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A Influência da Postura Corporal na Performance do Trombone em alunos do 3º Ciclo e 

Secundário 

Ricardo André Gomes Pereira 

Relatório de Estágio 

Mestrado em Ensino de Música 

Universidade do Minho - 2013 

Resumo 

 

Este relatório apresenta todo o trabalho realizado ao longo de um processo de intervenção ao 

nível da influência da postura corporal na performance do trombone em alunos do 3º ciclo e 

secundário. Tendo em conta esta temática, neste projeto de intervenção o objetivo central foi o 

de investigar os problemas de postura num grupo de quatro alunos de trombone, fazer um 

levantamento dos problemas mais recorrentes naqueles alunos e analisar as questões referentes 

aos mesmos para compreender como preveni-los e minimizá-los no ensino do instrumento. 

Ao longo deste percurso, os alunos aprenderam a identificar posturas erradas durante a 

performance, conhecendo processos que os ajudam a compreender melhor os problemas 

existentes, bem como formas de correção e prevenção dos mesmos. 

A avaliação desta experiência permitiu concluir que os princípios pedagógicos que estiveram na 

base deste projeto, foram bastante favoráveis para o desenvolvimento de competências 

cognitivas, pois tornaram o processo de aprendizagem bastante claro para os alunos. 

Paulatinamente, estes torrnam-se sujeitos conscientes relativamente aos problemas físicos, ao 

que estão a aprender e ao processo de construção dessas aprendizagens. Ao longo do projeto, e 

numa perspectiva reflexiva e apoioada na literatura e na prática, pude observar a evolução das 

competências evidenciadas pelos alunos, e por outro lado, avaliar a minha própria evolução 

como professor, através da definição e redifinição de estratégias que tiveram como objectivo 

principal o desenvolvimento da influência da postura corporal na performance do trombone. 

Poderá encontrar também relatos dos alunos sobre problemas relacionados com o instrumento, 

assim como as planificações, inquéritos (questionários) e análise de documentos (comentários 

de um fisioterapeuta sobre os problemas físicos apresentados por cada aluno).  

  

Palavras-chave: Postura, Problemas, Performance, Trombone, Alunos 
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The influence of body posture on the performance of the trombone in students of the 3rd cycle 

and secondary education 

Ricardo André Gomes Pereira 

Relatório de Estágio 

Mestrado em Ensino de Música 

Universidade do Minho - 2013 

 

Abstract 

 
This report presents all the work done over a process of intervention at the level of influence of 

body posture on the performance of the trombone in students of the 3rd cycle and secondary 

education. The main aim of this intervention project was to investigate problems of posture in a 

group of four students of trombone, make a survey on the most recurrent problems in those 

students and analyze issues relating to them in order to understand how to prevent and minimize 

them in the process of learning the instrument. Along this way, students learned to identify wrong 

postures during the performance, while learning processes that may help them better to 

understand recurrent problems and ways of correction and prevention. 

The evaluation of this experience led us to conclude that the pedagogical principles that were the 

basis of this project were very favorable for the development of cognitive skills because it made 

the learning process very clear to students. Gradually, students became conscious individuals in 

what concerns physical problems, the learning process, and their course of construction. During 

the project, and in a reflexive perspective supported by literature and practice, I have seen the 

evolution of skills evidenced by the students on the one hand, and on the other I could evaluate 

my own evolution as a teacher, through the definition and redefinition of strategies that had as 

the main goal the development of the influence of body posture in trombone performance. 

Reports from students about problems related with the instrument can also be found, as well as 

lesson plans, surveys (questionnaires) and analysis of documents (comments from a 

physiotherapist about the physical problems presented by each student). 

 

 

 Keywords : Posture, Problems, Performance , Trombone , Students 
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Introdução 

 O presente Relatório de Estágio, elaborado no âmbito da obtenção de profissionalização 

no Ensino da Música, pretende descrever de forma fiel e transparente o projeto de investigação 

relativo aos problemas posturais nos alunos de trombone, as atividades realizadas ao longo 

desta prática docente na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, os resultados 

obtidos, as apreciações dos alunos relativamente às mesmas e as minhas percepções acerca do 

processo de ensino e aprendizagem durante e após a minha prática letiva. 

 O estágio supervisionado é necessário à formação profissional a fim de adequar essa 

formação às expectativas do mercado de trabalho onde o aluno irá atuar, proporcionando a 

oportunidade de aliar a teoria à prática. É o lugar onde a identidade do profissional docente é 

gerada, construída e referida. Assim, o estágio volta-se para o desenvolvimento de uma ação 

vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planeado gradativa e sistematicamente com 

essa finalidade. Torna-se fundamental que o professor esteja bem preparado com um conjunto 

de conhecimentos teóricos e processuais para que possa transmitir com segurança e qualidade 

informação para os seus alunos.  

Entendo um Estágio como uma porta que se abre para o início de uma profissão. Foi 

assim que encarei todo este somatório de experiências e orientações recebidas, tendo plena 

consciência de que ser Professor é ser aluno toda a vida, uma vez que os saberes evoluem, 

aumentam, e até modificam. Se o professor se julga detentor do saber necessário para o 

exercício da profissão, será sempre um professor medíocre, tendendo a ser mau e a prestar 

péssimo serviço à educação. Saliento desde já, o contributo de todo este processo de reflexão 

para mim e para a minha formação. 

A abordagem seguida no desenvolvimento da intervenção assenta em pressupostos de 

um ensino teórico-prático, associado à realização de tarefas centradas na preparação dos alunos 

para o uso autêntico das mesmas, em situações realistas. Por outro lado, assenta também na 

defesa da promoção da autonomia do aluno, com incidência em capacidades de regulação da 

aprendizagem. 

Este relatório é composto por dois capítulos: no capítulo I será apresentada uma 

contextualização teórica do tema do projecto de intervenção e algumas variáveis relativas à 
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caracterização da escola e alunos. Neste capítulo serão também apresentados a metodologia de 

intervenção, os objectivos nele elencados, as estratégias didácticas e investigativas, assim como 

a justificação do mesmo. 

No capítulo II será documentado, de forma detalhada, o trabalho realizado durante o 

estágio: as actividades realizadas no âmbito do projecto e a forma como foram implementadas, 

os dados recolhidos nos documentos de auto-regulação e a percepção dos alunos acerca do seu 

desempenho nas mesmas.  

Nas considerações finais faço um balanço do trajecto percorrido, nomeadamente quanto 

ao valor do projecto desenvolvido para a minha formação pessoal e profissional. No final do 

relatório são listadas as obras consultadas e apresentados os anexos, que serão devidamente 

assinalados ao longo do texto. 
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1.1  A influência da Postura Corporal na Performance do Trombone 

 

1.1.1 Problemas Físicos em Instrumentistas 

 
O tema central desta intervenção pedagógica é a influência da postura corporal nos 

alunos do 3º ciclo e secundário, em aulas de trombone, tendo como objetivo central ajudar na 

prevenção e minimizar os problemas existentes. 

Tocar trombone exige do instrumentista grande esforço físico. O instrumento pesa cerca 

de três quilos (instrumento profissional) e é sustentado pelos braços, sendo que o braço 

esquerdo fica mais estático e suporta grande parte do peso do instrumento. Além do mais, o 

trombone exige grande pressão no sopro por ser um instrumento no qual o som é produzido por 

meio da vibração labial, certa pressão do bocal sobre os lábios e pressão do ar sobre o pequeno 

furo do bocal. Esse esforço físico, aliado a outras questões como postura e fatores psicológicos, 

podem levar a uma grande incidência de problemas físicos em trombonistas. 

Devido ao esforço físico repetitivo, o corpo de um músico instrumentista ou de um 

cantor pode sofrer alterações físico-posturais provenientes do estudo e da performance do seu 

instrumento. Essas alterações podem ser agravadas ou amenizadas por uma série de razões, 

como por exemplo: as condições físicas e psicológicas do músico; as caraterísticas anatómicas 

(tamanho, peso); a técnica instrumental; a forma de sustentação do instrumento; o tempo de 

estudo; a dificuldade técnica da obra estudada, entre outras. O esforço repetitivo na performance 

pode gerar um padrão físico prejudicial que leva à instalação de problemas físico-posturais, 

causando dores e desconfortos. Os músicos ficam frequentemente sujeitos a situações que 

exigem do seu corpo um esforço físico maior do que aquele que exigido noutras atividades 

quotidianas, como comenta Fonseca (2000). O aumento do tempo de prática do instrumento, 

bem como outras atividades (festivais, grupos de câmara, entre outras) e o período de adaptação 

a um novo instrumento são exemplos disso. 

Geralmente, os instrumentistas preocupam-se em otimizar os resultados na 

performance, negligenciando o bom uso de seu corpo. Segundo, Parizzi (2005), poucos 

instrumentistas têm consciência clara dos seus gestos, postura ou movimentação corporal ao 



16 

 

tocar o instrumento, o que resulta numa postura repleta de tensões que pode comprometer a 

qualidade da performance e a atuação do músico a longo prazo. 

Pederiva (2005) estudou a relação música-corpo-instrumento no processo ensino-

aprendizagem de instrumentos musicais, sob a perspectiva dos professores. Segundo a 

pesquisadora, o desequilíbrio entre essas relações tem sido evidenciado em várias investigações. 

Ela abordou os significados do corpo, de acordo com os professores, a existência de problemas 

corporais no processo ensino-aprendizagem, bem como as possíveis causas.  

Santiago (2008) conclui que os problemas físicos específicos e localizados apresentados 

por músicos instrumentistas estão associados à situação global do uso do organismo. Tais 

problemas são psicofísicos, como afirma F. M. Alexander. Assim, abordagens holísticas, tanto na 

pedagogia dos instrumentos quanto no tratamento dos problemas físicos, poderiam trazer maior 

compreensão dessa problemática no ensino instrumental. 

O mau posicionamento do corpo poderá futuramente ocasionar lesões e dores 

musculares, influenciando todas as atividades diárias. Segundo F. M. Alexander “É impossível 

separar o que é mental do físico em qualquer atividade humana” (Alexander, 1985). É 

importante para qualquer músico ter consciência de como funcionam os mecanismos posturais. 

Acredita-se que movimentos mal coordenados, vícios posturais e excessos de tensão poderão 

ocasionar ou acentuar uma série de problemas físicos (Alexander, 1985). Os problemas 

musculares manifestam-se lentamente ao longo da vida. Certos movimentos e posturas 

começam a ser automatizados e passam a ser repetidos sem a nossa atenção. Alguns músculos 

começam a ser ativados a todo o instante mesmo em situações onde não há uma demanda 

para isso e os movimentos diários vão se tornando cada vez mais rígidos. É necessário ao 

músico, antes de tocar o seu instrumento, restabelecer uma harmonia nos mecanismos 

posturais do corpo. Caso contrário, os riscos de lesões e dor aumentarão e a performance 

trombonística não será boa. 

 

Costa (2003) relata que sintomas como nervosismo, tremores, taquicardia, palpitações, 

hipertensão arterial, falta de ar, sudorese na palma das mãos, boca seca, náusea e micção 

imperiosa são manifestações somáticas, sintomas físicos decorrentes de descarga adrenérgica 
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excessiva, encontradas na atividade musical e publicadas pelo Medical Problems of Performing 

Artists.  

 

A excessiva tensão muscular e emocional, frequentemente inseparáveis, a que os 

músicos se expõem e são expostos, são importantes fatores de risco. Rotinas básicas de 

aquecimento como ioga, método Feldrenkais, exercícios de consciência corporal, a técnica de 

Alexander, entre outros, ajudam, mas não parecem ser ainda suficientes para resolver o 

problema, já que as causas que originam esses fatores ainda estão por esclarecer. Costa 

(2003), descreve que o estudo da práxis interpretativa e da fisiologia da execução musical é um 

dos aspetos fundamentais, que faz parte da pedagogia de instrumentos musicais. A formação de 

um intérprete envolve intensamente o desenvolvimento sensório-motor. Controlo corporal, 

destreza motora e habilidades de execução são somados a esta atividade. Os professores 

necessitam de estar alerta quanto a sinais que alterem a prática, pois a educação deve ser 

considerada como um fator de cautela, tendo em vista que as bases motoras e posturais são 

adquiridas no período de formação do aluno. 

 

Campos (2007) investigou os benefícios da técnica Alexander no desenvolvimento do 

cantor. Com a sua experiência no canto, o pesquisador observou “um índice expressivo de 

ocorrência de diversos problemas vocais, além de um baixo nível de auto-percepção dos 

cantores, no que se refere ao uso do seu instrumento”. Ele observou também que o cantor dá 

conta da existência de certos mecanismos quando são manifestados por meio de dor, excesso 

de tensão ou falha no funcionamento vocal, que geram rouquidão, quebras de notas e falta de 

fôlego. 

 

As causas mais comuns de dor são: utilização de um novo instrumento ou uma nova 

técnica, atividade muscular excessiva, repetição demasiada, utilização de força inadequada, 

stresse psicológico (no caso de medo em concursos, apresentações, frustração), tocar cansado 

ou lesionado, entre outros fatores. Quando os sinais do corpo são ignorados, os problemas 

aparecem. É necessário monitorar constantemente as tensões presentes no corpo. O controlo 

respiratório pode ser um grande aliado para esse fim, já que, oxigenando as células pode-se 

reverter o processo da dor, iniciado pela descarga de ácido lático no organismo. Uma boa 
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respiração contribui para a inibição dessa substância, dificultando assim a presença da dor. O 

aquecimento muscular também é um outro aliado na prevenção de desconfortos físicos. 

 

Muhlen (2007), considera que até há pouco tempo atrás, a simples escolha de um 

instrumento tinha papel decisivo na incidência de problemas musculares. Assim, o violino e a 

flauta eram considerados instrumentos mais “perigosos”, enquanto o cravo e os instrumentos de 

percussão eram tidos como mais fisiológicos. No entanto, estudos epidemiológicos encontram 

resultados muito divergentes quanto à prevalência geral de problemas num só instrumento. A 

prevalência varia de 60% a 89% entre as cordas e de 36% a 89% entre percussionistas. Em geral 

não é possível declarar algum instrumento como “mais saudável”, uma vez que o 

desenvolvimento de uma lesão depende muito mais da relação individual entre as pré-condições 

físicas do músico (perfil da mão, força, agilidade, postura) e as exigências do instrumento. 

 

Alexander (1985) tinha a conceção do ser humano como uma unidade psicofísica, ou 

seja, qualquer problema em uma determinada parte do corpo seria uma consequência de um 

desequilíbrio de todo o organismo. 

 

 
“É importante lembrar que há um equilíbrio no uso de todas as partes do organismo, e por essa razão o uso específico de uma 

parte (ou partes) em qualquer atividade pode influenciar o uso das outras partes, e vice versa.” (Alexander, 1985) 

 

 

Através deste projecto, pretendi fazer um levantamento de quais são os problemas 

posturais prejudiciais apresentados pelos alunos, para que problemas decorrentes da 

performance do instrumento, como as lesões musculoesqueléticas, dores e desconfortos, sejam 

compreendidos e potencialmente prevenidos na pedagogia do trombone. 

 

1.1.2 Instrumentistas de Sopro 

 

Nesta subsecção, serão apresentados os documentos encontrados na Internet: Medical 

Problems of Wind Players: A musician´s Perspective de Philip Farkas, a pesquisa da professora 
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Karendra Devroop (2002) Music and Medicine, a dissertação de Parizzi (2005), e o artigo Health 

and Awareness de Kris Chesky (2006).  

Os documentos relatam que os problemas que afetam a carreira dos instrumentistas de 

sopro em geral (madeiras e metais) encaixam-se nas seguintes categorias: 1) visual; 2) 

cardiotoráxico; 3) músculo-esquelético; 4) dentes e maxilar e 5) problemas nos lábios e 

embocadura.  

 

Sobre a visão do instrumentista, o documento relata que os que praticam muitas horas 

diárias de performance do instrumento, especialmente aqueles que requerem alta pressão 

intraoral, como o oboé, podem sofrer perdas subtis no campo visual ao longo da carreira. O 

documento sugere que, devido à forte pressão do sopro durante a execução do instrumento, o 

músico pode sofrer colapso dos pulmões (ar que escapa dos pulmões na cavidade da caixa 

torácica).  

Quanto aos problemas músculo-esqueléticos, é sugerido que todos os instrumentistas de 

sopro estão sujeitos a experimentar problemas nos ombros, além de compressão de nervos e 

tendinites. Embora haja discussões sobre os possíveis efeitos ortodônticos gerados pela 

performance de instrumentos de sopro, o documento ainda esclarece que a pressão gerada 

contra os dentes é suficiente para movê-los. Acrescenta que esses instrumentistas podem sofrer 

com bruxismo e problemas nas ATM´s (disfunção da articulação têmporo-mandibular), e podem 

também sofrer danos nos lábios e embocadura, tais como: ferimentos e desconfortos 

ocasionados por dentes tortos ou irregulares, problemas de lesões traumáticas e alergias. 

