a 
melodia 
previamente 
aprendida. 

 

 

5’ 

Criação 
musical; 

Improvisação; 

Ritmo; 

Funções 
harmónicas 
(tónica – 
dominante) 

Improvisação 

Atividade nº 3 

Desenvolver a 
capacidade auditiva; 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização; 

Desenvolver a 
criatividade; 

Desenvolver a 
consciência do grupo e 
a capacidade de 
trabalhar 
cooperativamente; 

Improvisar 
individualmente sobre 
o baixo e a secção 
rítmica. 

Explicação do 
exercício; 

Divisão da orquestra 
em 3 grupos; 

Exercitação da 
atividade pela 
repetição e troca de 
ideias entre todos os 
alunos e a professora. 

 

Criar uma linha de 
baixo para 
acompanhar uma 
melodia 
predefinida; 

Criar um padrão 
rítmico de  
acompanhamento; 

Improvisar uma 
pequena frase 
melódica; 

Interação musical 
entre o grupo. 

 

40’ 
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Conteúdos Objet ivos gerais Organização 
metodológica 

Competências a 
desenvolver 

Minut
agem 

 

Contextos 
musicais 
experimentais 

Tomar conhecimento de 
sonoridades alternativas 
e experimentais. 

Troca de ideias sobre 
os vídeos visualizados 
em casa. 

Refletir sobre estética 
musical. 

5’ 

Melodia; 

Atividade nº 5 

Desenvolver a 
capacidade auditiva; 

Desenvolver a 
capacidade de 
concentração;  

Desenvolver a destreza 
mental e física. 

Revisão da melodia 
original do “Frei João”; 

Explicação do 
exercício; 

Exercitação da 
atividade pela 
repetição, segundo as 
indicações da 
professora. 

Manipular uma 
melodia conhecida, 
pela omissão de 
notas. 

 

15’ 

Improvisação; 

Atividade nº 6 

Desenvolver a 
capacidade auditiva; 

Desenvolver a 
criatividade; 

Desenvolver a 
capacidade de 
improvisar. 

Explicação do 
exercício; 

Exercitação da 
atividade pela 
repetição. 

Improvisar uma 
pequena frase 
melódica. 

 

15’ 

Efeitos 
sonoros: sul 
tasto, sul 
ponticello, 
flautato, col 
legno, 
pizzicato, 
pizzicato 
Bartók, 
dinâmicas. 
Atividade nº 7 

Desenvolver a 
criatividade; 

Desenvolver a 
capacidade auditiva; 

Desenvolver a 
consciência do grupo. 

Revisão e 
demonstração, pelos 
alunos, dos efeitos 
sonoros abordados na 
1ª aula; 

Explicação do 
exercício; 

Exercitação da 
atividade pela 
repetição. 

Tomar decisões 
musicais (efeitos); 

Ouvir;  

Imitar. 

10’ 

	  

Plano de Aula 

Turma: Orquestra de Cordas (7º ano) Data: 12/03/2015 

Aula nº 5 Duração: 45 min. Hora: 18h05 – 18h50 

Sumário: Manipulação de uma melodia. Improvisação. Jogo de imitação, recorrendo a efeitos 

sonoros. 
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Conteúdos Objet ivos gerais Organização 
metodológica 

Competências a 
desenvolver 

Minut
agem 

 

Improvisação 
rítmica; 

Atividade nº 9 
(revisão) 

Improvisação 
melódica; 

Variação da 
Atividade nº 9 

Desenvolver a 
capacidade auditiva; 

Desenvolver o sentido 
rítmico; 

Desenvolver o sentido de 
frase; 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização; 

Desenvolver a 
criatividade; 

Desenvolver a 
capacidade de 
improvisar.. 

Revisão do exercício da 
aula anterior; 

Explicação da variação 
do exercício; 

Exercitação da 
atividade pela 
repetição. 

Improvisar e 
memorizar pequenos 
motivos rítmicos; 

Improvisar e 
memorizar pequenos 
motivos melódicos, 

 

15’ 

Expressividade 
musical; 

Atividade nº 8 
(revisão) 

Desenvolver a 
criatividade; 

Desenvolver a destreza 
mental e física; 

Desenvolver a 
capacidade de 
improvisar. 

Revisão do exercício da 
aula anterior; 

Elaboração de 2 listas: 
1) emoções; 2) formas 
de representar o som; 

Exercitação da 
atividade pela 
repetição, segundo as 
indicações da 
professora. 

Associar as emoções 
aos sons; 

Desenvolver a 
intencionalidade 
musical. 

 

20’ 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Plano de Aula 

Turma: Orquestra de Cordas (7º ano) Data: 14/05/2015 

Aula nº 8 Duração: 45 min. Hora: 18h05 – 18h50 

Sumário:  Improvisação rítmica e melódica. Expressividade musical. 
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Conteúdos Objet ivos gerais Organização 
metodológica 

Competências a 
desenvolver 

Minut
agem 

 

Criação 
musical 
orientada; 

Atividade nº 10 

 

Desenvolver a 
criatividade; 

Desenvolver capacidade 
de trabalhar 
cooperativamente; 

Desenvolver a 
capacidade de criar;  

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização; 

Desenvolver o sentido de 
frase e de estrutura. 

Explicação do 
exercício; 

Divisão em 3 grupos 
de 5 elementos. 

Gerar e selecionar 
ideias musicais, a 
partir de um conjunto 
de notas previamente 
definido; 

Criar 
cooperativamente 
uma pequena 
performance musical. 

 

15’ 

Performance 
da criação 
musical 

Desenvolver a 
criatividade; 

Valorizar a capacidade 
de trabalho colaborativo; 

Assumir o resultado de 
um trabalho criativo. 

Cada grupo apresenta 
a sua criação. 

Apresentação pública 
de uma pequena 
criação musical 
original; 

Interação musical 
entre o grupo, em 
palco. 

 

25’ 

Reflexão sobre 
as três 
performances 

Valorizar a capacidade 
de trabalho colaborativo; 

Refletir sobre as 
dificuldades/facilidades 
sentidas. 

Reflexão sobre as três 
performances. 

Capacidade reflexiva. 5’ 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Plano de Aula 

Turma: Orquestra de Cordas (7º ano) Data: 21/05/2015 

Aula nº 9 Duração: 45 min. Hora: 18h05 – 18h50 

Sumário: Atividade colaborativa de criação musical orientada. Performance. 
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V – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

5.1.  Anál ise dos dados recolhidos na fase de observação 

O período de observação não-participante permitiu conhecer o contexto em que se iria realizar 

a intervenção, tendo sido determinante para a planificação das atividades a desenvolver na fase 

posterior de intervenção. Verificou-se que o professor recorre frequentemente a jogos de carácter lúdico 

para desenvolver determinadas competências nos alunos – a leitura musical, as diferenças de 

dinâmica e de texturas sonoras, o tempo/pulsação. De uma maneira geral, o trabalho era sempre 

direcionado para o grupo, sendo raro o professor pedir que os alunos tocassem individualmente ou em 

grupos mais pequenos. O repertório abordado estava bem adaptado à faixa etária e ao nível de 

maturidade e de aprendizagem destes alunos, e eles desfrutavam claramente das aulas. O programa 

desta disciplina, em consonância com os objetivos e filosofia da própria instituição, está pensado para 

educar os alunos para uma “cultura de orquestra”. 

Ainda nesta fase, foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas (ver anexo I, p. 57) 

aos alunos intervenientes, que pretendiam verificar se existiam hábitos criativos no dia-a-dia dos alunos 

e, caso se verificassem, quais eram esses hábitos, em que contexto aconteciam e quem os estimulava. 

A entrevista foi dividida em três tópicos principais: (a) caracterização dos alunos; (b) hábitos criativos e 

(c) expectativas relativamente ao futuro profissionais.  

Relativamente ao primeiro tópico – caracterização dos alunos – quando questionados sobre o 

que significava para eles tocar o seu instrumento, praticamente todos os alunos revelaram uma grande 

afinidade com o instrumento e valorização do seu potencial expressivo: “sinto que estou mais livre (...) 

é como se estivesse num sítio à parte... (Aluno A); “é como se nós exprimíssemos os nossos 

sentimentos...” (Aluno E); “é uma coisa que só eu é que consigo tocar aquilo... não é mais ninguém. 

Só eu é que toco... aquilo é só meu! Aquele espaço é só meu!” (Aluno G); “é como expressar os 

nossos sentimentos de uma maneira diferente a não ser pelas nossas cordas vocais... é... as nossas 

cordas vocais estendem-se a partir do violino... e então eu consigo expressar aquilo que sinto, a partir 

dele...” (Aluno J); “É expressar a minha... o que tenho cá dentro de outra forma... é... o violoncelo é a 

minha casinha, eu entro lá dentro e depois dali sai tudo... de outra forma...” (Aluno L); “Para mim  

tocar violino é... é viver!” (Aluno O); “quando eu estou triste eu toco violino e fico melhor!...” (Aluno P).  
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Verificou-se ainda que, dos quinze alunos, seis preferem tocar em conjunto, cinco preferem 

tocar sozinhos e quatro não manifestaram preferência. Os alunos que preferem tocar sozinhos 

justificaram-no das seguintes formas: “Sozinha sinto que estou mais... sinto que é mais a sério. 

Quando estou em grupo acho que é mais... não é brincadeira, mas é mais divertido... é mais uma 

coisa que estamos a fazer... ah... não sei, é diferente” (Aluno A); “(...) sinto que aquele espaço é só 

meu, e só eu é que toco e ninguém está a ouvir...” (Aluno G); “porque na orquestra tenho que estar 

preocupado com a minha parte e preocupado a ouvir os outros para perceber... parece difícil mas 

também é fácil, só que gosto de tocar sozinho... gosto de me ouvir a tocar” (Aluno I). Já os alunos que 

preferem tocar em conjunto, referiram como razões principais o facto de se sentirem mais protegidos, 

apoiados e confiantes, para além de parecerem conseguir atribuir mais significado à atividade: “há 

menos pressão em orquestra...” (Aluno D); “quando estamos em grupo tenho a minha colega não é... 

e as músicas são diferentes não é... e é sempre mais fácil, é como se fosse um suporte. Acho que 

somos as duas assim... cada uma tem o seu suporte” (Aluno E); “Porque significa uma coisa para 

mim... é sentir que estou com os meus amigos, podemos fazer várias coisas sem... sem estarmos 

muito preocupados com isso...” (Aluno H); “temos sempre mais confiança e é sempre mais engraçado 

tocarmos em conjunto do que sozinhos... mas apesar de eu também gostar de tocar sozinha... fico 

muito nervosa a tocar sozinha, porque a responsabilidade é só minha... e se eu me enganar... pronto, 

ao menos... na orquestra também se nota muito mas... ao menos sei que, pronto, em conjunto pode-

se passar um bocadinho despercebido... não fico tão nervosa” (Aluno J); “É assim, eu gosto de tocar 

sozinha, só que me sinto mais em casa, na minha casinha, quando estamos assim todos juntos... 

é...sinto-me mais aconchegada ali no meio...” (Aluno L). 

A entrevista permitiu também constatar que todos os alunos têm o hábito de ouvir música. 

Pretendeu-se, de seguida, conhecer os gostos musicais dos alunos, e perceber em que medida estes 

se sentiam realizados com o repertório clássico abordado na escola, ou se, pelo contrário, desejavam 

abordar estilos musicais distintos. Curiosamente, verificou-se que, apesar de os estilos Pop e Rock 

constarem entre os preferidos dos alunos, estes mostraram-se satisfeitos com o tipo de repertório que 

abordam na escola de música.  

Na parte central da entrevista, que pretendia verificar os hábitos criativos dos alunos,  

abordaram-se três atividades principais: (a) tocar de ouvido; (b) criar as próprias músicas e (c) explorar 

sonoridades do instrumento. Relativamente à primeira atividade – tocar de ouvido – verificou-se que a 

maioria dos alunos já experimentou tocar alguma música de ouvido. Normalmente fazem-no por 
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iniciativa própria, quando gostam de determinada música que passa na rádio, ou quando gostam de 

determinada peça que algum colega está a tocar. Apenas dois alunos referiram que foram incentivados 

pelos professores, mas quando frequentavam o 1º e 2º ciclos: “Quando eu tinha o professor Duarte, de 

violino, ele fazia isso... dizia para nós irmos à Internet e tirarmos músicas de ouvido... e tocávamos às 

vezes para ele, mas era só às vezes!” (Aluno G). Vários alunos, apesar de já terem experimentado tirar 

músicas de ouvido, demonstraram pouca confiança nas suas capacidades para o fazer: “acho que 

ainda não tenho o ouvido muito desenvolvido” (Aluno A). 

No que concerne a segunda atividade – criar as próprias músicas – sete dos quinze alunos 

responderam que nunca o tinham feito. Os restantes alunos referiram que já tinham experimentado, 

sobretudo quando eram mais novos: “ (na) Aula de instrumento não, mas... quando era pequena... 

no... quando comecei a aprender música no quarto ano... música mesmo, pediram-me para fazer 

música... uma música e eu fiz...” (Aluno M); “Agora não, mas quando era pequenina sim (...) agora 

estou mais concentrada nas peças, quero... andar mais para a frente, passar as peças para outras 

mais difíceis... quero estudar mais...” (Aluno F); “quando comecei no violino gostava de tocar coisas 

que não existiam ... mas assim agora... não, nunca... acho que nunca pensei nisso de inventar a minha 

própria música...”. À pergunta “Porque é que fazias nessa altura e agora já não fazes?”, o mesmo 

aluno respondeu “Porque eu só queria era brincadeira... e achava o violino como se fosse um... um 

brinquedo! E então como eu gostava de criar coisas, eu... às vezes punha-me no violino e punha-me a 

criar... música, mas nunca escrevi nem nada... era só tocar notas... (...) acho que também não tenho 

tido tempo para pensar nessas coisas...” (Aluno J). Já o Aluno E, apesar de nunca ter experimentado 

criar uma música no seu instrumento (viola d’arco), já o tinha feito na guitarra e na flauta de bisel: “na 

guitarra sim (...) porque o meu pai toca guitarra (...) e também já aconteceu isso na flauta... também já 

inventei... quando tocava flauta...”. À semelhança da primeira atividade (tocar de ouvido), verificou-se 

que o incentivo para os alunos criarem as suas próprias músicas não vem dos atuais professores. Os 

alunos incorrem neste tipo de experiencias por iniciativa própria – “é só mesmo por diversão” (Aluno I) 

– ou foram estimulados no passado, pelos professores do 1º e/ou 2º ciclos. Contudo, alguns alunos 

consideram que seria importante terem oportunidade de desenvolverem este tipo de atividades nas 

aulas: “sim, porque assim também explorávamos mais o que é que nós sabíamos... sobre a música e 

o que... o que o nosso ouvido podia saber o que ficava bonito e que não ficava...” (Aluno I); “Porque a 

minha música foi composta por mim... é... ai, como é que eu hei-de dizer... é original para mim...” 

(Aluno M); “Porque é nosso... nós fazemos... e assim aprendemos novas maneiras de expressar a 

música...” (Aluno P). 
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Em relação à terceira atividade – explorar sonoridades do instrumento – a maioria dos alunos 

costuma fazê-lo: “Gosto de explorar o contrabaixo, e pôr-me lá a inventar coisas para tocar... é giro!” 

(Aluno A). No entanto, uma grande parte dos alunos considera a exploração do instrumento sob um 

ponto de vista mais técnico, no sentido de explorar questões técnicas, muitas vezes ainda não 

abordadas nas aulas, tais como posições agudas e mudanças de posição: “fiz isso quando... quando 

não tinha aprendido a terceira posição... então estava a ver o que é que soava bem e o que é que 

soava mal, porque nós vemos quando soa mesmo mal e quando até está bem... e... explorei assim a 

viola nesse sentido” (Aluno E). À semelhança das atividades anteriores, verifica-se que os alunos 

tinham mais disponibilidade para este tipo de experiências, quando eram mais novos: “Quando andava 

na primária... agora... pronto, já não tenho muito tempo (...) quando era pequenina... fazia sons de 

animais e isso no violoncelo” (Aluno F); o Aluno N referiu que não tem o hábito de explorar sonoridades 

no instrumento, ao contrário do irmão mais novo: “isso é o meu irmão (...) também toca, começou 

este ano... tem mais curiosidade...”. À pergunta “E tu achas que já perdeste a curiosidade?”, 

respondeu “Não, mas... tenho outras coisas para fazer (...) Tenho que estudar outras disciplinas... não 

tenho tempo para andar a pesquisar...”. 

Pretendeu-se ainda averiguar se os alunos costumam ser estimulados a participar ativamente 

nas decisões musicais de carácter interpretativo, pelos atuais professores de instrumento. Uma análise 

das respostas dos alunos leva-nos a concluir que uma grande parte considera que os professores têm 

em consideração as suas opiniões relativamente a algumas questões interpretativas, principalmente no 

que concerne as dinâmicas: “às vezes nas dinâmicas ou... ritmo... dar assim o nosso toque...” (Aluno 

C). 

Na terceira e última parte da entrevista, os alunos foram questionados sobre as suas 

expectativas relativamente ao seu futuro profissional. Todos os alunos manifestaram a intenção de 

serem músicos profissionais, e a maior parte imagina-se a integrar uma orquestra. Foi ainda possível 

constatar que uma grande parte dos alunos associa à profissão de músico, a vontade de viajar e de 

reconhecimento internacional: “... a tocar em grandes... auditórios... por toda a Europa...” (Aluno I); 

“acho que conquistar Viena é conquistar o mundo inteiro...” (Aluno O). 

5.2.  Anál ise dos dados recolhidos na fase de intervenção 

A fase de intervenção, correspondente à implementação do projeto de intervenção, pretendeu 

promover o desenvolvimento da criatividade musical, em contexto de grupo, com recurso a atividades 
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cujos objetivos eram incentivar a descoberta e resolução de problemas, a articulação de 

conhecimentos, a geração e seleção de ideias musicais, o planeamento, a produção de esboços e a 

aceitação do fator risco. 

A análise dos dados recolhidos ao longo da fase de intervenção, através dos relatórios críticos 

(notas de campo) e das gravações das aulas lecionadas, permite verificar que, no início da intervenção, 

os alunos revelavam falta de hábitos de audição mútua, em parte por estarem demasiado centrados na 

partitura:   

De um modo geral, os alunos estão demasiados concentrados na partitura e não 

têm o hábito de se ouvirem uns aos outros, nem de tentarem perceber a relação 

entre as várias partes da obra. Apesar de todos se empenharem em tocar o melhor 

que conseguem, em prol do bom funcionamento do naipe, penso ser necessário 

desenvolver atividades que promovam uma escuta mais atenta entre os elementos 

do grupo, assim como uma maior interação entre eles.13  

Nas atividades de experimentação sonora, onde se exploraram as possibilidades dos 

instrumentos na produção de efeitos sonoros como sul tasto, sul ponticello, flautato, col legno, 

pizzicato, pizzicato Bartók e diferentes dinâmicas, foi também possível constatar que os alunos não 

estavam habituados a sonoridades experimentais, nem a contextos musicais fora da norma e daquela 

que é a sua zona de conforto. Foram então selecionados alguns vídeos do YouTube, demonstrativos de 

contextos e estéticas musicais mais alternativos e experimentais, que os alunos deveriam visualizar, 

para que tomassem conhecimento da sua existência e consciência de diferentes possibilidades 

musicais. Os vídeos sugeridos foram os seguintes: 1) STOPESTRA Av. Aliados 05.09.14 (6’08 – 9’55; 

31’22 – 35’23)14; 2) THE VIENNA VEGETABLE ORCHESTRA live on Infant Novi Sad (2’)15, 3) THE 

VEGETABLE ORCHESTRA transplantes live @ TEDx Vienna (2’)16 

A visualização do vídeo da StopEstra suscitou comentários como: “é só barulho... eles a 

gritarem...”; “é esquisito...”; “não gostei...”17. Em relação aos vídeos da Vegetable Orchestra of Vienna, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Notas de campo de 22/01/15 (Aula 1)  
14 https://www.youtube.com/watch?v=aZWPMPX0sw0 
15 https://www.youtube.com/watch?v=0M__8TR9Nc0 
16 https://www.youtube.com/watch?v=kKrx1gWI_Vk 
17 Notas de campo de 12/03/15 (Aula 5) 
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os alunos mostraram-se mais receptivos, comentando: “é giro, mas também é esquisito”; “é 

engraçado”; “eu gostei”; “preferimos ficar pelos instrumentos de madeira e de metal...”.18  

Nas atividades de manipulação de materiais musicais, a partir de uma melodia conhecida, os 

alunos revelaram mais facilidade quando cantavam, do que quando tocavam nos seus instrumentos: 

“a ligação entre o cérebro e a voz é mais imediata do que com o instrumento.”19 O mesmo se verificou 

nas atividades de imitação de motivos / frases rítmicas e melódicas. 

Uma das primeiras atividades de criação musical, pretendia que os alunos criassem uma linha 

do baixo e uma secção rítmica, para a melodia do “Frei João” (uma peça que todos conheciam, uma 

vez que tinham tocado na disciplina de orquestra, durante o 1º período). O resultado foi o seguinte:  

 
Ex. 1 Linha do baixo, sugerida pelos alunos 

 
 

 

 Ex. 2 Secção rítmica 

Os alunos revelaram facilidade na criação e memorização da linha do baixo. No entanto, no 

processo de criação da secção rítmica, os alunos mostraram pouca iniciativa em avançar com ideias. O 

balanço desta atividade foi, contudo, positivo: “Chegado ao fim o processo de criação, os alunos 

revelaram entusiasmo ao ouvirem a junção da melodia com as restantes partes criadas. O fato de 

estarem a tocar de memória foi determinante para o aumento de interação que se verificou entre os 

alunos.”20 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Notas de campo de 12/03/15 (Aula 5) 
19 Notas de campo de 12/03/15 (Aula 5)	  
20 Notas de campo de 26/02/15 (Aula 3)	  

 
Viola d’arco 
	  
 
 
Contrabaixo 
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A primeira abordagem à improvisação, onde duas alunas (uma designada por mim, outra 

voluntária) deveriam improvisar uma pequena melodia sobre a linha do baixo previamente criada 

(exemplo 1), gerou resultados interessantes: a aluna tecnicamente mais avançada, “revelou muita 

preocupação e, na primeira tentativa, não conseguiu libertar-se da melodia original do “Frei João”, 

limitando-se a reproduzir a melodia uma oitava acima. Na segunda tentativa já se aventurou um pouco 

mais, mas ainda se manteve numa zona de conforto.”21 Já a segunda aluna, que toca há menos tempo 

e tem um nível de desenvolvimento técnico inferior, “arriscou logo na primeira tentativa. Para além de 

ter introduzido alguns padrões rítmicos, notou-se que não estava presa à melodia original, deixando as 

notas fluírem mais facilmente do que a primeira aluna.”22 No geral, quando solicitados a improvisar, os 

alunos, muito presos ao conceito de “erro”, revelavam medo de falhar, e pouco à-vontade em lidar 

com o fator risco, tão crucial ao ato criativo, como demonstram as seguintes observações registadas 

em diferentes aulas: 

No que diz respeito à improvisação, apesar de alguns alunos terem mostrado um 

bom desempenho, sinto que a maioria dos alunos tem medo de falhar. O “erro” ou 

o medo de “errar” é algo muito presente quando são solicitados a improvisar. 

Ouvem-se comentários como “ai, professora!...”; “oh, não quero...”. No geral, 

mantêm-se muito presos à melodia original do “Frei João”, alguns “brincam” um 

pouco com o ritmo da melodia, mas não vão muito além disso.23 

À semelhança do que já aconteceu em aulas anteriores, os alunos revelam algum 

receio em arriscar e, por vezes, em tomar decisões intuitivas.24 

Os alunos parecem muito conscientes do fator “erro” e pouco ligados à sua intuição 

e imaginação musical. Revelam receio em arriscar, em tomar e assumir decisões, 

com medo de cair no “ridículo”. Verifica-se que estão formatados para um conceito 

muito específico e limitado do que é “correto”, “musical”, “belo”. Tudo quanto 

possa sair dos parâmetros estandardizados é considerado “esquisito”.25 

No que concerne as atividades de expressividade musical, onde se pretendia que os alunos 

associassem emoções aos sons, os alunos revelaram alguma dificuldade em fazer os exercícios de 

forma intuitiva. Mais uma vez, estava muito presente o receio de arriscar, de tomar e assumir decisões: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Notas de campo de 26/02/15 (Aula 3) 
22 Notas de campo de 26/02/15 (Aula 3) 
23 Notas de campo de 12/03/15 (Aula 5) 
24 Notas de campo de 30/04/15 (Aula 7)  
25 Notas de campo de 14/05/15 (Aula 8)	  
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“os alunos demoravam muito tempo a pensar em como reproduzir o seu som e a sua emoção, 

revelando também muita insegurança.”26 

Nas duas últimas aulas da intervenção, foi possível passar para uma sala maior, com melhores 

condições para realizar o tipo de trabalho pretendido – as atividades de criação colaborativa (ver p. 

37). Estas atividades pretendiam sintetizar as aprendizagens realizadas ao longo das aulas anteriores.  

