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Título: Estudo de Excertos Orquestrais como ferramenta no Ensino de Flauta Transversal no 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 

Palavras-Chave: excertos orquestrais, ferramenta, flauta transversal, 2º ciclo do ensino básico 

RESUMO 

 O presente Relatório foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional do Mestrado em 

Ensino de Música da Universidade do Minho e propõe o estudo de excertos orquestrais nas 

aulas de Flauta Transversal do 2º Ciclo do Ensino Básico no curso de Ensino Artístico 

Especializado. A prática pedagógica foi realizada no Conservatório de Guimarães nos grupos 

de recrutamento M09 (Flauta Transversal) e M32 (Conjuntos Instrumentais). Foram três as 

alunas intervenientes na investigação e pertenciam ao 5º ano de escolaridade (1º grau do 

Ensino Artístico Especializado). 

 A metodologia utilizada foi a Investigação-Ação, que se baseia na prática reflexiva em 

que o professor é também investigador e teve em vista os seguintes critérios: compreensão 

do papel da música no desenvolvimento da criança; a relação entre a criança e a música 

orquestral; excertos orquestrais de Flauta Transversal e sua abordagem na iniciação e no 

ensino da música em Portugal. 

 Para melhor aplicar o projeto de intervenção, foram criados excertos orquestrais 

simplificados com o principal objetivo de promover o conhecimento das alunas acerca da 

orquestra sinfónica, compositores e algum do seu reportório, motivando-as para o mundo 

orquestral. Deste modo, realizaram-se questionários dirigidos não só às alunas com o intuito 

de perceber o impacto desses excertos nas mesmas, como também a docentes de flauta 

transversal para compreender a sua opinião sobre a criação desses mesmos excertos e sua 

utilização no 2º Ciclo do Ensino Básico. 

 Em suma, este estudo permitiu uma abordagem precoce aos excertos orquestrais no 

ensino da flauta transversal, que revelou ser uma ferramenta pedagógica importante, tendo 

em conta que suscitou o interesse das alunas e estimulou-as para o universo orquestral.  
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Title: Study of Orchestral Excerpts as a tool in flute teaching in the 2nd Cycle of Basic Education 

 

Keywords: orchestral excerpts, tool, flute, 2nd Cycle of basic education 

 

ABSTRACT 

 This report was written in the course of the professional internship of the master's 

degree in music teaching at the University of Minho and proposes the study of orchestral 

excerpts in the flute classes of 2nd Cycle of Basic Education of Specialized Artistic Teaching 

course. The pedagogical practice was performed at the Conservatory of Guimarães in the 

recruitment groups M09 (flute) and M32 (instrumental ensembles). There were three 

students in the 5th grade (1st degree of Specialized Artistic Education) involved in the 

investigation. 

 The methodology used was Research-Action, which is based on the reflective practice 

in which the teacher is also an investigator, and It took into consideration the following 

criteria: Understanding the role of music in the development of the child; The relationship 

between the child and the orchestral music; Flute orchestral excerpts and their approach in 

Initiation and in teaching music in Portugal.  

 To better implement the intervention project, simplified orchestral excerpts were 

created with the main objective of promoting the knowledge of the students about the 

symphony orchestra, composers and some of their repertoire, motivating them to the 

orchestral world. With this in consideration, questionnaires were conducted not only to 

students in order to understand the impact of these excerpts, but also to flute teachers as a 

way of understanding their opinion on the creation of these same excerpts and their use in 

the 2nd Cycle of Basic Education.  

 In short, this study allowed for an early approach to the orchestral excerpts in the flute 

teaching, which proved to be an important pedagogical tool, taking into account that It 

aroused the interest of the students and It stimulated them to the orchestral universe. 
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Introdução  

 Este relatório surge no âmbito do Mestrado em Ensino de Música da Universidade do 

Minho, referente à unidade curricular de Estágio Profissional, que foi realizado no 

Conservatório de Guimarães (Sociedade Musical de Guimarães - SMG). Neste relatório, de 

forma a avaliar o Projeto de Intervenção Pedagógica, encontra-se reunida toda a informação 

relativa às atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo 2017/2018. 

 No que se relaciona com a temática dos Excertos Orquestrais, existem alguns trechos 

em diversos métodos para iniciantes, existem os chamados livros de excertos orquestrais para 

flautistas mais experientes e também alguns trabalhos pensados para o aluno em nível mais 

avançado, tanto no ensino da Flauta Transversal, como no ensino dos demais instrumentos. 

Assim, existe a necessidade de dar a conhecer melhor aos alunos iniciantes da Flauta 

Transversal o reportório orquestral. A partir de uma seleção de Excertos Orquestrais retirados 

de livros e fazendo uma análise dos mesmos, eu criei uma simplificação rítmica e melódica. 

Deste modo, as alunas do 2º ciclo do ensino básico do curso de Ensino Artístico Especializado 

tiveram um contacto não só com Compositores, Reportório Orquestral importante para o seu 

instrumento, como também ouviram e visualizaram a Orquestra Sinfónica no sítio do Youtube.  

 A escolha deste tema para o Relatório de Estágio surge pelo facto de ter começado a 

estudar música no ensino oficial bastante tarde, tendo tido um contacto mais presente com a 

Orquestra Sinfónica apenas no meu 1º ano de Licenciatura em Música, variante de 

Instrumento (Flauta Transversal). Devido a este acontecimento, o principal objetivo deste 

estudo é que os Excertos Orquestrais sejam abordados mais prematuramente, pois a 

introdução de Excertos na iniciação poderá, numa fase mais tardia, ajudar os alunos a encarar 

a prova a uma orquestra com maior preparação mental e física, dois fatores importantíssimos 

na formação de um músico.  