 

1.1.2.1 Madeiras 

 

Para o autor Phillip Farkas, todos os instrumentistas da família das madeiras estão 

sujeitos a lesões nos dedos das mãos pelo uso repetitivo dos mesmos. Os instrumentistas que 

tocam flauta transversal ou flautim relatam mais problemas com os dedos esquerdos, mãos, 

punhos, braços, ombros e pescoço, devido à posição hiperextendida do punho esquerdo. Os 

problemas podem ser agravados pelo porte físico do instrumentista, como braços e dedos 
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curtos. Já os clarinetistas e oboístas apresentam mais problemas na mão direita, principalmente 

nos polegares, que suportam o peso do instrumento.  

Parizzi realizou uma pesquisa sobre os desconfortos gerados pela performance da flauta 

transversal e as consequências de uma postura inadequada adotada por flautistas. Tais 

problemas geram dores, câimbras, enrijecimentos musculares, contraturas e fadiga, 

repercutindo diretamente sobre a harmonia e a eficiência dos movimentos das regiões afetadas. 

Os desgastes e as inflamações das articulações causam alteração na química das células dos 

músculos e na circulação sanguínea. A pesquisa de Parizzi, de caráter exploratório, investigou os 

desconfortos físicos mais importantes e as suas implicações nos flautistas, por meio de 43 

questionários coletados. Parizzi analisou as informações e fez 15 cruzamentos dos dados 

considerados mais significativos. Parizzi concluiu que os flautistas entrevistados apresentaram 

uma série de desconfortos posturais decorrentes principalmente da postura inadequada, sendo 

que alguns até interromperam as suas atividades devido a esses desconfortos. Ele constatou que 

dentro das categorias de ocupação: aluno, professor, solista, camerista e orquestra, a mais 

afetada pelos desconfortos é a dos alunos de flauta.  

Parizzi observou que os respondentes do questionário que apresentaram queixas 

procuraram ajuda especializada quando o problema foi detectado, revelando a falta de 

consciência com as demandas de seus corpos, consequentemente, a falta de prevenção desses 

problemas. Ele comenta também sobre a importância da prática de alongamentos musculares 

antes e depois de tocar, pois “[...] promovem uma maior intensificação da circulação sanguínea 

e aquecimento dos músculos fazendo com que eles funcionem de maneira mais plena, além de 

favorecerem uma postura mais saudável”. 

Para o pesquisador, é muito importante o investimento do instrumentista em trabalhos 

posturais para evitar futuros transtornos. Também é fundamental a figura do professor de 

instrumento como consciencializador. E o professor deve, acima de tudo, estar atento à sua 

própria postura. O professor que não tem consciência de sua própria postura dificilmente terá 

condições de observar criticamente a postura de seus alunos. 
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1.1.2.2 Metais 

 

Segundo os dados do autor Farkas, cerca de 35% dos instrumentistas de metal relatam 

problemas músculo-esqueléticos significativos no membro superior, nos ombros e no pescoço. 

Segundo o estudo de Devroop, 76% dos instrumentistas de metais, atuantes em orquestra, 

relataram a ocorrência de no mínimo um problema médico, intenso o suficiente para afetar a 

performance; 87% dos estudantes universitários e 56% dos estudantes do ensino básico e 

secundário experimentaram dores relacionadas à performance.  

De acordo com os resultados, a pesquisa de Devroop mostrou que 60% dos 

instrumentistas de metais relataram um ou mais problemas musculares. A maior taxa foi a dos 

trombonistas (70%), seguido pelos trompistas e tubistas (62%), e pelos trompetistas (53%). Os 

dados também revelaram altas taxas de prevalência de problemas em mulheres, se comparadas 

aos homens. Por exemplo, no grupo dos trompistas, em que 50% eram mulheres, a taxa de 

prevalência de problemas no ombro esquerdo foi de 26% para as mulheres e 12% para os 

homens. Igualmente, mais de 25% de trompetistas mulheres relataram problemas na mão 

direita, comparado a 10.6% dos trompetistas homens.  

Segundo Chesky, os problemas músculo-esqueléticos relatam uma ampla gama de 

doenças inflamatórias, doenças degenerativas e perturbações que resultam em dor e 

incapacidade funcional. As dores mais comuns dos problemas apresentados pelos músicos são: 

a. Síndromes de dor músculo-esqueléticas (uma tendinite no ombro, epicondilite nos 

antebraços/cotovelos, sensibilidade ou dor, inchaço, dormência dos labios); 

b. Síndromes de compressão nervosa (resultam num bloqueio na condução de impulsos 

nervosos ou perda axonal); 

c. Distonia focal (incluí sintomas tais como a perda do controlo da embocadura) 

 
Alguns destes sintomas podem ocorrer durante a prática, mas outros podem ocorrer depois 

de tocar. Podem aparecer repentinamente ou podem desenvolver-se gradualmente ao longo de 

meses e até anos. 

 

Para Devroop os problemas mais comuns aos instrumentistas de metais idenficados 

frequentemente são: 
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a. Uso excessivo do músculo-tendinoso (por esforço repetitivo, movimentos repetitivos que 

geralmente resultam em tendinites); 

b. Distonia: 

- Perda subtil do controle técnico nas passagens rápidas; 

- Falta de precisão; 

 

A autora identificou na sua pesquisa os problemas médicos músculo-esqueléticos específicos 

em cada instrumento: 

 Pianistas e Guitarristas – as duas mãos e o pulso; 

 Instrumentistas de corda – pulso esquerdo, ombro direito e dor no pescoço; 

 Trompetistas e Trompistas – embocadura, dor na mandíbula, os dedos e a parte 

superior das costas; 

 Trombonistas e Tubistas – Mão e punho esquerdo (trombonistas), dedos da mão direita, 

punho e parte inderior das costas; 

 Saxofone e Clarinete – Pulso direito, cotovelo e dor de garganta; 

 Flauta – Ombro direito, dedos e punho; 

 Fagote – Dedos e punho em ambas as mãos; 

 Oboé – Dor de garganta, mandíbula e punho; 

 Percussionistas – Pulso 

 

Os problemas médicos não músculo-esqueléticos: 

 Fadiga – Trombone e Trompa (48%); 

 Dor de cabeça – Trompa (55%), Trompete (45%); 

 Fadiga ocular – Trompa (46%); 

 O uso de drogas – foram relatados em mais de 50% em músicos profissionais, 

verificando-se o uso de drogas generalizado em Universitários; 

 Perda de audição – Relatados na sua maioria. 
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1.2  Contexto de intervenção 

 

1.2.1 A escola 

 

 

Realizei o meu estágio profissional no ano letivo 2012/2013, sobre a temática “A 

influência da Postura Corporal na Performance do Trombone em alunos do 3º ciclo e 

secundário” na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo. 

A Escola Profissional de Música de Viana do Castelo (EPMVC) iniciou a sua atividade em 

setembro de 1992. Atualmente é tutelada pela Fundação Átrio da Música, criada para esse 

efeito, em novembro de 1999.  

Integrada no Ensino Profissional a EPMVC é uma escola privada que goza de autonomia, 

pedagógica, administrativa e financeira. 

Adota os níveis de formação II e IV de acordo com a decisão do Conselho das 

Comunidades Europeias e a Legislação Portuguesa. 

Sob a tutela e pedagógica do Ministério da Educação, a escola ministra o Curso Básico 

de Instrumento (equivalente ao 9º ano de escolaridade) e os outros de Instrumentista de Cordas 

e Teclas e de Instrumentista de Sopros e Percussão (equivalentes ao 12º ano de escolaridade) 

nas especialidades de: 

- Violino, Viola d’Arco, Violoncelo, Contrabaixo e Guitarra; 

- Flauta, Clarinete, Oboé, Fagote, Saxofone, Trompete, Trompa, Trombone e Tuba; 

- Percussão. 

 

Outras especialidades instrumentais poderão funcionar, caso se considere pertinente, 

para o projeto educativo da escola, a existência de formação nessas áreas. 

A partir de 2000, a Fundação Átrio da Música | Escola Profissional de Música passou a 

disponibilizar a toda a comunidade escolar uma nova infraestrutura que procura responder às 

exigências de um ensino musical de qualidade.  

As novas instalações, cofinanciadas pelo FEDER e pela Câmara Municipal de Viana do 
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Castelo, estão situadas perto do núcleo histórico da cidade favorecendo uma presença marcante 

na vida cultural local. Em 2008 foi concluída a adaptação de um terceiro edifício (situado a sul) 

que ampliou a capacidade de resposta da Escola às exigências colocadas pelos novos planos 

curriculares. 

A Fundação dispõe de uma área total de 3060 m2. Além dos espaços necessários para 

a gestão administrativa e pedagógica dispõe atualmente de 41 salas de aula (onde, de acordo 

com a sua tipologia, são ministradas aulas de instrumento de carácter individual, música de 

câmara, naipes e orquestra). Simultaneamente, e sempre que disponíveis, estas salas são 

utilizadas para estudo individual dos alunos. 

 

1.2.2 Os alunos 

 

 Os alunos de trombone com os quais trabalhei no projeto de intervenção pedagógica 

aqui apresentado estão em diferentes anos de escolaridade. Foram destacados 3 alunos do 3º 

ciclo, 7º,8º e 9º ano, e um aluno do ensino secundário, que frequentou o 12º ano. 

Como ponto de partida para o enquadramento contextual do projeto, é necessário 

atentar na caraterização dos alunos que foram objeto de estudo que, doravante, serão 

nomeados da seguinte forma: ALUNO 1; ALUNO 2; ALUNO 3 e ALUNO 4. 

 

 O ALUNO 1, tem 18 anos, está no 12º ano de escolaridade; 

 O ALUNO 2, tem 17 anos, está no 9º ano de escolaridade; 

 O ALUNO 3, tem 14 anos, está no 7º ano de escolaridade; 

 O ALUNO 4, tem 13 anos, está no 8º ano de escolaridade. 

 

São notáveis as perspetivas e expectativas em relação à escola por parte destes alunos. 

Todos expressam o desejo e vontade de ingressar na universidade e possuem objetivos e metas 

bem definidos quanto ao percurso a proseguir. 

 

A avaliação diagnóstica realizada por mim no início do ano letivo, revelou a necessidade 

de desenvolvimento de competências motoras e de consciencialização relativamente ao 



25 

 

trombone, nomeadamente à postura. Todos os alunos relataram dores, desconfortos, fadiga 

precoce após um determinado período de contacto com o instrumento. 

 Os alunos do 7º e 8º ano escolaridade, nomeadamente, o ALUNO 3 e o ALUNO 4, 

tiveram o primeiro contacto com o instrumento há dois anos. Assim, o trabalho desenvolvido 

com estes intervenientes foi diferente do trabalho realizado com os outros alunos que tocam 

trombone há 5 e 6 anos. São alunos que revelam aptidão musical, no entanto, demonstraram 

algumas dificuldades técnicas, sobretudo na postura, devido ao facto do trombone ser um 

instrumento de grande exigência ao nível do peso (cerca de 3 quilos – sustentados pelos braços) 

e meticuloso em relação ao sopro. Esse esforço físico, aliado a outras questões como postura e 

factores psicológicos, podem levar a uma grande incidência de problemas físicos nos 

executantes. 

Os alunos que tocam trombone há 5 e 6 anos, nomeadamente, o ALUNO 1 e o ALUNO 

2, revelam bastante interesse e motivação pelo trombone. São alunos empenhados e com 

capacidades para atingirem excelentes resultados. No presente ano letivo, ambos tiveram de 

preparar um recital de final do ano, onde se verificou grande motivação da parte dos alunos em 

superar as adversidades técnicas e musicais. 

Em relação à avaliação que os alunos fizeram das suas próprias competências e 

dificuldades, todos eles referiram que nunca tinham abordado a temática da postura na 

performance do instrumento, e nunca refletiram sobre potenciais problemas existentes bem 

como a resolução dos mesmos. Todos indicaram que compreendem sem dificuldade o projeto a 

ser desenvolvido assim como as ideias principais. 

 Foi extraordinária a evolução técnica visível nestes alunos ao longo do segundo 

semestre. Os alunos demonstraram muito entusiasmo e interesse pela temática abordada nas 

aulas. 

Aliada à variante de Música de Câmara, foi-me concebida a oportunidade de trabalhar 

com a Orquestra de Sopros e Percussão do 8º, 9º e 10º Ano de escolaridade, constituída por 

cerca de 70 alunos. A orquestra era constituída por todos os alunos de sopros e percussão que 

frequentavam estes anos de escolaridade, estando assim repleta de alunos com distintas 

capacidades. 
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Durante o estágio, procurei sempre motivar e entusiasmar os alunos para todas as 

atividades propostas, porém, constatei que sempre que passávamos para a prática de exercícios 

que envolvessem o tema exposto, esse entusiasmo aumentava. A realização dos exercícios por 

mim propostos eram uma parte distinta das aulas normais de classe de conjunto. Em vez de 

sentados os alunos colocavam-se em pé diante do professor, e praticavam e refletiam sobre a 

postura, a respiração, realizavam alongamentos e exercícios de concentração. Verifiquei que 

nesses momentos, os alunos estavam mais concentrados e empenhados na execução dos 

exercícios. 

Desta forma, foi importante para mim, ao longo do segundo semestre, reflectir sobre a 

minha pedagogia enquanto professor, pois tenho consciência que os próprios alunos serão o 

meu reflexo. Procurei, sempre que exemplificava um exercício, fazê-lo com grande rigor, pois 

senti que os alunos assimilavam rapidamente o que eu demonstrava. Desta forma, se não o 

fizesse com exatidão desde o início, era de prever o insucesso da atividade. Para além de os 

alunos serem o nosso reflexo, é importante e motivador para eles terem a oportunidade de ver e 

ouvir o professor exemplificar. 

 

 

1.3 Plano geral de intervenção: objetivos e estratégias didáticas e investigativas 

 

No início do meu estágio profissional na Escola Prossional de Música de Viana do 

Castelo, em Setembro de 2012, e após conhecer o meu orientador cooperante comecei a 

assistir às aulas dos alunos nos quais iria implementar o meu projecto de investigação-acção. 

 

Assim, nesta fase em que ainda tinha aulas relativas ao primeiro semestre do segundo 

ano do mestrado na Universidade do Minho, conheci a escola, os alunos, os conteúdos 

programáticos do departamento de sopros e pude também assistir a reuniões de início do ano 

lectivo 2012/2013. Desta forma, pude conhecer melhor o contexto no qual iria trabalhar e 

inteirar-me da dinâmica social e burocrática que caracteriza uma escola nos nossos dias, sendo 

o segundo um factor cada vez mais indissociável da prática quotidiana de um professor. 
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Nesta fase em que assistia às aulas, pude ficar a conhecer melhor os alunos e perceber 

a dinâmica que caracteriza uma aula de instrumento. Considero que a observação de aulas foi 

muito importante na minha formação como professor porque, além de poder conhecer melhor 

os alunos e as relações estabelecidas, apercebi-me de mudanças assinaláveis no paradigma de 

leccionação em comparação com a minha experiência enquanto aluno que terminou o ensino 

secundário há alguns anos. 

 

Após a definição do tema que iria desenvolver no meu projecto de investigação e os 

objectivos que queria atingir com o mesmo - tornou-se necessário definir estratégias e princípios 

orientadores que pudessem ajudar-me a atingir esses mesmos objectivos. Nesse sentido, as 

questões de investigação que se propuseram neste projecto de intervenção, que antecederam a 

minha prática docente foram as seguintes: 

 

 Existem problemas de postura relacionados com a performance do trombone? 

 Quais são os problemas ao nível de postura mais recorrentes em alunos do 3º ciclo e 

secundário? 

 Quais os motivos porque surgem estes problemas de postura?  

 O que os professores de trombone poderiam fazer para diminuir as tendências de 

posturas inadequadas observadas em trombonistas? 

 

No sentido de responder aos objetivos do projeto, foram levadas a cabo algumas 

estratégias pedagógicas e investigativas. 

 

A estratégia de formação fundamentou-se numa perspetiva de ensino-aprendizagem e de 

uma pedagogia para a autonomia em contexto escolar. Assim, esteve orientada para o 

desenvolvimento dos seguintes objetivos de aprendizagem e procedimentos pedagógicos 

profiláticos: 

 

▪ Promover cuidados posturais na performance. 

▪ Promover consciência corporal na performance. 

▪ Criar hábitos saudáveis para a prática e performance instrumental. 
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▪ Promover o uso do espelho. 

▪ Promover o uso de acessórios que permitem minimizar o esforço físico durante a performance, 

tais como: 

- “Trombone Grip”- ajuda a equilibrar o peso do instrumento, permitindo aliviar a tensão 

criada excessivamente sobre a embocadura. 