Na primeira atividade de criação, desenvolvida na penúltima aula, os alunos tinham 15 minutos para 

criarem, em grupo (3 grupos de 5 elementos), uma melodia com as notas Dó – Ré – Mi – Sol – Lá, 

que teriam de apresentar aos colegas no final da aula. Os grupos foram distribuídos pela sala, que, 

apesar de grande, não permitia um completo isolamento entre os grupos, o que seria mais desejável. 

Ao longo do processo de criação, e na performance final, foram observados os comportamentos e 

desempenho dos alunos e registadas as seguintes observações27: 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
 
 
 
 

Processo de 
Cr iação 

Surgiu um líder (uma das 
violinistas); 
Estavam todos envolvidos e 
concentrados; 
Experimentavam ideias / 
esboços. 

Surgiu um líder (a 
violoncelista); 
Perguntaram se podiam trocar 
uma das notas; 
Perguntaram duas vezes 
quanto tempo faltava para 
terminar; 
2 membros do grupo 
afastaram-se, a determinada 
altura. 

Surgiu um líder (um dos 
violinistas), apesar de 2 dos 
outros elementos parecerem 
também muito participativos 
na geração de ideias; 
Muita discussão entre os 
membros do grupo; 

 
 
 

Per formance f ina l  

Criação a várias vozes, com 
sentido de estrutura; 
Apesar de haver um líder, 
não houve muita interação 
nem contato visual entre o 
grupo.  

Estavam muito inseguros, 
enganaram-se várias vezes e 
começaram a acusar-se uns 
aos outros; 
Pouca colaboração; dificuldade 
em lidar com o erro e com o 
inesperado. 

Criaram uma espécie de 
cânone; 
Havia um líder e uma boa 
comunicação e interação entre 
todos os elementos do grupo. 

 

Da análise deste quadro, verificamos que os alunos que integraram os grupos 1 e 3 estavam 

mais envolvidos e concentrados na atividade do que os alunos do grupo 2. De uma maneira geral, 

apesar de ter surgido naturalmente um líder para cada um dos grupos, todos os elementos 

participavam na geração e experimentação de ideias. Já os elementos do grupo 2 demonstraram-se 

bastante dispersos. Havia um líder aparente que, claramente, tinha dificuldade em liderar o processo, 

ou, pelo menos, em conseguir o consenso dos restantes elementos. Os restantes elementos, por sua 

vez, revelavam pouca colaboração.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Notas de campo de 30/04/15 (Aula 7) 
27 Notas de campo de 21/05/15 (Aula 9)  
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As performances finais foram o reflexo do desempenho e atitude dos alunos ao longo do 

processo de criação – os grupos 1 e 3 apresentaram uma performance bem estruturada e organizada; 

a performance do grupo 2 foi bastante insegura e caótica. Os alunos pararam várias vezes, acusando-

se uns aos outros e não conseguindo lidar com o “erro” ou o imprevisto. 

Na última aula, recriamos a atividade, mas desta vez de forma livre – os alunos tinham 

igualmente 15 minutos para criarem uma melodia, mas sem qualquer restrição relativamente às notas 

que podiam utilizar. Registaram-se as seguintes observações28: 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
 
 
 
 

Processo de 
Cr iação 

Inicialmente estavam muito 
desorganizados, implicavam 
uns com os outros. Passados 
alguns minutos começaram 
a organizar-se. 

Surgiu um líder (um dos 
violinistas), que ia claramente 
dando indicações aos 
restantes membro, mas todos 
pareciam muito envolvidos e 
participativos. 

Surgiu um líder (um dos 
violinistas), apesar todos 
estarem envolvidos e 
participativos. O grupo parecia 
muito focado no processo. 

 
 
 
 

Per formance f ina l  

Secção rítmica, realizada 
pela violetista (que não tinha 
instrumento, recorrendo a 
palmas para percutir o ritmo) 
e pela violoncelista (que usou 
o próprio violoncelo para 
percutir o ritmo); secção 
melódica enérgica, baseada 
num acorde maior. 

Começaram com uma espécie 
de pergunta / resposta, 
terminando em uníssono. 

Criaram vozes diferentes, mas 
com o ritmo em uníssono. 

 

Os grupos formados foram diferentes da aula anterior, contudo o grupo 1 tinha elementos 

comuns ao grupo 2 da aula anterior. No inicio da atividade este grupo começou por revelar alguma 

desorganização e dificuldade em colaborarem uns com os outro. Apercebendo-me deste obstáculo, 

decidi deixar passar cinco minutos, ao fim dos quais avisei o tempo que faltava. O aviso surtiu efeito, 

pois a partir desse momento os alunos começaram a focar-se e conseguiram organizar-se, apesar de 

aparentemente não existir um líder. Os restantes grupos, à semelhança da aula anterior, 

demonstraram empenho e concentração na atividade, com todos os elementos a participarem no 

processo de criação, lançando, discutindo e experimentando ideias.  

As performances dos três grupos foram seguras, bem estruturadas e fluidas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Notas de campo de 04/06/15 (Aula 10)	  
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Nestas atividades, uma vez que tiveram que trabalhar colaborativamente e de forma 

autónoma, todos os alunos estavam mais empenhados e motivados do que nas atividades realizadas 

nas aulas anteriores. Observou-se também que tomaram a iniciativa de pôr em prática algumas das 

estratégias desenvolvidas ao longo das aulas, como por exemplo a construção de diferentes vozes. Na 

última aula, quando comparada com a aula anterior, verificou-se um progresso na organização do 

processo de criação. Como resultado, o próprio momento da performance foi mais organizado para 

todos os grupos, observando-se, no geral, mais confiança e controle. Depois da performance final, foi 

realizada uma pequena reflexão em conjunto, onde se procurou perceber como tinham surgido as 

ideias ao longo do processo de criação: “Todos os grupos responderam que toda a gente tinha 

contribuído com alguma ideia. Apenas o grupo 2 mencionou que a maior parte das ideias tinham sido 

sugeridas por um dos violinistas (o líder do grupo)”29. 

Terminada a fase de intervenção pedagógica, foi realizada uma entrevista de grupo aos alunos 

(ver anexo II, p. 98) intervenientes, a fim de avaliar o impacto das atividades desenvolvidas ao longo do 

projeto de intervenção, sob o ponto de vista da percepção dos alunos.  

Uma análise das gravações das entrevistas permite-nos concluir que, no geral, os alunos 

gostaram das aulas lecionadas, achando as atividades não só divertidas e interessantes, mas também 

significativas:  

“Gostei imenso... pronto, como é que hei-de explicar... gostei e foi divertido porque 

foi... diferente das nossas aulas que temos, que é tocar “Harry Potter”, “Dança com 

Lobos” e assim... e nós não, fizemos coisas rítmicas, cantávamos (...)” (Aluno A – 

Grupo I); 

“(...) foi diferente... não é comparado com as aulas que nós temos de orquestra... 

aprendemos muito mais do que... em orquestra tocamos... músicas para depois 

apresentar ao público (...)” (Aluno E – Grupo I); 

“Aluno B: Aprendemos mais porque nós ao improvisarmos estávamos também se 

calhar a... 

Aluno A: a descobrir... a nossa parte na nossa música... o que é que nós 

conseguimos fazer... 

Aluno B: sem ser a olhar para uma pauta... 
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Aluno A: a nossa imaginação...” (Grupo I); 

As atividades preferidas variaram de aluno para aluno – alguns afirmaram terem gostado de 

todas, outros mencionaram a atividade onde associamos sons a emoções, outros a atividade das 

improvisações sobre a linha do baixo, outros ainda a atividade final de criação colaborativa. 

Relativamente às dificuldades sentidas, o trabalho colaborativo parece ser o mais consensual, apesar 

de ter sido também uma das atividades preferidas: “havia aquelas discussões... mas consegue-se 

resolver na mesma... (...) Para nos entendermos, primeiro de tudo e... foi difícil por nós... uns tinham, 

como hei-de explicar... uns tinham umas ideias, outros tinham outras (...)” (Aluno A – Grupo I). 

Os alunos sentiram também algumas dificuldades na improvisação dos motivos rítmicos e 

melódicos (ver descrição da atividade, p. 36), em parte porque se pretendia que não houvesse 

interrupção na passagem de aluno para aluno: “e nós às vezes ficávamos: “e agora o que é que vamos 

fazer?” porque ou algum colega nosso fazia o que nós íamos fazer... ou nós não tínhamos ideias... foi 

assim um bocado mais difícil” (Aluno D -  Grupo II) 

Relativamente à função e/ou utilidade das atividades realizadas, os alunos parecem ter sentido 

que as atividades os libertaram de alguma forma, tornando-os mais confiantes quando tocam em 

público e mais capazes de lidar com o erro: “Foi libertar o nosso instinto criativo” (Aluno B – Grupo I); 

“acho que nós ganhamos muito mais confiança” (Aluno D – Grupo II); “termos mais à-vontade de tocar 

em frente de outras pessoas” (Aluno E – Grupo II); “se tivermos uma audição e nos enganarmos já 

sabemos como improvisar” (Aluno D – Grupo II); “para nós nos orientarmos também melhor, quando 

formos assim para uma orquestra” (Aluno B – Grupo III). Para o aluno C do Grupo II, as 

experimentações sonoras e as atividades de improvisação e criação ajudaram-no a percepcionar mais 

diretamente os materiais musicais, levando-o a compreender melhor a música de outros compositores: 

“isso também ajuda muito a instrumento... como por exemplo, tem coisas que o compositor nos pede 

para fazermos e nós não sabemos como é que havemos... de fazer... então... acho que consegue 

ajudar um pouco...”. Houve, contudo, uma aluna que referiu a importância da continuidade das 

atividades, para que se pudessem observar resultados mias significativos: “se fossem mais contínuas... 

se fosse contínuo... aí ainda ajudavam mais... mas este bocadinho que nós tivemos, ajudou”. Os 

alunos parecem sentir-se mais confiantes para improvisar e criar. No entanto, quando questionados 

sobre se pretendiam utilizar alguns dos exercícios ou atividades no futuro, as respostas não foram 

suficientemente convincentes. 
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Foi ainda realizada um entrevista estruturada, por escrito, ao professor cooperante, que 

pretendia averiguar a sua percepção sobre o trabalho realizado ao longo do projeto de intervenção, 

assim como conhecer a sua opinião sobre a pertinência do desenvolvimento do tema. A análise da 

entrevista permite-nos observar que o professor cooperante faz uma avaliação positiva do estágio, 

referindo que as aulas foram inovadoras e motivadoras. O professor refere ainda que os alunos 

revelaram-se empenhados, felizes e motivados: “As atividades  foram inovadoras e motivadoras, 

prendendo constantemente a atenção dos alunos, pois sentiram-se felizes e realizados”. Relativamente 

às atividades de criação colaborativa, o professor considerou que, uma vez que o grupo é constituído 

por alunos com diferentes níveis de desenvolvimento técnico, poderia ter sido interessante agrupar os 

alunos segundo o seu nível. No entanto, considerou ter sido também positivo o facto de se misturarem 

alunos de diferentes níveis: “(...) embora tivesse resultado misturar elementos mais fortes com outros 

mas frágeis”. Relativamente à pertinência do tema abordado, o professor considera importante o 

desenvolvimento da criatividade logo desde o início da formação. Contudo, refere que os programas 

curriculares apresentam falhas, que são difíceis de colmatar, em parte porque os professores estão 

sobrecarregados com tarefas burocráticas, ficando com pouco tempo disponível para se concentrarem 

em questões verdadeiramente pedagógicas: “Não é possível fazer este trabalho nas escolas porque 

requer tempo e disponibilidade e os professores já estão sobrecarregados com outras tarefas que nem 

sempre estão ligadas ao trabalho pedagógico.” Por outro lado, também considera que os próprios 

alunos estão sobrecarregados e não têm tempo suficiente para assimilar as aprendizagens: “A mal 

distribuição e sobrecarga dos horários prejudica o desenvolvimento dos alunos tanto a nível profissional 

como pessoal. Há quem pense que quantas mais disciplinas existirem mais o aluno desenvolve. Eu 

penso que é preciso tempo para aprender, assimilar e amadurecer as aprendizagens. Como no jardim 

cada planta precisa do seu tempo próprio para crescer. Os bons jardineiros deviam saber isso”. 

5.3.  Discussão dos resul tados 

Após a análise e reflexão sobre os dados recolhidos ao longo do projeto de intervenção, 

podemos concluir que, relativamente ao primeiro objetivo da intervenção – verificar os hábitos criativos 

dos alunos – a maioria dos alunos tinha mais hábitos criativos quando eram mais novos e estavam a 

iniciar o estudo do instrumento. Alguns professores incentivavam-nos a inventarem as suas próprias 

músicas e, em alguns casos, os próprios alunos gostavam de explorar o seu instrumento, em forma de 

“brincadeira”. Presentemente, as atividades criativas já não estão tão presentes na sua formação 

musical. Completamente direcionados para a interpretação, o seu principal objetivo é aprender a 
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técnica do instrumento e o repertório tradicionalmente abordado. Verificando-se uma certa tendência 

para que outro tipo de atividades sejam consideradas “pouco sérias” e como uma “perda de tempo” 

por parte dos próprios alunos, há indícios de um certo condicionamento na sua forma de pensar e de 

agir perante a música, em conformidade com os ideais promovidos pelo ensino tradicionalista em que 

estão inseridos. Além disso, as entrevistas pré-intervenção evidenciaram indícios de que alguns alunos 

consideravam que a criação musical estava fora do seu alcance: “(...) conseguir fazer uma música é 

muito complicado... porque, como é que se sabe se é aquela nota, se é outra, se fica bem, se fica mal? 

Isso é que às vezes me confunde... então eu não consigo fazer nada!” (Aluno F). 

 A criatividade que é agora trabalhada nas aulas, limita-se a questões interpretativas, 

relacionadas normalmente com escolha de dinâmicas e de dedilhações. A entrevista pré-intervenção 

permitiu ainda apurar que uma grande parte dos alunos prefere as atividades musicais em conjunto. 

Quanto às suas perspetivas futuras, todos os alunos se imaginam a seguir uma carreira como músicos, 

a maior parte deles como músicos de orquestra. 

Tendo-se verificado que os alunos, não obstante a sua tenra idade, estavam demasiado 

conscientes do factor “erro” e pareciam desligados da sua intuição e da sua imaginação musical, 

revelando muito receio em arriscar e em tomar decisões intuitivas, o segundo objetivo a que se 

propunha o presente projeto de intervenção – promover o desenvolvimento da criatividade musical – 

revelou-se absolutamente relevante e pertinente. Assim, as atividades desenvolvidas pretenderam ser 

construtivistas e incentivar a descoberta e resolução de problemas, a articulação de conhecimentos, a 

geração e seleção de ideias, o planeamento, a produção de esboços e a aceitação do fator risco. 

Finalmente, no que concerne o terceiro e último objetivo da intervenção – avaliação do impacto 

das atividades desenvolvidas – no geral, os alunos reagiram positivamente a todas as atividades 

propostas, às vezes com alguma surpresa, outras vezes com alguma hesitação e insegurança. No 

entanto, penso que ao longo do processo foram colecionando algumas ferramentas que lhes foram 

permitindo sentirem-se mais capazes. As últimas aulas foram elucidativas deste facto – nas atividades 

de criação musical, em que os alunos trabalharam em grupo, de forma autónoma, verificou-se que 

foram capazes de recorrer a estratégias previamente utilizadas nas aulas. Além disso, a análise das 

entrevistas pós-intervenção permite-nos verificar que as experiências musicais proporcionaram 

aprendizagens significativas aos alunos, sendo a sua própria avaliação, no geral, positiva. Apesar de os 

alunos ainda não conseguirem percepcionar a dimensão do impacto que as atividades desenvolvidas 
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poderá vir a ter na sua formação como músicos, as entrevistas evidenciam resultados positivos 

relativamente ao nível da confiança dos alunos e do seu à-vontade para tocar em público, na sua 

capacidade de relativização do “erro” e na sua capacidade para trabalhar colaborativamente. O 

balanço feito pelo professor cooperante às atividades desenvolvidas, é positivo, tendo considerado as 

aulas inovadoras e motivadoras para os alunos. Importa salientar o facto de o professor considerar que 

os alunos se sentiram mais felizes e motivados, o que por si só justifica a importância deste tipo de 

atividades para um desenvolvimento saudável dos alunos. Apesar de concordar com a importância do 

desenvolvimento da criatividade logo desde o início da formação, o professor dá conta das dificuldades 

em desenvolver esse tipo de trabalho, em parte porque tanto professores como alunos estão muito 

sobrecarregados: “Não é possível fazer este trabalho nas escolas porque requer tempo e 

disponibilidade e os professores já estão sobrecarregados com outras tarefas que nem sempre estão 

ligadas ao trabalho pedagógico”; “A mal distribuição e sobrecarga dos horários prejudica o 

desenvolvimento dos alunos tanto a nível profissional como pessoal. Há quem pense que quantas mais 

disciplinas existirem mais o aluno desenvolve. Eu penso que é preciso tempo para aprender, assimilar 

e amadurecer as aprendizagens.” 
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VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

6.1 Considerações f inais 

O Relatório Final de Estágio aqui apresentado, analisa os resultados obtidos no projeto de 

intervenção, inspirado na metodologia da Investigação – Ação, realizado no contexto das aulas de 

conjunto (orquestra de cordas), da turma do 7º ano da ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale 

do Ave.  

A minha experiência empírica, enquanto aluna de música em diferentes contextos de ensino e 

aprendizagem e, posteriormente, como violoncelista que atua em diferentes contextos do mundo 

profissional, tem-me levado a constatar a importância da criatividade na nossa vida, tanto profissional 

como pessoal. As evidências recolhidas na revisão de literatura vieram reforçar a convicção de que, 

não obstante o excelente trabalho que as escolas de música, concretamente a ARTAVE, têm vindo a 

fazer na formação de jovens instrumentistas, o sistema de ensino em vigor continua a direcionar os 

alunos de instrumento apenas para a vertente reprodutiva da interpretação, deixando graves lacunas 

ao nível criativo, o que, a meu ver, compromete não só o processo de aprendizagem, mas também a 

concretização pessoal através da viabilização de uma carreira profissional adequada a cada indivíduo.   

O capítulo referente ao enquadramento teórico sobre o tema “Criatividade”, leva-nos a concluir 

que, sendo a criatividade um atributo nato ao ser humano, fundamental para a sua adaptação ao 

mundo mutante que o rodeia, é crucial que o sistema educativo contemple tempo e espaço para 

desenvolver as competências criativas dos alunos. Ward, Smith & Finke (1999, p. 191) defendem que 

o nível de realização criativa de cada indivíduo depende de vários fatores, entre os quais o contexto em 

que se está inserido e o valor que o meio envolvente atribui à criatividade ou inovação. Assim, partindo 

dos pressupostos de que – (a) o desenvolvimento do indivíduo acontece quando existe uma simbiose 

entre o desafio e as capacidades do indivíduo, proporcionando-lhe um “estado de fluxo” 

(Csikszentmihalyi, 2014, p. 28); (b) o ensino, concretamente o ensino da música, deve contribuir para 

o desenvolvimento integral dos alunos, através de uma formação holística e heurística, onde o seu 

potencial criativo não só é valorizado como é também potenciado – o projeto de intervenção a que me 

propus pretendeu ser um humilde contributo para a colmatação de algumas das lacunas relativas ao 

desenvolvimento das competências criativas dos alunos de música, nomeadamente ao nível da criação 

musical, da improvisação, da concepção musical e da adaptação a diferentes contextos artísticos.  
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Através da criação de um ambiente propício à experimentação, as atividades implementadas 

pretenderam afastar os alunos da sua “zona de conforto” – a partitura – com o objetivo de aproximá-

los do fenómeno sonoro e de incentivar a escuta mútua e o trabalho colaborativo no fazer musical.  

Music education is an education in sounds, their use, production and creation. A 

true music education must develop not only each person’s ability to hear and 

interpret sounds from themselves, but also to make those sounds, to create music of 

their own, and to express themselves through sound.30 (Burrows, 2004, p. 65) 

Por outro lado, pretendeu-se incentivar a descoberta e resolução de problemas, a articulação 

de conhecimentos, a geração e seleção de ideias musicais, o planeamento, a produção de esboços e a 

aceitação do fator risco, determinante para a capacidade criativa. 

A fase de implementação do projeto propriamente dita, foi um desafio importante para a minha 

formação como professora. Apesar dos alunos terem revelado disponibilidade para novas 

aprendizagens e de terem reagido positivamente a todas as atividades propostas, verificou-se um certo 

condicionamento na sua forma de pensar e de agir perante a música, em conformidade com os ideais 

promovidos pelo ensino tradicionalista em que estão inseridos – conceitos como “certo”, “errado”, 

“musical”, “belo” “feio”, são estáticos e convergentes – o que constituiu um desafio adicional aos 

objetivos a que me propus.  

Apesar de todos os alunos intervencionados estarem motivados para a aprendizagem musical, 

e perfeitamente enquadrados no contexto de ensino (todos manifestaram o desejo de se tornarem 

músicos profissionais, e a maior parte espera vir a integrar uma orquestra profissional), é muito clara a 

influência que a filosofia normativa da instituição tem sobre estes jovens. Tendo como objetivo a 

preparação dos jovens para o mercado de trabalho, as possibilidades e os modelos que lhes são 

apresentados são limitados. Não será, portanto, surpreendente que quase todos os alunos manifestem 

a vontade de vir a integrar uma orquestra profissional no futuro. Mas, terão todos estes, e demais 

alunos, o perfil requerido para tocar em orquestra? E considerando que têm, existirão orquestras 

suficientes para “alojar” todos os jovens músicos formados nas nossas escolas?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 "A educação musical é uma educação para os sons, para a sua utilização, produção e criação. Uma verdadeira educação musical  deve desenvolver não 
só a capacidade de cada pessoa ouvir e interpretar sons, mas também produzir esses sons, criar a sua própria música, expressar-se através do som." (T. 
A.) 
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Não será também surpreendente que a maioria dos alunos exprimam o desejo de vir a ser 

famosos e reconhecidos. O sistema de ensino tradicional tem bem definidos os vários “fins” do 

processo de aprendizagem – a correta interpretação das sucessivas obra musicais (nas aulas, nas 

audições, nos concertos); a conquista de determinada carreira profissional que, no caso dos 

instrumentistas, não vai além do solista (no caso de se tratar de um instrumentista excepcional), 

músico de orquestra, ou professor de instrumento – que vão alimentando esta vontade e necessidade 

de reconhecimento constante. Os jovens aspirantes a músicos crescem com a ideia de que o 

desenvolvimento da sua técnica instrumental é um meio para atingir um fim (Burrows, 2004, p. 25). 

No entanto, sabemos que o processo de aprendizagem de um instrumento é longo e difícil, e, quando 

confrontados com as dificuldades e obstáculos do processo, o fator mais determinante para a 

persistência e perseverança, é a motivação intrínseca que advém do amor que nutrimos pela Música. 

É, por isso, fundamental que a educação musical fomente a valorização do processo, 

independentemente do seu fim, guiando os alunos no sentido de compreenderem e percepcionarem o 

autotelismo da Música e de todos os processos a ela inerentes. A educação musical deverá orientar os 

alunos no sentido de transcenderam a técnica, ajudando-os a atribuir significado a todo o processo 

musical e expressivo de exploração e experimentação, para lá de todos os preconceitos e ideias 

predefinidas de “certo” e “errado”. 

Finding a new sound, mastering its production, and then projecting it: this is the 

work of a meta-musician. It is the commitment to this investigative ethos which sets 

him apart from the technocratic ideal: he is not concerned with the production of 

perfect examples of a given form. Certainty comes only in the constant search for a 

sound to meet the need of the meta-musical context. Sensing, evaluating and acting, 

in creative dialogue are the medium of the meta-musician.31 (Prévost32 cit. Burrows, 

2004, p. 65)  

Os professores de instrumento parecem obstinados em orientar os seus alunos num percurso 

pré-estabelecido, que contempla vários “ritos de passagem” – o acesso ao curso secundário (ou curso 

de instrumentista, no caso das escolas profissionais), o acesso ao ensino superior. Este sistema 

funciona para muitos alunos, mas não para todos, porque pelo caminho ficam por explorar e por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 “Encontrar um novo som, dominar a sua produção, para depois o projetar: este é o trabalho de uma “meta-músico”*. É o compromisso com este 
característica investigativa que o diferencia do ideal tecnocrático: ele não está preocupado com a reprodução perfeita de uma determinada forma. A 
certeza surge através de uma busca constante de um som que responda às necessidades do contexto “meta-musical”. Sentir, avaliar e agir num diálogo 
criativo é o meio utilizado pelo “meta-músico””. (T. A.)  
*Entenda-se por “meta-músico”, o músico que se transcende. 
32 Eddie Prévost é um percussionista inglês, fundador do AMM (grupo de improvisação livre, fundado em Londres, em 1965). 
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descobrir muitas possibilidades de “ser” e de “fazer”. Quando verificamos que um aluno de doze anos 

perde a capacidade de questionar e a curiosidade de explorar o desconhecido, ou sente que já não tem 

tempo para incorrer em experiências que vão além da aprendizagem e reprodução do repertório que 

lhe permitirá passar os “ritos de passagem”, é altura de nos questionarmos se a escola, em vez de 

explorar o potencial dos alunos, não estará a castrar esse potencial, direcionando-os para um caminho 

que poderá não ser o deles. Porque se é certo que muitos destes alunos têm a possibilidade de se 

tornarem solistas, músicos de orquestra ou mesmo professores felizes, também é certo que, com a 

conclusão da Universidade, muitos jovens veem-se entregues a si próprios, sem a possibilidade de 

acederem à carreira para a qual foram consistentemente treinados ao longo dos anos anteriores, e 

sem as ferramentas necessárias para trilharem um caminho que os leve à concretização pessoal e 

profissional, encontrando o seu lugar como artistas e como cidadãos.  