 Deste modo, para compreender todo o processo pedagógico, assim como os 

resultados demonstrados durante a implementação do Projeto de Intervenção, este relatório 

divide-se em cinco capítulos: 

• 1. Enquadramento e Fundamentação Teórica: neste capítulo é abordada a temática 

em investigação, nomeadamente o papel da música no desenvolvimento da criança e 

a relação dela com a música orquestral; os excertos orquestrais de flauta transversal e 
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alguns trechos orquestrais utilizados na iniciação à flauta transversal; excertos 

orquestrais no ensino da música em Portugal; por fim, a conclusão, que visa reunir 

toda a informação relacionada com a temática em estudo. 

• 2. Caracterização do Contexto de Estágio e Metodologia de Intervenção: é 

apresentada a metodologia utilizada ao longo da intervenção, sendo complementada 

com a caracterização do contexto de estágio; 

• 3. Intervenção nas Disciplinas de Flauta Transversal e Orquestra de Sopros: neste 

capítulo é explicada a intervenção das disciplinas mencionadas anteriormente, sendo 

mostrados os materiais didáticos utilizados e os seus conteúdos, com recurso a 

planificações; 

• 4. Análise e Discussão dos Resultados: são exibidos os resultados aos dois inquéritos 

elaborados em vantagem desta investigação, com recurso a gráficos e apresentação 

da discussão de resultados; 

• 5. Considerações Finais: este capítulo refere-se ao balanço do sucesso da aplicação 

deste Projeto de Intervenção, tendo como base a intervenção propriamente dita e os 

resultados aos inquéritos realizados. 

 

 Em conclusão, o que se pretende com esta investigação é não só promover o 

conhecimento dos alunos acerca da Orquestra Sinfónica e a tudo o que a esta se relaciona, 

dando-lhes a oportunidade de tocar algum do seu reportório através de pequenos Excertos 

Orquestrais Simplificados, como também observar o impacto que estes Excertos 

proporcionarão aos alunos. Importa também verificar a opinião de docentes de Flauta 

Transversal acerca da criação destes Excertos Orquestrais para o 2º Ciclo do Ensino Básico.   
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1. ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 A música e o desenvolvimento da criança 

 A música está presente na vida de todos os seres humanos e exerce diferentes funções, 

funções essas cognitivas, emocionais e sociais. Dessen & Junior (2008) referem, segundo a 

Psicologia, que o desenvolvimento “focaliza a ontogénese dos processos evolutivos, 

destacando desde os eventos genéticos até os processos culturais, desde os processos 

bioquímicos e fisiológicos até às interações sociais” (p.11). Todos estes processos são de 

extrema importância no desenvolvimento da criança.  

 São inúmeras as pesquisas que defendem que o desenvolvimento musical da criança 

começa ainda no útero da mãe. Junior (2014) refere que “por volta da 25ª semana da 

gestação, os bebés já ouvem sons cardiovasculares, intestinais, placentários e a voz da mãe”. 

A partir do seu nascimento, a criança mostra-se bastante recetiva a aprendizagens, pelo que 

deve ser estimulada com várias experiências musicais, pois estas irão contribuir para o seu 

desenvolvimento neurológico: 

 

(…) a fase da infância é considerada a fase mais rica para formação das sinapses e conexões dos 

neurónios ampliando a capacidade cerebral. Assim, a música nesse processo é um dos estímulos mais 

potentes para ativar os circuitos do cérebro de forma que, quanto mais cedo a criança entrar em contato 

com o mundo da música, maior será o conhecimento armazenado na memória sonora devido 

assimilação de vários códigos sonoros que a música pode oferecer. (Weigsding, 2014, p. 55)   

 

 A família e o grupo social onde a criança está inserida refletem a sua cultura. Nogueira 

(2003) dá o exemplo de “uma criança de classe média alta, que frequenta ambientes nos quais 

a música é praticada de forma intensa, apresenta características bem diversas de uma criança 

que se vê vítima da exploração do trabalho infantil” (p. 22). 

 Segundo Nogueira (2003), a prática musical, seja por meio da aprendizagem de um 

instrumento, seja pela apreciação ativa, origina o desenvolvimento cognitivo da criança em 

vários aspetos, são eles o raciocínio lógico, a memória, o espaço e o raciocínio abstrato. Gatti 
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(2012) defende que as crianças ao conviver com atividades musicais, tais como tocar, ouvir ou 

imitar, o seu desenvolvimento do conhecimento e o intelectual é favorecido. Existe assim um 

desenvolvimento da sua sensibilidade auditiva, começando a acompanhar movimentos, 

gestos e ritmos. Desta forma, a criança torna-se mais atenta e devagar vai encontrando as 

suas capacidades e a sua cultura, criando relações com o meio em que vive (p.14).  

 

 A música também nos oferece uma combinação entre ritmo e movimento, em que a 

criança começa a desenvolver o seu processo motor. Por exemplo, se o ritmo de uma 

determinada música for apressado, a criança vai efetuar um movimento mais rápido, mas se 

o ritmo da música for lento, a criança executará um movimento mais vagaroso (Gatti, 2012, 

p.15). 

 

 Outro aspeto importante na relação da música com o desenvolvimento da criança é a 

afetividade. Segundo Gatti (2012), o desenvolvimento afetivo da criança tem início aquando 

da construção da sua própria identidade, estando assim interligado com as interações com o 

meio e o controlo emocional (p. 16). Weigsding (2014) refere que “a percepção musical 

relacionada às emoções depende de variáveis tais como a experiência emocional específica 

de cada um” (p. 51). Como afirma Nogueira (2003), geralmente quando os adultos têm 

lembranças de infância de momentos sentimentais de afeto e carinho, essas memórias 

correspondem a vivências musicais (p. 24).  