- “Hand Support”- é um suporte para a mão, muito eficaz em reduzir, em muitos casos 

eliminar, a tensão física criada na mão, braço e ombro. 

- “ERGObone” – é um suporte do instrumento, que ajuda a eliminar a tensão nas mãos, 

braços, ombros e garganta. 

▪ Realizar filmagens das performances dos alunos. 

▪ Aconselhar tempo de estudo. 

▪ Promover a prática de alongamentos. 

▪ Incentivar a procura de ajuda especializada. 

▪ Desenvolver a prática do livro “Alongue-se no trabalho” de Bob Anderson. 

▪ Desenvolver e promover a prática do livro “The Breathing Gym” de Sam Pilafian e Patrick 

Sheridan. É um livro composto por um conjunto alargado de exercícios, entre físicos e de 

respiração, estes exercícios ajudam a melhorar a resistência e toda a performance de um 

músico. Quando estes exercícios são usados com regularidade, eles também ajudam: 

-  A promover mais calma num músico, mais controlo e concentração do estudo; 

-  A interiorizar melhor e mais rápido tudo o que está a ser aprendido; 

- A permitir que os alunos se preparem melhor para as performances e trabalhar o medo 

do palco. 

Quando estes exercícios são usados em grupo/ensemble promovem: 

- A calma, mais silencio, e os ensaios mais concentrados; 

- Interioriza e melhora o ritmo do grupo; 

- Dá mais confiança ao grupo nas entradas. 

A estratégia de formação foi objeto de avaliação através das seguintes fontes de informação: 

 

a) Método de coleta de dados; 

b) Análise de dados. 
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● Método de coleta de dados 

 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada por meio de filmagens das performances dos 

quatro alunos. Adicionalmente, estes alunos preencheram questionários estruturados. A 

participação dos alunos foi voluntária. As seguintes técnicas foram adotadas para a coleta de 

dados:  

 

1) Filmagens dos quatro alunos em performance; 

2) Envio de questionários aos quatro alunos sujeitos do projeto. 

 

(1) Filmagens dos quatro alunos em performance.  

Os quatro alunos, foram filmados em performance sob quatro planos: plano anterior, 

plano lateral direito, plano lateral esquerdo e plano posterior, nas posições em pé e sentados. 

Posteriormente foi produzido um DVD, contendo as filmagens dos alunos em performance.  

 

(2) Envio de questionários aos quatro alunos sujeitos do projecto. 

Um questionário foi enviado por e-mail aos quatro alunos filmados, para que podessem 

relatar as suas queixas durante a performance do instrumento. Através dele, foi possível obter 

informações sobre as sensações dos instrumentistas durante a performance. 

 

 

● Análise dos dados 

Os dados do questionário foram analisados por um avaliador profissional, advindo da área 

da fisioterapia com o objetivo de identificar-se os possíveis problemas físicos inadequados mais 

recorrentes apresentados pelos alunos, relacionados à sua performance no trombone. Os dados 

de cada aluno, foram analisados separadamente nas seguintes fases:  

1) Síntese dos problemas físicos inadequados observados em cada aluno; 

2) Comentários sobre os problemas físicos apresentados por cada aluno; 

3) Análise dos dados do questionário e queixas de cada aluno. 
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Além do referido e de acordo com as estratégias definidas no Plano de Intervenção 

apresentado, foi necessário proceder a uma observação de cada um dos alunos, no sentido de 

aferir as competências e coinsciência no que aos problemas de postura diz respeito e, para que 

dessa forma, fosse possível começar a elaborar actividades aproximadas às características dos 

alunos, para que pudessem ser interessantes e significativas. 

 

A partir dessa conceção de unidade, existiu a preocupação em traçar uma proposta para os 

meus alunos nas aulas de trombone. Esta proposta consistiu na aplicabilidade de várias técnicas 

(Alexander; “The Breathing Gym”; “Alongue-se no trabalho”, etc) que favoreceu de imediato o 

alívio para o stress, menor rigidez muscular, postura equilibrada, movimentos mais leves e bem 

coordenados, respiração livre, pensamento mais calmo, etc. Tais mudanças são apenas 

consequências de um trabalho que tem como base um processo educacional mais amplo. Este 

processo influenciará em toda a extensão das atividades humanas, desde a filosófica, passando 

pela intelectual até a prática. Uma educação que, por ensinar a crianças e adultos o uso correto 

de si mesmos, irá preservá-los da maioria das doenças e dos maus hábitos (Alexander, 1985). 

Partindo desta perspetiva educativa, procurei estabelecer, dessa forma, o tipo de relação 

apropriada para o trabalho que desenvolvi com os alunos. O meu objetivo centrou-se na 

aprendizagem e não no resultado, no sentido de orientar o aluno para que aprenda a parar de 

repetir maus hábitos neuromusculares adquiridos, a deixar de interferir em mecanismos naturais 

de equilíbrio e coordenação e a tornar-se responsável pelo seu processo de trabalho. 

No final da minha prática lectiva, e no sentido de avaliar o resultado das atividades 

propostas nos quatro alunos de trombone, foi realizado um questionário de avaliação sobre 

procedimentos pedagógicos profiláticos para aferir as percepções finais dos alunos acerca do 

conjunto das actividades realizadas ao longo do projeto. 

  

1.3 .1 Hábitos saudáveis para a prática e performance instrumental 

A maioria dos músicos gasta uma significativa parte do seu tempo na execução do 

instrumento na prática diária individual, a qual é necessária para manter o nível da performance 

e aprender novo repertório. Este tempo utilizado, está sob controlo do instrumentista, podendo 

ser cuidadosamente planeado para desenvolver e manter uma técnica que não seja unicamente 
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musical, mas que permita também limitar as hipóteses de lesão. Os médicos e profissionais de 

saúde recomendam que se inclua na prática diária um aquecimento, relaxamento, pausas e 

alongamentos, que constituem os procedimentos a ter e que auxiliam na minimização e 

prevenção dos problemas neuromusculares de músicos. 

  

1.3.1.1 Aquecimento 

O primeiro procedimento a aplicar envolve o aquecimento dos músculos que serão 

requeridos na prática ou na própria performance. O aquecimento é particularmente importante 

pela manhã, quando os músculos ainda estão rígidos e tensos após horas de inatividade 

despendidas durante o sono. O procedimento destina-se a estimular o fluxo sanguíneo e 

fisicamente aquecer os músculos e articulações que o músico irá usar enquanto toca. Deve ser 

realizado numa primeira fase sem instrumento, através de movimentos tranquilos e suaves por 

vários minutos. As articulações devem ser movidas lentamente, a fim de manter a sua 

flexibilidade e minizar a compressão, a qual pode levar a criar tensão durante a execução. 

O aquecimento deve incluir notas longas e lentas para aquecer os músculos e incentivar 

o fluxo de sangue para as áreas que serão exigidas na prática. Recomenda-se que estes 

exercícios sejam seguidos por alguns mais concentrados na técnica do instrumento, precisão, 

flexibilidade, ao mesmo tempo procurando sempre uma postura confortável. Nunca se deve 

começar por passagens e/ou exercícios rápidos, quando as mãos, os dedos e braços ainda 

estão frios. 

1.3.1.2 Alongamentos 

Aconselha-se a realização de exercícios de alongamentos antes, durante e após a 

prática, ou da performance propriamente dita. Os dois principais objectivos desse procedimento 

são, a manutenção da flexibilidade ou da movimentação plena das articulações e a manutenção 

da extensibilidade dos músculos. Para manter-se a flexibilidade, força e liberdade de movimento, 

o alongamento é de uma importância vital, contudo, os músicos devem estar familiarizados com 

as técnicas corretas em relação aos exercícios apropriados. 
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Uma boa técnica para prática de alongamentos requer um aquecimento adequado e 

lento. Outra condição essencial é a sua realização de uma forma suave, uniforme, regular e 

estática. A duração aconselhada para alongamento de cada membro seria de 30 a 60 segundos. 

Após o término da prática e/ou performance, é recomendado realizar um período de 

alongamentos como forma de relaxamento para prevenir a possível transferência de assimetrias 

posturais na performance para o quotidiano. Nesse período, o músico deve estar concentrado 

sobre os músculos posturais que tinham estado ativos, mas que produziram relativamente 

pouco movimento – nas costas, pescoço e ombros. 

 

1.3.1.3 Pausas 

Praticar ou tocar por longos períodos, pode expor um músico a esforço físico excessivo, 

uma vez que qualquer tipo de treino físico, incuindo a prática de música, baseia-se no princípio 

da sobrecarga. 

Para otimizar o estudo e, principalmente, reduzir as possibilidades de desenvolvimento 

de lesões, profissionais ligados à área médica recomendam pausas frequentes na prática. As 

pausas adequadas permitem que os músicos se sintam revigorados e prontos para continuar a 

sua execução, sem aumentar progressivamente o seu nível de dor, desconforto e cansaço. 

Assim, prolongados períodos de prática devem ser divididos em pequenas sessões, 

separadas por intervalos de alguns minutos de repouso. Com estes intervalos, almeja-se a 

recuperação física dos tecidos que estavam sobre stress. Além disso, os músculos tornam-se 

cada vez mais resistentes e capazes de efetuar mais trabalho. É benéfico durantes essas 

pausas, incluir alguns exercícios de alongamento para os músculos envolvidos na performance 

(mãos, braços e embocadura) e para os músculos posturais (costas, pescoço e ombro). 

Além da recuperação física do instrumentista, o estudo organizado em sessões 

separadas por pausas pode também melhorar a aprendizagem, não só para os músculos e 

tendões, mas também para a mente, porque a nossa capacidade de concentração vai estar 

revigorada após o descanso. 

 



33 

 

1.3.1.4 Postura 

A postura do executante requer desde soluções bastante simples, como altura da 

cadeira, os alunos mais novos podem ter problemas em chegar com pés ao chão, até o peso do 

instrumento, que tem cerca de três quilos. 

A manutenção de uma postura ereta numa cadeira, sem apoio lombar, exige prática e 

bom condicionamento físico da musculatura postural. Com isso, a postura fixa por períodos 

prolongados pode levar ao desenvolvimento de alguns grupos musculares em detrimento 

daqueles que movem as articulações em direções opostas. Isso leva a um reforço indesejável de 

assimetrias posturais, que só podem ser corrigidas por um fortalecimento dos grupos 

musculares mais fracos. Existem exercícios generalizados que promovem a atividade simétrica 

dos músculos posturais, exemplo da caminhada e natação, também a manutenção de um peso 

aqueado contribui para a boa postura, assim como proporcionam outros benefícios para a 

saúde. 

Há que destacar que a obtenção de uma postura adequada é frequentemente 

obstaculizada pela dificuldade de se perceber exatamente como estamos sentados e o que é 

adequado ou ideal. A prática de várias técnicas de consciência corporal – tais como a técnica 

Alexander, os métodos Pilates e Feldenkrais, Tai Chi e Yoga – podem ajudar a aprimorar a 

consciência que é requerida para garantir uma boa postura durante a performance. Em cada 

uma dessas técnicas, o objectivo é obter uma melhor percepção de postura, movimento e 

estado do corpo. Muitas dessas técnicas também ajudam a reduzir o stress emocional, o qual é 

usualmente relacionado com a tensão muscular excessiva, contribuindo para reduzir o impacto 

da ansiedade relacionada à performance. 
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CAPÍTULO II – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 Após a análise dos alunos, relativamente às suas características e às 

capacidades/dificuldades no que à aprendizagem diz respeito, com a ajuda do orientador 

cooperante e dos supervisores da Universidade, procurei planificar aulas que pudessem ser 

apelativas, interessantes e significativas para os alunos, respeitando os conteúdos programáticos 

definidos pelo respectivo departamento. 

 Como ficou patente nos princípios da abordagem da influência da postura corporal, 

procurei realizar actividades de pendor comunicativo com situações de leitura e visualização de 

videos. Adoptei uma metodologia prática sempre que foi necessário maior compreensão e 

experimentação dos contextos abordados, e nesse sentido, as actividades que introduziam os 

temas abordados em cada sequência didática eram seguidas de uma série de actividades que 

abordavam outras competências para além dos problemas posturais (correção da postura, 

prática de alongamentos, prática de exercícios físicos e de respiração). 

 

2.1  Atividades realizadas no âmbito do projeto 

 

No âmbito da temática deste projeto, foi necessário fazer uma recolha de informação 

através da coleta de dados da pesquisa por meio de filmagens das performances dos quatro 

alunos. Adicionalmente, preencheram dois questionários estruturados, de forma a compreender 

melhor a visão e a evolução dos alunos durante estes meses em que foram abordadas diversas 

temáticas. 

Os quatro alunos, foram filmados em performance sob quatro planos: plano anterior, 

plano lateral direito, plano lateral esquerdo e plano posterior, nas posições em pé e sentados. 

Com essas filmagens foi produzido um DVD que foi encaminhado a um avaliador profissional, 

advindo da área da fisioterapia. Este profissional observou as filmagens dos alunos e relatou as 

suas percepções por meio de texto escrito enviado por e-mail. A respeito dessas filmagens o 

fisioterapeuta fez a seguinte consideração: 
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“Não podemos esquecer que esta é uma situação onde não dá para observar realmente os problemas, 

porque o período com o instrumento é mais curto, então não dá tempo para a musculatura 

antigravitacional entrar em fadiga e aparecerem os verdadeiros problemas. Ainda assim é possível perceber 

quais são as tendências. Sempre que uma pessoa está numa situação de stress, é onde essa pessoa vai 

mostrar as tendências que tem, os maus hábitos vão surgir com mais clareza. Esta situação de gravação 

faz com que a pessoa fique um pouco tensa, acabando por expor alguns dos problemas que tem.” 

 

Posteriormente foram enviados dois questionários por e-mail aos quatro alunos filmados, 

o primeiro elaborado em Janeiro de 2013, os onde alunos puderam relatar as suas queixas 

durante a performance/estudo do instrumento, o segundo elaborado em Maio de 2013, para 

que os alunos referissem as melhorias e o que foi benéfico nesta aprendizagem. Serão 

apresentados em anexo, os dados obtidos através dos questionários preenchidos pelos alunos. O 

modelo do questionário foi extraído da pesquisa de Fonseca (2007). 

 

Os dados do questionário foram analisados com o objetivo de se identificar os possíveis 

problemas físicos inadequados mais recorrentes apresentados pelos alunos, relacionados à sua 

performance/estudo do trombone. Os dados de cada aluno, foram analisados separadamente 

nas seguintes fases:  

- Síntese dos problemas físicos inadequados observados em cada aluno; 

- Comentários sobre os problemas físicos apresentados por cada aluno; 

- Análise dos dados do questionário e queixas de cada aluno. 

 

Com isto, foram realizadas atividades essencialmente capazes de desenvolver a 

capacidade física e de compreensão dos problemas existentes, bem como das possíveis 

soluções encontradas, para que os alunos pudessem enriquecer o seu conhecimento acerca dos 

problemas físicos inerentes à prática instrumental. O meu objetivo centrou-se na aprendizagem e 

não no resultado, de orientar o aluno para que aprenda a parar de repetir maus hábitos 

neuromusculares adquiridos, a deixar de interferir em mecanismos naturais de equilíbrio e 

coordenação e a tornar-se responsável pelo seu processo de trabalho. 

Foram também apresentados vídeos, de Sam Pilafian e Patrick Sheridan “The Breathing 

Gym” de 2002, e livros de Bob Anderson “Alongue-se no trabalho”, livro de 1998 e de Richard 

Brennan “A técnica Alexander”, livro de 1994, para contextualizar com maior facilidade as 

temáticas a desenvolver. 
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2.2 Instrumentos de recolha de informação para avaliação do Projeto 

Durante o estágio foi pedido aos quatro alunos, se voluntariamente estavam 

interessados em realizar um relato pessoal sobre problemas relacionados com o instrumento. 

Apenas dois alunos (ALUNO 1 e ALUNO 2) realizaram voluntariamente esse relato, relativamente 

às filmagens em performance sob quatro planos, todos os alunos concordaram realizá-las. 

Os alunos que anteriormente já experimentavam problemas físicos relacionados à 

performance do trombone realizaram um relato cada sobre os problemas ou desconfortos 

sentidos. A seguir, apresentarei os relatos do ALUNO 1 e do ALUNO 2. Os relatos foram 

enviados por e-mail. 