As escolas e os professores de música precisam de se libertar do paradigma que continua a 

pautar o seu ensino, e ser capazes de olhar a realidade que os rodeia com liberdade e espanto. Tal 

como menciona Sarath (2010, p. 3), a música do nosso tempo pulsa na confluência dos vários 

géneros e das várias culturas, e os músicos da atualidade precisam de desenvolver as ferramentas 

necessárias para uma participação ativa e contributiva para a diversidade cultural e musical. Os 

processos criativos são essas ferramentas, que, quando desenvolvidos num contexto colaborativo, 

poderão permitir a coexistência e justaposição da música do passado com a música do presente, 

deixando que a “criatividade histórica”, referida por Boden (2004, p. 44), nos inspire e incentive a 

desenvolvermos a “criatividade pessoal”. Como professores, é fundamental que nós próprios sejamos 

criativos e estejamos dispostos a sair da zona de conforto – ensinar da mesma forma que aprendemos 

– desafiando-nos a explorar novas abordagens. Uma observação atenta do contexto de ensino e a 

reflexão constante e consciente sobre o contributo que podemos dar como professores nesse mesmo 

contexto, são fundamentais para uma prática pedagógica adequada às necessidades dos alunos, que 

lhes proporcione uma aprendizagem significativa e um desenvolvimento integral como músicos e como 

seres humanos, independentemente de tradições, preconceitos ou paradigmas.  
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1. ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AOS ALUNOS INTERVENIENTES (PRÉ- INTERVENÇÃO) 

a)  Caracter ização dos entrev is tados:  

Alunos com 12 anos de idade, que frequentam o 7º ano do Curso Básico de Instrumentista de Cordas, na 

ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave, nas Caldas da Saúde (Santo Tirso). 

b)  Temát ica e ob jet ivos da entrev is ta  

A entrevista pretendeu verificar se existiam hábitos criativos no dia-a-dia dos alunos e, caso se verificassem, quais 

eram esses hábitos, em que contexto aconteciam, e quem os estimulava. 

Assim, a entrevista seguiu a seguinte estrutura: 

1. Fazer uma breve apresentação e apurar algumas características dos alunos; 

2. Verificar os hábitos criativos dos alunos; 

3. Verificar as expectativas dos alunos relativamente ao seu futuro profissional. 

c )  Guião da entrev is ta 

1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  

1) Quando começaste a aprender música?  

E a tocar o teu instrumento? 

2) Divertes-te a tocar o teu instrumento, ou sentes que muitas vezes é uma obrigação?  

Se sentes que é uma obrigação, o que achas que podias fazer de diferente, para ser mais divertido?  

3) Quais são as tuas atividades musicais preferidas? 

4) Preferes tocar sozinho, ou em grupo? Porquê? 

5) Costumas ouvir música regularmente? 

6) Qual é o teu estilo de música preferido? 

É esse que mais ouves?  

Se diferente de Clássico, gostarias de tocar esse estilo de música no teu instrumento? 

2.  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  

7) Alguma vez experimentaste tocar de ouvido músicas que costumas ouvir? 

Nas aulas de instrumento, o teu professor costuma pedir que toques de ouvido músicas ou partes de músicas? 

8) Costumas inventar as tuas próprias músicas? 

Se sim, onde é que isso acontece – na escola / em casa; sozinho(a) / com amigos? 

Se não, achas que conseguirias inventar? Gostavas de experimentar? 

9) Já algum professor te pediu para inventares uma música ou partes de uma música?  
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Se sim, explica como foi.  

Se não, gostavas de fazer isso nas aulas? Achas que seria importante? Porquê? 

10) Costumas explorar / experimentar diferentes sons no teu instrumento?  

Se sim, fala-me dessas experiências. 

11) Nas aulas de instrumento, o professor costuma dar-te indicações muito claras sobre como tocar determinada 

peça ou costumam conversar sobre as várias possibilidades de se tocar? Costumas dar a tua opinião? 

3.  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :  

12) Gostavas de ser músico profissional, no futuro?  

Se sim, o que te imaginas a fazer, como músico? 
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2. TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS PRÉ- INTERVENÇÃO 
 
A luno A (contrabaixo)                         Data:  12/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  Quando começaste a aprender música?  
A luno A (AA) :  Desde o 5º ano. 
E:  Quando tinhas então...10 anos. E começaste logo com o contrabaixo? 
AA:  Comecei. 
E :   como é que é para ti tocar o teu instrumento? 
AA:  É... uma sensação diferente. 
E:  Como assim? Queres explicar isso melhor? 
AA:   Hmmm. É...... 
E :   É divertido? 
AA:  Não... é mais... sinto que estou mais livre, que posso fazer aquilo que gosto, sem... sem ninguém a me chatear. 
E:  mais livre do que... quando conversas, ou... o que é que queres dizer? 
AA:  Sim, mais livre do que quando faço tudo. Acho que é diferente... é... é como se estivesse num sítio à parte. 
E:  Ok. E... das atividades musicais em que estás envolvida, na escola ou fora da escola, quais são as tuas preferidas? 
AA:  O que eu mais gosto de fazer é... gosto de tocar sozinha, mas gosto de ter aula de instrumento... 
E :  E porquê? 
AA:  Gosto de... gosto de ouvir as opiniões do professor... do que ele tem para dizer... as críticas e assim... e... ah, tocar 
com ele. 
E:  Ok. E também gostas de tocar em grupo? 
AA:  Gosto... 
E :  Mas preferes tocar sozinha? 
AA:  É diferente. Sozinha sinto que estou mais... sinto que é mais a sério. Quando estou em grupo acho que é mais... não é 
brincadeira, mas é mais divertido... é mais uma coisa que estamos a fazer... ah... não sei, é diferente. 
E:  Ok. Ehhh, e costumas ouvir música regularmente? 
AA:  Sim, todos os dias. 
E:  todos os dias... e o que é que gostas mais? 
AA:  Gosto de vários tipos de música, mas gosto de... tipo pop-rock... e gosto de... de música clássica também. 
E:  e gostavas de tocar... disseste que gostavas de pop-rock... gostavas de tocar esse estilo de música? 
AA:  Não sei... acho que não é assim uma coisa muito... não sei! É... é diferente... não me importava, deve ser giro! Mas... 
gostava de tocar ou em orquestras... gostava de participar numa orquestra, ou, ah... a solo também. Era giro! Mas gostava 
de fazer tipo um grupo, e tocar outro tipo de música... gosto de jazz, também é giro. 
 
2 .  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E:  Ok. E, por exemplo, tocar música de ouvido? Já experimentaste fazer isso? 
AA:  Já, mas nunca corre muito bem. 
E:  Porquê? 
AA:  Ah, porque acho que ainda não tenho o ouvido muito desenvolvido. 
E:  Achas que precisas de desenvolver um bocadinho mais para conseguir tirar... 
AA:  Sim, para conseguir tirar as notas direitinhas. 
E:  E na aula de instrumento, alguma vez o teu professor te pediu para fazeres esse exercício? 
AA:  Não... não, que eu me lembre não. 
E:  E inventar as tuas próprias músicas, já experimentaste? 
AA:  Eu gosto de inventar, mas não é músicas! Gosto de inventar assim umas coisas esquisitas (risos) 
E:  Tipo o quê? A explorar o teu instrumento? 
AA:  Sim... 
E :  Assim ... mais efeitos sonoros? 
AA:  Sim... 
E :  Ah... e fazes isso mais aqui na escola, ou em casa, sozinha, com amigos? 
AA:  Quando estou sozinha... ou então às vezes quando estou com amigas ou assim... estamos mais... estamos tipo um 
grupo, não tão grande como em orquestra, mais pequenino, tipo o grupo de amigos mais próximos... e estamos todas com 
os instrumentos e pomo-nos a inventar. É giro! 
E:  Ok. Mas então é assim mais à base de efeitos? Nunca experimentaste criar... 
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AA: Criar músicas mesmo, não. Gosto de explorar o contrabaixo, e pôr-me lá a inventar coisas para tocar... é giro! 
E:  Ok. E já alguma vez fizeste isso em alguma aula? Alguma vez algum professor te pediu para inventar alguma coisa? 
AA:  Não. Não. 
E:  E gostavas que isso acontecesse nas aulas? 
AA:  Sim, acho que... numa altura que fosse assim mais... de provas ou assim, acho que não, porque acho que seria 
desperdiçar um bocado de tempo. Mas numa altura em que estivéssemos mais calmos, por exemplo, agora não porque as 
provas começam daqui a pouco tempo... mas há algumas semanas atrás acho que era giro, tirar uma aula e fazer assim 
uma coisa diferente... com vários contrabaixos... 
E :  Ok. Então... pronto, já disseste que costumas explorar diferentes sons no teu instrumento... ehhh... e em relação ao 
programa que tu tens que preparar nas aulas, para as audições, para as provas...ehhhh, como é que são as tuas aulas? O 
professor dá-te indicações muito claras de como fazer exatamente tudo, ou... costumam discutir sobre diferentes 
possibilidades... como interpretar a peça?... costumas dar a tua opinião, por exemplo sobre dinâmicas? 
AA:  Normalmente conversamos e eu dou a minha opinião... mas há coisas que estão lá escritas e que o professor prefere 
de uma maneira que eu tenho que fazer e... mas normalmente não é nada que eu não concorde...normalmente 
costumamos falar sobre como me dá mais jeito ou assim... não é como me dá mais jeito, mas como fica melhor e como é 
que preferimos e assim... e conversamos e depois chegamos a um acordo. 
E:  E em relação ao, por exemplo, ao carácter da peça... 
AA:  Também... normalmente o professor diz-me mais ou menos como... por exemplo, o meu livro está em búlgaro, então 
eu não percebo nada daquilo... e o professor diz-me o que é que significa a música, como é que eu devo interpretá-la e 
assim, mas há algumas coisas também se eu não gostar tanto que digo ao professor e ele, e ele não se importa... diz-me 
que pode ser ou...  
E :  Ou que não pode ser... 
AA:  (risos) Sim, ou que não pode ser. 
 
3 .  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao fu turo prof iss iona l :  
 
E :  Ok. E então relativamente ao teu futuro profissional, imaginas-te a ser música no futuro? 
AA:  Sim... ehhhh... 
E :  E já me falaste que gostavas de tocar em orquestra... 
AA:  Sim.. 
E:  O que é que te fascina sobre a orquestra? 
AA:  Acho que.. acho que é... acho que fica muito bonito e acho que é engraçado conseguirmos ouvir uma só música, com 
tantos instrumentos diferentes, a tocar coisas tão diferentes umas das outras... mas que tudo junto fica uma melodia... só. 
E acho que fica muito giro. E acho que gostava de poder participar assim nas orquestras a sério. 
E:  E gostas do papel do contrabaixo, ali sempre a suportar, a suportar tudo? 
AA:  Ah sim!... se não fosse os contrabaixos não havia nada! 
E:  Pois!... muito bem. Pronto, acho que já está! obrigada! 

 

 

A luno B (v io l ino)                Data:  12/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E)  – Então, quando é que tu começaste a aprender música? 
AB – Eu já era ligado à música quando era pequeno. Tinha quatro anos e o meu irmão já andava aqui há algum tempo, e 
eu comecei a aprender piano. E foi desde aí que eu comecei-me a ligar à música. 
E – Então começaste com o piano. Lembras-te que idade é que tinhas? 
AB – Foi praticamente com 4, 5 anos... 
E – Ok. E depois, quando é que começaste a tocar o teu instrumento? 
AB – Foi há pouco tempo. Foi mesmo no início desde ano. 
E – No início desde ano, portanto, no 7º ano. Tens dozes anos agora? 
AB – Treze. 
E – Treze, ok. E como é que é para ti, tocar o teu instrumento (violino)? 
AB – Eu gosto!... 
E –  É divertido? 
AB – Sim, eu acho que é um instrumento... bonito e assim... 
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E – Foste tu que escolheste violino? 
AB – Eu queria vir para piano, quando entrei para esta escola, mas não havia piano. Eu tive que escolher violino! E escolhi 
violino... fui eu... 
E – Mas então, é divertido para ti tocar, ou às vezes... estás assim um bocado desiludido com... 
AB – Não... eu gosto de tocar o violino... Mas às vezes quando não consigo fazer algumas coisas, enervo-me e assim.... 
E – É ? Mas temos que ser persistentes, não é? Não podemos desistir assim... 
AB – Eu não desisto! 
E – Mas... sentes-te um bocadinho frustrado, às vezes, quando não sai à primeira? 
AB – Quando às vezes falho... sim, quando não sai à primeira... 
E – Mas isso é assim com toda a gente, sabes?... Pronto... e... Quais são as tuas atividades musicais preferidas? Assim... 
dentro daquilo que tu fazes cá na escola e também fora da escola (não sei se costumas fazer coisas fora da escola...) 
AB – Não, não... A minha atividade prefira é tocar o meu instrumento. 
E – Sim, mas... dentro de... tu tens orquestra aqui... tens as aulas de instrumento, tens naipe... o que é que tens mais com 
o instrumento? 
AB – Tenho TI, mas é trabalho individual...   
E – É estudar... também é uma atividade! 
AB – Sim... Eu gosto de orquestra também. Gosto de tocar em orquestra! 
E – É o que tu mais gostas de fazer? 
AB – Sim... eu  gosto da harmonia dos instrumentos juntos... 
E – Os pianistas raramente tocam em orquestra, não é? É uma vantagem tocar violino, desse ponto de vista! 
AB – Pois... 
E – Então, e tu gostas mais de tocar em grupo, ou gostas mais de tocar sozinho? 
AB – Eu gosto de tocar em grupo, mas... também gosto de tocar sozinho...  
E – E porquê? 
AB – Em grupo gosto da harmonia. Sozinho, concentro-me também mais e assim... 
E – E estudas mais aquilo que precisas de estudar? 
AB – Sim. 
E – E ouvir música, é uma coisa que fazes regularmente? 
AB – Todos os dias. 
E – Ouves todos os dias, música? 
AB – Só aos fins de semana é que não. Ouço, mas não é assim muitas vezes. 
E – E, qual é o teu estilo musical preferido? 
AB – Tenho muitos estilos... tenho... gosto de house, e pop também... latim... reggaetton (não sei se conhece...) 
E – Sim, vagamente! (risos) 
AB – Gosto de kizomba... gosto de vários estilos... 
E – Ok. E esses estilos que tu gostas de ouvir... ouves mais esses estilos do que, por exemplo, o clássico? Música clássica? 
AB – Eu não ouço muito música clássica, mas também... 
E – E esses estilos que tu gostas, gostavas de tocar no teu instrumento? 
AB – Sim, se desse... se eu pudesse tocar, tentava. 
E – Não quer dizer que seja agora, imediatamente, mas mais tarde ou assim... era uma coisa que gostavas de fazer? 
AB – Sim. 
 
2.  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E – Ok. E tocar de ouvido?  Por exemplo, ouves uma música na rádio, ou na televisão e depois, gostas dessa música e... 
depois pegas no teu violino e tentas tirar essa música de ouvido... Costumas fazer isso? 
AB – Não.. 
E – Não? 
AB – Não costumo fazer isso muitas vezes... Já fiz, mas... faço isso muito raramente. 
E – E quando fazes, é por tua iniciativa ou... 
AB – É por minha iniciativa. Ninguém me convence! 
E – Nas aulas, nunca nenhum professor te pediu para tirares – não tem que ser uma música inteira, mas pode ser partes 
de qualquer coisa que tenhas que tocar -  e o professor nunca te disse: “olha, tenta tirar de ouvido, sem olhar para a 
partitura”? 
AB – O meu professor, não! 
E – Ok. E inventar as tuas músicas, costumas? 
AB – Nunca inventei músicas! 
E – Nunca inventaste. E achas que eras capaz? 
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AB – Se conseguisse... 
E – Sim, mas é isso... achas que conseguias inventar  a tua música? 
AB – Eu acho que sim! 
E – E gostavas de experimentar fazer isso? 
AB – ...Não sei... quando fosse mais velho... podia tentar... Agora é um bocado difícil! 
E – Agora achas que ainda não é altura de fazer isso? 
AB – Sim, acho que ainda é um bocado difícil! 
E – Então, suponho que nenhum professor te tenha ainda pedido para fazeres isso... inventares qualquer coisa... 
AB – Não, não... 
E – Ok. Mas gostavas que isso acontecesse nas aulas? 
AB – Se o meu professor me pedisse, eu tinha que fazer e... era um... gosto para mim, que assim já ia começando a 
aprender a criar as minhas músicas... 
E – E achas que era importante? ou... ou achas que... 
AB – Acho que seria importante porque eu... conseguiria inventar as minhas músicas e podia mostrar para outras 
pessoas... se elas gostassem...  
E – Ok. E no teu instrumento, costumas experimentar assim sons diferentes... efeitos? Fazer assim coisas fora do normal... 
experiências... 
AB – Não. Raramente, mesmo! 
E – Ok. Mas já fizeste? 
AB – Já. 
E – E como é que foi? 
AB – Não é... é mesmo fora do normal... 
E – Sim, mas... estou muito interessada em saber como é que são essas experiências... 
AB – Só fiz mesmo muito poucas vezes... que é, eu pego na... ponho o dedo na corda e puxo para a frente e às vezes faço 
o som do INEM... 
E – Ah! Ok. Então assim uma espécie de glissando, não é? Está bem! Agora, relativamente aquilo que tu tens que preparar 
nas tuas aulas – o programa que tens que preparar para as audições e provas e concertos e isso – como é que costuma 
ser nas aulas? O teu professor (ou professora, não sei...) 
AB – É professor. 
E – Professor. Costuma-te dizer exatamente como tocar, o que fazer? Ou costumam falar sobre diferentes possibilidades? 
AB – Não, ele... às vezes, quando eu estou na aula, ele diz-me para tocar de uma maneira, mas depois para pensar em 
algumas maneiras, porque... eu já me aconteceu isso, que eu tinha um estudo... tinha que tocar um estudo e ele...pediu-
me para inventar várias maneiras para tocar o estudo... com várias figuras...(imperceptível) 
E – Com vários ritmos? 
AB – Sim... E eu estive a pensar, e ele aceitou aquilo que eu tinha feito. 
E – E ajudou-te depois a tocar o estudo como estava escrito? 
AB – Sim... 
E – E depois assim a nível de dinâmicas e frases, e/ou carácter da música... costumam falar sobre isso? costumas dar a 
tua opinião? 
AB – Menos, mas também às vezes falo disso... (imperceptível) 
 
3 .  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :  
 
E – E agora, para terminar, gostavas de ser músico profissional? 
AB – Sim. 
E – Sim? Um dia no futuro? E o que é que te imaginas a fazer como músico? 
AB – Estar numa orquestra mundial... 
E – Tocar numa orquestra mundial?... e porquê? O que é que tu gostas... como é que tu imaginas que é tocar numa 
orquestra mundial? 
AB – Imagino ehhh... tocar em todos os cantos do mundo... 
E – Viajar muito então, a tocar violino? 
AB – Sim. 
E – Pronto... 
AB – Ser conhecido por várias pessoas também... 
E – Ser conhecido também!... Muito bem! Pronto, muito obrigada pelo teu contributo, está bem? 
AB – De nada... 
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Aluno C (v io loncelo)                Data:  12/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  Quando é que tu começaste a aprender música? 
A luno C (AC):  No primeiro ano. 
E:  No primeiro ano daqui da Artave ou já... 
AC: Ah! Não, no primeiro ano da... 
E :  Ah, da escola mesmo? 
AC: Sim, da escola... 
E :  Quando tinhas então seis anos? 
AC: Na primária... sim. 
E:  Ok. E começaste logo com o violoncelo? 
AC: Comecei... 
E :  Ah, então já tocas há... 
AC: Não. Não porque nos primeiros quatro ano foi iniciação... então foi, aquilo foi... não foi... porque nós éramos também 
oito numa sala, então havia semanas em que eu não tocava, portanto... 
E :  Ok, mas já tens contacto com o teu instrumento há muito tempo, então? Não é? 
AC: Sim. 
E:  Está bem. E... como é que é tocar violoncelo? 
AC: É bom! 
E:  Como é que é para ti? Gostas? É divertido? 
AC: Gosto...ah, não sei... gosto sim, é divertido (risos) 
E:  Ou às vezes é assim um bocado chato... “Ai tenho que estudar! Ah!...” 
AC: Não, eu gosto de estudar e... pronto, e faço isso por iniciativa própria, só que... às vezes quando vou para TI33 “ei, 
vamos ter TI” (com desânimo); (risos) Não me apetece porque... não gosto de TI! 
E:  Ok... E porque é que não gostas de TI, já agora? O que é que achas que podia ser diferente em TI?... porque tu gostas de 
estudar... mas não gostas que haja um professor sempre ali a controlar? 
AC: Não, eu gosto quando é a professora Pétia, porque ela é a minha professora e pronto, já estou mais à vontade com 
ela, ou com a professora Raquel, mas... não sei... às vezes sinto-me muito observada! 
E:  Ai é? 
AC: É. 
E:  Gostas mais de estar... sozinha... Ok. E dentro das tuas atividades musicais, daquilo que tu fazes na escola e fora da 
escola (não sei se fazes alguma coisa)... o que é que mais gostas de fazer? 
AC: Gosto de tocar... 
E :  Mas... em que contexto? Vocês têm aula de instrumento, tem orquestra... 
AC: Sim... Instrumento e orquestra... 
E :  Instrumento e orquestra?.... e estavas a dizer que fazias qualquer coisa também fora da escola... 
AC: Sim, natação. 
E:  Ah, natação! Mas estava-me a referir ao violoncelo...se... podias... sei lá... tocar com o coro da tua freguesia... às vezes 
há colegas teus que fazem isso... Ok. Mas então das tuas atividades musicais preferidas, aqui na escola é... 
AC: Instrumento.. e.. 
E :  Instrumento e orquestra. E gostas mais de tocar sozinha, ou em grupo? 
AC: Depende...não sei... oh, às vezes gosto de tocar sozinha, outras vezes, oh não sei... depende da peça também. 
E:  Ok. Mas quando tocas... (como é que eu hei-de... pôr-te a pergunta) quais são assim os pontos positivos de tocar em 
grupo, e os pontos positivos de tocar sozinha? 
AC: É  assim, quando eu toco em grupo.. é um bocado para aprender o ritmo e ... não, não sei... e a afinação... oh, eu 
gosto de tocar em grupo porque é divertido, porque estamos ali a fazer as nossas coisas e tal, e é giro, porque... estamos a 
tocar a nossa música, todos juntos e, pronto... nós já nos conhecemos bem, somos como uma família, não é? 
(imperceptível) E gosto de tocar sozinha porque...pronto, é o meu instrumento, é o que eu quero fazer... 
E :  Ok. E ouvir música, costumas ouvir com muita regularidade? 
AC: Sim, estou sempre (imperceptível)... 
E :  Faz parte do teu dia a dia, estão? 
AC: Sim 
E:  E quais são os teus estilos de música preferidos? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 TI ou “Trabalho individual” são horas de estudo individual, supervisionadas por um professor. 
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AC: ... eu gosto de ouvir muitas coisas, tipo, gosto de ouvir Beethoven e... Bach e essas coisas todas. Mas também gosto 
de ouvir One Direction... pronto aqueles estilos mais... pronto... 
E :  Mais Pop? 
AC: Mais comerciais... 
E :  Está bem... e gostavas...  pronto, vocês aqui tocam mais estilo clássico, não é? Mas gostavas de tocar outros estilos com 
o violoncelo? 
AC: Eu gosto muito do clássico, mas... não sei, tenho que experimentar... é, mas sim, talvez, um dia... 
 