 Por fim, a música também tem um papel importante no desenvolvimento social da 

criança. Por exemplo, quando a criança canta ou realiza atividades musicais em grupo, está a 

aprender regras de socialização. Moraes (2014) refere que “as atividades musicais coletivas 

favorecem o desenvolvimento da socialização, estimulando a compreensão, a participação e 

a cooperação, dessa forma a criança vai desenvolvendo o conceito de grupo”. 

 A criança e a sua relação com a música orquestral 

 Primeiramente, é importante referir que esta temática acerca da relação entre a 

criança e a música orquestral, teoricamente, se insere mais no ensino genérico, do que no 

ensino artístico especializado. Mas, torna-se essencial abordar este tópico, pois, na minha 

opinião, alguns argumentos vão de encontro ao que acontece no ensino artístico 

especializado.  
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 A música orquestral, ou mais especificamente, a música erudita, segundo Asseburg 

(2009), remete-nos para “uma sala de concerto, uma grande orquestra executando obras de 

compositores consagrados da história da música” (p. 31). Hoje em dia, as crianças, mesmo 

sem sabermos, estão expostas à música orquestral. Asseburg (2009) referida por Lima (2012) 

afirma que “os instrumentos da orquestra fazem parte do universo da criança até mesmo sem 

percebermos, pois, a música orquestral está sempre presente nos desenhos animados, filmes, 

jogos de computador” (pp. 24-25). 

 O papel do professor de música ou professor de instrumento é muito importante no 

desenvolvimento cultural da criança. Segundo Asseburg (2009), o professor deve expor o 

universo musical à criança, de forma a aumentar a sua bagagem cultural. Muitas crianças 

conhecem os instrumentos musicais, mas não percebem o seu papel dentro da orquestra. 

Leeper (2005) refere a este propósito: 

 

A maioria das crianças, mesmo as mais pequenas, conseguem identificar alguns instrumentos como o 

piano, o tambor ou o violino. Mas será que elas sabem o seu papel dentro de uma orquestra? A menos 

que tenham participado num concerto com as suas famílias ou numa visita de estudo, elas podem nunca 

ter sido expostas a uma performance orquestral. Muitas crianças e adolescentes, que já ouviram música 

clássica acham sempre que esta soa “antiga”. E os seus compositores? Homens velhos com perucas e 

camisas com folhos. (Leeper, 2005, p. 29) 

  

 Existem algumas obras orquestrais concebidas para as crianças e que mudam o seu 

estereótipo, referido por Leeper (2005), acerca da música erudita. São alguns exemplos 

“Pedro e o Lobo” de Prokofiev, “The Young Person’s Guide to the Orchestra” de Britten ou a 

obra portuguesa “A Quinta da Amizade” de Jorge Salgueiro.  

 “Pedro e o Lobo” tem a finalidade de apresentar os instrumentos da orquestra através 

de um conto musical. Nesta obra infantil, à medida que o narrador conta a história, cada 

instrumento toca um tema diferente conforme a personagem que representa.  
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 Segue-se a obra de Britten que surgiu no âmbito de um convite para compor para um 

filme com o objetivo de mostrar os instrumentos da orquestra a crianças. Britten baseou-se 

num tema de Henry Purcell para introduzir os instrumentos das famílias das madeiras, metais 

e cordas.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Por fim, o exemplo português, “A Quinta da Amizade” de Jorge Salgueiro, que é uma 

fábula sinfónica e “aborda valores tão fundamentais como a solidariedade e a tolerância” (A 

Quinta da Amizade, 2013). Tem como objetivos não só a sensibilização à música e a introdução 

aos instrumentos da orquestra, como também a participação ativa das crianças do público nos 

concertos. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 - CD com a obra "Pedro e o 
Lobo" de Prokofiev. 

Figura 2 - CD com a obra “Young 
Person’s Guide to the Orchestra” de 

Britten. 

Figura 3 - Livro de "A Quinta da 
Amizade" de Jorge Salgueiro. 
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 As obras descritas anteriormente têm um poder lúdico-musical intenso, pois além de 

sensibilizar as crianças para a música orquestral, também são um ótimo instrumento 

pedagógico para ensinar não só a orquestra, as famílias de instrumentos e os próprios 

instrumentos que a compõem, como também o reportório orquestral, estimulando o 

desenvolvimento musical da criança e aumentando a sua bagagem cultural e orquestral 

(Asseburg, 2009, p. 36). 

 Atualmente, o professor ainda trabalha muito pouco a música erudita. Como refere 

Asseburg (2009), a música erudita costuma ser pouco trabalhada, ou mesmo nem ser 

trabalhada ou por falta de interesse dos alunos, por falta de preparação dos professores sobre 

a temática ou mesmo a falta de recursos das escolas (p. 45). 

 É bastante importante, desde cedo, estimular as crianças para este tipo de reportório 

orquestral e o papel do professor é determinante no desenvolvimento deste processo. Lima 

(2012) propõe ao professor realizar atividades acerca dos instrumentos da orquestra, os seus 

diversos sons ou até o ensaio antes de levar os alunos a um concerto, levando-os assim a 

“viajar por esse universo muitas vezes desconhecido e cheio de curiosidades: o mundo da 

orquestra” (p. 29). 

1.2 Excertos orquestrais de flauta transversal 

 Sendo o tema deste relatório, “Estudo de Excertos Orquestrais como ferramenta no 

Ensino da Flauta Transversal no 2º Ciclo do Ensino Básico”, torna-se evidente a necessidade 

de recolha de materiais existentes acerca deste estudo, sendo apresentados de seguida. 