 

- Relato do ALUNO 1 (09.01.13 Viana do Castelo) 

«Iniciei os estudos de trombone há seis anos. Atuei nas orquestras da escola, desde a 

orquestra júnior, orquestra de sopros e orquestra sinfónica, bem como em estágios de 

orquestras jovens de sopros e sinfónicas. Participei também em vários grupos de câmara como 

quarteto de trombones, quinteto de metais, decateto de metais, entre outros. Após cinco anos de 

carreira no instrumento comecei a sentir desconfortos e dores no corpo quando terminava de 

tocar. Eu sentia muitas dores no lado esquerdo do pescoço, no ombro e braço esquerdo e nas 

costas. Esses desconfortos intensificaram-se e começaram a surgir durante os estudos e durante 

a performance, causando fadiga muscular. Eu sentia um desconforto tão grande que, às vezes, 

parava de estudar para ter alívio. Quando tinha que tocar peças longas ou com grau de 

dificuldade elevado sentia-me exausta, dificultando assim a performance no instrumento.» 

«Durante alguns meses fiz os exercícios propostos pelo professor, desde alongamentos 

no início, durante e no final do estudo/performance, a prática do livro “Breathing Gym”, tentei 

controlar melhor o tempo de estudo bem como o uso do espelho, procurando sempre, através 

de uma consciencialização, encontrar o melhor posicionamento corporal, para que pudesse 

tocar sem dores. Passei então a observar o uso do meu corpo enquanto tocava exercícios 

técnicos memorizados, para conseguir focalizar no bom uso corporal durante a 

performance/estudo. O exercícios sugeridos pelo professor têm ajudado a reduzir a fadiga 
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muscular, a procurar constantemente a posição correta para tocar e, a gerar uma nova energia 

que permite estudar com mais entusiasmo.» 

 

- Relato do ALUNO 2 (16.01.13 Viana do Castelo) 

«Iniciei os estudos de trombone há cinco anos. Atuei nas orquestras da escola, desde a 

orquestra júnior, orquestra de sopros e orquestra sinfónica, bem como em estágios de 

orquestras jovens de sopros e sinfónicas. Participei também em vários grupos de câmara como 

quarteto de trombones, trio de metais, decateto de metais, entre outros. Toco trombone à cinco 

anos, por vezes sinto alguns desconfortos nas costas e no ombro esquerdo quando passo 

demasiadas horas com o instrumento. Por vezes sinto necessidade de fazer uma pausa para 

abrandar a dor existente. Estes desconfortos e as dores que surgem tendem a ter maior 

frequência nas alturas de maior stress, com as audições e frequências que temos de fazer.» 

«Tenho realizado os exercícios propostos pelo professor, desde alongamentos no início, 

durante e no final do estudo/performance, a prática do livro “Breathing Gym”, controlar melhor 

o tempo de estudo bem como o uso do espelho, que tem-me ajudado a procurar uma melhor 

postura. Sinto que agora consigo ter uma maior consciência do uso do corpo durante o estudo, e 

sei quais os meios que me ajudam a resolver os problemas. Posso afirmar que os alongamento 

praticados e sugeridos pelo professor fazem agora parte da minha rotina de estudo bem como 

da solução para os meus problemas.» 

«Os relatos apresentados demonstram que músicos instrumentistas em geral estão 

sujeitos a desenvolver, entre outros, problemas físicos decorrentes da maneira específica de 

executar o instrumento. Esses problemas podem dificultar a performance e prejudicar a saúde 

do músico. Estes alunos de trombone não são exceção a esta tendência.» 
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2.3  Planificações/Intervenções com ênfase no projeto 

 

Sempre que temos um objetivo, seja ele a nível pessoal ou profissional, não será 

suficiente começar a executá-lo sem um estudo do que vai implicar a sua execução. É 

necessário um estudo honesto e real do percurso a seguir e das metodologias mais adequadas 

que iremos utilizar para que as possibilidades de sucesso sejam cada vez elevadas. 

Desta forma, a planificação surge no contexto escolar, como ferramenta/elemento 

fundamental e eficaz na organização do percurso a seguir pelos nossos alunos. Criando objetivos 

e aplicando metodologias adequadas às características de cada indivíduo a planificação cria 

condições importantíssimas para, aula a aula, o professor ter uma capacidade de organização e 

de dinamização da qualidade da aula que permitirá troná-las cada vez mais rentáveis e com uma 

qualidade superior. 

Numa perspetiva mais abrangente, planificar permite definir e sequenciar os objectivos 

do ensino e da aprendizagem dos alunos, determinar processos para avaliar, se eles foram bem 

conseguidos, prever algumas estratégias de ensino/aprendizagem e selecionar 

recursos/materiais auxiliares. 

Todas as sequências didáticas auferidas tiveram grande incidência sobre o tema do 

projeto de intervenção, sem nunca descurar que estes alunos tinham os objetivos pedagógicos e 

os conteúdos programáticos estabelecidos desde o início do ano letivo, não podendo eu 

negligenciar estes planos curriculares. Aliado ao meu projeto de intervenção, desenvolvi todas as 

matérias dos conteúdos programáticos, de forma a que os alunos não fossem prejudicados. 

 

2.3.1  Sequência didática 1 

 

Nesta primeira sequência, que iniciou a minha prática lectiva, comecei por informar o 

aluno, de uma forma mais concreta, acerca do trabalho que iria desenvolver com ele: as 

estratégias que iria implementar e os seus objectivos.  
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 Como primeira atividade central de desenvolvimento da postura, escolhi o uso do 

espelho. O aluno revelou que não tinha hábitos de estudo usando o espelho, sentindo-se de 

inicío um pouco desconfortável por estar sob constante observação. Conforme foi avançando a 

aula, o aluno foi relaxando, estando completamente à vontade com esta observação. Nesse 

sentido, fui interrogando o aluno se observava alguma posição anormal na forma de tocar e 

posicionar-se com o instrumento, considerando que a troca de ideias poderia ter um efeito 

positivo devido ao tema que se iria debater, fazendo com que o aluno se interessasse pela troca 

de ideias e se expressasse oralmente, contribuindo para o desenvolvimento das suas 

competências de oralidade e autonomia. O aluno indicou posteriormente, que observava a 

posição do seu pescoço ligeiramente iclinado para o lado esquerdo quando tocava, 

acrescentando eu mais tarde que inconscientemente ele apoiava o peso do seu corpo em maior 

proporção sobre a perna esquerda. 

 

 Foi possível debater com o aluno sobre a sua postura, e chegar à conclusão que existem 

alguns problemas associados a uma errada utilização do instrumento. Concluímos também, que 

a utilização do espelho pode ser um excelente reforço e ajuda na percepção destes problemas, 

evitando que a má postura cause dores no corpo e consequentemente outros problemas 

associados aos ombros, joelhos e tornozelos. 

 

 

2.3.2  Planificação 

 

Mestrado em Ensino da Música – Universidade do Minho | 

Escola Profissional de Música de Viana do Castelo 

 

Disciplina: Instrumento - Trombone 

Turmas: 1º CBI 

Alunos: Jacinto Maia 

Duração: 45 min. 

Data: 20 de Fevereiro de 2013 

 

Docente: Ricardo Pereira 
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1. Breve contextualização do aluno 

 

O aluno referido, frequenta atualmente o 1º ano do Curso Básico de Instrumento, ao longo do 

qual tem demonstrado empenho e responsabilidade na sua evolução e aprendizagem nesta 

disciplina. 

2. Breve referência à unidade didática/módulo onde se situa a aula 

 

Esta aula, é parte integrante da unidade didáctica da disciplina de instrumento (trombone), 

enquadra-se no 3º período, denominado como módulo 3. Para este módulo os conteúdos têm 

sido seleccionados em função da Prova Final (frequência). 

 

3. Conteúdos 

Conteúdos declarativos  

 

- Afinação 

- Ritmo 

- Pulsação 

- Fraseado 

- Sonoridade 

- Postura 

 

a. Conteúdos processuais  

 

- Incutir espirito crítico no aluno de forma a ser capaz de melhorar e estudar autonomamente; 

- Desenvolver capacidade e hábitos de auto-avaliação; 

- Estimular a responsabilização pelo estudo individual. 
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b. Conteúdos a nível de reportório 

 

O reportório a ser trabalhado será: 

 

- Aquecimento prévio: Exercícios físicos e alongamentos.  

- Escalas maiores e respectivos arpejos no estado fundamental até três alterações. 

- Estudos: 

 Nº 19 do método “40 Progressive Etudes for Trombone” de Sigmund Hering. 

- Peças: 

 Le voyage d`Hadrien de Alain Crépin. 

 Balade en Périgord de Alain Crépin. 

 

4. Objetivos a atingir  

 

Objetivos gerais: 

- Identificar e corrigir problemas associados à postura.  

- Preparação para a frequência de instrumento. 

 

Objetivos específicos: 

O aluno deve ser capaz de: 

- Entender a postura correta durante a performance do instrumento. 

- Executar as escalas que fazem parte do programa da frequência, em 2 oitavas, arpejos no 

estado fundamental, e pulsação semínima =120. 

- Executar o Estudo nº 19 do método “40 Progressive Etudes for Trombone” de Sigmund Hering. 

- Executar a Peça “Le voyage d`Hadrien” de Alain Crépin. 

- Executar a Peça “Balade en Périgord” de Alain Crépin.  
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Nota: a execução das escalas, do estudo e das peças deverá ser realizada com boa sonoridade, 

afinação correta, pulsação estável, ritmo e fraseado correto. 

 

5. Recursos didácticos 

 

- Instrumento e bocal 

- Estante 

- Partituras 

- Metrónomo 

- Lápis 

- Espelho 

 

6. Estratégia geral da aula  

 

- Apresentação dos objectivos a alcançar na aula assim como dos critérios de avaliação.  

- O professor realizará com o aluno um aquecimento com exercícios físicos e os alongamentos 

necessários até o aluno sentir-se relaxado e sem tensões acomuladas no corpo. 

- O professor realizará com o aluno um breve aquecimento com o instrumento de forma a estar 

preparado para o incício da aula. 

- O aluno toca as escalas que fazem parte do programa da frequência, em 2 oitavas, arpejos no 

estado fundamental, e pulsação semínima =120. 

- Após a execução das escalas o professor e o aluno procederão à avaliação das mesmas, 

segundo os critérios da grelha de avaliação. 

- O aluno executa o estudo. No final da execução, o professor e aluno analisam o estudo 

segundo os critérios de avaliação predefinidos. 

- Caso se revele necessário o professor fará sugestões de melhorias para a execução do estudo. 
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- Para finalizar o professor indicará o trabalho de casa, a realizar em função da consecução das 

aprendizagens. 

 

 

7. Sequência de atividades  

 

- Breve apresentação dos objectivos e avaliação. (1 min) 

- Realização de exercícios físicos e alongamentos (5min). 

- Breve aquecimento instrumental com o aluno (5min). 

- O aluno executa as escalas do módulo (6 a 8min) 

- Avaliação das escalas (2min) 

- O aluno executa o estudo Estudo nº 19 do método “40 Progressive Etudes for Trombone” de 

Sigmund Hering (2min) 

- Análise e avaliação do estudo nº19 (2min) 

- Sugestões de melhorias em caso de necessidade (3min)  

- O aluno executa a peça “Le voyage d`Hadrien” de Alain Crépin (3min). 

- Análise e avaliação da peça “Le voyage d`Hadrien” de Alain Crépin (2min) 

- Sugestões de melhorias em caso de necessidade (3min)  

- O aluno executa a peça “Balade en Périgord” de Alain Crépin (3min) 

- Análise e avaliação da peça “Balade en Périgord” de Alain Crépin (2min) 

- Sugestões de melhorias em caso de necessidade (3min)  

- Marcação do estudo para casa. (2min). 
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8. Avaliação  

- A avaliação formativa será realizada durante a aula através da observação, do diálogo e 

feedback constantes.  

- No final de cada execução, professor e aluno avaliarão a performance segundo os critérios 

predefinidos na grelha e previamente enunciados no inicio da aula. 

 

Parâmetros de avaliação 
NNíveis de Desempenho do aluno 

Insuficiente Suficiente Bom 

D
om

ín
io

 T
éc

ni
co

-c
og

ni
tiv

o 
(8

0%
) 

Afinação 

O aluno não domina a 
pressão da coluna de ar, 
não estabilizando a 
afinação nos diferentes 
registos (grave /agudo) 

O aluno tem alguma 
dificuldade no domínio da 
pressão da coluna de ar, 
necessária para 
estabilizar a afinação 
(grave/ agudo) 

O aluno domina a 
pressão da coluna de 
ar estabilizando a 
afinação nos diferentes 
registos (grave/ 
agudo). 

Ritmo 
O aluno não faz uma 
leitura rítmica correta da 
partitura. 

O aluno demonstra 
alguma dificuldade em 
fazer uma leitura rítmica 
correta da partitura. 

O aluno faz uma leitura 
rítmica correta da 
partitura. 

Pulsação  
O aluno não mantem uma 
pulsação estável nas 
execuções. 

O aluno por vezes não 
mantem uma pulsação 
estável nas execuções. 

O aluno mantem uma 
pulsação estável nas 
execuções. 

Fraseado 

O aluno não interpreta 
correctamente a 
informação de dinâmicas, 
tempo e indicações 
representadas na 
partitura. 

O aluno demonstra 
alguma dificuldade em 
interpretar toda a 
informação de dinâmicas, 
tempo e indicações 
representadas na 
partitura. 

O aluno interpreta toda 
a informação de 
dinâmicas, tempo e 
todas as indicações 
representadas na 
partitura. 

Qualidade 
sonora 

O aluno não evidencia um 
bom equilíbrio sonoro 
entre os diferentes registos 
(grave /agudo) 

O aluno evidencia alguma 
dificuldade no equilíbrio 
sonoro entre os diferentes 
registos (grave/ agudo) 

O aluno evidencia um 
bom equilíbrio sonoro 
entre os diferentes 
registos (grave/ agudo) 

D
om

ín
io

 
da

s 
at

itu
de

s 
e 

do
s 

va
lo

re
s 

(2
0%

) 

Capacidade 
de auto 
avaliação 

O aluno não demonstra a 
capacidade de se auto-
avaliar correctamente. 

O aluno demonstra 
algumas dificuldades de 
se auto-avaliar 
correctamente. 

O aluno possui a 
capacidade de se auto-
avaliar correctamente. 

Responsabil
idade no 
estudo em 
casa 

O aluno não demonstra 
responsabilidade pelo 
estudo em casa. 

O aluno demostra alguma 
responsabilidade pelo 
estudo em casa. 

O aluno é responsável 
pelo estudo em casa. 
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9. Sequências pós-aula 

 

- No final da aula o professor procede à marcação de trabalho para casa, depois de em conjunto 

com o aluno ter apreciado a estratégia seguida e os resultados obtidos. 

 

10. Bibliografia 
 

 

Hering, S.(1907-1970) 40 Progressive Etudes for Trombone, Missouri, Edição: Carl 

Ficher; 

Crépin, A. (1954) Le voyage d`Hadrien, Belgica, Edição: Robert Martin; 

Crépin, A. (1954) Balade en Périgord, Belgica, Edição: Robert Martin; 

Pilafian, S. e Sheridan, P. The Breathing Gym, E.U.A, Edição: Focus on Excellence. 
 

 

 

 

2.3.3  Avaliação da sequência didática 

 

 No início da aula foram abordados alguns exercícios físicos e alongamentos para 

promover o relaxamento necessário para o aluno começar a aula, posteriormente foram 

realizados com o instrumento exercícios de flexibilidade e técnicos para trabalhar essencialmente 

a articulação. 

 Relativamente ao estudo do Sigmund Hering, o aluno demonstrou algumas dificuldades, 

sobretudo no registo agudo. Também continua a demonstrar alguns problemas na resistência. 

No entanto, de salientar que ao nível de emissão sonora, tem-se verificado uma agradável 

evolução. 

 Na aula de hoje, foi possível fazer versões completas dos estudos e das peças, 

verificando-se evolução ao nível musical. 
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2.3.4  Sequência didática 2 

 

 Como segunda atividade central de desenvolvimento e correção de problemas da 

postura, realizei exercícios do livro/dvd “The Breathing Gym”. Nesta aula optei pela utilização do 

dvd, para o aluno assimilar com mais facilidade através da imagem toda a informação 

trabalhada. 

 Numa fase inicial, optei que o aluno visualizasse o dvd para uma compreesão detalhada 

de todos os exercícios, visto o idioma do audio no dvd estar na língua Inglesa, seria 

perfeitamente expectável que o aluno tivesse algumas dúvidas. Dissipada qualquer dúvida em 

relação ao idioma, realizamos alguns dos exercícios aborados pelos autores. Concuída a 

realização dos exercícios, o aluno teve interesse em passar para uma folha alguns dos exercícios 

realizados, de forma a recordá-los mais tarde durante o estudo. 

 

 

2.3.5  Planificação 

 

Mestrado em Ensino da Música – Universidade do Minho | 

Escola Profissional de Música de Viana do Castelo 

 

Disciplina: Instrumento - Trombone 

Turmas: 3º CBI 

Alunos: Renato Vieira 

Duração: 45 min. 