2 .  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E:  Ok. E tocar de ouvido, costumas? Por exemplo, ouves uma música na rádio... 
AC: Não... não, eu não tenho muito jeito para isso 
E:  Não? Não costumas... experimentar fazer isso? 
AC: Às vezes experimento, mas sai sempre mal, portanto... 
E :  Sai mal?  
(risos) 
E:  E nas aulas, a tua professora pede-te para.... para tocares alguma música ou alguma parte de música de ouvido? 
AC: Não, acho que não. Na aula de instrumento? 
E:  Sim. 
AC: Não, não. 
E:  E costumas inventar músicas? As tuas próprias músicas? 
AC: Oh, não sei. Às vezes estou a tocar... não sei, estou a tocar a minha peça e às vezes ponho-me assim a inventar um 
bocado, mas... pronto... 
E :  Dentro da peça? A dar o teu toque pessoal? 
AC: (risos) Sim, tipo o meu ritmo ou as minhas notas ou não sei.. 
E :  E com amigos, acontece isso, vocês juntarem-se e... inventarem qualquer coisa? 
AC: Sim 
E:  Sim? E fala-me então como é que... aqui na escola ou juntam-se fora da escola? 
AC: Às vezes nos furos, eu vou estudar com os meus amigos e pomo-nos assim a tocar as músicas da orquestra, só que a 
inventar também um bocado, ou às vezes quando vamos para minha casa ou para casa deles também fazemos assim... 
pronto, tocamos as nossas peças e... pronto, não sei, fazemos coisas... 
E :  E... gostas dessas experiências? Achas que são... achas que são importantes para ti como violoncelista? 
AC: Acho que sim... sim, porque sim... 
E :  Porque sim?  
(risos) 
AC: Porque torna mais divertido... torna isto (imperceptível) 
E :  Ok. E algum professor já te pediu para inventares ou para criares alguma... algum trecho musical, alguma música? 
AC: Não.. a professora Pétia às vezes pede para eu... para eu... improvisar um bocado, mas... 
E :  Ai sim? 
AC: Sim.. 
E:  Mas em que contexto, nas aulas, ou..? 
AC: Sim, nas aulas, às vezes nas dinâmicas ou... ritmo... dar assim o nosso toque... 
E :  Então no programa que tu estás a tocar ela diz para tu fazeres as dinâmicas como sentires que deves fazer na altura, 
sem pensares muito sobre isso.. é isso? 
AC: Sim 
E:  E no ritmo também? 
AC: Não, mais ou menos.. Às vezes. Não sei, às vezes ela diz para fazer assim... uma coisa mais... não sei, às vezes... não 
sei. Ela diz para eu fazer como eu quiser, pronto. Ah, por exemplo nos estudos... ela diz para eu fazer o ritmo como eu 
quiser ou as dinâmicas. Pronto é isso, Às vezes... 
E :  Ok, e achas que... gostas que seja assim? 
AC: Não sei... quando a professora Pétia toca, toca à maneira dela, parece tudo tão lindo! Mas depois quando sou eu a 
tocar (suspiro!)... pronto, não sei... 
E :  Não ficas muito satisfeita? 
AC: Não. 
E:  Mas sabes que para começar a sair aquilo que nós queremos, temos que ir experimentando, várias vezes, não é? 
AC: Pois é... 
E :  E costumas explorar sons no teus instrumento, experimentar assim coisas diferentes? 
AC: Sim. 
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E: Sim? E como é que isso... como é que fazes isso? O que é que tu procuras quando estás a.. 
AC: Não sei.. eu gostava de começar a tocar na posição do polegar...então às vezes vou lá e não sei quê, mas... pronto 
ainda não sei, não é? Pronto.. às vezes estou um bocado no polegar e eu... pronto...  fica para a próxima... pronto 
(risos) 
E:  Ok. E depois em relação ao programa que tu tens que preparar, nas aulas de instrumento não é?, para as audições, 
para as provas... pronto, já percebi que a tua professora te dá alguma liberdade... 
AC: Sim 
E:  Mas normalmente... por exemplo...vocês conversam sobre as possibilidades de se tocar uma peça, ou a tua professora 
diz “pronto, esta tens que tocar assim. Tem que ser assim.. tens que fazer exatamente assim..” ou pergunta a tua opinião, 
por exemplo, “como é que gostas mais desta frase” ou “ como é que achas que a dinâmica aqui fica melhor”? 
AC: Às vezes ela diz para eu fazer de uma determinada maneira, por exemplo, nas peças se é tipo sonatas ou 
contradança... Mas depois... nos estudos ou naquelas peças assim mais pequeninas, ela diz para eu fazer como eu quiser, 
porque, sim, porque... 
E :  Então a tua opinião é levada em consideração? 
AC: Sim, acho que sim... 
 
3 .  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :  
 
E :  Pronto e agora para terminar.. Gostavas de ser violoncelista profissional? 
AC: Gostava. 
E:  E o que é que te imaginas a fazer como música? Como violoncelista? 
AC: Não sei. Eu acho que não tenho muita paciência para dar aulas, mas... não sei... eu gostava de... tocar em orquestras, 
mas em todo o mundo.. A minha mãe gostava que eu fosse estudar para Nova Iorque.. 
E:  Ai é? E tu, gostavas de ir para Nova Iorque? 
AC: Sim.. gostava, ou para Londres. Mas acho que a minha onda é mais Nova Iorque.. mas depois também gostava de 
tocar assim em orquestras.. gostava de ser assim mesmo boa.. e depois as pessoas convidavam-me para eu ir... não sei.. 
eu sou muito (imperceptível) 
E :  Está bem. Muito bem! Pronto então gostavas de aproveitar e viajar com o teu instrumento? 
AC: Ahah.. 
E:  Pronto, muito obrigada! 
AC: De nada. 
 
 
A luno D (v io l ino)                Data:  12/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  Quando é que tu começaste a aprender música? 
A luno D (AD):  Foi aos cinco anos. 
E:  Aos cinco anos? E... começaste logo com violino? 
AD: Não. 
E:  Quando é que começaste com o violino? 
AD: aa.. (imperceptível) terceiro ano. 
E:  Quando andavas então na terceira classe então? 
AD: Não, é o terceiro ano. 
E:  Ah! É o terceiro ano! Então começaste no 5º ano... E como é que é para ti tocar violino? 
AD: É relaxante.. 
E :  É relaxante?! Uau! 
AD: E divertido. 
E:  E, e dentro das atividades musicais em que costumas participar, na escola ou fora da escola... o que é que tu preferes 
fazer com o violino? 
AD: Os concertos.. da orquestra 
E:  Os concertos de orquestra? Gostas de estar em palco? 
AD: ahaha 
E:  E gostas mais de... gostas mais de tocar em grupo ou sozinha? 
AD: Depende... gosto dos dois... é igual.. 
E :  O que é que gostas mais num, o que é gostas mais noutro? 
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AD: Da pressão... há menos pressão em orquestra... mas... ao mesmo tempo há menos.. como é que eu hei-de dizer... 
menos pessoas focadas... menos pessoas que vão reparar no que eu faço. 
E:  Então, não és o centro das atenções.. 
AD: Exatamente. 
E:  Mas não percebi... isso é um ponto positivo ou menos positivo? 
AD: É menos positivo para a orquestra... e positivo de orquestra é não haver tanta pressão. 
E:  Ok. E costumas ouvir música regularmente? 
AD: Sim... 
E :  Sim? Quais são os teus estilos preferidos? 
AD: Eu costumo ouvir as peças que vou tocar... 
E :  E fora disso, ouves... 
AD: Não, não ouço muito... 
E :  Ok. Então essencialmente música clássica. 
AD: ahaha 
E:  E mais aquilo que estás a estudar? 
AD: Sim. 
 
2.  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos: 
 
E:  Ok. E, por exemplo, tu costumas tocar peças de ouvido? 
AD: Não. 
E:  Nunca experimentaste? 
AD: Já experimentei, mas nunca saiu muito bem 
E: E que tipo de peças é que tentavas tocar de ouvido?... Coisas que ouvias na rádio e assim... ou peças de alunos mais... 
mais velhos aqui da escola? 
AD: Não... peças... não de alunos mais velhos, mas dos meus colegas.. 
E :  Dos teus colegas? E porque é que não saía bem? 
AD: Porque... porque não apanhava as notas direitas.. 
E :  Achavas difícil apanhar as notas... 
AD: sim.. 
E:  E nas aulas de instrumento, o  teu professor costuma-te pedir para fazeres isso, para tocares de ouvido qualquer coisa, 
ou... 
AD: Não 
E:  Nem partes pequeninas? 
AD: Não. 
E:  Ok. E costumas inventar as tuas músicas? 
AD: Não 
E:  Nunca fizeste isso? 
AD: Não. 
E:  E achas que conseguias? 
AD: Sim... 
E :  E gostavas de experimentar? 
AD: ... Sim... 
E :  E porque é que nunca experimentaste? Nunca te passou pela cabeças? 
AD: Não. 
E:  Ok. Então suponho que também em nenhuma aula... nunca nenhum professor te pediu para fazer isso também... 
AD: Para tocar não... 
E :  Para inventares qualquer coisa... criares... 
AD: só em formação musical, quin... sexto ano... 
E :  E como é que... o que é que o professor pediu exatamente? 
AD: para aí dois ou três compassos... tínhamos que inventar uma... entre aspas, peça... 
E :  Tinham que cantar? 
AD: sim, inventar e cantá-la. 
E:  E gostaste de fazer isso, em formação musical? 
AD: Sim. 
E:  Achas que era importante fazeres isso nas aulas de instrumento ou de orquestra, ou... 
AD: Sim. 
E:  Porquê? 
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AD: Porque... porque podia ajudar a quando eu for mai... fosse mais velha.. se quisesse... compor música... 
E :  ahaha... está bem... e... costumas... és assim aventureira no teu instrumento, do género explorar sons, efeitos, 
experimentar coisas... 
AD: Sim... sim... 
E :  Que tipo de coisas é que gostas de... de experimentar? 
AD: Sons mais agudos... 
E :  Sons mais agudos? Mas assim definidos, as posições mais agudas do violino? 
AD: Sim... 
E :  Ok. E depois em relação ao programa que costumas... preparar nas tuas aulas para as audições e provas e isso... como 
é que é com o teu professor? Ele dá-te indicações muito claras... como deves tocar as peças e os estudos? 
AD: Mais ou menos... 
E :  Ou costumam conversar sobre as possibilidades de... 
AD: Conversamos sobre... 
E :  E experimentar diferentes maneiras de... 
AD: sim... 
E :  Então achas... costumas dar a tua opinião? 
AD: ... Sim, às vezes... 
 
3 .  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :  
 
E :  ahaha... pronto, e agora para terminar... gostavas de ser música profissional? 
AD: Sim. 
E:  O que é que te imaginas a fazer? 
AD: Orquestra... 
E :  Tocar em Orquestra? 
AD: Sim 
E:  Pronto, muito bem. Muito obrigada! 
 
 
A luno E (v io la  d ’arco)                         Data:  12/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  Quando é que começaste a aprender música? 
A luno E (AE) :  Foi no quinto ano. Fui para o articulado no CCM. 
E:  E começaste logo com viola d’arco? 
AE:  Sim 
E:  Sim? E como é que é para ti tocar o teu instrumento? É divertido? 
AE:  Ah, é divertido e não só. É... algo que... que nós sabemos fazer, não é? E queremos sempre aprender mais e...sentimo-
nos bem a tocar... é como se nós exprimíssemos os nossos sentimentos... 
E :  ...através do instrumento... Muito bem!... E dentro das atividades musicais que costumas estar envolvida, na escola ou 
fora da escola, o que... o que é que mais gostas de fazer com o teu... quando... como violetista? 
AE:  Ah... ah.. eu gosto muito de tocar sozinha... gosto muito de tocar tipo para mim... gosto .... é mais fácil entre aspas... 
não costumo fazer assim nada... orquestra é também... é uma coisa muito gira porque... nós quando começamos a ouvir 
tudo aquilo que nós fazemos juntos é extraordinário porque fica lindíssimo... e pronto, não tenho assim nada de... que goste 
mais... eu gosto de tudo (risos)... de tudo o que faço com a viola. 
E:  Ok. Mas estavas a dizer que gostavas de tocar sozinha. Preferes tocar sozinha ou gostas de tocar em grupo? 
AE:  Eu gosto de tocar em grupo... gosto de tocar em grupo. E gosto de tocar também para as outras pessoas quando tenho 
aquilo preparado. Agora se for tipo à primeira vez, ai jesus! Não, isso detesto mesmo, porque gosto de estar preparada para 
aquilo, e ler e perceber e tal, agora... assim à primeira vista... à primeira vista não! (risos) 
E:  Está bem, mas... o que é que mais... o que é que mais gostas quando estás, por exemplo, na orquestra? Vocês são 
quinze, não é, na vossa orquestra... o que é que tu mais gostas, que é diferente de quando estás sozinha?... Ou que é que 
mais gostas quando estás sozinha, que não tens quando estás em grupo? 
AE:  ... quando estamos em  grupo tenho a minha colega não é... e as músicas são diferentes não é... e é sempre mais 
fácil, é como se fosse um suporte. Acho que somos as duas assim... cada uma tem o seu suporte (risos)... e como só 
somos duas... ainda mais... e... e é isso que é diferente, principalmente... e depois é o acompanhamento de tudo o resto e 
dos outros instrumentos... violoncelo que eu adoro! (risos)... e pronto... 
E :  Ok. E... e por exemplo, costumas ouvir música regularmente? 
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AE: Sim 
E:  Faz parte do teu dia a dia? 
AE:  Sim... há umas músicas... que não são bem orquestra... há uma que é só piano e assim umas coisas, mas é mais 
clássica, que eu gosto muito e que até tenho no telemóvel e costumo ouvir. Mas mesmo na internet, de vez em quando vou 
assim pesquisar alguma coisa sobre música clássica ou até sobre os trabalhos que temos feito em orquestra... sobre Bach 
e essas coisas todas... A minha mãe tem uma coleção de CD’s... de vários... prontos e... e eu oiço de vez em quando...é 
agradável assim... para estudar por exemplo a ouvir música... 
E :  E quais são os teus estilos musicais preferidos? 
AE:  ... assim mesmo clássicos? ou... 
E :  não... aquilo... o que mais gostas de ouvir... 
AE:  ah... não sei... tenho assim várias coisas... gosto mais de música mais calma... assim... não vou dizer que a música 
clássica é a minha preferida porque temos sempre aquelas músicas ... tipo ... Pop ou assim uma coisa que... eu gosto 
mais... mas... são assim músicas calmas... nada de Rock e isso... não... não vai muito para o meu estilo (risos) pronto. 
E:  Ok. E gostavas de tocar essas músicas que tu gostas de ouvir?... Sem ser as clássicas que já fazes aqui na escola, não 
é? 
AE:  Sim, gostava muito de tocar uma que é... que é clássica, acho eu... sim... que é do Gladiador... a música... 
E :  A banda sonora, não é? 
AE:  Sim. E que... já vi no youtube uma menina a tocar violino... e gostava de...eu estou agora a aprender a terceira posição 
e então... e ... gostava de... acabar assim, e estar mais preparada para conseguir tocar essa música para o meu pai, 
quando ele viesse de França... 
E :  Ai é?  
AE:  Ele também gosta muito! 
E:  Ah! Muito bem! Então tens aí um grande objetivo!  
(risos) 
E:  Quando é que ele vem? Ainda tens tempo de te preparar? 
AE:  Ele vem na Páscoa, mas... se não for já na Páscoa que eu lhe toque... pronto, depois pode ser... sei lá no verão ou 
assim... 
 
2 .  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E:  No verão. Muito bem! E tu costumas tirar músicas de ouvido? Tipo ouves uma música que gostas, em algum sítio... 
AE:  Fiz isso... uma ou duas vezes que foi... por acaso foi uma ideia da professora de instrumento... era a professora Carla 
no CCM... que... tivemos que tirar assim algumas notas... senão fossem todas, como era ainda principiante não sabia ainda 
as notas todas... então algumas notas... para... assim de ouvido... prontos... então eu pus uma música assim... que tinha 
diferenças assim... de tom e isso... e... descobri algumas notas... até que chegou a uma que não descobria... experimentei 
todas e aquilo não dava (risos) 
E:  Não dava, nenhuma? (risos) 
AE:  Não! 
E:  Se calhar estava desafinada... a nota que estavas a ouvir! 
AE:  Era um...  em um... um sustenido ... ou um bemol, só que eu ainda era mesmo... o início... foi no quinto ano no início 
e então não fazia a mínima! E pronto não... cheguei aquele ponto e não consegui mais... mas ... eu assim de ouvido... 
ainda não sou assim muito... boa prontos... porque mesmo em  formação auditiva que é  praticamente isso, não é... nos 
ditados melódicos e... nem sempre está correto... há alunos melhores do que eu... e... portanto não... não sou assim 
muito... 
E :  Há que ser persistente, não é?! 
AE:  Claro, claro! 
E:  Então tu costumas... e fizeste isso... a tua professora pediu-te para fazeres isso não é? Foi como um trabalho de casa... 
AE:  Sim 
E:  E continua a pedir agora? continua... 
AE:  Agora por acaso mudei de professora... mas... agora nem tanto... costumamos apenas... no início também... a 
professora tocava a nota e nós tínhamos que dizer qual era... tocava até cordas soltas para decorarmos e tal... e ouvido ... e 
algumas notas e tal... fazíamos isso mais na aula... não foi muito... não foi assim tanto... 
E :  Não era mesmo tirar uma música?... 
AE:  Exato... 
E :  Ok.... e em relação ao teu instrumento (ah, desculpa estou aqui a passar uma parte à frente)... costumas inventar 
músicas? Criar as tuas próprias músicas? 
AE:  ... ehh... nem por isso... de vez em quando umas coisinhas... na viola... por acaso não foi assim nada que inventei 
assim... mas... na guitarra sim (risos) 
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E: Na guitarra fazes isso? 
AE:  Porque o meu pai toca guitarra e eu... gostei, que eu ainda não tocava viola d’arco e então comecei a acompanhá-lo 
nas aulas que ele tinha... que era... por acaso era com o vizinho mas... estava a ter aulas... e ele ensinava-me e eu aprendi 
algumas coisas... e depois até tentava tocar as música da viola d’arco na guitarra  e depois comecei a inventar algumas 
músicas que me soavam bem e notas para ali... só que isso foi na guitarra mesmo... 
E :  E na viola d’arco não? 
AE:  Por acaso não... nunca... 
E :  Mas porquê? 
AE:  Não sei... eu fiz aquilo na guitarra só para me entreter, simplesmente... porque estava em casa dos meus avós e não 
levei a viola... senão tinha tocado viola... então comecei a tocar notas... e assim a construir uma música, prontos... e na 
viola por acaso nunca... nunca... nunca levei assim isso... 
E :  Nunca te ocorreu fazer isso? 
AE:  Sim e também já aconteceu isso na flauta... também já inventei... quando tocava flauta... 
E :  De bisel? 
AE:  De bisel e... também  inventava algumas notas... mas na viola não... não sei porquê... se calhar porque já temos assim 
umas músicas mais... umas peças e uns estudos mais... não sei... mais... originais... não sei! Assim uma coisa diferente 
que nunca... nunca experimentei. 
E :  E  gostavas de experimentar? 
AE:  Sim! É uma boa ideia! 
E:  Está bem. E... costumas explorar o teu instrumento... tipo... procurar sons diferentes ou efeitos... 
AE:  Sim, fiz isso quando... quando não tinha aprendido a terceira posição... então estava a ver o que é que soava bem e o 
que é que soava mal porque nós vemos  quando soa mesmo mal e quando até está bem... e... explorei assim a viola nesse 
sentido. 
E:  Está bem. E agora em relação ao programa que tu estudas... nas aulas de instrumento, que depois apresentas nas 
audições e nas provas e isso...  como é que é o processo de aprendizagem? O teu  professor ou professora (é uma 
professora, não é)... dá-te indicações muito claras sobre como tocares, como fazeres determinadas coisas... ou costumam 
falar sobre... ou experimentar diferentes possibilidades de tocar... as peças ou  determinadas passagens... como é  que 
costuma ser? 
AE:  É assim, a minha professora neste momento é de violino... porque a minha professora prontos da Artave está grávida, 
ficou grávida, assim uma coisa e então prontos... e... a professora... tem... tem explicado por exemplo a nível da parte de 
formação musical... é como se também desse aula na própria aula de  instrumento... em que dizia  qual é a tonalidade e 
tal... e explicava o que é que é uma escala... harmónica e melódica e depois nós apontávamos... pelo menos eu apontei e 
tal... prontos... e isso ajuda muito porque às vezes em formação musical nós não estamos bem... um bocado atrasados ou 
assim... por acaso estávamos... e pronto... e 
E:  E ela dá uma ajuda nessa parte... 
AE:  Sim, ajuda porque... também como já foi aluna também nos dá... também nos ajuda como é que ela fazia, algumas 
técnicas próprias dela e tudo para decorar a... a... ai... esqueci-me... para decorar... 
E :  As  leituras? 
AE:  Não... 
E :  As armações de clave? 
AE:  Ai... 
E :  Ordem dos sustenidos? 
AE:  Ordem dos sustenidos! Estava-me a falhar... e a dos bemóis e inventava uma frase que tivesse a ver com as notas... 
E :  “Frade ao sol reza a missinha” (risos) 
AE:  Exato! E acho que são coisas engraçadas e que de facto nós decoramos... 
E :  Ajuda a lembrar... 
AE:  Exato 
E:  E depois, assim em relação à parte da música... de... por exemplo, as dinâmicas, as dedilhações... ou... tu costumas dar 
a tua opinião, ou ela costuma perguntar a tua opinião? Ou diz-te “aqui fazes piano... aqui fazes forte”... 
AE:  Sim, ela costuma-me ajudar e ... diz a sua opinião e depois pergunta-me como é que acha... por exemplo.. nem 
sempre lá está forte e piano ou assim como ela diz e dá a sua opinião e depois eu digo que acho que está giro ou... acho 
que aqui ficava melhor isto e depois... ela também diz, não é... porque a professora tem... sei lá... tem umas.... tem uma 
sei lá... é professora, tem mais experiência... e então prontos... mas sim, ela pede a nossa opinião e diz... principalmente 
nos fortes e nos pianos que... agora é muito importante... no início nem por isso mas agora é importante não é, para ficar 
uma música bonita... e... sim... 
 
3 .  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :  
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E: Muito bem. E agora em relação ao teu futuro... gostavas de ser músico profissional, no futuro? 
AE:  Sim. Só há uma coisa que eu ainda não sei... se ir para orquestras e... e assim, ou ser professora... não sei 
E:  Uma das duas gostavas de ser? 
AE:  Sim, eu gostava muito de ser professora... mas é que acho que... estar numa orquestra assim mesmo famosa e isso, 
acho que deve ser mesmo fixe e... orgulhoso para nós próprios e... 
E :  Porque é que achas isso? 
AE:  ... Porque... 
E :  Ou o que é que te fascina? 
AE:  Porque quer dizer que nós trabalhamos para tocar lá... e temos um talento... e que as pessoas...  gostam de nos ouvir, 
não é... porque há orquestras que muita gente gosta e que vai assistir e... acho que é uma  coisa muito boa porque até os 
meus pais que não sabem nada sobre música, excepto o meu pai que sabe um bocadinho de guitarra, ... dizem que acham 
que é muito giro a música, que é um talento muito... muito... muito bom e muito.. fantástico e... 
E :  Especial... 
AE:  Especial... e que gostavam de saber  tocar e tudo... e acho que... é ... é uma coisa mesmo... 
E :  Que tu gostavas de.. 
AE:  Sim 
E:  E porque não as duas coisas, não é ? conciliar... 
AE:  Sim, exato. Era o que eu estava a pensar fazer... mas acho que ser  professora também é muito bom... porque... eu 
sempre... acho que todas as crianças pensam em ser professoras... assim... sei lá... a parte cultural e tudo, mas... isso 
nunca me cativou muito, nesse aspecto da matéria... achava que não tinha muita piada... 
E :  Queres dizer das outras disciplinas? 
AE:  Sim,... 
E :  Matemática ou português... 
AE:  Sim exato... e... só que achava que ser  professora é giro... só que não queria ser professora de matemática e pronto 
(incompreensível)... e agora surgiu a ideia de ser professora... e que acho também acho que é giro porque nós ensinamos 
ou estamos a ensinar crianças ou adolescentes... a tocar um instrumento para serem bons como nós e... e para gostarem 
de tocar como nós gostamos... aquilo que  sentimos... e.. acho que também era... um trabalho muito bom 
E: Muito bem! Pronto, muito obrigada! 
 
 
A luno F (v io loncelo)                Data:  12/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E)  – Quando é que começaste a aprender música? 
A luno C (AF)  – No 1º ano. 
E – No 1º ano da escola, quando tinhas 6 aninhos? 
AF – Sim. 
E – Sim? E começaste logo com violoncelo? 
AF – Sim. 
E – Sim? Então já tocas há muito tempo! (risos) 
AF – (risos) 
E – E como é que é para ti tocar o teu instrumento? 
AF – É muito bom. Sinto... não sei... sinto-me bem a dar o som do violoncelo e isso... eu gosto! 
E – E divertes-te? 
AF – Sim. 
E – Dá-te prazer tocar? 
AF – Sim. 
E – Ok. E quais são as tuas atividades musicais preferidas?  
AF – Ehhhh... 
E -  Aquilo em que estás envolvida normalmente, o que é que mais gostas de fazer? 
AF – Tocar. 
E – Mas... sim, mas... por exemplo, vocês tocam em orquestra, tocam sozinhos, têm aulas de instrumento, têm horas de 
estudo.. de que é que tu mais gostas, disso tudo? 
AF – Gosto das aulas de instrumento e de orquestra. 
E – E preferes tocar sozinha ou preferes tocar em grupo? 
AF – Prefiro... eh.. é igual. Acho que em grupo também é giro. 
E – ...Queres desenvolver um bocadinho mais? Tipo... de que é que mais gostas quando tocas com os teus colegas? 
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AF – Quando toco com os meus colegas?... gosto... de ouvir outros instrumentos (também gosto do violino e da viola), 
gosto de tocar com os meus amigos... para quando me enganar disfarçar um bocadinho... mas, também gosto de tocar 
sozinha... também é giro. 
E – Ok. E costumas ouvir música regularmente? 
AF – Sim. 
E – Faz parte do teu dia a dia? 
AF – Sim. 
E – Sim? E quais são os estilos musicais preferidos? 
AF – Pop e também gosto de... do violoncelo... dos instrumentos? 
E – Da parte mais clássica? Da música mais clássica? 
AF – Sim... 
E – E o que é que ouves mais? 
AF – É... o Pop. 
E – Pop? E gostavas de tocar músicas... as músicas que costumas ouvir, gostavas de tocar no violoncelo? 
AF – Sim... sim. 
E – Sim? Já experimentaste alguma vez? 
AF – Já... 
E – Como é que fizeste? Tiraste de ouvido, as músicas...? 
AF – Uma tirei de ouvido e outra fui à internet e... tirava a partitura... 
 