 Segundo o dicionário Priberam, excerto refere-se ao extrato, passagem, trecho ou 

parte retirada de uma obra, neste caso em concreto, de uma obra orquestral. 

 Young (2015) define o excerto orquestral como sendo “uma pequena passagem difícil 

ou solo de uma parte individual de uma obra sinfónica” (p. vi).  

 Atualmente existem vários livros de excertos orquestrais, cujo objetivo principal é 

preparar músicos para as provas de orquestra: 

 

O uso do reportório orquestral como ferramenta pedagógica tem mudado drasticamente ao longo do 

séc. XX. Uma das mudanças mais significativas foi o desenvolvimento do livro de excertos. Direcionados 
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para cada instrumento da orquestra, os livros de excertos são usados como instrumentos de instrução 

para ajudar músicos a obter lugares em orquestras, óperas e bandas. (Malpass, 2013, p. 38) 

 

 Alguns dos livros de Excertos Orquestrais mais utilizados por flautistas são Orchestral 

Excerpts for Flute de Jeanne Baxtresser e The Orchestral Flute Practice Book, volumes 1 e 2 de 

Trevor Wye e Patricia Morris. Estes livros contêm não só uma seleção dos Excertos Orquestrais 

mais pedidos para provas de Orquestra, como também sugestões dos autores de como 

trabalhar e preparar cada Excerto na sua individualidade. A partir de alguns excertos 

orquestrais, também foram criados estudos. Malpass (2013), na sua Dissertação de Mestrado 

A Historical Examination: The Role of Orchestral Repertoire in Flute Pedagogy, além de 

apresentar a relação entre o reportório orquestral e a sua importância dentro da pedagogia 

da flauta transversal, também dá o seu contributo com a criação de estudos baseados em 

excertos orquestrais, tais como “Etude for Felix Mendelssohn's Incidental Music to A 

Midsummer Night's Dream, Scherzo” e “Etude for Camille Saint-Saëns's Carnival of the 

Animals, Voliére”. Segundo Malpass (2013), estes estudos foram concebidos a pensar na 

preparação dos estudantes de Flauta Transversal para as exigências técnicas de alguns 

excertos orquestrais.  

 Além dos mais variados livros de excertos orquestrais, o flautista ou o estudante de 

flauta, tem ao seu dispor ferramentas online, onde pode assistir a vídeo-aulas de excertos 

orquestrais. Por exemplo, os canais MUSAIC, Principal Chairs e Classical Planet. MUSAIC é uma 

comunidade online de músicos clássicos com uma biblioteca continuamente atualizada de 

vídeos organizada pela America’s Orchestral Academy. É de acesso gratuito e tem como 

conteúdo técnicas e reportório orquestral dos vários instrumentos. Os flautistas são Leone 

Buyse, Joshua Smith, Mark Sparks, Bonita Boyd, Matthew Roitstein e Paula Robinson. Principal 

Chairs disponibiliza vídeo-aulas exclusivos para flautistas com o apoio de Michael Cox, Andrea 

Oliva, Lisa Beznziuk, Nicolai Popov, Emilly Beynon, Patricia Morris e Katherine Bryan. O acesso 

integral às vídeo-aulas necessita de pagamento. Classical Planet contém vídeo-aulas em forma 

de masterclass realizados para vários instrumentos e por diferentes professores.  Engloba não 

só reportório orquestral, como também para flauta solo ou música de câmara. Os flautistas 

presentes nesta comunidade online são Adorjan András, William Bennett, Carlos Bruneel, 
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Jaime Martín, Jacques Zoon e Félix Renggli. Classical Planet é também de acesso gratuito 

(Sinico, 2016, p. 4). 

 Segundo Wye & Morris (1998), os vinte e oito excertos orquestrais de flauta 

transversal mais pedidos em provas de orquestra são: Daphnes et Chloé de Ravel; Prélude à 

l’après midi d’un faune de Debussy; Leonore Overture No. 3 de Beethoven; Scherzo – A 

Midsummer Night’s Dream de Mendelssohn; Symphony No. 4 de Brahms; Classical Symphony 

de Prokofiev; Till Eulenspiegels de Richard Strauss; Peter and the Wolf de Prokofiev; Voliére – 

Carnival of the Animals de Saint-Saëns; Symphony No. 4 de Tchaikovsky; Symphony in G Major 

de Dvorák; Concerto for Orchestra de Bartók; Sheherazade de Rimsky-Korsakov; Petrouchka 

de Stravinsky; Symphonie Fantastique de Berlioz; Symphony No. 1 de Brahms; Symphony No. 

3 de Beethoven; Firebird Suite de Stravinsky; Song of the Nightingale de Stravinsky; Symphonic 

Metamorphoses de Hindemith; Sea Interludes de Britten; Salome de Richard Srauss; Entr’acte 

– Carmen de Bizet; Lieutenant Kijé de Prokofiev; Romeu and Juliet de Prokofiev; Bolero de 

Ravel; William Tell Overture de Rossini; No. 58 – The St Mathew Passion de J. S. Bach (p. 5). 

 O estudo de excertos orquestrais deve estar sempre presente na vida de um flautista, 

principalmente na sua fase de formação superior. Sinico (2016) defende que o reportório 

orquestral deve ou ao menos deveria fazer parte do programa de estudos do flautista durante 

a sua formação superior em Música, pois uma das possibilidades ao entrar no mercado de 

trabalho é precisamente ser músico de orquestra (p. 2). 