Data: 21 de Março de 2013 

 

Docente: Ricardo Pereira 

 

 

1. Breve contextualização do aluno 

 

O aluno referido, frequenta atualmente o 3º ano do Curso Básico de Instrumento, ao longo do 

qual tem demonstrado por vezes pouco empenho e responsabilidade no estudo, evolução e 

aprendizagem na disciplina. 
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2. Breve referência à unidade didática/módulo onde se situa a aula 

 

Esta aula, é parte integrante da unidade didáctica da disciplina de instrumento (trombone), 

enquadra-se no 3º período, denominado como módulo 9. Para este módulo os conteúdos têm 

sido seleccionados em função da Prova de Aptidão Profissional. 

 

 

3. Conteúdos 

Conteúdos declarativos  

 

- Afinação 

- Ritmo 

- Pulsação 

- Fraseado 

- Sonoridade 

- Postura 

 

a. Conteúdos processuais  

 

- Incutir espirito crítico no aluno de forma a ser capaz de melhorar e estudar autonomamente; 

- Desenvolver capacidade e hábitos de auto-avaliação; 

- Estimular a responsabilização pelo estudo individual. 

 

b. Conteúdos a nível de reportório 

 

O reportório a ser trabalhado será: 
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- Aquecimento prévio: Exercícios físicos e alongamentos.  

 

- Peças: 

 Sonata – 2º andamento de Telemann. 

 Romance de Jorgensen. 

 

4. Objetivos a atingir  

 

Objetivos gerais: 

- Identificar e corrigir problemas associados à postura.  

- Preparação para a PAP. 

 

Objetivos específicos: 

O aluno deve ser capaz de: 

- Corrigir problemas da postura durante a performance do instrumento. 

- Executar a Peça “Sonata – 2º andamento” de Telemann. 

- Executar a Peça “Romance” de Jorgensen.  

Nota: a execução das peças deverá ser realizada com boa sonoridade, afinação correta, 

pulsação estável, ritmo e fraseado correto. 

 

5. Recursos didácticos 

 

- Instrumento e bocal 

- Estante 

- Partituras 

- Metrónomo 

- Lápis 
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- Espelho 

- Computador e dvd 

 

6. Estratégia geral da aula  

 

- Apresentação dos objectivos a alcançar na aula assim como dos critérios de avaliação.  

- O professor realizará com o aluno um aquecimento com exercícios físicos e os alongamentos 

necessários até o aluno sentir-se relaxado e sem tensões acomuladas no corpo. 

- O professor realizará uma breve apresentação e explicação dos exercícios a serem 

desenvolvidos através do video. 

- O aluno executará os exercícios do video, concentrando-se nas partes do corpo que estão a ser 

trabalhadas. 

- Após a execução dos exercícios físicos o aluno iniciará o ensaio com piano, altura em que o 

professor observa o trabalho desenvolvido pelo aluno. 

 

7. Sequência de atividades  

 

- Breve apresentação dos objectivos e avaliação. (1 min) 

- Realização de exercícios físicos e alongamentos através de um video (15min). 

- Breve aquecimento instrumental com o aluno (5min). 

- O aluno executa a peça “Sonata – 2º andamento” de Telemann (5min). 

- Análise e avaliação da peça “Sonata – 2º andamento” de Telemann (2min) 

- Sugestões de melhorias em caso de necessidade (3min)  

- O aluno executa a peça “Romance” de Jorgensen (6min) 

- Análise e avaliação da peça “Romance” de Jorgensen (2min) 

- Sugestões de melhorias em caso de necessidade (3min)  
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- Marcação do estudo para casa. (2min) 

8. Avaliação  

 

- A avaliação formativa será realizada durante a aula através da observação, do diálogo e 

feedback constantes.  

- No final de cada execução, professor e aluno avaliarão a performance segundo os critérios 

predefinidos na grelha e previamente enunciados no inicio da aula. 

 

Parâmetros de avaliação 
NNíveis de Desempenho do aluno 

Insuficiente Suficiente Bom 

D
om

ín
io

 T
éc

ni
co

-c
og

ni
tiv

o 
(8

0%
) 

Afinação 

O aluno não domina a 
pressão da coluna de ar, 
não estabilizando a 
afinação nos diferentes 
registos (grave /agudo) 

O aluno tem alguma 
dificuldade no domínio da 
pressão da coluna de ar, 
necessária para 
estabilizar a afinação 
(grave/ agudo) 

O aluno domina a 
pressão da coluna de 
ar estabilizando a 
afinação nos diferentes 
registos (grave/ 
agudo). 

Ritmo 
O aluno não faz uma 
leitura rítmica correta da 
partitura. 

O aluno demonstra 
alguma dificuldade em 
fazer uma leitura rítmica 
correta da partitura. 

O aluno faz uma leitura 
rítmica correta da 
partitura. 

Pulsação  
O aluno não mantem uma 
pulsação estável nas 
execuções. 

O aluno por vezes não 
mantem uma pulsação 
estável nas execuções. 

O aluno mantem uma 
pulsação estável nas 
execuções. 

Fraseado 

O aluno não interpreta 
correctamente a 
informação de dinâmicas, 
tempo e indicações 
representadas na 
partitura. 

O aluno demonstra 
alguma dificuldade em 
interpretar toda a 
informação de dinâmicas, 
tempo e indicações 
representadas na 
partitura. 

O aluno interpreta toda 
a informação de 
dinâmicas, tempo e 
todas as indicações 
representadas na 
partitura. 

Qualidade 
sonora 

O aluno não evidencia um 
bom equilíbrio sonoro 
entre os diferentes registos 
(grave /agudo) 

O aluno evidencia alguma 
dificuldade no equilíbrio 
sonoro entre os diferentes 
registos (grave/ agudo) 

O aluno evidencia um 
bom equilíbrio sonoro 
entre os diferentes 
registos (grave/ agudo) 

D
om

ín
io

 
da

s 
at

itu
de

s 
e 

do
s 

va
lo

re
s 

(2
0%

) 

Capacidade 
de auto 
avaliação 

O aluno não demonstra a 
capacidade de se auto-
avaliar correctamente. 

O aluno demonstra 
algumas dificuldades de 
se auto-avaliar 
correctamente. 

O aluno possui a 
capacidade de se auto-
avaliar correctamente. 

Responsabil
idade no 
estudo em 
casa 

O aluno não demonstra 
responsabilidade pelo 
estudo em casa. 

O aluno demostra alguma 
responsabilidade pelo 
estudo em casa. 

O aluno é responsável 
pelo estudo em casa. 
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9. Sequências pós-aula 

 

- No final da aula o professor procede à marcação de trabalho para casa, depois de em conjunto 

com o aluno ter apreciado a estratégia seguida e os resultados obtidos. 

 

10. Bibliografia 
 

Telemann, G.P. Sonata, Alemanha, Edição: Wilhelm Hansen 

Jorgensen, A. Romance, Dinamarca, Edição: Wilhelm Hansen 

Pilafian, S. e Sheridan, P. The Breathing Gym, E.U.A, Edição: Focus on Excellence 
 

 

 

2.3.6  Avaliação da sequência didática 

 

O aluno ficou motivado com os exercícios que abordamos, desde os exercícos físicos 

atrvés de um video, de flexibilidade, às escalas com diferentes articulações e os exercícios de 

intervalos, principalmente quando senti que estava a ser divertido para o aluno estar a executá-

los.  

 Quando começou a ensaiar com o piano, foi notório o prazer que o aluno teve no ensaio, 

em poder demonstrar todo o trabalho realizado individualmente com o piano. Sempre que 

solicitado, foram corrigidas diversas situações onde não existia coordenação nem clareza 

musical, a professora de piano mostrou-se sempre disponível para colaborar e ajudar no melhor 

desempenho do aluno. 

 Em suma, foram cumpridos todos os objetivos da aula. 
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2.3.7  Sequência didática 3 

 

 Em Abril de 2013 foi levada a cabo a terceira proposta didática e teve como tema 

central a filmagem do aluno em performance. Durante a fase prepatória utilizei um gravador de 

video, e o aluno foi filmado durante a aula sobre várias perpectivas. 

 

 Foi importante que a gravação ocorre-se durante o tempo inteiro de leccionação, porque 

a fadiga física do aluno no final da aula foi diferente da do início. Com isso, foi possível observar 

pormenorizadamente os problemas de postura que aconteciam com este aluno. Após vinte 

minutos de aula o aluno demonstrava distribuir o peso do instrumento sobre o ombro esquerdo, 

o que fazia com que erguesse mais o braço esquerdo para suportar esse peso, cuja 

consequência foi a embocadura oscilar bastante sobre o bocal. 

 

 

2.3.8  Planificação 

 

Mestrado em Ensino da Música – Universidade do Minho | 

Escola Profissional de Música de Viana do Castelo 

 

Disciplina: Instrumento - Trombone 

Turmas: 2º CBI 

Alunos: João Braga 

Duração: 45 min. 

Data: 10 de Abril de 2013 

 

Docente: Ricardo Pereira 

 

 

1. Breve contextualização do aluno 

 

O aluno referido, frequenta atualmente o 2º ano do Curso Básico de Instrumento, ao longo do 

qual tem demonstrado um bom empenho e responsabilidade no estudo, evolução e 

aprendizagem na disciplina. 
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2. Breve referência à unidade didática/módulo onde se situa a aula 

 

Esta aula, é parte integrante da unidade didáctica da disciplina de instrumento (trombone), 

enquadra-se no 3º período, denominado como módulo 5. Para este módulo os conteúdos têm 

sido seleccionados em função da Prova Final (frequência). 

 

3. Conteúdos 

Conteúdos declarativos  

 

- Afinação 

- Ritmo 

- Pulsação 

- Fraseado 

- Sonoridade 

- Postura 

 

 

 

a. Conteúdos processuais  

 

- Incutir espirito crítico no aluno de forma a ser capaz de melhorar e estudar autonomamente; 

- Desenvolver capacidade e hábitos de auto-avaliação; 

- Estimular a responsabilização pelo estudo individual. 
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b. Conteúdos a nível de reportório 

 

O reportório a ser trabalhado será: 

 

- Aquecimento prévio: Exercícios físicos e alongamentos.  

 

- Peças: 

 Les Caractères du Trombone de R.Guide. 

 The Message de E.Brooks. 

 

4. Objetivos a atingir  

 

Objetivos gerais: 

- Identificar e corrigir problemas associados à postura.  

- Realizar uma gravação completa da aula. 

- Preparação para a frequência. 

 

Objetivos específicos: 

O aluno deve ser capaz de: 

- Corrigir problemas da postura durante a performance do instrumento. 

- Executar a Peça “Les Caractères du Trombone” de R.Guide. 

- Executar a Peça “The Message” de E.Brooks.  

Nota: a execução das peças deverá ser realizada com boa sonoridade, afinação correta, 

pulsação estável, ritmo e fraseado correto. 

 

5. Recursos didácticos 

 

- Instrumento e bocal 
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- Estante 

- Partituras 

- Metrónomo 

- Lápis 

- Espelho 

- Gravador 

 

 

6. Estratégia geral da aula  

 

- Apresentação dos objectivos a alcançar na aula assim como dos critérios de avaliação.  

- O professor realizará com o aluno um aquecimento com exercícios físicos e os alongamentos 

necessários até o aluno sentir-se relaxado e sem tensões acomuladas no corpo. 

- Após a execução dos exercícios físicos o aluno iniciará o ensaio com piano, altura em que o 

professor observa o trabalho desenvolvido pelo aluno. 

 

 

7. Sequência de atividades  

 

- Breve apresentação dos objectivos e avaliação. (1 min) 

- Realização de exercícios físicos e alongamentos através de um video (10min). 

- Breve aquecimento instrumental com o aluno (5min). 

- O aluno executa a peça “Les Caractères du Trombone” de R.Guide (10min). 

- Análise e avaliação da “Les Caractères du Trombone” de R.Guide (2min) 

- Sugestões de melhorias em caso de necessidade (3min)  

- O aluno executa a peça “The Message” de E.Brooks (6min) 
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- Análise e avaliação da peça “The Message” de E.Brooks (2min) 

- Sugestões de melhorias em caso de necessidade (3min)  

- Marcação do estudo para casa. (2min) 

 

8. Avaliação  

- A avaliação formativa será realizada durante a aula através da observação, do diálogo e 

feedback constantes.  

- No final de cada execução, professor e aluno avaliarão a performance segundo os critérios 

predefinidos na grelha e previamente enunciados no inicio da aula. 

 

Parâmetros de avaliação 
NNíveis de Desempenho do aluno 

Insuficiente Suficiente Bom 

D
om

ín
io

 T
éc

ni
co

-c
og

ni
tiv

o 
(8

0%
) 

Afinação 

O aluno não domina a 
pressão da coluna de ar, 
não estabilizando a 
afinação nos diferentes 
registos (grave /agudo) 

O aluno tem alguma 
dificuldade no domínio da 
pressão da coluna de ar, 
necessária para 
estabilizar a afinação 
(grave/ agudo) 

O aluno domina a 
pressão da coluna de 
ar estabilizando a 
afinação nos diferentes 
registos (grave/ 
agudo). 

Ritmo 
O aluno não faz uma 
leitura rítmica correta da 
partitura. 

O aluno demonstra 
alguma dificuldade em 
fazer uma leitura rítmica 
correta da partitura. 

O aluno faz uma leitura 
rítmica correta da 
partitura. 

Pulsação  
O aluno não mantem uma 
pulsação estável nas 
execuções. 

O aluno por vezes não 
mantem uma pulsação 
estável nas execuções. 

O aluno mantem uma 
pulsação estável nas 
execuções. 

Fraseado 

O aluno não interpreta 
correctamente a 
informação de dinâmicas, 
tempo e indicações 
representadas na 
partitura. 

O aluno demonstra 
alguma dificuldade em 
interpretar toda a 
informação de dinâmicas, 
tempo e indicações 
representadas na 
partitura. 

O aluno interpreta toda 
a informação de 
dinâmicas, tempo e 
todas as indicações 
representadas na 
partitura. 

Qualidade 
sonora 

O aluno não evidencia um 
bom equilíbrio sonoro 
entre os diferentes registos 
(grave /agudo) 

O aluno evidencia alguma 
dificuldade no equilíbrio 
sonoro entre os diferentes 
registos (grave/ agudo) 

O aluno evidencia um 
bom equilíbrio sonoro 
entre os diferentes 
registos (grave/ agudo) 
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D
om

ín
io

 
da

s 
at

itu
de

s 
e 

do
s 

va
lo

re
s 

(2
0%

) 

Capacidade 
de auto 
avaliação 

O aluno não demonstra a 
capacidade de se auto-
avaliar correctamente. 

O aluno demonstra 
algumas dificuldades de 
se auto-avaliar 
correctamente. 

O aluno possui a 
capacidade de se auto-
avaliar correctamente. 

Responsabil
idade no 
estudo em 
casa 

O aluno não demonstra 
responsabilidade pelo 
estudo em casa. 

O aluno demostra alguma 
responsabilidade pelo 
estudo em casa. 

O aluno é responsável 
pelo estudo em casa. 

 

 

 

 

9. Sequências pós-aula 

 

- No final da aula o professor procede à marcação de trabalho para casa, depois de em conjunto 

com o aluno ter apreciado a estratégia seguida e os resultados obtidos. 

 

10. Bibliografia 
 

Guide, R. Les Caractères du Trombone, Bélgica, Edição: Carl Fisher 

Brooks, E. The Message, Inglaterra, Edição: Carl Fisher 
 

 

 

2.3.9  Avaliação da sequência didática 

 

Os objectivos planeados para a aula foram cumpridos com exatidão. Nota-se que o aluno 

está empolgado com exercícios trabalhados nas aulas pois, pede constantemente para repetir e 

fazer novos exercícios. 

 Quanto à peça “Les Caractères du Trombone” – R.Guide, o aluno já foi capaz de tocar a 

obra completa, sem necessidade de constantes interrupções para dar indicações. Ainda assim o 

aluno ainda tem dificuldade em fazer as mudanças de andamento em cada parte da obra, e 

continua com problemas em ter clareza na articulação. Quanto à obra “The Message” - 
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E.Brooks, o aluno ainda não está preparado para tocar a obra no andamento escrito, tem 

dificuldades ao nível técnico que não lhe permitem tocar o andamento em tempo. 

 O aluno continua a demonstrar interesse e aptidões musicais. No entanto, denota-se que 

tem poucos hábitos de estudo diário pois, demonstra algumas debilidades sobretudo em 

exercícios que implicam alguma resistência na embocadura. 

 

 

2.3.10  Sequência didática 4 

 

 A atividade seguinte destinou-se à classe de conjunto, disciplina de Big Band, orquestra 

de sopros. Como atividade central, destinei a aula à realização de exercícios do livro/dvd “The 

Breathing Gym”. Grande parte destes alunos nunca ouviram falar sobre exercícios destinados à 

postura em músicos e exercícios de respiração. Houve ainda tempo para ensaiar uma obra, 

fazer a correção de alguns tópicos tais como o equilibrio, balanço e a afinação. 