2 .  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E – E isso de tirar músicas de ouvido, é uma coisa que fazes com alguma regularidade, ou...? 
AF – Não, eu... toco mais as minhas peças do que as... as músicas... pop e isso.. 
E – E nas aulas de instrumento, alguma vez a tua professora pediu para tirares alguma música de ouvido? 
AF – Não... 
E – Nunca aconteceu? 
AF – Não. 
E – E costumas inventar...a tua própria música? 
AF – Agora não, mas quando era pequenina sim (risos). 
E – Sim? No violoncelo? 
AF – Sim (risos). 
E – E porque é que agora não inventas? 
AF – Oh, porque agora estou mais concentrada nas peças, quero... andar mais para a frente, passar as peças para outras 
mais difíceis... quero estudar mais e ..., prontos... 
E – Não sobra muito tempo para isso? 
AF – Sim... 
E – E quando eras pequenina e fazias isso, fazias sozinha, inventavas... ou... ou era em grupo, com outros amigos? 
AF – Era sozinha (risos). 
E – E como é que era? 
AF – Eh... não sei... 
E – Sentias-te inspirada e começavas a... 
AF – Começava a tocar e... ia para a 4ª posição sem saber o que era... tocava às vezes a... fazia de conta que aquilo era 
uma guitarra.. 
E – Ah é?! (risos). 
AF – É (risos) 
E – E gostavas de fazer isso? 
AF – Sim (risos). 
E – E não gostavas de ter tempo para fazer isso outra vez, agora? 
AF – Oh, sim... gostava, porque as músicas ficavam mais ...bonitas, agora que sei mais notas na 4ª posição, na 3ª e isso... 
E – Pois, agora já conheces novas possibilidades não é? Se calhar conseguias músicas mais elaboradas, não é? 
AF – Sim.. 
E – E... e algum professor já te pediu para inventares? Já foi... já fizeste isso em alguma aula... ou como trabalho de casa 
ou...? 
AF – Não, acho que não... 
E – E gostavas? ... que isso fosse uma coisa que fizessem nas aulas normalmente? 
AF – Sim... acho que era giro... 
E – E achas que era importante para o teu desenvolvimento? 
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AF – Sim... 
E – Porquê? 
AF – Eh...Desenvolvia mais as minhas capacidades, mostrava... o que eu gostava de tocar ou assim... não sei (risos)... 
E – Ok, e costumas, por exemplo, explorar sons no instrumento, no violoncelo? Sons diferentes? Efeitos? 
AF – Quando andava na primária... agora... pronto, já não tenho muito tempo... ‘tou mais “coisa” nas peças... mas 
quando era pequenina... fazia sons de animais e isso no violoncelo (risos) 
E – Muito bem... e agora, em relação ao programa que tu tens que preparar, as peças e estudos e escalas e isso... como é 
que... como é que são as tuas aulas normalmente? O professor (é professora não é?) dá-te indicações muito claras como 
tocar? Ou vocês discutem sobre... possibilidades de...  diferentes possibilidades... 
AF – Sim... às vezes a professora muda um pouco as peças... mete mais notas ou diz para eu ir para a 4ª posição, mete 
forte eh... mete as dinâmicas...  inventa as dinâmicas... mas acho que fica giro aquilo que a professora inventa. Mas... 
pronto, nós não discutimos muito porque a professora vê, diz como é que eu faço e se eu gostar toco.  
E – E se tu não concordares com alguma coisa? Ou se não gostares da ideia, dizes à tua professora ou não? 
AF – Não (risos). 
E – Não dizes? Porquê? Tens receio que ela não leve... não aceite bem? 
AF – Sim... 
E – Achas que não aceitava? 
AF – Mas eu acho que a professora faz boas coisas... 
E – Concordas normalmente, então, com as ideias da professora? 
AF – Sim... 
 
3 .  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :  
 
E – E agora para terminar... gostavas de ser música profissional? 
AF – Sim 
E – E o que é que te imaginas a fazer no futuro, como música? 
AF – Eu gostava de tocar sozinha com uma pianista... numa igreja,... e que toda a gente soubesse ... sentisse aquilo que 
eu sinto pela música e... pronto, gostava, era giro, muito giro... E também gostava de tocar pelo mundo todo, com os meus 
amigos, em orquestras... também acho que ia ser bonito. 
E – E o que é que te fascina, na... por exemplo... tocar em orquestra? 
AF – Não sei, é tocar com os meus amigos... acho que... uma orquestra é... tem.... os sons são todos parecidos e... faz... é 
giro, parece uma pessoa só, a tocar, com várias... partes 
E – Então vai ser uma das coisas que tu talvez gostasses de fazer no futuro... e tocar também, estavas a dizer com piano, 
mais música de câmara, um grupo mais pequenino , só violoncelo e piano? 
AF – Sim... 
E – Ok, muito bem, muito obrigada! 
 
 
A luno G (v io la  d ’arco)                         Data:  12/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E)  – Quando é que começaste a aprender música? 
A luno G (AG) – Ora bem, comecei no 3º ano de... toquei do 3º ano até ao 6º, violino. e depois este ano, 7º ano, troquei 
para viola. 
E – E foste tu que escolheste a troca de instrumento? 
AG – Sim. 
E – Sim? Porquê? 
AG – Porque me aconselharam e disseram que era melhor para mim, do que estar a tocar violino... porque acho que 
soava melhor na viola e assim... foi assim uma coisa muito estranha... 
E – Ai é? Mas estás satisfeita com a mudança? 
AG – Sim. Eu gosto! 
E – E o que é que para ti tocar o teu instrumento e fazer música? 
AG -  ... Não sei... é... parece que.. que é uma coisa que só eu é que consigo tocar aquilo... não é mais ninguém. Só eu é 
que toco... aquilo é só meu! Aquele espaço é só meu! 
E – Muito bem! Muito interessante! E é divertido, de uma maneira geral? 
AG – Sim. 
E – Sim? Não há assim momentos aborrecidos? 
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AG – Algumas coisas... quando se vai fazer escalas e... quando se está sempre a dizer as mesmas coisas e não se 
consegue fazer, mas depois... coisas... estranhas! 
E – Estranhas?! Está bem... então, quando o professor está sempre a dizer a mesma coisa? 
AG – Sim. 
E – E porque é que isso acontece? 
AG – Porque eu erro muitas vezes (risos). 
E – E o que é que tu mais gostas de fazer com a viola? Das atividades musicais em que tu estás envolvida, o que é que 
mais gostas de fazer? 
AG – De tocar o meu próprio instrumento... 
E – Mas sozinha, na orquestra, no naipe? 
AG – Sozinha, porque sinto que aquele espaço é só meu, e só eu é que toco e ninguém está a ouvir... 
E – Então preferes tocar sozinha do que tocar em grupo? 
AG – Sim. 
E – Então és assim mais... gostas de ter o teu espaço, que ninguém te chateie muito... é isso? 
AG – Sim. 
E – Mais algum motivo porque preferes tocar sozinha? 
AG – Não. 
E – Ok. E ouves muita música? 
AG – Sim. 
E – Regularmente? 
AG – Sim. 
E – Quais são os teus estilos musicais preferidos? 
AG – Os Queen, os ABBA... eu gosto muito disso! E também gosto de ouvir orquestras e assim... pessoas a tocar.... 
E – E gostavas de tocar, por exemplo, Queen e ABBA, na viola? 
AG – Sim. 
E – E já experimentaste alguma vez? 
AG – O meu irmão diz que me vai ensinar. 
E – O teu irmão toca viola d’arco também? 
AG – Não, o meu irmão toca guitarra, só que a namorada dele toca violino... então, aquilo é um pouco estranho (risos). 
Eles ajudam-se a fazer coisas e assim e eu aprendo um bocadinho mais com eles. 
E – Mas já experimentaste então fazer isso de tocar outras músicas, que não sejam em estilo clássico... porque, aqui na 
escola é o que fazes normalmente, não é? 
AG – Sim 
E – E já experimentaste então? 
AG – Não. 
E – Estás à espera que chegue a oportunidade? 
AG – Sim (risos). 
2 .  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E – E tirar de ouvido... coisas que ouves, ou na rádio ou na televisão, ou colegas aqui na escola tocar qualquer coisa que tu 
gostas... e depois tentares tu na viola, sem teres partitura. Costumas fazer isso? 
AG – Sim, sim... por exemplo, a Catarina de contrabaixo está a tocar uma sonata... e eu oiço muito ela a tocar... então a 
música fica-me na cabeça... 
E – E tu depois tentas tocar na viola? 
AG – Sim... 
E – E como é que isso funciona? Funciona bem? 
AG – Sim... mais ou menos... Porque eu lembro-me quando ela está a tocar eu sei dizer as notas que ela está a tocar, mas 
depois quando ela não está a tocar e eu já não sei... já não consigo dizer se é aquilo... se é aquela nota, se é a outra... 
E – Ok. E nas aulas de instrumento, o teu professor alguma vez te pediu para tocares alguma coisa de ouvido? 
AG – Não. 
E – Nem um bocadinho de uma peça? 
AG – Quando eu tinha o professor Duarte, de violino, ele fazia isso... dizia para nós irmos à Internet e tirarmos músicas de 
ouvido... e tocávamos às vezes para ele, mas era só às vezes! E agora com esta professora, não! Ela só faz o que lhe 
mandam... “Eva, vai tocar aquela música!” -  e eu tenho que tocar aquela música! 
E – E inventar músicas, costumas inventar? 
AG – Não, não gosto muito de inventar. 
E – Não tens necessidade de criar a tua própria música? 
AG – Não. 
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E – Estás satisfeita com as músicas que existem? 
AG – Sim. 
E – Está bem! Mas achas que conseguias? 
AG – Não, porque.... conseguir fazer uma música é muito complicado... porque, como é que se sabe se é aquela nota, se 
é outra, se fica bem, se fica mal? Isso é que às vezes me confunde... então eu não consigo fazer nada! E fica assim... 
E – Ok. Mas gostavas de experimentar fazer isso? 
AG – Sim... se soubesse! 
E – Mas achas que isso se pode aprender? 
AG – Sim... acho que sim... 
E – Eu também acho! (risos)... Então isso de inventar e criar músicas não é uma coisa que os professores costumam pedir 
nas aulas? Ou já algum professor te pediu? 
AG – Não. 
E – E costumas explorar o teu instrumento? 
AG – Sim. 
E – Tipo, procurar sons diferentes? 
AG – Sim. 
E – Efeitos sonoros? 
AG – Às vezes... 
E – Como é que são essas tuas experiências? 
AG – É estar nos TI’s, que é quando nós temos tempo para estudar, e... metermo-nos a fazer... temos que estudar as 
músicas, mas... aquela música, por exemplo, tem uma mudança de posição... nós temos que saber fazer aquela mudança, 
então nós andamos a fazer “naa – naa – naa – naa” (entoado), e aquilo fica um pouco estranho... e é divertido fazer isso! 
Porque se nota que o nosso instrumento tem outros sons... e nós os conseguimos fazer. 
E – E depois, usas esses sons noutros contextos? 
AG – Não! 
E – Então usas mais... fazes isso quando estás a estudar, para conseguir fazer, por exemplo, uma mudança de posição? 
AG – Sim. 
E – Ok. Nas peças que tu tens que preparar nas aulas... para as aulas, para as audições e isso, como é que é, como é que 
tu costumas trabalhar com o teu professor ou professora? Ele dá indicações muito claras? Diz “fazes assim, e assim”? ou tu 
participas nas decisões (por exemplo, das dinâmicas, das dedilhações)? 
AG – Sim, eu participo, porque, por exemplo, no final de frase tem uma mínima, e então eu digo: “oh professora, 
podíamos fazer aqui, começar a descer o tom e depois subir?”, e ela: “ah sim, podemos fazer isso” e não sei quê...e depois 
ela faz lá os sarrabiscos dela na partitura e tá!... 
E – E tu depois fazes... 
AG – E eu depois faço o que ela pede. 
E – Mas pões em prática também as tuas ideias? 
AG – Sim. 
E – E são bem recebidas pela professora? 
AG – Sim! 
 
3.  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :  
 
E – Ok. E gostavas de ser música no futuro? Música profissional? 
AG – Sim... seria divertido! 
E – O que é que te imaginas a... como músico, o que é que te imaginas a fazer no futuro? 
AG – A tocar em várias orquestras... em conseguir estar noutros países que nunca visitei e... conhecer pessoas que nunca 
pensei que existissem... assim... 
E – Muito bem! E conversar através da música? 
AG – Sim. 
E  -  Pronto! Muito obrigada pela tua ajuda! 
 
 
A luno H (v io l ino)                Data:  12/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  Quando é que tu começaste a aprender música? 
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Aluno H (AH):  Comecei a aprender desde os seis anos... foi quando eu entrei para a primária e comecei a ... dizer à 
minha mãe que queria aprender música e assim... e pronto então a minha mãe meteu-me na música, na Ritmos... é em 
Brito... uma escola... 
E :  Eu sei... então tu és dali da zona de Guimarães? 
AH: Sim 
E:  Ah! Eu dou aulas em Guimarães... 
AH: A sério? 
E:  Sim, na Academia... Muitos bem. E começaste logo com o violino? 
AH: Não. Experimentei vários instrumentos... comecei primeiro com piano, mas depois saí e então fui para violino outra 
vez... 
E :  Então com o violino começaste com que idade? 
AH: Com... praticamente estive para aí... nem... só um mês só no piano, depois fui para o violino... tinha seis anos... 
E :  E depois decidiste vir para aqui. 
AH: Exato 
E:  E como  é que é para ti tocar o teu instrumento? Divertes-te a tocar? Ou... 
AH: Sim... 
E :  O que é que significa para ti? 
AH: Que posso ter um futuro que nas outras escolas não podia ter... provavelmente....eh... como é que eu hei-de explicar... 
isto é... 
E :  Nas outras escolas... desculpa... queres dizer nas outras escolas de música ou... ou noutro curso qualquer 
AH: Não.. não estou a dizer por exemplo escolas de S. João de Ponte... aquelas escolas normais...sabia que se calhar não 
ia... ter futuro como podia ter agora que era futuro músico profissional e assim... 
E :  ... muito bem... e das atividades musicais em que tu normalmente estás envolvida, qual é a tua preferida? 
AH: É orquestra. 
E:  Orquestra?... 
AH: É quando nós estamos todos juntos e temos músicas muito... engraçadas para tocar... 
E :  Então preferes tocar em grupo do que tocar sozinha? 
AH: Sim... sozinha estou um bocado... assim um bocado nervosa 
E:  Mesmo quando estás a estudar? 
AH: Sim... às vezes gosto de ter alguém a ver-me... assim pode-me ajudar e assim... não é só com o meu professor... é 
pronto... 
E :  E porque é que gostas mais de tocar em grupo? O que é que... 
AH: Porque ignifica uma coisa para mim... é sentir que estou com os meus amigos, podemos fazer várias coisas sem... 
sem estarmos muito preocupados com isso... quando nós estamos sozinhos nós levamos o (imperceptível)... sozinhos já 
sabemos que somos nós próprios e... quando é na orquestra somos todos. Ou seja todos... todos levam tudo... todos... 
E :  Todos no mesmo barco? 
AH: Exato. 
E:  Muito bem e costumas ouvir música regularmente? 
AH: Sim, todos os dias praticamente. 
E:  E o que é que mais gostas de ouvir? Quais são os teus estilos preferidos, digamos assim? 
AH: ...Clássico e Pop... tenho muitas.... eu oiço qualquer música e já gosto (risos) 
E:  É? 
AH: É 
E:  És versátil? 
AH: Exato. 
E:  E gostavas de ... de tocar no violino outro tipo de músicas, sem ser a clássica? 
AH: Sim... o irmão do... do Ricardo, ele foi para... para o Got Talent e tocou Kuduro e assim... também gostava de 
aprender essas músicas... 
 
2 .  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E:  ... muito bem... e já experimentaste alguma vez tocar... tirar de ouvido assim músicas que gostas? 
AH: Sim, sim... 
E :  Costumas fazer isso? 
AH: Sim. 
E:  E corre bem? 
AH: Igreja e assim... 
E :  Ai é? Costumas tocar em igrejas então também? 
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AH: Não... provav... ainda não consegui porque... eh... so...por exemplo, o meu pai trabalha lá, ele anda no coro e 
provavelmente ele diz-me à última da hora e então não dá para ensaiar todos os  dias.... e também chego muito tarde a 
casa... e não dá para ensaiar... praticamente quase nada, por isso... para já ainda não. 
E:  Ok. Mas então já... já fizeste isso de ti de tirar... de tocar de ouvido? 
AH: Não foi só na igreja mas  também já... já fui para um batizado tocar... também... 
E:  E nas aulas, alguma vez algum professor te pediu para fazeres isso? Tocares  de ouvido alguma música ou alguma parte 
de alguma música? Nunca aconteceu? 
AH: Não... não... 
E :  E já experimentaste alguma vez inventar a tua própria música? Criar a tua música? 
AH: Não.. mas gostava. 
E:  Gostavas de... e achas que era importante fazeres isso? 
AH: Sim... assim podemos pensar... na nossa cabeça.. ter várias... várias hipóteses, saber conhecer notas que não 
conhecemos... é, era giro... 
E :  E nunca ninguém...nunca nenhum professor te pediu para inventares ou para  criares... 
AH: Não 
E:  Nem em orquestra... 
AH: Orquestra não... 
E :  nem em instrumento... 
AH: não 
E:  Muito bem. E costumas explorar sons do teu instrumento?... sons diferentes... ver o que é que dá para fazer no 
violino...ora deixa cá ver... 
AH: (risos) provavelmente às vezes chatear os colegas, quando estamos a tocar notas... terceiras posições, quartas 
posições e assim, que  eles chateiam-se logo... 
E :  E porque é que se chateiam? 
AH: Porque... às  vezes aquilo é tiammm iammmmm (sons de glissando)...e eles começam (imperceptível) e depois dá 
uma chatice (risos)... 
E :  Ok. E em relação às peças que tu tens que preparar, que trabalhas com o teu professor nas aulas, como é que é 
normalmente? Vocês conversam sobre como fazer, ou ele diz-te “fazes assim, Francisca, tens que tocar assim”... 
AH: Não. Ele... ele fala comigo, não é... e depois ele manda-me tocar, quando às vezes ... há... como é que eu hei-de 
explicar... há ainda para aperfeiçoar, ele vai mesmo l....e diz-me para fazer... não conversa outra vez... primeiro nós 
conversamos, em geral, depois há aquelas partes em que não consigo fazer provavelmente e então nós desenvolvemos aí... 
E :  E por exemplo, em relação a dinâmicas... ele  costuma perguntar a tua opinião ou tu costumas dar a tua opinião? 
AH: N... 
E :  Dizer “aqui gostava de tocar piano... aqui gostava de fazer um crescendo... 
AH: Não, não... ele ... já tá lá na música... ele ... ele também não refere nada a isso... às vezes quando nós estamos quase 
na altura do campeonato, ele aí sim... mas às vezes não. 
 
3.  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :  
 
E :  Ok. E gostavas de ser música profissional? 
AH: Sim. 
E:  O que é que te imaginas a fazer? 
AH: ... Ai já nem sei... tocar no Conservatório de Paris... 
E :  Gostavas de ir estudar para o Conservatório de Paris? 
AH: Sim. 
E:  Porquê? 
AH: Primeiro nunca conheci Paris... gostava muito de ir lá... a minha mães já foi mas eu  nunca tive... não tive 
possibilidade ainda... já fui a Londres... e também achei giro mas... acho que não... eu acho que em Paris é mais 
profissional...mas para isso ainda tenho que estudar muito... 
E :  Muito bem. E  depois de estudar em Paris, o que é que gostavas de fazer como músico? 
AH: Como a Letizia Moreno...dar muitos concertos... 
E :  Conheces a Letizia Moreno?! 
AH: Sim, ela já tocou aqui... na Artave 
E:  Ai sim? 
AH: Sim num concerto 
E:  Não sabia! Ah, muito bem! 
AH: E também queria  ser amiga dela no Facebook... a Eva já foi... é amiga dela! 
E:  Muito bem! Pronto, muito obrigada! 
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Aluno I  (contrabaixo)                         Data:  12/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  Então quando é que começaste a aprender música? 
A luno I  (A I ) :  Comecei quando tinha sete anos... 
E :  E foi logo com o contrabaixo? 
AI :  Foi... escolhi o contrabaixo aos seis, só que como não havia para o tamanho... só comecei a tocar aos sete, num 
oitavo... 
E :  Tiveste que esperar um bocadinho... E como é que é o contrabaixo para ti? Divertes-te a tocar? 
A I :  Divirto-me porque é um instrumento... que pode-se brincar com ele... pode-se fazer coisas magníficas com o 
contrabaixo...e... agora estou a explorar o contrabaixo mais ainda... e estou a descobrir (imperceptível) que não sabia que o 
contrabaixo podia fazer. 
E:  E tu exploras por iniciativa própria ou...? 
A I :  Sim, tento fazer escalas a tentar a apanhar as notas e depois divirto-me lá... e depois... pronto... 
E :  Ok. E das atividades musicais em que costumas estar envolvido... 
A I :  Sim... 
E :  O que é que tu mais gostas de fazer com o contrabaixo? 
AI :  Gosto de tocar na orquestra... mas também... gosto... gosto que o contrabaixo seja o solo... porque é um instrumento 
que uma pessoa não pensa... que é só de acompanhamento mas... é muito bonito ouvi-lo! 
E:  Muito bem. Mas gostas mais de tocar sozinho ou em grupo? 
AI :  ... prefiro tocar sozinho. 
E:  Preferes tocar sozinho, e porquê? 
AI :  Porque... sinto-me mais à vontade a tocar sozinho, porque na orquestra tenho que estar preocupado com a minha parte 
e preocupado a ouvir os outros para perceber... parece  difícil mas também é fácil, só que gosto de tocar sozinho... gosto de 
me ouvir a tocar. 
E:  Ok. E Música, costumas ouvir regularmente no teu dia-a-dia? 
A I :  Costumo. Costumo ouvir Bottesini e compositores de contrabaixo... e depois há... há algumas peças para violoncelo que 
posso também tocar em contrabaixo... e depois ouço assim compositores famosos e também ouço Apocalyptica 
E:  Ah! Também és fã dos Apocalyptica?! ... e gostavas de tocar coisas diferentes no contrabaixo, sem ser repertório 
clássico? 
AI :  Ah... para já não. Gosto das músicas que... que já ouvi e que estou a tocar ... e gosto! 
 
2.  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E:  Ok. E tocar músicas de ouvido, costumas fazer isso? 
AI :  ... algumas vezes... a música do Sma... ta ra ta ra ta ra taratara tara... essa foi por ouvido... só que eu depois toquei no 
piano, em casa e também reparei que dá com várias notas... mas o que interessa é que ... é meio tom e depois é um tom e 
depois é ... por aí consegue-se... 
E :  Consegues tocar em várias tonalidades, não é? sabendo os intervalos... muito bem! E... e nas aulas? Fazes isso às 
vezes? Tocar... o teu professor já te pediu par tocares qualquer coisa de ouvido? 
AI :  Sim, quando agora... agora estou a dar a posição do polegar no contrabaixo e... como não há propriamente posição é 
por ouvido que se vai... eu tento ir por ouvido e atingir a nota... 
E :  E músicas mesmo... por exemplo, tocar por exemplo uma parte de uma música ou... 
A I :  Sim. 
E:  Ou uma música inteira... só de ouvido, sem partitura... 
A I :  Sim... 
E :  Costumas fazer isso nas aulas também? 
AI :  Nas aulas não. Quando estou em casa a estudar... sozinho... 
E :  Ok. E inventar as tuas próprias músicas? Já... costumas fazer isso? Já fizeste? 
A I :  Por diversão só que... é só mesmo por diversão, não é porque... é só porque toco no piano, depois gostei... aponto um 
bocado... e depois já não me lembro do que é que fiz... e pronto é assim... é só por divertimento... começo a tocar notas 
aleatórias com ritmo... depois se gostar fica no ouvido, se não gostar tento... prontos... não é como... vou escrever uma 
peça que fique bonita e que eu tente tocá-la... 
E :  Ok. E nas aulas, já algum professor te pediu para fazeres isso de criares uma música? 
AI :  Não. 
E:  Não? Mas... e gostavas... gostavas que isso fosse uma coisa que fizessem nas aulas? Cada um criar a sua música ou 
inventar... 
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AI:  Era divertido... um professor fazer um desafio... 
E :  Achas que era importante? 
AI :  Eh... sim, porque assim também explorávamos mais o que é que nós sabíamos... sobre a música e o que... o que o 
nosso ouvido podia saber o que ficava bonito e que não ficava... 
E :  Ok. E em relação a explorar assim o teu instrumentos?... sonoridades diferentes, efeitos sonoros...  
A I :  Sim... 
E :  Costumas fazer isso? 
AI :  Há um efeito no contrabaixo que... que é parecido com uma gaivota... e eu estou a tentar fazê-lo... nunca consigo mas 
estou a tentar fazê-lo... 
E :  Muito bem. E em relação às peças que tu tens que trabalhar nas tuas aulas... como é que é normalmente? O teu 
professor dá-te indicações muito claras sobre como tocar... por exemplo em relação às dinâmicas, ou às dedilhações... ou... 
ou tu costumas dar a tua opinião, costumam falar sobre isso... 
A I :  O professor dá-me a peça, não me diz nada... diz para eu ver, dar uma olhadela... depois na próxima aula apresentar. 
Eu tento fazer à minha maneira, depois o professor dá as indicações dele e eu... escrevo e tento fazer com que eu goste e 
com que o professor goste... 
E :  Mas ele pergunta a tua opinião? Por exemplo, “achas que fica melhor piano... ou forte, aqui?” 
AI :  Sim... quando... 
E :  Fica melhor este dedo ou... fica melhor na corda lá ou na corda mi... 
A I :  Sim... o meu professor faz algumas dedilhações... e eu treino, vejo que para mim é mais difícil, troco as dedilhações e 
depois na  próxima aula digo ao professor... se ele deixar, deixo como eu gosto se não tenho que tocar como ele quer... 
 