 Torna-se cada vez mais importante ter como parte integrante do estudo diário do 

flautista, o reportório orquestral. Wye & Morris (1998), autores do livro The Orchestral Flute 

Practice Book, aconselham “tentar incluir um excerto orquestral cada dia como parte da sua 

rotina de prática, em vez de ter uma explosão periódica em meia dúzia” (p. 4).  

 Excertos orquestrais na iniciação à flauta transversal 

 Podemos encontrar nos dias de hoje alguns materiais didáticos que abordam excertos 

orquestrais para níveis mais iniciantes. Alguns exemplos que utilizam excertos orquestrais são 

Learn as You Play Flute de Peter Wastall, A Tune a Day de Herfurth & Stuart e A Beginner’s 

Book for the Flute de Trevor Wye. 
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 Do livro de Peter Wastall, apresento o exemplo do excerto Largo da 9ª Sinfonia de 

Dvorak: 

  

 Do livro A Tune a Day de Herfurth & Stuart, mostro o exemplo do Andante da Sinfonia 

Surpresa de Haydn: 

 

 Por fim, do livro A Beginner’s Book for the Flute de Trevor Wye, apresento Aquarium 

da obra Carnaval dos Animais de Saint-Saëns: 

 

Figura 4 - Trecho orquestral de “Learn as You Play Flute” de Peter Wastall (p. 47). 

Figura 5 - Excerto orquestral de "A Tune a Day" de Herfurth & Stuart (p. 20). 

Figura 6 - Extrato orquestral de "A Beginner's Book for the Flute" de Trevor Wye (p. 55). 
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 Todos os exemplos exibidos anteriormente não se referem aos excertos orquestrais 

mais pedidos por orquestras mencionados no tema anterior, devido ao elevado grau de 

dificuldade exigido. São apenas pequenos excertos fáceis muitas vezes transpostos, que têm 

como objetivo mostrar aos alunos iniciantes um pouco da música orquestral.  

1.3 Excertos orquestrais no ensino da música em Portugal 

 Atualmente, é muito importante que o ensino da música seja mais abrangente e 

completo, para que os alunos possuam cada vez mais conhecimentos e experiências que 

contribuam para o seu desenvolvimento musical.  

 Quanto à temática dos excertos orquestrais, o aluno ao ter contacto com ferramentas 

pedagógicas que abordem o mundo orquestral, poderão enriquecer musicalmente. Chang 

(2014) referida por Ferreira (2016), defende que “excertos orquestrais podem servir como 

ferramenta pedagógica, apresentando técnicas específicas e trazendo ricas ideias musicais 

extraídas de uma obra sinfónica”. Assim, é bastante importante compreender se os excertos 

orquestrais são ou não abordados no ensino da música em Portugal e se são, a partir de que 

nível de ensino. Por isso, analisei o programa relativo à disciplina de flauta transversal de três 

diferentes instituições de ensino musical em Portugal, sendo estas, Conservatório de Música 

Calouste Gulbenkian de Braga, Conservatório de Guimarães e Conservatório de Música de 

Aveiro Calouste Gulbenkian. 

  No programa de flauta transversal do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian 

de Braga existe referência aos “Estudos de solos e passagens difíceis de orquestra” de Tulon 

na lista de métodos utilizados nos 5º e 6º graus e “Estudos de solos e passagens difíceis de 

obras sinfónicas” de Torchio nos métodos referentes aos 7º e 8º graus. (Consultar Anexo I) 

 No Conservatório de Guimarães, a disciplina de flauta transversal tem como parte 

constituinte do programa de 10º, 11º e 12º anos (6º, 7º e 8º graus), “Excertos de Orquestra”, 

assim como parte integrante nas provas trimestrais dos 10º e 11º anos (6º e 7º graus). 

(Consultar Anexo III) 

 Finalmente, a disciplina de flauta transversal no Conservatório de Música de Aveiro 

Calouste Gulbenkian, o parâmetro “Repertório” inclui “conhecer repertório solístico e de 

orquestra” no Ensino Secundário, e, na “Matriz do Exame de Equivalência a Frequência” do 8º 
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grau, a 5ª prova consiste na “execução de excertos ou solos de obras de orquestra”. (Consultar 

Anexo II)  

 Wye & Morris (1998) acham estranho que em todos os Conservatórios e Escolas 

Superiores de Música de todo o mundo se aprenda de forma muito mais completa o 

reportório para flauta e piano do que o reportório orquestral (p. 4). Existe também esta 

realidade em Portugal, pois durante a análise dos programas acima referidos, reparei na vasta 

lista de reportório a ser utilizado durante todo o percurso da aprendizagem do instrumento.  

 Para concluir, depois da análise efetuada a três Conservatórios de Música portugueses, 

nota-se uma única abordagem do reportório orquestral a partir do 9º ano de escolaridade (5º 

grau) ou durante todo o Ensino Secundário (6º, 7º e 8º graus), sendo que essa abordagem 

consiste não só na utilização de métodos de excertos orquestrais, como também na execução 

desses excertos nas provas trimestrais ou de equivalência a frequência. Apesar do reportório 

orquestral ter um lugar no ensino da música em Portugal, ainda é dada demasiada 

importância ao reportório para flauta e piano. 

1.4 Conclusão 

 Durante a elaboração de todo o enquadramento e fundamentação teórica, foi 

percetível a extrema relevância que a música tem no desenvolvimento da criança em vários 

aspetos, sendo estes, cognitivos, motores, afetivos e sociais. A música orquestral também 

revela benefícios na evolução musical da criança, mas ainda é pouco explorada por 

professores. Alguns autores propõem a audição de obras orquestrais que podem aumentar e 

muito, o conhecimento cultural da criança. 