 Para mim, também foi um grande desafio poder realizar esta atividade com uma turma 

de setenta elementos, até o momento era desconhecida esta experiência. Como não tive acesso 

a um projetor, por este estar ocupado com a direção pedagógica, não pude recorrer ao uso do 

video para realização dos exercícios. Foi utilizado o livro como referência, onde os alunos 

observavam depois executavam. 

 Os alunos acharam terem sido estas uma experiência e uma oportunidade 

enriquecedoras, porque, para além do tema abordado ser novidade, nunca antes numa aula de 

classe de conjunto tinham estado em pé, realizando exercícios físicos e de respiração. 

 

2.3.11  Planificação 

 

Mestrado em Ensino da Música – Universidade do Minho | 

Escola Profissional de Música de Viana do Castelo 
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Disciplina: Instrumento  - Trombone 

Turmas: 2º e 3ºCBI, 1º e 2º CISP 

Duração: 45 min. 

Data: 17 de Abril de 2013 

 

Docente: Ricardo Pereira 

 

 

 

 

1. Breve contextualização da turma 

 

O grupo com que vou trabalhar nesta aula é composto por alunos do 2º e 3º CBI, e 1º e 2º CISP 

da Escola Profissional de Música de Viana do Castelo.  

Os alunos já estudaram e praticaram a obra a ser trabalhada, são razoavelmente interessados e 

aplicados no estudo de instrumento para a disciplina de Big Band. Apesar disso, os alunos ainda 

não demonstram grande conhecimento musical em relação à obra a ser trabalhada. 

 

2. Breve referência à unidade didática/módulo onde se situa a aula 

 

Esta aula, é parte integrante da unidade didáctica da disciplina de classe de conjunto (Big Band), 

enquadra-se no 3º período. Para este módulo os conteúdos têm sido seleccionados em função 

do concerto de final de ano. 

 

3. Conteúdos 

Conteúdos declarativos  

 

- Afinação 

- Ritmo 

- Pulsação 

- Fraseado 

- Sonoridade 
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- Postura 

 

a. Conteúdos processuais  

 

- Incutir espirito crítico no aluno de forma a ser capaz de melhorar e estudar autonomamente; 

- Desenvolver capacidade de tocar em grupo; 

- Estimular a responsabilização pelo estudo individual. 

 

b. Conteúdos a nível de reportório 

 

O reportório a ser trabalhado será: 

 

- Aquecimento prévio: Exercícios físicos e alongamentos.  

 

- Peças: 

 Segunda Suite para Banda de A.Reed. 

 

4. Objetivos a atingir  

 

Objetivos gerais: 

- Identificar e corrigir problemas associados à postura.  

- Posicionar cada aluno corretamente na cadeira. 

- Preparação para o concerto de final de ano. 

 

Objetivos específicos: 

O aluno deve ser capaz de: 

- Corrigir problemas da postura durante a performance do instrumento. 
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- Executar a Peça “Segunda Suite para Banda” de A.Reed 

Nota: a execução da peça deverá ser realizada com boa sonoridade, afinação correta, pulsação 

estável, ritmo, fraseado correto e equilíbrio. 

 

5. Recursos didácticos 

 

- Instrumentos 

- Estante 

- Partituras 

- Metrónomo 

- Lápis 

 

6. Estratégia geral da aula  

 

- Apresentação dos objectivos a alcançar na aula assim como dos critérios de avaliação.  

- O professor realizará com o aluno um aquecimento com exercícios físicos e os alongamentos 

necessários até os alunos sentirem-se relaxados e sem tensões acomuladas no corpo. 

- Após a execução dos exercícios físicos o aluno iniciará o ensaio da “Segunda Suite para Banda” 

de A.Reed. 

 

7. Sequência de atividades  

 

- Breve apresentação dos objectivos e avaliação. (1 min) 

- Realização de exercícios físicos e alongamentos através de um video (20min). 

- Breve aquecimento com exercícios de música de camara (4min). 

- Os alunos executam a peça “Segunda Suite para Banda” de A.Reed (15min). 
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- Sugestões de melhorias em caso de necessidade (3min)  

- Marcação do estudo para casa. (2min) 

 

8. Avaliação  

- A avaliação formativa será realizada durante a aula através da observação, do diálogo e 

feedback constantes.  

- No final de cada execução, professor e os alunos avaliarão a performance segundo os critérios 

predefinidos na grelha e previamente enunciados no inicio da aula. 

 

 

9. Sequências pós-aula 

 

- No final da aula o professor procede à marcação de trabalho para casa, depois de em conjunto 

com o aluno ter apreciado a estratégia seguida e os resultados obtidos. 

 

10. Bibliografia 
 

Reed, A. Segunda Suite para Banda, E.U.A, Edição: Boosey & Hawkes 

Pilafian, S. e Sheridan, P. The Breathing Gym, E.U.A, Edição: Focus on Excellence 
 

 

 

2.3.12  Avaliação da sequência didática 

 

A orquestra executou os exercícios de físicos e de aquecimento com algum rigor e 

concentração para cumprir os objetivos pretendidos com exatidão. 

 Relativamente à obra “Segunda Suite para Banda” os alunos demonstram entusiasmo 

por tocarem algo com um grau de dificuldade técnica elevado, também por gostarem do carácter 

da peça, facilita o seu entendimento musical. 
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Quanto aos vários andamentos da obra, os alunos tiveram algumas dificuldades na 

leitura rítmica dos andamentos mais rápidos pois, tratam-se de andamentos mais exigentes com 

um carácter contrastante. Porém, são obras cativantes e enriquecedoras quer ao nível técnico, 

quer ao nível musical. 

 Os alunos reagiram bastante bem ao facto de não ser o professor Mário Bezerra a dirigir 

a aula e mantiveram um comportamento bastante positivo. Penso que no futuro vai ser possível 

fazer um trabalho enriquecedor quer para mim, quer para os alunos, pois é notável o interesse e 

a motivação de ambas as partes, o que facilita bastante o trabalho. 

 

2.3.13  Sequência didática 5 

 

 À semelhança do que foi realizado na aula anterior, e por ser um dos temas que estava 

contemplado no projeto, promovi um debate inicial com os alunos relativo âs vantagens dos 

cuidados ao nível da postura nos músicos. Um dos objectivos da unidade didática era fazer os 

alunos reflectirem acerca das vantagens que a prevenção pode oferecer e dos cuidados a ter 

relativamente à prática de exercícios posturais. 

 

 Durante esta aula foi abordada a evolução que a música tem sofrido, também as 

evidentes transformações ocorridas nos instrumentistas, que durante muitos anos apenas se 

limitavam à prática e melhoramento da performance. Hoje em dia, há uma procura pelo 

conhecimento, por explicações empíricas dos problemas, existe medicina especializada para 

músicos, desde a área da fisioterapia até a odontologia. Há uma quantidade grande de 

informação disponível, quando usada corretamente, trará o conhecimento necessário para uma 

evolução progressiva.  

 

 Também à semelhança do que foi efectuado na aula anterior, expliquei novamente todos 

os exercícios a serem praticados, para que todos os alunos mantivessem atualizada a 

informação. Pedi-lhes que dessem a sua opinião ou contrapusessem argumentos dos colegas de 

turma, no sentido de praticarem a expressão oral. 
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2.3.14  Planificação 

 

Mestrado em Ensino da Música – Universidade do Minho | 

Escola Profissional de Música de Viana do Castelo 

 

Disciplina: Classe de Conjunto 

Turmas: 2º e 3º CBI, e 1º e 2º CISP 

Duração: 45 min. 

Data: 24 de Abril de 2013 

 

Docente: Ricardo Pereira 

 

 

1. Breve contextualização do grupo 

 

O grupo com que vou trabalhar nesta aula é composto por alunos do 2º e 3º CBI, e 1º e 

2º CISP da Escola Profissional de Música de Viana do Castelo.  

 

2. Breve referência à unidade didática/módulo onde se situa a aula 

 

Esta aula enquadra-se no terceiro período, visando a preparação do grupo para o 

concerto de final de ano. 

 

3. Conteúdos 

Conteúdos declarativos  

 

Esta aula será iniciada com exercícios físicos e alongamentos para aquecimento. Os 

alunos deverão recordar o que foi desenvolvido na aula anterior relativamente ao livro 

“The Breathing Gym”. Posteriormente serão realizados exercícios de música de camara, 

utilizando escalas com diferentes articulações e células rítmicas de forma a aquecer em 

conjunto. De seguida será executada uma peça que irá ser apresentada no concerto de 

final de ano. Durante essa execução serão corrigidos eventuais erros de equilíbrio de 
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vozes, problemas rítmicos, sonoridade, afinação e outros que surgirem ao longo da aula, 

também serão colocadas questões aos alunos sobre estes mesmos pontos. 

 

3.1. Conteúdos processuais  

Os conteúdos processuais serão: 

- Desenvolver espirito de entre ajuda entre os alunos. 

- Estimular a responsabilização pelo estudo individual. 

- Incentivar o respeito pelos colegas de grupo. 

- Estimular o espirito critico dos alunos. 

 

 

3.2. Conteúdos a nível de reportório 

 

O reportório a ser trabalhado será: 

- Aquecimento prévio: Exercícios físicos e alongamentos (livro “The Breathing Gym”) 

- Escala de Sib Maior (para o aquecimento) 

- “A Festive Ouverture” como peça a ser trabalhada na aula. 

 

 

4. Objetivos a atingir  

 

- Contribuir para o aperfeiçoamento geral da execução do grupo. 

 - Promover o envolvimento do grupo através de questões e intervenções de forma 

interativa. 

- Fomentar o espirito de grupo através da participação e opiniões dos alunos de forma a 

que no final funcione melhor como um grupo. 

 

 

5. Recursos didácticos 

 

- Instrumento 

- Estante 

- Partituras 



67 

 

- Lápis 

- Cadeiras 

 
6. Estratégia geral da aula  

 

- Colocar questões aos alunos sobre a performance. 

- Analisar sugestões propostas pelos alunos. 

- Tentar identificar e corrigir eventuais problemas da performance. 

 

 

7. Sequência de atividades  

 

- Aquecimento: os alunos executam em conjunto exercícios físicos, de respiração e 

alongamentos; 

- Aquecimento: os alunos executam em conjunto a escala de Sib Maior; 

- Execução da obra na íntegra de forma analisar o desempenho geral; 

- Trabalhar pontos específicos da obra; 

- Durante a aula serão colocadas diversas questões aos alunos relacionados com a 

performance; 

- Auto- avaliação por parte do chefe de naipe de cada naipe. 

 

8. Avaliação  

 

- A avaliação será realizada ao longo de toda a aula através da observação, diálogo e 

feedback. 

- Haverá também momentos de auto-avaliação através de questões colocadas aos alunos 

ao longo da aula. 

- No final da aula, o professor questionará cada chefe de naipe do grupo, questões que se 

revelem pertinentes para o naipe específico.  

 

 

9. Sequências pós-aula 
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- Após a aula será feita uma análise e reflexão sobre os pontos fortes e os pontos fracos 

exercidos pelo professor ao longo da aula. 

 
10. Bibliografia 

 
Reed, A. 1963, A Festive Ouverture, Edição: Boosey & Hawkes 
Pilafian, S. e Sheridan, P. The Breathing Gym, E.U.A, Edição: Focus on Excellence 

 

 

2.3.15  Avaliação da sequência didática 

 

O aquecimento inicial é realmente uma parte fundamental da aula. Com a execução dos 

exercícios físicos e alongamentos, os alunos alcançaram um relaxamento e descontração 

necessária para o bom funcionamento da aula. Revelaram mais disposição e concentração na 

entrega à aula. 

Depois de realizar exercícios sobre a escala de Sib Maior, os alunos alcançaram uma 

articulação coesa e homogénea, com uma sonoridade equilibrada, sendo mais fácil procurar 

uma boa afinação a partir daqui. Será muito difícil, futuramente, realizar este trabalho em todas 

as aulas pois, o tempo torna-se muito escasso para a quantidade de obras que têm de preparar, 

sendo estas de nível elevado para os alunos em questão. 

 A obra “A Festive Overture” apresenta um estilo vivo e energético, o que é de bastante 

agrado para os alunos. Os alunos revelam muito interesse pela obra e demonstram muita alegria 

e entusiasmo na execução da obra. O grau de dificuldade da obra torna-se um desafio aliciante 

para os alunos ultrapassarem.  

 Nota-se que os alunos tiveram a preocupação de dedicar parte do seu estudo diário a 

esta obra pois, foi notável a evolução dos alunos, em geral. 
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2.3.16  Sequência didática 6 

 

Nesta sequência didática, explorei como tema central os exercícios do livro “Alongue-se 

no trabalho” de Bob Anderson. Na maioria das vezes o cansaço e as dores que sentimos ao final 

de um dia de trabalho ou estudo nada mais é do que uma má postura. Ao longo do dia ficamos 

muito tempo na mesma posição, fazendo inúmeros movimentos e esforços desnecessários, que 

sobrecarregam a musculatura corporal. Praticar um instrumento demasiadas horas em pé ou 

sentado pode causar uma sensação de mal estar, pois cada músculo recebe muita tensão. 

 

 Os exercícios de alongamento propostos ao aluno são simples e podem ser realizados 

em qualquer lugar e qualquer hora do dia. Podem ser realizados para diminuir a tensão nervosa, 

quando for necessário maior concentração, no caso das audições, frequências e concertos. 

Estes exercícios visam à diminuição da tensão, reduzem a ansiedade, o stress e a fadiga 

muscular, ativam a circulação e diminuem os riscos de lesão. 

 

 

2.3.17  Planificação 

 

 

Mestrado em Ensino da Música – Universidade do Minho | 

Escola Profissional de Música de Viana do Castelo 

 

Disciplina: Instrumento - Trombone 

Turmas: 3º CISP 

Alunos: Elsa Clérigo 

Duração: 45 min. 

Data: 8 de Maio de 2013 

 

Docente: Ricardo Pereira 
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1. Breve contextualização do aluno 

 

O aluno referido, frequenta atualmente o 3º ano do Curso de Instrumentista ao longo do qual 

tem demonstrado empenho e responsabilidade na sua evolução e aprendizagem nesta 

disciplina. 

 

2. Breve referência à unidade didática/módulo onde se situa a aula 

 

Esta aula, é parte integrante da unidade didáctica da disciplina de instrumento (trombone), 

enquadra-se no 3º período, denominado como módulo 9. Para este módulo os conteúdos têm 

sido seleccionados em função da PAP (Prova de Aptidão Profissional). 

3. Conteúdos 

Conteúdos declarativos  

 

- Afinação 

- Ritmo 

- Pulsação 

- Fraseado 

- Sonoridade 

- Postura 

 

a. Conteúdos processuais  

 

- Incutir espirito crítico no aluno de forma a ser capaz de melhorar e estudar autonomamente; 

- Desenvolver capacidade e hábitos de auto-avaliação; 

- Estimular a responsabilização pelo estudo individual. 
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b. Conteúdos a nível de reportório 

 

O reportório a ser trabalhado será: 

- Aquecimento prévio: Exercícios físicos e alongamentos do livro “Alongue-se no trabalho” de Bob 

Anderson. 

 

- Peças: 

 Ballade de Eugene Bozza 

 Anotações de Paulo Loureiro 

 

 

4. Objetivos a atingir  

 

Objetivos gerais: 

- Explicar e praticar exercícios do livro “Alongue-se no trabalho” de Bob Anderson. 

- Preparação das peças para o recital final. 

 

Objetivos específicos: 

O aluno deve ser capaz de: 

- Praticar corretamente os alongamentos de forma a relaxada, o objectivo é diminuir a tensão 

muscular. 

- Executar a Peça “Ballade” de Eugene Bozza 

- Executar a Peça “Anotações” de Paulo Loureiro 

Nota: a execução das peças deverá ser realizada com boa sonoridade, afinação correta, 

pulsação estável, ritmo e fraseado correto. 

 

5. Recursos didácticos 
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- Instrumento e bocal 

- Estante 

- Partituras 

- Metrónomo 

- Lápis 

- Espelho 

 

6. Estratégia geral da aula  

 

- Apresentação dos objectivos a alcançar na aula assim como dos critérios de avaliação.  

- O professor realizará com o aluno exercícios de alongamentos necessários até o aluno eliminar 

todas as tensões existentes. 

- O aluno executa a peça “Ballade” de Eugene Bozza. No final da execução, o professor e aluno 

analisam a peça segundo os critérios de avaliação predefinidos. 

- Caso se revele necessário o professor fará sugestões de melhorias para a execução da peça. 