3 .  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :  
 
E :  E agora para terminar, gostavas de ser músico profissional? 
A I :  Gostava, é por isso que eu também quero estar aqui na Artave. 
E:  E o que é que te imaginas a fazer como músico, no futuro? 
AI :  ... a tocar em grandes... auditórios... por toda a Europa... e... e gostava depois, se fosse bom a... a compor as minhas 
peças para contrabaixo para... depois para o futuro tocassem as minhas peças... 
E :  Ok. Pronto, muito obrigada! 
 
 
A luno J  (v io l ino)                         Data:  12/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  Quando é que começaste a aprender música? 
A luno J  (AJ) :  Eu comecei aos quatro, cinco anos, em Esmeriz... eu queria muito tocar violino porque o meu pai toca 
clarinete e a minha irmã toca violoncelo... e... o professor de violoncelo da minha irmã disse que... para eu ir 
experimentando alguns instrumentos, já que eu falava tanto em tocar e assim... e... então apresentaram-me o professor que 
foi meu professor até agora à Artave... e então eu quis ir para violino. 
E:  Ok e tu tocas violino desde essa altura? 
AJ:  Sim, desde os cinco. 
E:  Foi o teu primeiro e único instrumento até agora... muito bem, e o que é que... como é que é para ti tocar violino? 
AJ:  É muito bom... é como expressar os nossos sentimentos de uma maneira diferente a não ser pelas nossas cordas 
vocais... é... as nossas cordas vocais estendem-se a partir do violino... e então eu consigo expressar aquilo que sinto, a 
partir dele... 
E :  Muito bem! E... das atividades musicais em que costumas participar, quais são as tuas preferidas? 
AJ:  Eu... já participei em algumas coisas, em alguns concertos... em algumas coisas que nos convidam lá na minha 
paróquia e assim... e eu toco num coro da igreja, e gosto muito de tocar lá... provavelmente é a minha preferida! 
E:  Sim? Mesmo... mais do que orquestra, por exemplo? 
AJ:  Ah, sim... aqui nas atividades da escola, gosto muito de orquestra... sim, gosto mesmo de orquestra. Adoro tocar em 
conjunto! 
E:  E preferes tocar em conjunto, do que sozinha? 
AJ:  Sim 
E:  Porquê? 
AJ:  É sempre mais... temos sempre mais confiança e é sempre mais engraçado tocarmos em conjunto do que sozinhos... 
mas apesar de eu também gostar de tocar sozinha... fico muito nervosa a tocar sozinha, porque a responsabilidade é só 
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minha... e se eu me enganar... pronto, ao menos... na orquestra também se nota muito mas... ao menos sei que, pronto, 
em conjunto pode-se passar um bocadinho despercebido... não fico tão nervosa. 
E:  Ok. E costumas ouvir música regularmente? 
AJ:  Huh humm 
E: O que é que mais gostas de ouvir? Ou que estilos musicais mais gostas de ouvir? 
AJ:  Eu gosto muito de ouvir música clássica... gosto também de ouvir música Pop... as músicas de hoje em dia... pronto, é 
essencialmente isso... 
E :  E gostavas  de tocar esse tipo de músicas... diferentes do clássico... gostavas de tocar no violino? 
AJ:  Sim... sim, por acaso eu gosto muito duma banda... pronto assim um quarteto, que é os Apocalyptica... eu gosto muito 
deles! 
E:  Vocês são todos fãs dos Apocalyptica!!! Já outros colegas teus referiram. Que engraçado! 
AJ:  Eu gosto muito deles e... venero-os! E gostava mesmo muito de ser como eles, porque acho que eles têm uma coisa 
totalmente diferente daquilo que é o mundo da música normal... enquanto que as pessoas se baseiam muito em tocar nos 
concertos... aquelas músicas clássicas normais, eu gosto mais de fazer coisas diferentes... de mudar as coisas... 
E :  Então, o que é que é isso que tu gostas nel... nos Apocalyptica, por exemplo... tu dizes que é diferente, o que é que é 
diferente? 
AJ:  Eles fazem música... música com os instrumentos, na mesma, com o violoncelo... que ... é diferente... não é a música 
clássica normal... Beethoven, Mozart... não, eles pegam em músicas que são muito conhecidas e transformam-nas no 
violoncelo e fazem... coisas extraordinárias e eu acho aquilo fantástico! 
 
2.  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E:  Ok. E por exemplo, tu costumas tocar de ouvido?... músicas que conheces e que gostas... 
AJ:  Sim... 
E :  Costumas pegar no violino e tentar tocá-las de ouvido? 
AJ:  Sim 
E:  Sim? E nas aulas, também fazes isso? O professor alguma vez te pediu para fazeres... 
AJ:  Não 
E:  Ou... nem que seja uma peça... por exemplo, dá-te uma peça nova...e  antes de te dar a partitura... imagina que é uma 
peça que tu conheces de já ouvires outras pessoas tocar...nunca te pediu para tocares... 
AJ:  Não... 
E :  Ok. E Costumas inventar a tua própria música? 
AJ:  ... acho que não... acho que nunca... quando comecei no violino gostava  de tocar coisas que não existiam (risos)... 
mas assim agora... não, nunca... acho que nunca pensei nisso de inventar a minha própria música... 
E :  Mas, fazias isso quando eras pequenina? 
AJ:  Sim, quando comecei... 
E :  Porque é que fazias nessa altura e agora já não fazes? 
AJ:  Porque eu só queria era brincadeira... e achava o violino como se fosse um--- um brinquedo! E então como eu gostava 
de criar coisas, eu... às vezes punha-me no violino e punha-me a criar... música, mas nunca escrevi nem nada... era só 
tocar notas... 
E :  E deixast... agora já não fazes isso? 
AJ:  Não... acho que também não tenho tido tempo para pensar nessas coisas... 
E :  Ok. Então suponho então que também nas aulas não seja prática comum, o professor pedir para... para criares 
alguma... algum trecho musical ou assim.. 
AJ:  Não... 
E :  Nem em Orquestra, nem... em Formação Musical? 
AJ:  Em orquestra, no início o professor... não dizia para nós criarmos uma música, mas ele... mostrava assim a partitura 
durante para aí cinco min... durante cinco segundos e nós tínhamos que decorar e nós tínhamos que tocar... ou seja, às 
vezes eu não chegava a decorar e tirava-a de ouvido... não era bem inventar mas tipo tirava-a de ouvido... nas aulas de 
instrumento.. não, não é comum. 
E:  Ok.... eh... achas que era importante isso acontecer nas aulas de instrumento?... ou gostavas de fazer ou... ou não... 
AJ:  ... sinceramente não... acho que... acho que é importante para pôr a nossa criatividade... à prova, mas... há coisas... 
por exemplo, inventar uma música, nem sempre é... é aquilo que nós esperávamos... nós podemos pegar em vários 
trechos de músicas e juntá-las todas e formar uma música conhecida e bonita... e pronto... mas acho que... nas aulas de 
instrumento, pelo menos nas minhas, acho que não... mas, por acaso isso é uma boa coisa para fazer em casa... 
E :  (risos) Ok. E costumas explorar o teu instrumento? ... explorar sons diferentes, efeitos sonoros... 
AJ:  Não... às vezes é mais o meu professor que me lembra para fazer isso... 
E :  É? 
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AJ:  É. Eu cinjo-me muito àquilo que o meu professor me diz... e aquilo  que está escrito na partitura... às vezes quando não 
me apetece mais tocar ponho-me lá a tocar... violino... a fazer coisas... os glissandos e a fazer mudanças de posição e 
assim... 
E :  E tu quando dizes que é mais o teu professor... o teu professor incentiva-te às vezes a fazer isso... a... mas em que 
sentido, em que contexto? 
AJ:  Por exemplo... quando tenho umas partes em que tenho semicolcheias, ele diz sempre para fazer vários ritmos...  para 
conseguir aperfeiçoar... 
E :  Ok. E em relação ao repertório que trabalhas nas aulas, não é, como é que ... acho que já me deste algumas pistas 
mas... o teu professor dá-te indicações muito claras, ou tu costumas dar a tua opinião sobre... como tocar... as músicas ou 
pelo menos a opinião em relação a algumas coisas, por exemplo as dinâmicas, ou... as dedilhações ou... ou é o professor 
que te diz como fazer e tu fazes como... 
AJ:  É... eu não costumo dar muito a minha opinião... faço aquilo que o professor diz porque acho que é sempre o melhor... 
mas às vezes quando ainda não sei a peça bem, quando estou a ler... vejo assim “ah, aqui podia ser... podia fazer 
mudança de posição... ou não, aqui se calhar seria mais fácil fazer o quarto dedo e não fazer corda solta”... assim... mas 
quando vou à aula, nunca faço, é só mesmo quando estou a estudar, penso para mim... nunca digo ao professor... 
E :  E ele nunca te pergunta? 
AJ:  Não... 
 
3 .  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :  
 
E :  Ok. E agora só para terminar... gostavas de ser músico profissional? 
AJ:  Sim 
E:  E o que é que te imaginas a fazer... no futuro? 
AJ:  Eu tenho duas coisas muito diferentes... os meus dois sonhos... não são sonhos, são objetivos... não gosto de dizer 
sonhos, mas... eu quero muito, mas mesmo muito tocar na orquestra de Viena d’Áustria. ... é... adoro... adoro mesmo ver o 
concerto de ano novo e... estou sempre... quando vejo estou sempre a dizer “é ali que eu vou tocar! Um dia vou estar 
sentada numa daquelas cadeiras!”... e... também, como já disse há bocado, quero muito tocar como os Apocalyptica... mas 
são muito distintos... 
E :  Está bem. E achas que... que são coisas que podes conjugar? 
AJ:  Eu acho que sim... acho que posso ter o meu próprio grupo... mas ao mesmo tempo posso tocar numa orquestra... eu 
acho que sim... 
E :  E porquê Viena d’Áustria? Por causa de... de  já os conheceres do concerto de ano novo e isso? 
AJ:  É...mas é... apesar de nunca ter ouvido falar muito assim de ... ah Viena d’Áustria... não sei quê, Áustria... não  é só 
Viena... eu ir a tudo o que tem na Áustria, mas é mesmo um sítio que me fascina... só o nome... não sei porquê... não sei 
mesmo! Só para aí há pouco tempo, quê... três ano para aí é que eu ouço falar na Áustria, que o meu pai também disse 
“ah, foi aqui que passou-se isto e isto e isto...” e então eu fiquei assim tipo... “Ai eu quero ir aí! Vou morar aí um dia!” E é 
um bocado um fascínio das paisagens, da natureza... da música, da cultura que aquilo tem... acho que é.. 
E :  Pois, é um país muito tradicional... com muita tradição musical não é? 
Muito bem! Pronto!... 
 
 
A luno L (v io loncelo)                         Data:  19/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  Quando é que começaste a estudar violoncelo...música? 
A luna L (AL) :  Música... foi assim, música foi desde mesmo da creche. Tínhamos aulas muito regulares e também na 
primária nós tínhamos assim coro... e... pronto a nossa turma era aquela que cantava melhor e então... e aulas de 
formação e assim... nós éramos para ir cantar à Casa da Música só que era altura dos exames e não pudemos... não 
pudemos ir... Nesse ano eu comecei a estudar violoncelo... só 
E:  No quarto ano? 
AL:  Sim. Só que aquilo não foi bem estudar violoncelo porque... pronto a professora não me cativou e eu também não 
estava para ali virada... só que... eu vim para o Minho e...  para o CCM e a professora mudou então acho que o meu 
interesse pelo violoncelo foi começando a construir-se e a minha (imperceptível) pelo violoncelo foi começando a construir-
se... e pronto, e agora é aquilo que neste momento quero fazer.. 
E :  Ok. Muito bem... E o que é que significa para ti tocar violoncelo? 
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AL: É expressar a minha... o que tenho cá dentro de outra forma... é... o violoncelo é a minha casinha, eu entro lá dentro e 
depois dali sai tudo... de outra forma... (às vezes desafinado.... mas quando se treina e... se entra lá muitas vezes 
também... aquilo sai coisas muito bonitas!) 
E:  E é divertido para ti tocar violoncelo? 
AL:  Sim... se não fosse divertido eu não estava aqui... 
E :  Mas como é uma coisa que exige tanto trabalho, não é... às vezes nós ficamos assim... 
AL:  Correr por gosto não cansa! 
E:  Muito bem! ... E quais são as tuas atividades musicais preferidas... daquilo que tu costumas fazer? 
AL:  Eu gosto muito de orquestra... com sopros também... gosto muito de sinfónica... e gosto muito de instrumento... gosto 
muito de aprender mais, coisas diferentes... agora formação auditiva não gosto muito... gosto mais de formação musical... 
mas instrumento e orquestra para mim...  está lá o instrumento... o violoncelo... 
E :  Mas gostas mais de tocar em grupo ou sozinha? 
AL:  ...É assim, eu gosto de tocar sozinha, só que me sinto mais em casa, na minha casinha, quando estamos assim todos 
juntos... é...sinto-me mais aconchegada ali no meio... 
E :  Ok. E costumas ouvir música regularmente? 
AL:  Sim... sempre, porque... desde... que o violoncelo entrou na minha vida que acho que... não só o clássico, mas toda a 
música ajuda... as pessoas a fazer as coisas. Por exemplo, o meu pai corre... e quando ele vai leva sempre... a música... 
por ele... a música entra dentro daquilo que ele está a fazer e então parece que com menos esforço nós conseguimos fazer 
as mesmas coisas... 
E :  Ok. E o que é que costumas... o que é que gostas mais de ouvir? Qual é o estilo musical que mais gostas de ouvir? 
AL:  Eu gosto de clássico, mas não é  aquele clássico... normal. É... como é que eu hei-de explicar... tipo Apocalyptica ou 
...The Piano Guys... gosto muito de Pop e... Jazz... 
E :  E gostavas de tocar... por exemplo Jazz no violoncelo ou... Pop ou... 
AL:  Sim... Pop nem tanto, mas Jazz acho muito interessante! 
E:  Gostavas de fazer isso um dia? 
AL:  Sim.  
 
2 .  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E:  Ok. Já experimentaste tocar músicas de ouvido? 
AL:  Já. 
E:  Assim coisas que ouves... 
AL:  Sim... por exemplo (imperceptível) ou também os The (imperceptível) pronto... tentar tirar aquilo de ouvido e passar 
para o papel e também... não sei 
E:  Mas costumas escrever ou ... tiras só de ouvido? 
AL:  Às vezes, quando são aquelas músicas que têm letra... quando não... por exemplo, aquela música dos The Verse, 
começa com... com orquestra, então não precisava muito de tirar... porque era sempre a mesma coisa, então não 
precisava muito de tirar a... passar para o papel... quando começa logo com... com pessoas a cantar, é mais fácil tirar para 
o papel e depois tirar para o violoncelo... 
E :  E costumas inventar a tua própria música? 
AL:  Quando estou farta de tocar a mesma música, que é quase sempre... sim... por exemplo quando estamos nas aulas de 
TI e estamos quase a acabar e já não me apetece fazer aquilo, às vezes tiro coisas... por exemplo começo a tocar a 
primeira Suite de Bach e depois já não sei... e experimento outras coisas... 
E :  E inventas tu? 
AL:  Sim... 
E :  Muito bem. E nas aulas já aconteceu de algum professor te pedir para inventares... 
AL:  Sim, por exemplo, não é inventar a música mas sim torná-la um bocado mais improvisada... 
E :  Como é que ... Explica-me melhor... 
AL:  Por exemplo, as dinâmicas... formar eu as dinâmicas, e o tempo... sei lá... começar muito... muito piano e ir 
acrescentando mas também... por exemplo quando é piano ir mais lento e depois quando chegar àquela parte do forte ir 
mais staccatto... sim também já aconteceu. 
E:  Ok. E... e costumas explorar... sons, efeitos no teu instrumento? Explorar “o que é que dá para fazer aqui?”... 
AL:  Sim, sim. Eu acho, por exemplo, eu aprendi, acho que aprendi um bocado tarde a 4ª posição... mas já quando não 
aprendi tirava coisas aqui... e também exp...  tentava olhar para os mais velhos e tentar fazer aquilo que eles fazem, ou 
mesmo pessoas que tenham sido alunas já.... já... já há mais tempo... eu acho que sim.... 
E :  Ok. E nas aulas de instrumento, vocês costumam... em relação ao programa que estás a trabalhar... costumam falar 
sobre... como tocar ou o professor é que dá as suas indicações e tu tens que ... tu tens que respeitar... 
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AL: Ao ser... (imperceptível) deixar um limite... uma fronteira... um ... tentar ser improvisado.... (imperceptível) os estudos e 
assim... dá também para eu expressar um bocadinho do que eu achava... ”ah aqui dá para ser um bocadinho... não gosto 
muito deste fá... fá sustenido que está aqui... mas gosto mais de fá natural...! é também... isso é mais nos estudos...  
 
3 .  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :   
 
E :  E em relação ao futuro, gostavas de ser música profissional? 
AL:  Sim, mas não é daquelas músicas profissionais normais... sim, gostava de tocar em orquestras mas... daquelas 
orquestras grandes... mas se calhar... ter um grupinho mais pequeno... também de sopros e... (imperceptível) e assim, 
fazer assim a nossa própria música... não é a nossa própria música, é pegar em temas... e fazê-los à nossa maneira... 
(imperceptível) 
E :  Fazer a vossa própria versão? 
AL:  Exatamente... não só o clássico normal mas também juntar percussão num instrumento... ou... Blues, Jazz e ... até 
Rock... são influênci... mas isso também... por exemplo, agora quero fazer isto mas se calhar para o próximo ano já quero... 
entrar numa orquestra ou então no próximo já quero tocar sozinha... 
E: Pois, vai mudando não é? Mas pronto, a entrevista é hoje... e hoje é assim que tu queres... por isso.. Muito bem. 
Obrigada! 
 
 
A luno M (v io l ino)                Data:  19/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  Quando é que começaste a estudar música? 
A luno M (AM):  Foi há um ano... numa... escola... 
E :  Quando estavas em que ano, no sexto? 
AM: Sim. Mas só que... fui ensinada mal... e depois... alguém me disse para eu vir para a Artave e eu vim e ajudaram-me a 
tocar melhor. 
E:  Ok. E então quando começaste a aprender música, foi logo com o violino? 
AM: Foi. 
E :  E como é... o que é para ti tocar o teu instrumento? 
AM: ... 
E :  É divertido... às vezes é assim mais chato... é... como é que é, o que é que significa para ti? 
AM: É divertido. 
E:  Sempre?  
AM: Sim. Às vezes... é... (risos) às vezes chateia-me e isso, apetece-me deitar o violino ao chão, mas gosto de tocar... 
E :  Quando não corre bem... 
AM: É... 
E :  Mas assim de uma maneira geral é uma coisa que tu desfrutas? 
AM: Sim. 
E:  Gostas? 
AM: Gosto muito. 
E:  Ok. E dentro das atividades musicais em que estás envolvida, na escola ou fora da escola... não sei se costumas fazer 
alguma coisa fora da escola, mas o que é que mais gostas de fazer? 
AM: Musicais? 
E:  Musicais. 
AM: Cantar... e... dançar também 
E: Também gostas de dançar...  
AM: Sim 
E:  E gostas mais de tocar sozinha ou em grupo? 
AM: Gosto mais de tocar em orquestra... mas também gosto de tocar sozinha 
E:  Mas porque é que gostas mais de tocar em orquestra? O que é que te fascina? 
AM: Porque... como hei-de explicar?... porque... ai... ai, como é que eu hei-de dizer?... porque eu gosto de tocar assim em 
grupo... às vezes a tocar sozinha não me sinto lá muito bem... e em grupo é mais... 
E :  Tens o apoio dos colegas? 
AM: Sim. 
E:  Ok. E ouvir música... ouves muita música... e regularmente? 
AM: Ouço. 
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E: Faz parte do teu dia a dia? 
AM: Sim 
E:  E qual é o teu estilo musical preferido ou preferidos? 
AM: Clássico 
E:  Clássico? É esse que ouves mais? 
AM: Sim. 
E:  E para além disso, ouves outras coisas? 
AM: Às vezes... ai,  Pop... às vezes 
E:  E gostavas de usar o violino para tocar outro género de música? 
AM: Sim... 
E :  Achas que seria interessante? 
AM: Sim... nunca experimentei mas... se calhar acho que sim, que seria interessante. 
E:  Sabes que o violino não é só usado... na música clássica, na orquestra... não é? É usado em muitos géneros musicais.  
 
2 .  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E:  Ok.... já experimentaste alguma vez tocar músicas de ouvido?... alguma coisa que ouves na rádio, na televisão... ou 
colegas a tocar... nunca experimentaste? 
AM: Não... 
E :  E nunca te pediram para fazer isso nas aulas? 
AM: Ach.. não, acho que não... 
E :  “oh experimenta lá fazer  tocar isto... sabes esta música?... ora experimenta...no violino” 
AM: Não, mas gostava! 
E:  Gostavas de experimentar? Então podes sempre experimentar! Não precisas de um professor para fazer isso, não é? 
(risos)... E já inventaste alguma música tua? 
AM: ...não 
E:  Não? Nem nas aulas te pediram para inventar qualquer coisa? 
AM: Pediram. 
E:  Já te pediram, em aulas? Algum professor te pediu... 
AM: Aula de instrumento não, mas... quando era pequena... no... quando comecei a aprender música no quarto ano... 
música mesmo, pediram-me para fazer música... uma música e eu fiz... 
E :  Mas então começaste a aprender música mais cedo do que o que me disseste há bocado... 
AM: Não... eu comecei a aprender música, notas e isso no quarto ano, na escola e depois comecei a tocar há um ano 
violino... 
E :  Ah, ok, está bem. Mas então antes de tocares violino, na... quando aprendeste... começaste nas aulas de educação 
musical, pediam-te para inventares músicas? 
AM: Sim. 
E:  E tu inventavas? 
AM: Sim 
E:  E que tal, como é que foi isso? 
AM: (risos) corria bem... 
E :  Mas como é que era, cantavas ou tocavas em algum instrumento, tipo flauta? 
AM: Cantava 
E:  Cantavas? E gostaste de inventar? 
AM: Gostei... mas só que eu sou um bocado tímida e não gosto de expor a música para... para muita gente. 
E:  Ok... E gostavas de... achas que era importante fazeres isso com o violino? gostavas de experimentar? 
AM: Sim... 
E :  Criar a tua própria música? 
AM: Sim... e mostrar a outras pessoas... sim... 
E :  Mas porque é que achas importante?... Qual é que é a diferença entre tocares a tua música ou tocares a música de 
outros compositores?  
AM: Porque a minha música foi composta por mim... é... ai, como é que eu hei-de dizer... é original para mim... 
E :  Para ti e para os outros!... Ok. E costumas experimentar... coisas diferentes no teu instrumento?... tipo explorar sons e 
efeitos... 
AM: Não... às vezes... não, por acaso... nunca experimentei, mas gostava... 
E :  Não tens curiosidade?... 
AM: Tenho 
E:  Para veres quais são as possibilidades do violino sem ser tocar só... 
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AM: Música... 
E :  Sim... se calhar dá para fazer outras coisas interessantes, não é?... E agora em relação ao... ao programa que tens que 
preparar nas aulas... que o teu professor te ajuda a preparar... para as audições, para as provas e isso... como é que são as 
aulas?... O professor costuma dar-te indicações muito claras sobre como tocar a peça...  
AM: Sim 
E:  Ou costumas dar a tua opinião?... 
AM: O meu professor dá indicações claras e... e eu faço... 
E :  Mesmo em relação por exemplo a dinâmicas... ao carácter da música? 
AM: Sim, sim... 
E :  E tu nunca disseste “oh professor desculpe lá, mas não concordo consigo!”  
AM: (risos) Não porque eu sou um bocado tímida... tenho medo que aconteça alguma coisa... 
E :  E se não fosses, dirias? 
AM: Diria... 
E :  Já aconteceu alguma situação assim em que tu... fizeste a coisa mas um bocadinho contrariada? 
AM: Sim (risos)... 
E :  Já aconteceu? 
AM: Já! 
E:  E o que é que era? Lembras-te? 
AM: Não me lembro... mas em relação a música ou noutro tipo.. 
E: Na aula de instrumento mesmo... não sei... pode ser... não sei com o que é que tu não concordavas, se era com a 
dedilhação, se era com as dinâmicas... 
AM: ... (risos) eu acho que nunca... dei a minha opinião sobre isso mas... se desse ficava um bocado nervosa... eu sou 
muito tímida... 
 