 Acerca dos excertos orquestrais de flauta transversal, existe um conjunto de livros que 

ajudam o flautista a preparar-se para provas de orquestra, assim como algumas ferramentas 

online. Mas, para usufruir destes recursos didáticos, o flautista deve trabalhar excertos 

orquestrais regularmente. Os iniciantes da flauta também têm ao seu dispor pequenos 

trechos de obras orquestrais, presentes em livros de Iniciação ao instrumento. 

 A abordagem de excertos orquestrais no ensino da música em Portugal, a partir da 

análise de três escolas, apenas é realizada a partir do 9º ano de escolaridade (5º grau), antes 

disso, só é abordada em pequenos trechos de alguns métodos de iniciação, como os referidos 

no ponto 1.2.1. 
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 No decorrer desta pesquisa, verifiquei que o material existente acerca dos excertos 

orquestrais, tem em vista o flautista experiente. Deste modo, o meu projeto é pensado com 

o principal objetivo de motivar e ensinar os alunos de flauta transversal do 2º Ciclo do Ensino 

Básico do curso de Ensino Artístico Especializado a importância da orquestra sinfónica e do 

seu reportório, dando ênfase ao estudo de excertos orquestrais a partir da sua simplificação 

rítmica e melódica.  

 Os primeiros anos da aprendizagem de um instrumento são fulcrais no percurso 

musical do aluno, daí, na minha opinião ser necessária a criação de novos e marcantes 

materiais didáticos de maneira a que o aluno fique motivado nas suas aulas individuais. Pinto 

(2004) afirma que “o perfil e a postura do aluno face ao estudo e à própria música são a base 

a partir da qual se pode sedimentar toda a aprendizagem musical” (p. 35).  
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE ESTÁGIO E METODOLOGIA DE 

INTERVENÇÃO 

2.1 Caracterização do contexto de estágio 

 Caracterização da Instituição de Ensino 

 A Sociedade Musical de Guimarães foi criada em 1903, como consequência da 

atividade de uma Banda de Música e como associação direcionada para a divulgação e o 

ensino da música. Assim, criou na década de 70, uma escola de música amadora. Nos anos 80, 

surgiu uma tentativa de juntar numa única escola, as várias pequenas escolas de música do 

concelho de Guimarães, mas o projeto não foi bem-sucedido. Após insistências e diversas 

iniciativas, foi criada em 1992 a Academia de Música Valentim Moreira de Sá, tendo-lhe sido 

atribuída pelo Ministério da Educação, em 1994, autorização, funcionamento e contrato de 

patrocínio e correspondência pedagógica para os primeiros cursos. Ao longo dos anos, foi 

aumentando o número de instrumentos autorizados. Sendo à data da sua criação, a única 

escola vocacional do ensino de música no concelho de Guimarães e de concelhos vizinhos 

como Vieira do Minho, Fafe, Felgueiras, Póvoa do Lanhoso ou Amares, começou por funcionar 

nas instalações da Sociedade Musical de Guimarães (Largo da República do Brasil) e em 1994 

no Palácio de Vila Flor. Apenas em 1999, obteve a autorização oficial definitiva de 

funcionamento, tendo mudado em setembro desse ano para o Largo Condessa de Juncal, 

onde está situada atualmente. 

 Após a solicitação das bandas filarmónicas concelhias e com o apoio da Câmara 

Municipal, a Academia abriu no ano letivo 2007-2008 um polo em Vieira do Minho para 

iniciações musicais e cursos livres de instrumento. No ano letivo 2010-2011 conseguiu 

autorização para o funcionamento dos cursos básicos de música. Mais tarde, no ano letivo 

2014-2015, a oferta educativa ampliou-se à Vila de Ponte. Em dezembro de 2016, a Academia 

de Música Valentim Moreira de Sá deu lugar ao Conservatório de Guimarães.  

 A estrutura organizacional do Conservatório de Guimarães é constituída pelos 

seguintes órgãos: Direção Pedagógica; Conselho Pedagógico; Departamentos Curriculares; 
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Conselhos de Disciplina; Conselhos de Turma; Gestão de Projetos; Serviço de Psicologia e 

Orientação. 

 Os cursos e modalidades de formação do Conservatório de Guimarães são os 

seguintes: Ateliê Musical (crianças entre os 3 e os 5 anos); Iniciação Musical e Instrumental 

(crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico); Curso Básico de Música (destinado aos 2º e 3º Ciclos 

do Ensino Básico); Curso Secundário de Música (destinado a alunos do 6º ao 8º graus) com a 

variante de Formação Musical (alunos com preferência pela área de Formação Musical) e a 

variante de Instrumento (alunos com preferência pela área de Instrumento). 

 A escola oferece o estudo dos seguintes instrumentos: piano, guitarra, violino, viola 

d’arco, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, 

trombone, tuba, percussão, órgão e saxofone.  

 Os principais objetivos do Conservatório de Guimarães são: promover a educação 

artística na sua vertente musical, de modo a sensibilizar e estimular aptidões nesse domínio; 

promover uma sólida formação musical e instrumental; contribuir para a formação pessoal e 

social dos alunos; divulgar a Música junto da comunidade, estabelecendo com esta fortes 

relações, contribuindo para a criação de novos públicos (Projeto Educativo, p. 15).  

 Caracterização da disciplina de Flauta Transversal  

 As aulas de Flauta Transversal (M09) foram lecionadas individualmente, tendo como 

intervenientes oito alunos: a aluna A, com 10 anos e frequenta o 1º grau; a aluna B, com 10 

anos e frequenta o 1º grau; a aluna C, com 10 anos e frequenta o 1º grau; a aluna D, com 15 

anos e frequenta o 6º grau; o aluno E, com 16 anos e frequenta o 6º grau; a aluna F, com 16 

anos e frequenta o 7º grau; a aluna G, com 17 anos e frequenta o 8º grau; a aluna H, com 17 

anos e frequenta o 8º grau. O projeto de intervenção foi aplicado às alunas A, B e C. 