- O aluno executa a peça “Anotações” de Paulo Loureiro. No final da execução, o professor e 

aluno analisam a peça segundo os critérios de avaliação predefinidos. 

- Caso se revele necessário o professor fará sugestões de melhorias para a execução da peça. 

- Para finalizar o professor indicará o trabalho de casa, a realizar em função da consecução das 

aprendizagens. 

 

 

7. Sequência de atividades  

 

- Breve apresentação dos objectivos e avaliação. (1 min) 

- Realização de alongamentos (10min). 
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- O aluno executa a peça “Ballade” de Eugene Bozza (12min). 

- Análise e avaliação da peça “Ballade” de Eugene Bozza (2min) 

- Sugestões de melhorias em caso de necessidade (2min)  

- O aluno executa a peça “Anotações” de Paulo Loureiro (5min) 

- Análise e avaliação da peça “Anotações” de Paulo Loureiro (2min) 

- Sugestões de melhorias em caso de necessidade (3min)  

- Marcação do estudo para casa. (2min). 

 

 

8. Avaliação  

- A avaliação formativa será realizada durante a aula através da observação, do diálogo e 

feedback constantes.  

- No final de cada execução, professor e aluno avaliarão a performance segundo os critérios 

predefinidos na grelha e previamente enunciados no inicio da aula. 

 

Parâmetros de avaliação 
NNíveis de Desempenho do aluno 

Insuficiente Suficiente Bom 

D
om

ín
io

 T
éc

ni
co

-c
og

ni
tiv

o 
(8

0%
) 

Afinação 

O aluno não domina a 
pressão da coluna de ar, 
não estabilizando a 
afinação nos diferentes 
registos (grave /agudo) 

O aluno tem alguma 
dificuldade no domínio da 
pressão da coluna de ar, 
necessária para 
estabilizar a afinação 
(grave/ agudo) 

O aluno domina a 
pressão da coluna de 
ar estabilizando a 
afinação nos diferentes 
registos (grave/ 
agudo). 

Ritmo 
O aluno não faz uma 
leitura rítmica correta da 
partitura. 

O aluno demonstra 
alguma dificuldade em 
fazer uma leitura rítmica 
correta da partitura. 

O aluno faz uma leitura 
rítmica correta da 
partitura. 

Pulsação  
O aluno não mantem uma 
pulsação estável nas 
execuções. 

O aluno por vezes não 
mantem uma pulsação 
estável nas execuções. 

O aluno mantem uma 
pulsação estável nas 
execuções. 

Fraseado 

O aluno não interpreta 
correctamente a 
informação de dinâmicas, 
tempo e indicações 
representadas na 
partitura. 

O aluno demonstra 
alguma dificuldade em 
interpretar toda a 
informação de dinâmicas, 
tempo e indicações 
representadas na 

O aluno interpreta toda 
a informação de 
dinâmicas, tempo e 
todas as indicações 
representadas na 
partitura. 
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partitura. 

Qualidade 
sonora 

O aluno não evidencia um 
bom equilíbrio sonoro 
entre os diferentes registos 
(grave /agudo) 

O aluno evidencia alguma 
dificuldade no equilíbrio 
sonoro entre os diferentes 
registos (grave/ agudo) 

O aluno evidencia um 
bom equilíbrio sonoro 
entre os diferentes 
registos (grave/ agudo) 

D
om

ín
io

 
da

s 
at

itu
de

s 
e 

do
s 

va
lo

re
s 

(2
0%

) 

Capacidade 
de auto 
avaliação 

O aluno não demonstra a 
capacidade de se auto-
avaliar correctamente. 

O aluno demonstra 
algumas dificuldades de 
se auto-avaliar 
correctamente. 

O aluno possui a 
capacidade de se auto-
avaliar correctamente. 

Responsabil
idade no 
estudo em 
casa 

O aluno não demonstra 
responsabilidade pelo 
estudo em casa. 

O aluno demostra alguma 
responsabilidade pelo 
estudo em casa. 

O aluno é responsável 
pelo estudo em casa. 

 

 

 

 

9. Sequências pós-aula 

 

- No final da aula o professor procede à marcação de trabalho para casa, depois de em conjunto 

com o aluno ter apreciado a estratégia seguida e os resultados obtidos. 

 

10. Bibliografia 
 

 

Bozza, E.(1905-1991) Ballade, França, Edição: Alphonse Leduc; 

Loureiro, P. (1975-) Anotações, Portugal, Edição: Ava; 

Anderson, B. Alongue-se no Trabalho, E.U.A, Edição: Shelter Publication. 
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2.3.18  Avaliação da sequência didática 

 

A aula de hoje foi essencialmente dedicada aos exercícios de alongamento e à 

preparação da prova de aptidão profissional que o aluno irá realizar no dia 7 de Julho de 2013. 

O aluno revela bastante maturidade musical na obra “Anotações” de Paulo Loureiro, tem 

vindo a evoluir de forma muito positiva. É notório que o seu interesse pelo instrumento está a 

crescer, resultado disso é o pedido de aquisição de gravações por parte do aluno. 

 O aluno já é capaz de tocar de memória a obra “Ballade” de Eugène Bozza, pois será 

obrigatório executá-la de memória durante a prova. 

 Por fim, foram cumpridos todos os objetivos previstos para esta aula. 

 

2.4  Síntese avaliativa do projeto 

 

 Após a implementação das sequências didáticas e respectivas actividades de 

desenvolvimento da postura em cada um dos alunos, torna-se necessário aferir os resultados 

obtidos e a evolução ocorrida ao longo do processo de intervenção. Assim, começarei por fazer 

uma retrospectiva e análise da informação recolhida através dos questionários de avaliação 

sobre procedimentos pedagógicos profiláticos, que foram enviados aos alunos após término do 

processo de intervenção. 

 

 Analisando os dados recolhidos e apresentados nos questionários, podemos verificar que 

os quatro alunos indicam que após a aprendizagem e prática de exercícios posturais, promovem 

cuidados posturais na performance, que têm consciência e têm refletido sobre estes problemas 

depois dos cuidados alertados pelo professor. De todas as sugestões apresentadas pelo 

professor, todos excepto o aluno 3 têm utilizado com regularidade o espelho como auxilio no 

estudo. O aluno 1 indica que o espelho “ajuda a manter concentrado na postura”, no entanto 

para o aluno 2 o uso do espelho “ajuda a melhorar a postura e ter mais atenção na forma de 

segurar o instrumento”, enquanto para o aluno 4 o uso do espelho “ajuda a manter o 

instrumento mais tempo na posição correta”. Todos os alunos afirmam que agora a prática de 
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alongamentos é parte integral da rotina diária. Para o aluno 1 “sente vantagens em realizar a 

prática de alongamentos antes do estudo porque é quando sente que consegue aliviar mais as 

tensões do corpo”, o aluno 2 indica que “utiliza a prática de alongamentos antes e no final do 

estudo porque sente que fica mais relaxado e muitas vezes o ar circula com mais facilidade”, 

entretanto o aluno 3 refere que “utiliza a prática de alongamentos antes do estudo porque sente 

que fica mais relaxado e uma postura mais correta”, não diferente o aluno 4 disse que “utiliza a 

prática de alongamentos antes do estudo porque sente que liberta a tensão do corpo”. No que 

respeita ao controlo do tempo de estudo, todos os alunos excepto o aluno 3 beneficiaram com 

esta recomendação. Esclarece o aluno 1 que em relação ao controlo do tempo de estudo “sente 

que agora ganhou mais resistência física porque o corpo não entra em fadiga”, o aluno 2 

patenteia “que agora tem mais energia sempre que estuda” e o aluno 4 “que agora não 

acontecem tantos erros de estudo porque está melhor fisicamente”. No que concerne à procura 

de ajuda especializada, apenas o aluno 1 experimentou esse conhecimento “junto da professora 

de educação física, e que essa ajuda foi benéfica no alívio das tensões”. Depois da sugestão do 

professor na prática do livro e dvd “The Breathing Gym”, apenas o aluno 3 não o realiza 

regularmente, o aluno 1 “tem sentido melhorias no relaxamento corporal, apesar de continuar a 

sentir as tensões”, o aluno 2 tem “sentido melhorias no relaxamento corporal”, enquanto o 

aluno 4 informa “tem sentido melhorias ao nível da postura”.  

 

Passado o ano letivo e depois de os alunos terem abordado temas sobre problemas 

posturais, todos os alunos acharam benéfica a aprendizagem, referem ainda haver uma maior 

consciencialização da problemática. Para o aluno 1 “a informação aprendida foi útil, porque 

foram abordados temas nunca antes falados e há agora maior consciencialização da parte do 

aluno”, o aluno 2 acha que “a informação aprendida foi útil, porque agora vê a sua postura de 

outra forma e acredita que irá ser benéfico na forma de tocar e na evolução”, por conseguinte o 

aluno 3 referiu-se à utilidade desta aprendizagem porque pretende melhorar a sua postura o 

máximo possível, enquanto o aluno 4 indicou que acredita “que irá obter melhor resultados no 

instrumento tendo uma postura correta”. 

 

Relativamente à tipologia das atividades que utilizei ao longo deste projecto, e 

ressalvando que o tempo de leccionação não foi muito alargado, posso considerar que, através 

da perpectiva comunicativa e das actividades de interacção com os alunos, foram as que 
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desenvolveram as competências práticas e preventivas aplicadas. Pude verificar que os alunos 

sentem-se mais confiantes na realização de atividades práticas, porque ajudam a explorar e 

ultrapassar limitações. Haveria, com certeza, muitas experiências e atividades didáticas que 

poderiam ser exploradas no sentido de aprofundar os meus conhecimentos acerca do tema aqui 

apresentado e de forma a desenvolver as competências preventivas dos alunos. No entanto, não 

obstante o escasso tempo de leccionação, considero que a experiência foi muito importante para 

a minha formação como profissional do ensino, pois aprofundei o meu conhecimento 

relativamente a uma área que considero vital na aprendizagem musical e desenvolvimento 

instrumental. Apesar das limitações sentidas, creio poder dizer que a finalidade de promover 

cuidados posturais nos alunos foi atingida e que foram criadas condições para que os alunos 

vivenciassem situações de observação, aprendizagem, prática e análise dos problemas, trocando 

entre si ideias e opiniões.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realização deste estágio profissioanl permitiu-me estabelecer um contacto com o 

contexto real da lecionação nos níveis para os quais pretendo obter profissionalização. Durante a 

implementação do projecto de intervenção pude inteirar-me da dinamicidade característica de 

uma escola profissional, assim como das características dos alunos dos níveis que tive 

oportunidade de trabalhar. 

 Foi necessário, também, perceber as características e objectivos dos programas de cada 

curso, os objectivos de cada módulo e conhecer os documentos orientadores do processo de 

ensino e aprendizagem de trombone, no sentido de abordar os temas e objectivos do currículo 

de forma criteriosa. Não menos importante foi tentar perceber as caracerísticas dos alunos de 

trombone e música de câmara nos quais implemetei o meu projeto: depreender as 

características, dificuldades, percepções e representações dos alunos acerca do processo de 

ensino e aprendizagem e no qual desempenham papel fulcral. 

 Durante o estágio, desenvolvi estratégias investigativas e reflexivas que me permitiram 

partir do conhecimento dos alunos para a criação de actividades interessantes, apelativas, que 

pudessem ser significativas para os alunos e contribuíssem para a resolução dos problemas 

posturais. 

 Acredito ter desenvolvido, com a ajuda importante dos meus supervisores e orientador 

cooperante, a capacidade de planificar e avaliar propostas didácticas que fossem nas aulas 

relevantes e motivadoras para os alunos, sendo certo que aprofundarei essa capacidade ao 

longo da minha prática futura de lecionação. Creio ainda ter desenvolvido essa capacidade de 

antecipar problemas e de definir estratégias através das quais esses problemas possam ser 

minimizados ou contrariados, antecipadamente ou em contexto de aula. 

 Durante este período, procurei reflectir acerca das actividades que desenvolvi, procurei 

informação avalizada para me ajudar a detectar os problemas e identificar possíveis soluções 

para esses mesmos problemas. Nesse sentido, procurei contrariar as minhas próprias 
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dificuldades no desempenho da minha função, para que pudesse acompanhar o progresso dos 

alunos, construindo com eles o meu próprio conhecimento. 

 Em suma, tentei desenvolver os príncipios orientadores do Estágio Profissional aqui 

documentado e estou certo de ter construído os alicerces para o meu futuro, no sentido de 

evoluir como um professor reflexivo e autocrítico, a fim de me tornar um profissional 

competente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Comentários do fisioterapeuta sobre os problemas físicos apresentados pelo ALUNO 1  

 

 Segundo o observador, o ALUNO 1 tem uma tendência para o aumento da cifose torácica. Ele projeta a 

cabeça para a frente fazendo uma leve rotação lateral com a cabeça. São identificáveis algumas tensões na região 

do pescoço além de tensões expressivas na testa. Comentou ainda que o ALUNO 1 tem um bom posicionamento do 

tronco, que o problema maior está no ombro esquerdo, que está mais alto e para a frente (protusão de ombro). 

Sobre os braços, o observador comentou que está a fazer muita força com o braço esquerdo, está com o braço 

esquerdo tenso. Ao observar o aluno sentado, acrescentou que tem os pés estáveis no chão, parece estar a tentar 

encontrar um equilíbrio entre os pés e a bacia, verifica-se uma inclinação para a frente quando sentado. 
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Anexo 2 

Comentários do fisioterapeuta sobre os problemas físicos apresentados pelo ALUNO 2 

 

 O observador identificou uma assimetria corporal, o eixo gravitacional lateral está inclinado para a frente, o 

corpo do ALUNO 2 faz uma curvatura para o lado esquerdo. O fisioterapeuta observou uma elevação do ombro 

esquerdo, carregado de tensão. Também a região das costas tem imensa tensão, tem uma retificação da cifose, da 

curvatura torácica. Observou ainda que o aluno apresenta muita tensão no pescoço, nos ombros, nos joelhos e na 

boca. O fisioterapeuta acrescentou que imagina que o aluno deverá sentir muitas dores, em que numa classificação 

de zero a dez, em que zero é normal, ou seja, a pessoa não tem nenhum tipo de problema postural, ele estaria com 

um sete, com problemas significativos. Isso implica muita dor e desconforto – deve dormir mal e ter dores de 

cabeça – e implica com certeza perda em performance, qualidade de som, problemas respiratórios e de sopro. Isso 

trás problemas significativos como contracturas musculares a longo prazo. Quando o aluno está sentado, não tem 

um bom apoio de pés no chão, se ele estivesse com o quadril um pouco para trás na cadeira, talvez ele estivesse 

com a coluna um pouco melhor posicionada. 
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Anexo 3 

Comentários do fisioterapeuta sobre os problemas físicos apresentados pelo ALUNO 3 

 

 O fisioterapeuta observou uma protusão da cabeça, projeção posterior do tronco superior e projeção 

pélvica no ALUNO 3. Acrescentou que o aluno tem uma alteração de postura e apresenta um dos típicos padrões 

posturais importantes: ele tem as costas inclinadas pra trás, a pelve para a frente e a cabeça projetada para a 

frente. Ele faz uma antiversão pélvica, ao invés de projetar a pelve para a frente totalmente, ele coloca o quadril para 

trás e projeta e projeta a pelve para a frente, que é um aumento importante da lordose lombar por causa da 

antiversão pélvica. Observa também que o ombro esquerdo está mais alto que o direito, com protusão. Quando 

sentado, o aluno não tem um bom apoio porque, empurra o corpo para trás ou adapta-se à cadeira. 
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Anexo 4 

Comentários do fisioterapeuta sobre os problemas físicos apresentados pelo ALUNO 4 

 

 Relativamente ao ALUNO 4, foi observado que ele tem o eixo gravitacional anterior para a direita, tem mais 

apoio no pé direito. Foi observada também tensão excessiva no pescoço. Comentou que ele faz uma rotação lateral 

da cabeça para a esquerda e uma protusão do ombro esquerdo. Apresenta alguns padrões semelhantes ao ALUNO 

3, as costas inclinadas para trás, a pelve para a frente e a cabeça projetada para a frente. O fisioterapeuta percebeu 

também que o aluno eleva o peito (tórax superior) para respirar, quando o faz eleva o ombro, é como se fosse uma 

elevação do tórax superior para manter o sopro, como se travasse um pouco o percurso do ar, travando o corpo. 

Quando sentado, foi observável que o aluno apoia-se mais a nádega direita, com os glúteos contraídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Anexo 5 

 

ALUNO 1: Dados do questionário  

 

Os dados do questionário indicam de o ALUNO 1 é um estudante do terceiro ciclo com seis anos de 

experiência, que tem um tempo médio de estudo diário de três horas. Não pratica desporto e nunca fez trabalhos 

posturais. Ele experimenta desconforto físico durante os estudos diários ao final de meia hora e descreveu esse 

desconforto como “fadiga muscular”. Para o aluno, as regiões do corpo mais afetadas pelo desconforto são o 

pescoço e o ombro esquerdo. Ele nunca interrompeu as suas atividades com o instrumento devido a algum 

problema físico causado pela performance. 