3 .  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :   
 
E :  E tu... gostavas de ser música no futuro, música profissional? 
AM: Sim. 
E:  Gostavas? Sim? E o que é que te imaginas a fazer? 
AM: A tocar em orquestra... também a ser solista... 
E :  E porquê? O  que é que te fascina nesse mundo? 
AM: ... Gostava de por o.. expor o que eu toco para outras pessoas no mundo... 
E :  Pronto! Muito obrigada! 
 
 
A luno N (v io l ino)                Data:  19/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  Quando é que começas te a aprender música? 
A luno N (AN):  Aos cinco anos. 
E:  Aos cinco anos? E começaste logo com o violino? 
AN: Sim. 
E:  ...E como é para ti tocar violino?... É divertido? O que é que significa?... 
AN: Primeiro era o meu pai que me obrigava... ele dizia que todos na família tinham que tocar alguma coisa... mas depois 
eu comecei a gostar e.... eu acho que é muito divertido... e... quando...antes era quando não tinha nada para fazer... como 
não gostava muito, o meu pai mandava-me ir estudar. Agora eu estudo, por iniciativa e gosto muito! 
E:  E gostas de estudar... Ok. E às vezes... continuas a sentir, de vez, em quando que é uma obrigação? 
AN: Não. 
E:  Ok. Ainda bem! E das atividades musicais em que tu normalmente estás envolvido, na escola ou fora da escola (não sei 
se costumas fazer alguma coisa fora da escola), o que é que tu mais gostas de fazer? 
AN: .... eh... não sei... aulas? 
E:  Vocês aqui, por exemplo, tocam em orquestra... tocam sozinhos... 
AN: Eu gosto muito das duas coisas... 
E :  Das duas coisas? Costumas fazer alguma coisa fora da escola? 
AN: Toco na igreja... 
E :  E gostas de fazer isso? 
AN: Não. 
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E: Não? E porque é que fazes? 
AN: Porque não há mais gente para tocar... 
E :  És necessário? 
AN: Só eu e a Fátima da minha (imperceptível) 
E :  Ok, mas então dessas coisas todas, a que tu mais gostas é tocar em orquestra? 
AN: Também... eu gosto... eu gosto de tocar individualmente, mas acho que gosto mais da orquestra 
E:  E porquê? 
AN: Não sei... não sei... 
E :  É diferente de estar sozinho a tocar não é? Sentes- te mais... apoiado, ou sentes que gostas da interação ou... como é 
que é? 
AN: É isso... (risos) 
E:  É isso? 
AN: Sim. 
E:  Ok. E costumas ouvir música regularmente? 
AN: Sim. 
E:  Faz parte do teu dia-a-dia? 
AN: Faz. 
E:  E o que é que gostas mais de ouvir? 
AN: ... às vezes, em vez de estudar...não é em vez de estudar, antes de começar a estudar, costumo ouvir a minha peça... 
depois gosto de ouvir a música normal que dá na rádio... 
E :  E qual é o teu estilo de música preferido? 
AN: Pop. 
E:  Pop? 
AN: (risos) 
E:  Pronto! Tudo bem! E gostavas de tocar música pop no violino? 
AN: Não. 
E:  Não? Porquê? 
AN: Não sei... não se mistura. 
E:  Achas que não se mistura? 
AN: Não. 
E:  Porquê? 
AN: ... não era a mesma coisa! 
E:  Não quer dizer deixar de fazer música clássica, mas fazer, para além da música clássica, fazer outros géneros... usar o 
violino para tocar outros géneros musicais... pronto... não é uma coisa que te interesse muito... 
AN: Não. 
E:  Achas que o violino só cabe ali na orquestra... 
AN: Não, dá para fazer outras coisas mas o que eu gosto mais é... 
 
2 .  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E:  Ok. Muito bem... E tu já experimentaste tocar músicas de ouvido? Coisas que ouves, dos teus colegas, ou na rádio... 
AN: Sim. 
E:  E como que... é que é? É fácil? Gostas de fazer? 
AN: Para mim é fácil até!... 
E :  Normalmente quando é que fazes isso? 
AN: É em casa... depois de estudar...não me apetece fazer mais nada... e toco em pizzicato, vou escrevendo... 
E :  Tu compões também? 
AN: Não... de ouvido, vou tocando em pizzicato e para não me esquecer do que já toquei vou escrevendo... 
E :  E que tipo de músicas é que normalmente tentas tocar de ouvido? 
AN: ... o que os meus colegas estão a tocar, às vezes... outras músicas quaisqueres que eu ouço e depois fica-me no 
ouvido e tento... 
E :  Ok. E nas aulas também algum professor te pediu para fazer isso, para tirares de ouvido uma música ou uma parte? 
AN: Já... a professora Cátia, no terceiro ano... 
E :  Era a tua professora de violino? 
AN: Foi a minha professora até ao sexto ano... 
E :  E tu costumavas tirar músicas de ouvido? 
AN: Não, mas... durante um ano ela às vezes pedia-me... para desenvolver... 
E :  Muito bem!... E inventar as tuas próprias músicas?... costumas inventar? 
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AN: Não. 
E:  Nunca experimentaste? 
AN: Já experimentei mas... não correu muito bem... 
E :  Mas gostaste da experiência?... o que é que não correu bem, já agora? 
AN: Não ficava muito... (imperceptível) 
E :  É?... não gostaste do resultado? 
AN: Não! (risos) 
E:  E desististe logo? Não tentaste ir praticando, para melhorar? 
AN: Não... 
E :  E nas aulas, já alguma vez algum professor te... pediu para inventar alguma coisa? 
AN: Não. 
E:  E gostavas de fazer isso, nas aulas de violino... ou nas aulas de orquestra? 
AN: ... talvez... 
E :  Achas que era uma ferramenta importante para ti, como violinista? 
AN: ... se calhar... 
E :  Ok.... Tens por hábito assim explorar o teu instrumento?... explorar efeitos sonoros... experimentar... 
AN: Isso é mais o meu irmão... 
E :  É o teu irmão? É mais novo o teu irmão? 
AN: É... 
E :  Pega no teu violino ou também toca violino?  
AN: Não, também toca, começou este ano... tem mais curiosidade... 
E :  ...Olha que engraçado! E tu achas que já perdeste a curiosidade? 
AN: Não, mas... tenho outras coisas para fazer (risos)... 
E :  Tipo o quê? 
AN: Tenho que estudar outras disciplinas... não tenho tempo para andar a pesquisar... (risos) 
E:  Que idade é que tem o teu irmão, já agora? 
AN: Fez, dia 20 de Janeiro, 7 anos... 
E :  Ok. E em relação ao programa que tu trabalhas nas aulas, com o teu professor ou professora, não sei... que depois 
apresentas nas audições e nas provas e isso... como é que são as aulas? O teu professor dá-te indicações assim muito 
claras, muito precisas sobre como tocar? Ou tu dar a tua opinião? 
AN: Eu também dou a minha opinião mas... normalmente acaba sempre por ser... o que a professora diz que eu faço... 
E :  Ok... e tu dás opiniões em relação a quê? A que tipo de aspetos? 
AN: ... dinâmicas.... alguns... algumas arcadas às vezes... 
 
3 .  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :   
 
E :  Ok. E agora relativamente ao teu futuro... imaginas-te a ser músico? Gostavas de ser músico profissional? 
AN: Sim. 
E:  É isso que tu queres? 
AN: É. 
E:  E o que é que te imaginas a fazer como músico profissional? 
AN: ...Talvez a tocar em orquestra.. 
E :  Porquê? 
AN: Porque gosto de tocar em orquestra... 
E :  Ok. Muito obrigada! 
 
 
A luno O (v io l ino)                Data:  19/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos: 
 
Entrev is tadora (E) :  Então, quando é que tu começaste a aprender música? 
A luno O (AO):  Comecei a aprender música no início do meu 5ª ano... 
E :  E começaste logo com o violino? 
AO: Não, com flauta... 
E :  Com flauta de bisel?... Mas andavas no ensino articulado ou... 
AO: Não. 
E:  Era só educação musical na escola? 
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AO: Sim. 
E:  Então depois o violino foi só aqui na Artave? 
AO: Não, foi... numa escola... relativamente perto de mim, só que fica noutra... digamos, do outro lado do rio... 
E :  De onde é que tu és? 
AO: Lordelo. 
E:  Ah, és perto... eu sou de Vila das Aves... é lá perto... está bem. Então quando é que começaste com o violino? 
AO: Foi... em... Março do ano passado, acho eu... 
E :  Então, alguns meses antes de vires aqui para a Artave, não é?... E como é que é para ti tocar violino? 
AO: Para mim  tocar violino é... é viver! 
E:  É? 
AO: É. 
E:  É divertido... é profundo... como é que é? 
AO: É uma maneira de expressar os meus sentimentos. 
E:  Ok. Que giro! E quais são assim as tuas atividades musicais preferidas?... Não sei se... se costumas participar em 
alguma coisa fora da escola ou... 
AO: Costumo. 
E:  Sim? 
AO: Tocar em missas... 
E :  Ok. E então dentro disso e dentro daquilo que fazes aqui na escola o que é que mais gostas de fazer? 
AO: ...dentro destas coisas, digamos é... como é que eu hei-de explicar... gosto mais é...tipo quando eu tenho.... quando eu 
pego no violino... gosto de... tocar na missa... só que sinto-me envergonhado... sou o único violinista que lá está... e... quer 
dizer, tem outro, só que não é do meu grupo... e... depois, gosto das aulas de orquestra... aprendo mais coisas sobre o que 
é que é tocar em conjunto... e mais coisas que... para o futuro me vão ajudar em instrumento... 
E :  E gostas mais de tocar sozinho ou em grupo? 
AO: ... dos dois.. 
E :  Dos dois? Não tens assim um preferido?...onde te sintas melhor? 
AO: Tocar sozinho... sinto-me a tocar sozinho... 
E :  Porquê? 
AO: Sinto-me mais à vontade e... quando tiver que errar... é lógico que me sinto mal, mas quando tiver que errar já... já 
não tenho aquela aflição toda! 
E:  Sentes-te aflito se estiveres em grupo? 
AO: Sim... 
E :  Sentes-te com mais responsabilidade? Ok. E ouvir música faz parte do teu dia-a-dia? Ouves muita? 
AO: Faz. 
E:  E o que é que costumas ouvir? 
AO: Bach. 
E:  Uau! Muito bem! Mas ouves todos os dias Bach, ou ouves outras coisas? 
AO: Também ouço outras coisas, na Rádio Comercial. 
E :  Ok. E qual é o teu género musical preferido? 
AO: Clássico... barroco... 
E :  Já estou a ver que és dos “barrocos”! (risos) eu também gosto muito, por acaso! Mas ouves mais estilos de música para 
além do clássico? 
AO: ... ouço... música brasileira, porque... sempre que vou para a minha mães é a coisa que se ouve lá... 
E :  Ok... mas não gostas... pela tua cara, não gostas muito! 
AO: Não... 
E :  Não? Está bem. Mas gostavas de usar o violino para tocar outras coisas diferentes, ou mesmo só Barroco? 
AO: Gostava de tocar outras coisas diferentes... 
 
2 .  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E:  Ok. Já experimentaste alguma vez tocar de ouvido?... coisas que ouves ou na rádio, ou na televisão, ou outros colegas a 
tocar.... 
AO: Já. 
E:  Já? E como é que foi? Correu bem?  
AO: Mais ou menos... 
E :  Gostaste de fazer? 
AO: Sim. 
E:  Mas é uma coisa que fazes regularmente ou experimentaste uma vez e... 
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AO: Experimentei várias vezes... 
E :  Ok. Mas foi porque tinhas ouvido alguma coisa que gostavas e depois... 
AO: Sim... 
E :  E nas aulas, já algum professor te pediu para fazeres isso, para tocares de ouvido? 
AO: Não. 
E:  Uma música... nem partes de músicas nem nada? 
AO: Não. 
E:  E já inventaste alguma música? 
AO: Já!  
E:  E.. fala-me dessa experiência então... 
AO: Foi muito... digamos... ... ... 
E :  Não estou a chegar lá... foi bom?... foi... 
AO: Foi bom... tive... oportunidade de ouvir algo que eu compus que ... não era mau... 
E :  Mas tu escreveste mesmo a música, ou improvisaste na hora? 
AO: Improvisei... 
E :  E escreveste depois, ou não? 
AO: Sim... só que, eu improvisei no papel..  
E :  Ah! 
AO: ...e depois fui tocar e modifiquei algumas coisas que ficavam melhor... 
E :  Ok. Então digamos que compuseste uma música não é? 
AO: Sim.  
E:  Muito bem. Mas gostaste dessa experiência? 
AO: Gostei. 
E :  E voltaste a repetir, ou foi só uma vez? 
AO: Foi só uma vez. 
E:  E algum professor alguma vez te pediu para fazeres isso nas aulas? 
AO: Não. 
E:  E gostavas de fazer? 
AO: Sim... 
E :  Achas que era importante, como violinista? 
AO: Sim... 
E :  Sabes que na época barroca se improvisava imenso?... Gostavas de ser capaz de o fazer? 
AO: Gostava... 
E :  Ok... e, mas já agora, porquê? 
AO: Porque... digamos... improvisar é uma coisa que sai naquele momento... e que depois nunca mais sai... depende 
também se depois decorarmos ou não.. 
E:  Isso já não seria improvisar não é? 
AO: Pois... e pode ser uma coisa só nossa... que... mais ninguém conseguia tocar... 
E :  Muito especial então? 
AO: Sim... 
E :  Pois... e costumas explorar o violino? experimentar sons diferentes?... Costumas? 
AO: Sim. 
E:  E fala-me então dessas experiências... o que é que mais gostas de fazer... o que é que descobriste que é possível fazer 
no violino... 
AO: O que é que eu descobri que é possível fazer no violino... muitas outras... coisas que eu nem tinha... imaginação... 
E :  Tipo o quê? 
AO: Tipo... no outro dia... deu-me para procurar Paganini na net... e comecei a tocar... de repente... e vi o grau de 
dificuldade que aquilo tem... e aquilo... sinceramente... só mesmo daqui a muitos anos é que vou conseguir tocar... 
porque... tem muitas mudanças de posição e também porque aquilo é mais para melhorar a técnica instrumental... e... 
E :  Também começaste há pouco tempo, não é? 
AO: Sim! 
E:  Tens que... tens que dar tempo ao tempo... 
AO: Sim... mas também tem coisas que eu sei fazer, que ainda não aprendi em instrumento... 
E :  Mas que já experimentaste fazer e até saiu bem... 
AO: Sim. 
E:  Muito bem. Agora relativamente ao programa que costumas trabalhar nas aulas de instrumento, que depois apresentas 
nas audições e nas provas e isso... como é que costumam ser as aulas? O professor costuma dar-te indicações muito 
precisas sobre como tocar... uma peça, um estudo... ou tu dás a tua opinião... discutem possibilidades... 
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AO: As duas coisas... 
E :  É?... explica-me então... 
AO: Ele dá-me explicações precisas porque... ele muitas vezes vai buscar outras coisas ao outro lado do mundo só para me 
conseguir explicar uma coisa... digamos, é a maneira de ser dele... como no outro dia explicou-me que... numas férias foi a 
um sítio qualquer ,que eu já não me lembro aonde e... que... havia tipo um duna gigante... depois as pessoas iam a correr 
por lá baixo e... esbardalhavam-se a meio... e... e isso tudo foi por causa do (imperceptível) porque... ele primeiro... é por 
causa da energia... e... e por baixo... estávamos a tocar sem arco...ele queria que se ouvisse, digamos que se ouvisse o 
som... só que... 
E :  O som dos dedos a bater na corda... 
AO: Sim... e... só se ouvia para cima, e para baixo não se ouvia lá muito... e ele deu-me esse exemplo por causa disso, que 
era para fazer a mesma força, para cima e para baixo... 
 
3 .  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss ional :   
 
E :  Ok... E no futuro, gostavas de ser músico profissional? 
AO: Gostava. 
E:  E o que é que te imaginas a fazer como músico? 
AO: Tocar em Viena d’Áustria... várias coisas... 
E :  Tocar em Viena d’Áustria... porquê  Viena d’Áustria? 
AO: Digamos... porque antes... antes entre aspas... era a cidade de... 
E :  É uma cidade com muita tradição musical, não é? 
AO: Sim, foi lá que viveu o Mozart... 
E :  Sim...Todos os grandes nomes da música passaram por lá... 
AO: Sim... e... acho que conquistar Viena é conquistar o mundo inteiro... 
E :  Ok... e gostavas de integrar uma orquestra?...Ou tocar sozinho...  
AO: Sim... 
E :  ... ou um grupo mais pequeno... ou várias coisas... 
AO: Várias coisas... acho que experimentar várias coisas não faz mal... 
E :  Claro! Ser versátil não é?... Muito bem! Obrigada! 
 
 
A luno P (v io l ino)                Data:  19/2/15 
 
1.  Breve apresentação / caracter ização dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  Quando é que tu começaste a estudar música? 
A luno P (P) :  Há 3 anos. 
E:  Há 3 anos, quando andavas então... no 5º ano? 
AP: 4º... 
E :  4º ano... começaste logo com violino? 
AP:  comecei. 
E :  Muito bem... e como é que é para ti tocar violino? 
AP:  ... como é que é... (risos) 
E:  gostas... quer dizer, suponho que gostes não é... mas é divertido  
AP:  é... 
E :  ou às vezes sentes-te assim um bocadinho obrigado... 
AP:  não... não, eu estou aqui porque quis!... e quando eu estou triste eu toco violino e fico melhor!... 
E :  Ai é? Então põe-te assim com o astral para cima? 
AP: Sim... 
E :  Sentes que é uma forma de te expressares? 
AP:  Sim! 
E:  Ok. E quais são as tuas atividades musicais preferidas... daquilo em que estás envolvido na escola ou fora da escola... 
não sei se costumas tocar também fora da escola... 
AP:  Não... 
E :  O que é que mais gostas de fazer aqui na escola, a nível musical? 
AP:  Instrumento. 
E:  Instrumento, mas... sozinho... ou em grupo? 
AP: Sozinho, sozinho... 
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E: Gostas mais de tocar sozinho? 
AP: Sim. 
E:  Porquê? 
AP: ... ... não sei... ... ... 
E :  Não sabes? ... Pronto, nós gostamos todos de coisas diferentes, não é? Algumas pessoas preferem tocar em grupo... só 
estou curiosa para saber porque é que gostas mais de tocar sozinho... 
AP:  ... ... ... ...  
E :  Sentes que tens mais espaço... mais tempo para fazeres as tuas próprias coisas?... 
AP:  Sim... 
E :  E em orquestra... gostas de tocar em orquestra? 
AP:  Gosto... 
E :  Gostas da interação entre os colegas? 
AP:  Gosto muito. 
E:  Ok. E costumas ouvir muita música? 
AP:  Costumo. 
E:  E o que mais gostas de ouvir? 
AP:  ... como assim? 
E:  Que estilo de música é que tu mais gostas? 
AP:  Clássico... 
E :  Clássico... é esse que ouves mais frequentemente? 
AP:  Sim... 
E :  E para além de clássico... tens outro assim que gostes... 
AP:  Rock. 
E:  Rock?... E gostavas de tocar Rock no violino? 
AP:  Era divertido! 
E:  Nunca experimentaste então... 
AP:  Não. 
 
2.  Hábi tos cr ia t ivos dos a lunos:  
 
E:  Já experimentaste tocar músicas de ouvido? 
AP:  Já. 
E:  ....E... como é que foi? Foi por iniciativa própria ou alguém te ... algum professor que te pediu nas aulas... 
AP:  Não... 
E :  Nunca nenhum professor te pediu nas aulas? 
AP:  Não... 
E :  Então ouviste alguma coisa que gostaste e.. 
AP:  Sim... e fui tocar para o violino... 
E :  E correu bem? 
AP: Correu. 
E:  E fazes isso com alguma regularidade? 
AP: Faço... quando ouço uma música que gosto, chego a casa e... ponho-me lá a descobrir as notas no violino... 
E :  Muito bem... E costumas inventar as tuas próprias músicas? 
AP:  Não! 
E:  Nunca fizeste isso? 
AP:  Nunca fiz... 
E :  E gostavas de fazer? 
AP:  Gostava! 
E:  E também nunca nenhum professor te pediu para fazeres isso nas aulas? 
AP:  Não. 
E:  E achas que era importante... treinar isso nas aulas? 
AP:  Era... era importante... 
E :  Inventar... a tua própria música? 
AP:  ... é importante... 
E :  Porquê? 
AP: Porque é nosso... nós fazemos... e assim aprendemos novas maneiras de expressar a música... 
E :  Ok... e explorar o teu instrumento... experimentar assim sons diferentes... efeitos sonoros... já alguma vez fizeste isso? 
AP:  Não... 
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E: Não? 
AP: Não... 
E :  E gostavas de fazer? 
AP:  (risos)... 
E :  Nós normalmente usamos o arco... eu não sou violinista,  sou violoncelista... usamos o arco ou pizzicato... tocar assim 
tudo muito direitinho, não é, como nos pedem na escola... mas se calhar os instrumentos dão para fazer outras coisas 
assim menos normais, digamos assim... e às vezes... principalmente quando somos mais novos, temos curiosidade para 
ver... “ora deixa cá ver como... se eu fizer isto... que efeito é que isto dá”... nunca te passou isso pela cabeça? 
AP: ... por exemplo, no 5º ano... lembrei-me de... fazer uma coisa que era mexer o dedo... pela... assim sempre... tipo um 
ruído de ambulância iamm iamm... 
E:  Pronto...o efeito de sirene, não é? Estás a ver, afinal sempre experimentaste coisas... Ok. E nas aulas de instrumento... 
quando estás a preparar o programa que tens que apresentar depois nas audições ou nas provas... como é que costumas 
trabalhar com o teu professor? O teu professor costuma dar-te indicações muito precisas sobre como tocar as coisas, ou 
vocês costumam discutir... diferentes possibilidades de... de se tocar, por exemplo... em relação à dinâmica, às 
dedilhações, ao carácter da música... costumas dar a tua opinião, ou ouves só o que o teu professor ou professora tem 
para te dizer? 
AP:  Às vezes dou a minha opinião... outras vezes ouço... sim... 
E :  Mas então costumas... quando dás a tua opinião é em relação a quê? 
AP: ...por exemplo... em algumas dinâmicas posso dizer se... que acho que ficaria melhor, por exemplo piano, forte... 
prontos... 
E :  Ok... muito bem. 
 
3.  Expectat ivas dos a lunos re la t ivamente ao futuro prof iss iona l :   
 
E :  E em relação ao futuro, gostavas de ser músico profissional? 
AP:  Claro... 
E :  Sim? E o que é que te imaginas a fazer como músico? 
AP:  Tocar violino... compor... 
E :  Gostavas de compor também? 
AP: Gostava... 
E :  E tocar violino, onde é que te imaginas a tocar? Sozinho, a solo? Ou em grupo mais pequenos? 
AP: A solo e orquestra... 
E :  Orquestra?... Orquestra e a solo? Muito bem... E compor, comporias para quê? Para Orquestra, para  violino... 
AP:  Para violino... 
E :  Mais para violino? 
AP:  Mais para violino... 
E :  Ok. Obrigada. 
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Anexo I I  

Entrevistas pós-intervenção aos alunos intervenientes 
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1. ENTREVISTA DE GRUPO AOS ALUNOS INTERVENIENTES (PÓS- INTERVENÇÃO) 

Para a realização da entrevista, os alunos serão divididos em três grupos de cinco elementos. 

a)  Temát ica e ob jet ivos da entrev is ta  

A entrevista pretende avaliar o impacto das atividades desenvolvidas ao longo do projeto de intervenção, do ponto 

de vista da percepção dos alunos. 

b)  Guião da entrev is ta 

1.  Percepção dos a lunos:  

1) O que acharam das aulas de orquestra? 

 

2) Consideram interessantes as atividades desenvolvidas? 

 

3) Alguma vez tinham realizado atividades deste género, em alguma aula? 

 

4) Qual a atividade de que mais gostaram? E a de que menos gostaram? 

 

5) Em qual atividade sentiram mais dificuldade? E em qual sentiram mais facilidade? 

 

2.  Impacto das at iv idades:  

6) Qual acham ser a utilidade ou função das atividades que eu realizei convosco? Acharam as atividades 

úteis para a vossa formação como músicos? Porquê? 

 

7) Sentem-se mais capazes de improvisar ou de criar uma música? 