 

 Na fase de observação, iniciada em outubro, pude constatar que no geral, os alunos 

eram bastante esforçados, dedicados e trabalhadores e mostraram um enorme progresso ao 

longo do ano letivo. 

 

 O professor cooperante habitualmente pedia aos alunos a execução de estudos e 

reportório do instrumento. Consoante o estado dos estudos e das peças, o professor sugeria 

exercícios para ajudar a uma melhor reprodução dos mesmos. Os alunos em casa deveriam 



 

17 

sempre praticar exercícios de som e de técnica. No caso das alunas do 1º grau, o professor 

baseava-se no livro de iniciação de Trevor Wye, não abordando ainda, escalas e reportório. 

 Caracterização da disciplina de Orquestra de Sopros (8º ano) 

 A Orquestra de sopros abrangia aproximadamente vinte e sete alunos do 4º grau. A 

sua constituição incluía: Flauta Transversal, Clarinete, Saxofone, Trompa, Trompete, 

Trombone, Eufónio e Percussão.  

 O professor de Orquestra de Sopros do 8º ano normalmente organizava as suas aulas 

num aquecimento com uma escala, afinação e trabalho de reportório.  

2.2 Metodologia de intervenção 

 A metodologia utilizada neste projeto de intervenção foi a Investigação-Ação que se 

refere à prática reflexiva no meio educativo, sendo “apresentada como a metodologia do 

professor como investigador” (Latorre, 2003, p. 20) citado por Coutinho et al., 2009, p. 358).  

 Caetano (2004) apresenta a seguinte designação de Investigação-Ação: 

 

Entende-se por investigação-acção um dispositivo onde os processos de acção educativa e 

investigação se produzem mutuamente, pelo que a investigação acompanha a acção e a acção surge 

como um dos processos de investigação para a construção de uma compreensão/conhecimento 

sobre a acção e contextos, sendo este conhecimento reinvestido na própria acção, pois visa a sua 

regulação/transformação. Trata-se, pois, de um processo de investigação na acção, pela acção e 

para a acção, onde os próprios actores/autores da acção participam activamente na pesquisa desde 

a sua fase de concepção até à fase de síntese/formalização. (p.99) 

 

  No presente projeto de intervenção pretendeu-se introduzir os Excertos Orquestrais 

de Flauta Transversal de forma concisa, motivadora e estimulante, tendo sido muito 

importante a fase de observação. A partir dessa fase, foram detetadas as características de 

cada uma das alunas, que permitiram uma melhor seleção dos Excertos Orquestrais 

Simplificados (ver Anexo IV) e planificação de cada aula. 

 Em conclusão, esta metodologia levou a que a intervenção se organizasse em várias 

etapas: Observação, Reflexão, Ação e Avaliação. 
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 Instrumentos de recolha de dados  

 Depois da realização do projeto de intervenção e de forma a complementar a temática 

em investigação, foram realizados questionários com o objetivo não só de compreender o 

impacto dos Excertos Orquestrais Simplificados nos alunos (ver Anexo V), como também saber 

a opinião de docentes de Flauta Transversal sobre a sua criação (ver Anexo VI). O primeiro 

questionário consistiu na sua maioria em respostas fechadas, contendo apenas uma resposta 

aberta, enquanto que o segundo questionário dirigido a professores de flauta transversal 

apresentava perguntas de caráter aberto e fechado. 
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3. INTERVENÇÃO NAS DISCIPLINAS DE FLAUTA TRANSVERSAL E 

ORQUESTRA DE SOPROS 

3.1 Intervenção na disciplina de Flauta Transversal 

 Planificação geral da intervenção na disciplina 

 O projeto de intervenção foi realizado no contexto sala de aula, onde as alunas 

aprendiam a tocar o excerto orquestral simplificado, e no contexto casa, onde teriam de ler a 

informação facultada pela professora estagiária acerca do Compositor e Obra do excerto 

orquestral e além disso proceder a uma pesquisa no Youtube. O projeto foi realizado com a 

intervenção de três alunas: A, B e C. Todas as alunas pertenciam ao 5º ano de escolaridade 

(1º Grau). 

 A fase de observação do Estágio Profissional teve um papel bastante importante na 

seleção dos excertos simplificados para cada uma das alunas. A partir da observação das 

alunas, foi possível escolher o excerto consoante o seu grau de dificuldade e o grau de 

capacidade apresentado pelas alunas.  O excerto atribuído à aluna A foi Pedro e o Lobo de 

Prokofiev, à aluna B, Carnaval dos Animais – 10. Voliére de Saint-Saëns e à aluna C, Sinfonia 

nº 4 de Tchaikovsky. Os principais objetivos desta intervenção seriam promover o 

conhecimento das alunas acerca da Orquestra Sinfónica, Compositores e de algum do 

Reportório Orquestral; motivar as alunas para o mundo orquestral; analisar o impacto dos 

excertos orquestrais nas alunas.  

 Para melhor compreender esta temática, foram realizados dois inquéritos: o Inquérito 

nº 1, realizado às alunas que participaram neste projeto de intervenção, visou analisar o 

impacto dos excertos orquestrais simplificados nas mesmas; o Inquérito nº 2, realizado a 

professores de flauta transversal do ensino artístico especializado, teve como principal 

objetivo, entender a sua opinião acerca da criação de excertos orquestrais simplificados para 

o 2º ciclo do Ensino Básico (1º e 2º graus). 