 

QUEIXAS ALUNO 1 

Queixas ALUNO 1 Problemas físicos observados 

Dor contínua com a seguinte área afetada: 

- Ombro esquerdo 

- Pescoço 

 

 

- Elevação do ombro esquerdo, protusão do 

ombro esquerdo, parece puxar os ombros para 

trás, fechando as costas. 

- Retificação do pescoço, protusão da cabeça, 

pressão no pescoço. 
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Anexo 6 

ALUNO 2: Dados do questionário  

Os dados do questionário indicam de o ALUNO 2 é um estudante do segundo ciclo com cinco anos de 

experiência, que tem um tempo médio de estudo diário de duas horas. Não pratica desporto e nunca fez trabalhos 

posturais. Ele experimenta desconforto físico durante os estudos diários nos primeiros quinze minutos e descreveu 

esse desconforto como “dor intermitente”. Para o aluno, as regiões do corpo mais afetadas pelo desconforto são o 

pescoço, costa queixo e o ombro esquerdo. Ele nunca interrompeu as suas atividades com o instrumento devido a 

algum problema físico causado pela performance. 

 

QUEIXAS ALUNO 2 

Queixas ALUNO 2 Problemas físicos observados 

Contração involuntária, com desconforto nas seguintes 

áreas: 

- Pescoço 

- Queixo 

- Articulação do queixo 

- Costas 

- Ombro esquerdo 

 

- Retificação do pescoço, protusão da cabeça, 

pressão no pescoço. 

- Tensão excessiva na boca 

- Tensão excessiva na Têmporo-mandibular.  

- Costas colapsadas, projeção posterior do tronco 

superior, retificação da cifose torácica, tensão 

excessiva na região das costas. 

- Elevação do ombro esquerdo, protusão do 

ombro esquerdo, tensão excessiva nos ombros. 
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Anexo 7 

ALUNO 3: Dados do questionário  

 

Os dados do questionário indicam de o ALUNO 3 é um estudante do segundo ciclo com quatro anos de 

experiência, que tem um tempo médio de estudo diário de quarenta e cinco minutos. Não pratica desporto e nunca 

fez trabalhos posturais. Ele experimenta desconforto físico durante as apresentações públicas que decorrem nos 

primeiros quinze minutos e descreveu esse desconforto como “dor intermitente”. Para o aluno, as regiões do corpo 

mais afetadas pelo desconforto são o pescoço e as costas. Ele nunca interrompeu as suas atividades com o 

instrumento devido a algum problema físico causado pela performance. 

 

QUEIXAS ALUNO 3 

Queixas ALUNO 3 Problemas físicos observados 

Cansaço com as seguites áreas afectadas: 

- Pescoço 

- Costas 

 

- Lordose cervical diminuída, retificação do 

pescoço e tensão excessiva no pescoço 

- Projeção posterior do tronco superior, torção no 

tronco, cifose torácica diminuída, toca curvado 

para a frente. 
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Anexo 8 

ALUNO 4: Dados do questionário  

 

Os dados do questionário indicam de o ALUNO 4 é um estudante do segundo ciclo com quatro anos de 

experiência, que tem um tempo médio de estudo diário de duas horas. O aluno pratica ciclismo entre uma a quatro 

vezes por semana e nunca fez trabalhos posturais. Ele experimenta desconforto físico durante os estudos diários ao 

final de meia hora e descreveu esse desconforto como “fadiga muscular”. Para o aluno, as regiões do corpo mais 

afetadas pelo desconforto são a mão esquerda e os ombros.  Ele já teve de interromper as suas atividades com o 

instrumento devido a uma dor intermitente verificada no braço esquerdo. 

 

QUEIXAS ALUNO 4 

Queixas ALUNO 4 Problemas físicos observados 

Cansaço com as seguites áreas afectadas: 

- Ombros 

- Ombro esquerdo 

- Braços 

- Mão esquerda 

 

- Elevação do ombro esquerdo, tensão excessiva 

nos ombros, elevação dos ombros para iniciar a 

respiração. 

- Elevação do ombro esquerdo, protusão do 

ombro esquerdo 

- Braço esquerdo tenso 

- Mão esquerda muito distante do tronco 
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Anexo 9 

 

ALUNO 1: Dados do questionário de avaliação sobre os procedimentos pedagógicos 

 Os dados do questionário indicam que o ALUNO 1 promove cuidados posturais na performance, que tem 

consciência e tem refletido sobre estes problemas depois dos cuidados alertados pelo professor. De todas as 

sugestões aconselhadas pelo professor, o aluno tem praticado com regularidade o uso do espelho e a prática de 

alongamentos. Para o aluno o uso do espelho é agora parte do estudo, porque ajuda-o a manter a concentração na 

postura. Em relação ao controlo do tempo de estudo, o aluno sente que agora ganhou mais resistência física porque 

o corpo não entra em fadiga. Utiliza a prática de alongamentos antes do estudo porque é quando sente que 

consegue aliviar as tensões do corpo. O aluno refere que já procurou ajuda especializada junto da professora de 

educação física, e que essa ajuda foi benéfica no alívio das tensões. Depois da sugestão do professor em praticar o 

livro “The Breathing Gym” o aluno tem sentido melhorias no relaxamento corporal, apesar de continuar a sentir as 

tensões. Por fim, o aluno acha que a informação aprendida foi útil, porque foram abordados temas nunca antes 

falados e há agora maior consciencialização da parte do aluno.  
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Anexo 10 

 

ALUNO 2: Dados do questionário de avaliação sobre os procedimentos pedagógicos 

 Os dados do questionário indicam que o ALUNO 2 promove cuidados posturais na performance, que tem 

consciência e tem refletido sobre estes problemas depois dos cuidados alertados pelo professor. De todas as 

sugestões aconselhadas pelo professor, o aluno tem praticado com regularidade o uso do espelho, a prática de 

alongamentos e a prática dos exercícios do livro “The Breathing Gym”. Para o aluno o uso do espelho é agora parte 

do estudo, porque ajuda-o a melhorar a postura e ter mais atenção na forma de segurar o instrumento. Em relação 

ao controlo do tempo de estudo, o aluno sente que agora tem mais energia sempre que estuda. Utiliza a prática de 

alongamentos antes e no final do estudo porque sente que fica mais relaxado e muitas vezes o ar circula com mais 

facilidade. O aluno refere que nunca procurou ajuda especializada. Depois da sugestão do professor em praticar do 

livro “The Breathing Gym” o aluno tem sentido melhorias no relaxamento corporal. Por fim, o aluno acha que a 

informação aprendida foi útil, porque agora vê a sua postura de outra forma e acredita que irá ser benéfico na forma 

de tocar e na evolução. 
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Anexo 11 

 

ALUNO 3: Dados do questionário de avaliação sobre os procedimentos pedagógicos 

 Os dados do questionário indicam que o ALUNO 3 promove cuidados posturais na performance, que tem 

consciência e tem refletido sobre estes problemas depois dos cuidados alertados pelo professor. De todas as 

sugestões aconselhadas pelo professor, o aluno tem praticado com regularidade a prática de alongamentos. O aluno 

não utiliza o espelho como forma de estudo nem tem atenção ao tempo de estudo recomendado pelo professor. No 

entanto utiliza a prática de alongamentos antes do estudo porque sente que fica mais relaxado e uma postura mais 

correta. O aluno refere que nunca procurou ajuda especializada e também não pratica os exercícios do livro “The 

Breathing Gym”. Por fim, o aluno acha que a informação aprendida foi útil, porque pretende melhorar a sua postura 

o máximo possível. 
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Anexo 12 

 

ALUNO 4: Dados do questionário de avaliação sobre os procedimentos pedagógicos 

 Os dados do questionário indicam que o ALUNO 4 promove cuidados posturais na performance, que tem 

consciência e tem refletido sobre estes problemas depois dos cuidados alertados pelo professor. De todas as 

sugestões aconselhadas pelo professor, o aluno tem praticado com regularidade o uso do espelho, a prática de 

alongamentos e a prática dos exercícios do livro “The Breathing Gym”. Para o aluno o uso do espelho é agora parte 

do estudo, porque ajuda-o a manter o instrumento mais tempo na posição correta. Em relação ao controlo do tempo 

de estudo, o aluno sente que agora não acontecem tantos erros de estudo porque está melhor fisicamente. Utiliza a 

prática de alongamentos antes do estudo porque sente que liberta a tensão do corpo. O aluno refere que nunca 

procurou ajuda especializada. Depois da sugestão do professor em praticar do livro “The Breathing Gym” o aluno 

tem sentido melhorias ao nível da postura. Por fim, o aluno acha que a informação aprendida foi útil, porque 

acredita que irá obter melhor resultados no instrumento tendo uma postura correta. 
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Anexo 13 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS POSTURAIS E MUSCULARES NOS ALUNOS DE 
TROMBONE 

 
1. Data de nascimento: _____/_____/_____  

2. Escolaridade: [ ] 1º ciclo [ ] 2º ciclo [ ] 3º ciclo [ ] Licenciado  

3. Tempo de experiência: _______ anos  

4. Tempo médio de estudo diário: _______ horas  

5. Membro mais forte: [ ] Destro [ ] Canhoto  

6. Pratica desporto: [ ] Sim [ ] Não  

7. Qual _________________ [ ] não se aplica  

8. Qual a frequência: [ ] diária [ ] 1 a 4 vezes por semana [ ] raramente [ ] não se aplica  

9. Há quanto tempo pratica desporto: [ ] sempre pratiquei [ ] há mais de 10 anos [ ] nos últimos 5 anos [ ] nos 
últimos 2 anos [ ] no último ano  

10. Faz algum trabalho postural: [ ] Nenhum [ ] Fisioterapia [ ] T. Alexander [ ] Yoga [ ] Outro ______________  
11. Já experimentou algum desconforto relacionado com sua atividade instrumental?   [ ] sim [ ] não  
12. Este desconforto é mais intenso: [ ] Durante os estudos diários [ ] durante as aulas [ ] durante as apresentações 
públicas  
13. Após quanto tempo de prática normalmente começa a sentir este desconforto?  
[ ] Nos quinze primeiros minutos [ ] Ao final de meia hora [ ] Após uma hora [ ] outros:  
14. Como descreveria melhor esse desconforto?  
[ ] Dor intermitente [ ] Dor contínua [ ] Fadiga muscular [ ] Cansaço [ ] Contração Involuntária [ ] Dormência [ ] 
Outros: ________________  
15. Em caso de dormência marque na figura onde ela é mais intensa:  

 
 

                                   

16. Quais as regiões afetadas?  
[ ] Pescoço 
[ ] Queixo  
[ ] Articulação do queixo  
[ ] Costas  

[ ] Braço direito  
[ ] Braço esquerdo  
[ ] Antebraço direito  
[ ] Antebraço esquerdo  

[ ] Punho direito  
[ ] Punho esquerdo 
[ ] Mão direita  
[ ] Mão esquerda  
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[ ] Ombro direito 
[ ] Ombro esquerdo  
[ ] Outro local - qual:  

[ ] Cotovelo direito  
[ ] Cotovelo esquerdo  

[ ] Dedos da mão direita  
[ ] Dedos da mão esquerda  

 

17. Qual a região mais afetada?  
[ ] Pescoço 
[ ] Queixo  
[ ] Articulação do queixo  
[ ] Costas  
[ ] Ombro direito 
[ ] Ombro esquerdo  
[ ] Outro local - qual:  

[ ] Braço direito  
[ ] Braço esquerdo  
[ ] Antebraço direito  
[ ] Antebraço esquerdo  
[ ] Cotovelo direito  
[ ] Cotovelo esquerdo  

[ ] Punho direito  
[ ] Punho esquerdo 
[ ] Mão direita  
[ ] Mão esquerda  
[ ] Dedos da mão direita  
[ ] Dedos da mão esquerda  

 

18. Já experimentou algum problema físico que o obrigou a interromper as atividades com o instrumento?  
[ ] Sim [ ] Não  
19. Acredita que este problema foi causado pela atividade como instrumentista?  
[ ] Sim [ ] Não  
20. O que obrigou a interromper sua atividade?  
[ ] Dor intermitente [ ] Dor contínua [ ] Fadiga muscular [ ] Cansaço [ ] Contração Involuntária [ ] Dormência [ ] 
Outros: ________________  
21. Por quanto tempo seguido interrompeu as atividades: [ ] anos [ ] meses [ ] dias [ ] não se aplica  

 

22. Quais as áreas mais afetadas pelo problema que obrigou a interromper a atividade?  
[ ] Pescoço 
[ ] Queixo  
[ ] Articulação do queixo  
[ ] Costas  
[ ] Ombro direito 
[ ] Ombro esquerdo  
[ ] Outro local - qual:  

[ ] Braço direito  
[ ] Braço esquerdo  
[ ] Antebraço direito  
[ ] Antebraço esquerdo  
[ ] Cotovelo direito  
[ ] Cotovelo esquerdo  

[ ] Punho direito  
[ ] Punho esquerdo 
[ ] Mão direita  
[ ] Mão esquerda  
[ ] Dedos da mão direita  
[ ] Dedos da mão esquerda  
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ANEXO 14 
 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS PROFILÁTICOS  

 

1. Data de nascimento: ____/___/______ 

2. Escolaridade: ________________ 

3. Categoria de ocupação: __________________ 

4. Tempo de experiência: _____________ 

5. Promove cuidados posturais na performance: (  ) Sim  (  ) Não 

6. Tem consciência dos problemas posturais existentes: (  ) Sim (  ) Não 

7. Tem reflectido sobre estes problemas depois dos cuidados alertados pelo professor: (  ) Sim  (  ) Não 

8. Das sugestões dadas pelo professor qual/quais tem praticado e/ou reflectido: (  ) Uso do espelho (  ) 

Tempo de estudo controlado (  )  Prática de alongamentos (  )  Procura de ajuda especializada (  ) Prática 

do exercícios do livro “The Breathing Gym” 

9.  Após o uso do espelho como parte do estudo, tem verificado melhorias ao nível postural: (  ) Sim  (  ) Não   

10.  Se sim, quais: _______________________________________________________________ 

11.  Pensa que o uso do espelho como parte do estudo, tem influência na performance: (  ) Sim  (  ) Não   

12.  Se sim, qual: _______________________________________________________________ 

13.  Após a sugestão do professor em controlar o tempo de estudo, sentiu melhoria(s) na postura e na 

performance: (  ) Sim (  ) Não 

14.  Se sim, quais as melhorias: 

_______________________________________________________________ 

15. Realiza regularmente a prática de alongamentos: (  ) Sim (  ) Não  

16.  Sentiu evolução postural com a prática de alongamentos: (  ) Sim (  ) Não 

17.  Quando executa os alongamentos: (  ) Antes do estudo/prática (  ) Durante o estudo/prática (  ) No final 

do estudo/prática 

18.  Acredita que o uso de alongamentos tem influência(s) no estudo/prática e no resultado da performance: (  

) Sim  (  ) Não 

19.  Se sim, quais: _______________________________________________________________ 

20.  Alguma vez houve necessidade de procurar ajuda especializada na resolução de problemas posturais: (  ) 

Sim  (  ) Não 

21.  Se sim, qual a ajuda: _______________________________ 

22.  Sentiu influência dessa ajuda na postura e performance: (  ) Sim  (  ) Não 

23.  Se sim, qual: _______________________________________________________________ 

24.  Após a sugestão do professor em realizar a prática do livro “The Breathing Gym” tem realizado os 

exercícios propostos: (  ) Sim  (  ) Não 

25.  Tem sentido alguma evolução ao nível da postura: (  ) Sim  (  ) Não 

26.  Se sim, qual: _______________________________________________________________ 
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27.  De todas as sugestões apresentadas pelo professor, quais foram as que tiveram maior influência na 

postura e na performance: (  ) Uso do espelho    (  ) Tempo de estudo controlado (  )  Prática de 

alongamentos (  )  Procura de ajuda especializada (  ) Prática do exercícios do livro “The Breathing Gym” 

28.  Acredita que a prática das as sugestões apresentadas têm influência a longo prazo: (  ) Sim  (  ) Não 

29.  Se sim, qual: _______________________________________________________________ 

30.  Passado o ano lectivo, e depois de ter abordado temas sobre problemas posturais, pensa que foi útil a 

informação aprendida: (  ) Sim  (  ) Não 

31.  Irá continuar a praticar as sugestões apresentadas pelo professor (  ) Sim     (  ) Não 

32.  Se sim, porquê: _______________________________________________________________ 
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