 

8) Tencionam utilizar alguns dos exercícios / atividades no futuro? Se sim, em que situação? Porquê? 
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2. TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS PÓS- INTERVENÇÃO 
 
Grupo 1              Data:  15/6/15 

 
1.  Percepção dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  O que é que vocês acharam das aulas de orquestra que nós tivemos ao longo destas últimas 
semanas?... Francisca... 
A luno A (AA) :  Gostei imenso... pronto, como é que hei-de explicar... gostei e foi divertido porque foi... diferente das 
nossas aulas que temos, que é tocar “Harry Potter”, “Dança com Lobos” e assim... e nós não, fizemos coisas rítmicas, 
cantávamos... (imperceptível) fazíamos composições só nossas... foi engraçado, por acaso! 
E:  Ok... sim? 
A luno C (AC):  Eu acho que foi um bocado, como é que hei-de explicar.... eh... eh... ... 
E :  Se alguém quiser ir falando, e depois os colegas complementam... alguém quer acrescentar alguma coisa ao que a 
Francisca disse? 
A luno E (AE) :  Sim... (imperceptível)... foi diferente... não é comparado com as aulas que nós temos de orquestra... 
aprendemos muito mais do que... em orquestra tocamos... músicas para depois apresentar ao público... para passar o que 
nós... ai... 
E :  Disseste que sentiste que aprendeste mais... em que sentido? 
... ... (risos) 
AB: Aprendemos mais porque nós ao improvisarmos estávamos também se calhar a... 
AA:  a descobrir... a nossa parte na nossa música... o que é que nós conseguimos fazer 
AB: sem ser a olhar para uma pauta 
AA:  a nossa imaginação 
AB: Como era aos últimos tempos e também a nossa escola é daquelas escolas... dava para relaxar e também para fazer 
aquilo que nós gostamos de outra maneira... 
AA:  Também é muito cansativo porque às vezes é ao fim das aulas e... uma aula destas assim é muito relaxante... dá mais 
para relaxar e tudo... 
E :  João e Mariana, querem acrescentar alguma coisa? 
AC: Eu acho que estas aulas foram super híper megamente divertidas... porque... como elas disseram... no caso da 
Francisca.... foi qualquer coisa sobre relaxar... e como nós não tínhamos nada... à frente e tivemos que improvisar, acho 
que foi mais fácil como por exemplo se nós estivermos num concerto... e como por exemplo, se nós nos enganarmos em 
alguma coisa, podemos improvisar alguma coisa... super parecida... 
E :  Ok. 
AC: ...acho que é mais fácil... 
E :  Ok. Mariana, mais alguma coisa? 
 
A luno D (AD):  Pronto, eu também queria dizer que eu adorei estas aulas, foi mesmo muito fixe...estava ansiosa por 
quinta feira... quinta feira é... é a aula com a professora Carina... e foi muito fixe e de facto foi relaxante e aprendemos 
muito. 
E:  Ok. Sim... 
AB: Também, nós ao juntarmo-nos naqueles grupinhos e fazermos em 15 minutos o impossível, literalmente, também 
dava para conviver e também saber as ideias dos outros... trocar ideias... 
E :  Ok. 
AD: Saber o que os outros sabem... 
E :  Ok. Então, a minha segunda pergunta era se consideraram interessantes as atividades desenvolvidas... 
A lunos:  (risos) Já respondemos a isso tudo... 
E :  Já foram respondendo, não é... E alguma vez já tinham feito atividades deste género em alguma aula? 
A lunos:  Não. Não 
E:  Não só aqui, mas para quem já estudou noutras escolas... 
AB: ... rítmico já... por exemplo tocar uma música, e sei lá... mesmo nas aulas de instrumento é uma maneira de se 
estudar, porque tirar uma pauta e... trocar os ritmos, por exemplo, temos tudo tercinas, fazemos duas semicolcheias, 
colcheia... mas improvisar, chegar ali e toca... não 
AE:  Em orquestra também fazemos isso, para estudar... tocar partes rítmicas, solfejamos... 
AA:  Na minha antiga escola... é assim, fazíamos essas coisas mas... improvisar não... depende, às vezes nas aulas era, 
quando eu não sabia as pautas eu improvisava... bastante... isso era de vez em quando... mas improvisar assim com 
colegas e tudo, não... era... 
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E: Ok. Qual a atividade que mais gostaram?... e a que menos gostaram? 
AB: A que eu mais gostei foi aquela dos... das sensações e... 
E :  Associar sons a emoções? 
AB: Sim, foi muito fixe... e a que menos gostei foi... não sei, gostei de todas, por isso... 
AC: A que eu mais gostei foi como da Catarina... das sensações... e a que eu menos gostei foi a das improvisações, em 
que estava a orquestra toda a tocar e nós... 
E :  Cada um tinha que improvisar? 
AC: Sim 
E:  Ok. 
AE:  Eu gostei mais das improvisações e... gostei todas... 
AD: Eu gostei de compor... e também gostei muito da dos sentimentos... eu não gostei... gostei de tudo, não tive nada que 
gostei menos... 
AA:  Gostei das improvisações, mas às vezes... também não gostava assim tanto porque... primeiro era o barulho... eram 3 
grupos, claro que... 
E :  ah, estás a falar da criação que fizeram nas duas últimas aulas... 
AA:  Exato. Sim. Só que às vezes essas improvisações levaram a algumas discussões... porque é, pronto... é normal da 
última vez correu mal e... já não quer... já sabia... já ia outra vez enganar-se... então pronto, já havia aquelas discussões... 
mas consegue-se resolver na mesma... depois era o barulho que não nos ajudava a concentrar... ou não ajudava a ter 
ideias... porque ou era um barulho dali ou barulho dali... barulho com barulho já não dá para concentrar-se... mas de resto 
gostei de tudo. Também gostei muito das sensações e... de cantar os ritmos e tocar no violino também... gostei de todas! 
E:  Ok. E qual a atividade em que sentiram mais dificuldade... ou mais facilidade? 
AE:  Foi na dos ritmos... 
E :  A que sentiste mais dificuldade ou facilidade? 
AE:  Dificuldade... 
E :  Mais dificuldade... 
AE:  Porque tínhamos... naquele momento tínhamos que arranjar qualquer coisas para tocar... e a mais fácil... 
E :  Já vamos às mais fáceis... 
AC: a mais difícil foi quando a orquestra toda estava a tocar, depois a professora selecionava... uma pessoa qualquer e 
então para aquilo encai... soar direito na orquestra, era complicado... 
AD: Exato, também acho essa mais difícil... 
E :  Ok. 
AA:  A mais difícil para mim... foi... é assim, foi fácil mas também foi um bocado difícil... a difícil foi as improvisações, e fácil 
também. Mas foi difícil porquê? Para nos entendermos, primeiro de tudo e... foi difícil por nós... uns tinham, como hei-de 
explicar... uns tinham umas ideias, outros tinham outras... e também era difícil porque... umas pessoas eram... como hei-de 
explicar? 
AB: eram baixos e os ouros eram todos... 
AA:  Exato, uns eram baixos e tinham muitas diferenças entre os violinos, por exemplo... e pronto, isso complicava um 
bocado... 
E :  Ok. E... e agora, e das que achavam mais fáceis, não chegaram a dizer... 
AB: EU não cheguei a dizer a que achava mais difícei... 
E :  Diz lá Catarina... 
AB: A professora disse que... mesmo naturalmente havia pessoas que... para aquilo sair direito... se tinham como um 
líder... para aquilo ter um rumo, por exemplo... e a primeira vez que eu fiz as improvisações não correu assim muito bem... 
foi o mais difícil. 
 
2 .  Impacto das at iv idades:  
 
E:  Ok. Está bem... E qual acham que ser a utilidade ou função das atividades que realizei convosco... 
AE:  Oh professora, pode repetir? 
E:  Qual acham  ser a utilidade ou função das atividades que realizei convosco? 
AE:  Sabermos... 
AB: Foi libertar o nosso instinto criativo... 
E :  João... 
AC: Eu acho que... isso também ajuda muito a instrumento... como por exemplo, tem coisas que o compositor nos pede 
para fazermos e nós não sabemos como é que havemos... de fazer... então... acho que consegue ajudar um pouco... 
E :  Porquê? Achas que te pões no papel de compositor, entre aspas? 
AC: Sim, acho que me ponho no papel de melhor instrumentista... fazer aquilo...que o compositor pede... 
E :  Ok. Alguém quer dizer mais alguma coisa? 
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AA: Eu também foi por causa dos ritmos... e  prontos descobrirmos, como a Catarina disse o nosso instinto da música... e 
par conseguirmos decifrar melhor... como hei-de explicar... o nosso contato com... exato a improvisação e também com os 
ditados rítmicos, porque às vezes pode haver algumas dificuldades... e também a cantar... cantar também... 
AE:  Essa foi a parte que mais gostei professora... detesto cantar em frente de pessoas!... eu tenho que cantar em frente da 
minha professora “Oh professora, tenho mesmo que cantar?” e ela “Tens”... e eu “oh professora mas eu não quero!” 
(Confusão) 
E:  Esperem aí, um de cada vez... Mariana agora... 
AD: Eu acho que isso também nos ajudou porque... eu sinceramente gosto muito de cantar e tal... e canto quando estou a 
estudar sozinha... e nós temos sempre aquela coisinha... ai... estamos aqui muita gente! E acho que isso nos ajuda a 
libertar mais e... para ter confiança nos colegas que nós temos... 
E :  Ok. Muito bem... então acham que estas atividades poderão ser úteis para a vossa formação como músicos? 
Alunos: Sim... sim... 
AB: se fossem mais contínuas... se fosse contínuo... aí ainda ajudavam mais... mas este bocadinho que nós tivemos, 
ajudou porque... nós mesmo nas aulas e tudo, já temos uma prática de chegar lá com uma partitura e tentar... não é 
melhorar, mas sim pô-la... aperfeiçoar o som, o ritmo de maneiras diferentes e depois passá-la.... 
E :  Ok. E sentem-se mais capazes de improvisar ou de criar uma música agora? 
Alunos: Sim... sim 
E:  E tencionam utilizar algum destes exercícios ou atividades que fizemos no futuro 
AB: Já utilizei... 
E :  Já utilizaste? Em que situações? 
AB: Na aula de instrumento...E em TI’s 
E:  Na aula de instrumento? E o que é que fizeste na aula? 
AB: Estou farta de dizer... é aquela... pegar numa pauta... 
E :  Ah, aquilo dos ritmos... 
AB: Sim... E também cantar... não tinha o hábito de cantar as... as partituras e agora... antes de tudo canto, solfejo, 
também para ter uma noção daquilo que vou tocar... 
E :  Mais alguém quer dizer alguma coisa?... Pronto, muito obrigada pela vossa ajuda... 
 
 
Grupo I I                Data:  15/6/15 
 
1.  Percepção dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  O que é que vocês acharam das aulas, das nossas aulas de orquestra? 
A luno D (AD):  Eu gostei muito... 
A luno B (AB):  Achei muito criativo... 
A lunos C (AC):  Eu também... 
A luno E (AE) :  Interessante... 
A luno A (AA) :  Foi produtivo para nós... 
E :  E consideraram as atividades que desenvolvemos interessantes? 
A lunos:  Sim 
E:  Porquê? 
AB: Porque é diferente 
A lunos:  Sim. 
AA:  Porque nós estamos habituados a ler uma partitura e agora tivemos que fazer... 
AD: Exato, estamos habituados a ter alguma coisa à frente para nos guiarmos e depois... 
AA:  Eu não gostava tanto porque eu não lia partituras quando tocava piano. 
E:  Ok. E alguma tinham realizado atividades deste género em alguma aula? 
A lunos:  Não... 
E :  Não? Foi a primeira vez?... E qual foi a atividade que mais gostaram? 
AB: As duas últimas 
AD: Sim... aquelas aulas de pôr-nos a fazer músicas... foi muito giro. 
AA:  ... de fazer grupos... 
E :  Toda a gente gostou mais dessas? 
A lunos:  Sim 
E:  E a que menos gostaram? 
AD: Foi aquela coisa da... corrente... de nós termos aquela corrente de improvisar... 
AB: ...Um faz uma coisa tipo alguma coisa, os outros... 
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AD: Não, tipo começava aqui e tínhamos que fazer tipo uma corrente para acabar ali... 
E :  Os motivos rítmicos, não era?... E depois os motivos melódicos... 
AD: Sim... essa foi um bocado confusa... 
E :  Por não se poder parar? 
AD: Pois... e nós às vezes ficávamos “e agora o que é que vamos fazer?” porque ou algum colega nosso fazia o que nós 
íamos fazer... ou nós não tínhamos ideias... foi assim um bocado mais difícil... 
E :  Ok. E em qual atividade sentiram mais dificuldade? 
A lunos:  Nessa 
E:  E a que sentiram mais facilidade? 
AA:  Foi na última...   
AD: Logo nas primeiras... 
AB: Aquelas de fazer só assim (bateu palmas) 
E:  Quais é que eram essas de fazer só assim? 
AD: Eram aquelas do Frei João... 
AB: Essas foram fáceis também... 
 
2 .  Impacto das at iv idades:  
 
E:  Ok. E qual é que acham ser a utilidade ou função das atividades que eu realizei convosco? 
AB: ... sei lá... 
AA:  Aumentar a nossa produtividade 
A lunos:  (risos) a nossa criatividade! 
AD: Sei lá, acho que nós ganhamos muito mais confiança... eu pelo menos falo por mim... 
E :  Mais confiança? 
AA:  Ganhamos mais confiança a fazer... à frente de outras pessoas... 
AD: Exato, não nos sentimos tão... envergonhados... 
E :  Estás muito caladinha! (risos) 
AE:  é normal! 
E:  Qual é que achas que foi... qual é a utilidade das atividades? 
AE:  Ajudar a nós... a nós termos mais à-vontade de tocar em frente de outras pessoas e... 
E :  E tu Miguel, tens alguma coisa a acrescentar? 
AB: Não... 
E :  Achas que teve alguma utilidade, ou não?... não? Podes dizer... se achas que não! 
AB: Pode ter, mas eu não sei qual! 
E:  Não sabes qual... ainda não conseguiste perceber se te ajudou em alguma coisa, ou se não fez diferença nenhuma? 
AB: As outras duas aulas ajudou a trabalharmos mais em grupo... a dar ouvidos às ideias dos outros e isso... 
E :  Ok... e agora, sentem-se mais... capazes de improvisar ou de criar? 
A lunos:  Sim 
AD: Sim, se tivermos uma audição e nos enganarmos já sabemos como improvisar... 
E :  Achas que já tens agora mais ferramentas que te permitam fazer isso? 
AD: Sim, espero não me enganar para ter que fazer isso, mas sim... 
E :  E acham este tipo de atividades que fizemos... (vai um bocadinho de encontro com o que perguntei ao Miguel há 
bocado) mas acham que é útil para a vossa formação como músicos, ou não? 
AE:  Talvez... 
AA:  Sim, acho que sim... 
AD: Para já ainda não dá muito para ver isso, mas... não sei... 
E :  Um dia vão-me escrever um email... a dizer se fez alguma diferença ou não.... está bem?...estava a brincar... E 
tencionam utilizar alguns dos exercícios que fizemos, no futuro? 
AB: Talvez... 
AA:  Se calhar... quando tivermos por exemplo, se fizermos, se criarmos algum grupo de música temos que inventar alguma 
coisa... 
A lunos:  Risos (confusão) 
E:  Estavas a dizer os ritmos, Miguel... de que maneira? 
AB: Sim, às vezes para estudar... é preciso fazer vários ritmos... 
AE:  Estudar de várias formas... bater palmas ou... 
AA:  Que é para ficar mais seguro quando formos tocar... 
A lunos:  É isso... 
E :  Pronto, já está. Muito obrigada! 
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Grupo 3              Data:  15/6/15 

1.  Percepção dos a lunos:  
 
Entrev is tadora (E) :  O que é que vocês acharam das aulas de orquestra? 
A luno A (AA) :  Que aulas? 
E:  Das aulas que eu vos dei... 
AA:  Ah! Foram fixes. 
A lunos:  Foram divertidas! 
AC: Toda a gente gostou... 
E :  E consideraram as atividades que desenvolvemos... consideraram-nas interessantes? 
A lunos:  Sim. 
AB: Sim, porque assim pudemos explorar o nosso instrumento, também. 
E:  OK. E alguma vez tinham realizado atividades deste género em alguma aula? 
A lunos:  Não. 
E:  Não? Em  nenhuma? Nem antes de andarem cá? 
A lunos:  Não... 
AA:  acho que não... só em Português... 
E :  E qual a atividade de que mais gostaram? 
AB: Boa pergunta... 
AC: Eu gostei de todas... 
AA:  Ai, eu gostei daquela dos números que era tipo... um, seis, que nós tínhamos tipo... 
E :  Que associar os sons aos...  
AB: aos sentimentos... 
AA:  ... foi giro... 
E :  E que mais?... tu também? 
AC: Eu gostei de todas, professora... não tenho escolha... 
AA:  Também gostei daquela dos ritmos... 
AD: Eu gostei da primeira... a primeira também foi muito gira! 
AA:  Sim, e daquela em que nós fazíamos os grupos e inventávamos melodias e assim... 
E :  Qual é que é a primeira que estás a... 
AD: A primeira é a que nós tocamos o João do Balão e não sei quê... 
AC: Não, João do Balão... (risos, confusão) 
E:  Frei João? Ok... E a que ... a que menos gostaram? 
AC: Isso não há escolha... não posso escolher... porque gostei de todas... 
E :  Ai gostaste de todas... 
AA:  pois, eu também acho que gostei de todas... 
E :  E em qual é que sentiram mais dificuldade? 
AB: Na parte em que tínhamos de formar o grupo e... fazermos assim uma melodia... para ficar bem--- 
E :  A da criação em conjunto? 
AB: Sim... 
E :  Mas o que é que acharam difícil?... Tu também concordas? 
AC: Trabalhar uns com os outros... 
AB: Arranjar... vamos tendo as ideias... e arranjar uma forma de conseguir uni-las... para fazer qualquer coisa... de jeito... 
AA:  sim... foi isso... 
E :  Concordam todos com isso? E em qual sentiram mais facilidade? 
AA:  Na dos ritmos... 
AC: Naquela... não! Foi aquela que nós tivemos que tocar... 
(confusão) 
E:  Não! Das atividades que nós fomos desenvolvendo, em qual sentiram mais facilidade? 
(confusão) 
Os motivos rítmicos, que tinham de passar uns para os outros? 
AC: Sim 
AD: O telefone 
E:Mais alguém quer dizer outra diferente... que tenham achado mais fácil?... 
 
2 .  Impacto das at iv idades:  
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E: Ok. E qual é que acham ser a utilidade ou função das atividades que eu realizei convosco? 
AC: Aprendermos 
E:  Aprender o quê? 
(confusão) 
E:  Esperem aí... um de cada vez... o que é que queres dizer, Eva? 
AC: Aprendemos, a compor coisas... 
E :  A compor? 
AC: É verdade, aprendemos! 
AA:  Acho que também foi para explorar o nosso instrumento... 
E :  Explorar o instrumento?.... mais alguma coisa? 
AB: Saber o que nós próprios conseguimos fazer... 
AC: Saber mais sobre o nosso futuro... 
AA:  Oh Eva!!! 
E:  Ok. E acham que as atividades são de alguma maneira úteis, para a vossa formação como músicos? 
A lunos:  Sim, são. 
E:  E porquê? 
AB: Quando o professor mandar fazer um som qualquer... nós já podemos saber porque fizemos com a professora... 
AD: Ou quando estivermos a tocar para os nossos amigos e isso... pode sair melhor... sons diferentes e não sei quê... mais 
bonitos... 
AA:  Eu acho que ficamos mais à-vontade... 
Mais à-vontade? 
AA:  Sim, muito melhor 
AC: Para o futuro podemos querer compor uma música... 
E :  Ok... e por falar nisso, sentem-se mais capazes agora, de improvisar e de criar? 
AA:  não... quer dizer, às vezes sim... 
AB: Sim 
AC: Elas comporam uma música... 
AA:  Comporam?! 
AC: Compuseram! 
AA: Por acaso compusemos! 
AB: Nós estávamos a compor uma música... eu, o Miguel e (imperceptível)... 
AC: Mas elas as duas compuseram... 
E :  Mas as aulas trouxe-vos novas ideias... e ajudou-vos a fazer isso, se quiserem fazer? 
Alunos: Sim... 
E :  Sim? Ok. E tencionam utilizar estes exercícios e este tipo de atividades no futuro? 
A lunos:  Sim, sim 
AC: Vou ensinar os meus alunos a compor... 
AB: se fores professora... 
E :  Sim, mas como músicos, não é... não sabemos ainda se vocês vão ser professores, se vão tocar numa orquestra... se 
vão... 
AA:  usar isso no nosso estudo? 
E:  por exemplo... 
AB: Especialmente numa orquestra que... vai ser por nossa conta... não vamos ter... não vai estar ali uma pessoa a dizer 
“tens que fazer isto, tens que fazer aquilo” 
AA:  Ai não, não vai? Nós não temos naipe nas orquestras? 
AB: para nós nos orientarmos também melhor, quando formos assim para uma orquestra... 
E :  Ok... 
AA:  Nós não temos naipe nas orquestras mais.. coiso... 
AC: Claro que tens, oh Ana! 
E:  Depende... às vezes... 
AB: Algumas não... tu trabalhas individual, depois chegas lá à orquestra e tocas... 
E :  Sim, mas normalmente numa orquestra devem seguir as indicações do chefe de naipe e do maestro... 
AB: Sim... 
AC: Por exemplo, se tu fores chefe de naipe, toda a gente tem que fazer à tua velocidade! 
AB: Não, tens que fazer à velocidade do maestro... 
E :  Ok... alguém quer acrescentar mais alguma coisa? 
AA:  Foi muito giro! 
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ENTREVISTA PÓS- INTERVENÇÃO AO PROFESSOR (por escr i to )  

a)  Temát ica e ob jet ivos da entrev is ta  

A entrevista pretende averiguar a percepção do professor cooperante sobre o trabalho realizado ao longo do 

projeto de intervenção, assim como conhecer a sua opinião sobre a pertinência do desenvolvimento do tema. 

b)  Guião da entrev is ta 

1.  Percepção sobre o t rabalho rea l izado 

 

1)  Que ba lanço faz do estág io?  

R: O aproveitamento foi bastante positivo em relação à professora e aos alunos. 

2)  Considera in teressante e út i l  o  tema da cr ia t iv idade,  esco lh ido para o pro je to de in tervenção? 

Porquê?   

R: Claro que é muito útil, as aulas muito mais interessantes, os alunos ficam mais empenhados e percebem os objectivos 

pretendidos, uma vez que a música é uma arte que é subjetiva e pessoal. 

3)  Como ava l ia  a reação e resposta dos a lunos às at iv idades desenvolv idas?  

R: As atividades  foram inovadoras e motivadoras, prendendo constantemente a atenção dos alunos, pois sentiram-se felizes 

e realizados. 

4)  O que considera ter  s ido mais pos i t ivo? E mais negat ivo?  

R: A professora Carina esforçou-se por melhorar as estratégias de ensino para fazer aprender os seus alunos.  Não houve 

aspectos negativos. 

5)  O que melhorar ia  na abordagem do tema nas aulas? 

R: Em alguns exercícios (de grupos pequenos) experimentava fazer vários grupos de alunos com o nível equivalente, 

embora tivesse resultado misturar elementos mais fortes com outros mas frágeis. Seria interessante observar os resultados. 

 

2.  Per t inência do tema 

 

6)  Concorda com a f i losof ia  de d i rec ionar os a lunos de instrumento apenas para a ver tente 

reprodut iva da in terpretação? Porquê? 

R: Tudo depende da organização da escola onde for  implementado, da organização, do seu plano de atividades, e os 

objectivos a cumprir. Quando há um plano de trabalho muito denso é difícil desviar-se do ensino tradicional.  

7)  Acha importante e per t inente promover o desenvolv imento de competências cr ia t ivas,  logo desde 

os pr imeiros anos de formação dos in térpretes? Porquê? 

R: Acho que sim, tendo como base uma aprendizagem sólida. Mesmo quando se trata do nível principiante. Penso que por 

isso que resultaria ter grupos com o mesmo nível de aprendizagem. 

8)  Está comprovado o sucesso das esco las prof iss ionais  na formação de músicos instrument is tas.  No 

entanto,  cons idera que o t ipo de ens ino que se prat ica nestas esco las promove o desenvo lv imento 

in tegra l  do a luno como músico? Porquê? 

R: Não tem um desenvolvimento integral porque penso que há  falhas nos programas das disciplinas. Há várias linhas de 

orientação e culturais diferentes não havendo um coordenador com mente tão aberta que consiga compilar o todo o 

conhecimento musical. Este trabalho importantíssimo deveria ser feito a longo prazo por um grupo de profissionais 

experientes. Não é possível fazer este trabalho nas escolas porque requer tempo e disponibilidade e os professores já estão 

sobrecarregados com outras tarefas que nem sempre estão ligadas ao trabalho pedagógico. Penso que o ideal seria fazer 

novos programas no ministério da cultura e não no ministério da educação. Estes programas devem ser feitos relacionados 

com a cultura, educação, a tradição de um povo, e não fazer apenas uma cópia do que já existe  noutros países. 
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9) Considera que as esco las têm uma ofer ta  educat iva suf ic ientemente d ivers i f icada,  que permita aos 

a lunos seguir  uma carre i ra  prof iss iona l  adequada às suas qual idades como músico e como ind iv íduo? 

R: Não. A mal distribuição e sobrecarga dos horários prejudica o desenvolvimento dos alunos tanto a nível profissional como 

pessoal. Há quem pense que quantas mais disciplinas existirem mais o aluno desenvolve. Eu penso que é preciso tempo 

para aprender, assimilar e amadurecer as aprendizagens. Como no jardim cada planta precisa do seu tempo próprio para 

crescer. Os bons jardineiros deviam saber isso. 

 

Jaroslav Mikus 25 de junho de 2015 
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