 Descrição dos materiais pedagógicos utilizados e seus conteúdos 

 Como não existiam simplificações dos excertos orquestrais mais pedidos para provas 

de orquestra, a professora estagiária, a partir de livros como Orchestral Excerpts for Flute de 
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Jeanne Baxtresser ou The Orchestral Flute Pratice Book de Wye & Morris, criou algumas 

simplificações. Os excertos orquestrais simplificados trabalhados com as alunas foram: Pedro 

e o Lobo de Prokofiev; Carnaval dos Animais – 10. Voliére de Saint-Saëns; Sinfonia nº 4 de 

Tchaikovsky. Antes de cada excerto orquestral original é apresentada uma pequena biografia 

do compositor com uma imagem do mesmo, um pequeno texto acerca da obra e uma 

pesquisa Youtube, e seguidamente são apresentadas três versões de simplificação (A, B e C) 

(Ver Anexo IV). A versão A é a mais fácil das simplificações, sendo que a B e a C aumentam de 

dificuldade, respetivamente. A dificuldade acrescentada refere-se principalmente às 

complicações rítmicas, digitais e de registo. As três alunas leram em casa a informação acerca 

do compositor e da obra, pesquisando o sugerido pela professora estagiária no Youtube. 

Apenas tocaram a versão A, não só devido ao escasso tempo de intervenção, como também 

devido ao facto de pertencerem ao 5º ano de escolaridade (1º Grau), sendo o primeiro ano 

de aprendizagem musical.    

 Estratégias de intervenção: descrição de atividades desenvolvidas ao longo da 

intervenção 

 O projeto de intervenção foi composto por quatro aulas de 45 minutos para cada 

aluna, sendo essas aulas planificadas tendo em conta as observações realizadas durante a fase 

de observação. As atividades desenvolvidas ao longo da intervenção basearam-se 

essencialmente no conhecimento de excertos orquestrais, contextualizando o respetivo 

compositor, obra e pesquisa no Youtube e na aprendizagem do excerto orquestral 

simplificado, para de seguida ser acompanhado pelo excerto orquestral original tocado pela 

professora estagiária. O resultado final foi gravado em vídeo-áudio.  

 De seguida apresento as planificações das aulas referentes ao projeto de intervenção 

pedagógica supervisionada. 

 

Tabela 1 - Planificação 1, Aluna A. 

Plano de Aula 
Local: Conservatório de 

Guimarães 
Data: 13/03/2018 Aluna: A 

Aula nº: 1 
Conceito fundamental a desenvolver: Aprendizagem do Excerto Orquestral 

Simplificado da obra Pedro e o Lobo de Prokofiev. 
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Exercícios Técnicos, Repertório (Flauta Transversal): Exercício de som da pág. 

20 de Trevor Wye; Excerto Orquestral Simplificado da obra Pedro e o Lobo de 

Prokofiev. 

Duração: 45’ 
Hora: 10:30h-

11:15h 

Objetivos da aula: Consolidação de conhecimentos sobre o Compositor, a Obra e o Excerto Orquestral; 

Aprendizagem do Excerto Orquestral Simplificado da obra Pedro e o Lobo de Prokofiev. 

Sumário: Exercícios de som no registo grave e médio; Aprendizagem do Excerto Orquestral Simplificado da 

obra Pedro e o Lobo de Prokofiev. 

 

Parte da Aula Conteúdo 
Objetivos 

Específicos 

Organização 

Metodológica/ 

Descrição do 

Exercício 

Critérios de 

Êxito 

Minutagem 

45’ 

Inicial 

Exercício de 

som 

 

 

 

 
 

Aquecimento da 

embocadura 

 

 

 

 
 

Tocar o exercício de 

som desde a nota si 

até fá 

descendentemente, 

obedecendo às 

repetições escritas, 

primeiramente no 

registo escrito e 

depois na oitava a 

cima (registo médio)  

A aluna deve 

conseguir 

obter o seu 

melhor som 

e superar a 

dificuldade 

que é emitir 

o som 

correto no 

registo 

médio. 

10’ 

Fundamental 

Conhecimento 

do compositor, 

obra e excerto 

orquestral 

Contextualização 

do Excerto 

Orquestral 

A aluna terá como 

trabalho de casa ler 

e pesquisar a 

informação 

fornecida pela 

professora  

A aluna deve 

pesquisar 

em casa e 

saber as 

informações 

fornecidas 

pela 

professora 

na aula 

seguinte 

10’ 
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Aprendizagem 

do Excerto 

Orquestral 

Simplificado 

A aluna conseguir 

tocar o excerto 

simplificado por 

partes 

A aluna terá de 

aprender a nota mib 

e a passagem mais 

difícil ré-sol, 

tocando 

seguidamente o 

excerto por partes 

A aluna deve 

conseguir 

dominar a 

nota mib e a 

passagem 

ré-sol, para 

que se torne 

mais fácil 

tocar o 

excerto 

simplificado 

por partes 

15’ 

Final e 

Avaliação 

Tocar o Excerto 

Orquestral 

Simplificado do 

início ao fim 

Tocar todo o 

Excerto 

Orquestral 

Simplificado 

A aluna toca todo o 

excerto e 

seguidamente a 

professora toca o 

mesmo excerto com 

a aluna 

A aluna deve 

conseguir 

executar 

sozinha e 

sem 

quaisquer 

ajudas o 

excerto 

orquestral 

simplificado 

10’ 

 

 A primeira parte da aula, com a duração de 10 minutos, consistiu no exercício de som 

como aquecimento. Este exercício é parte integrante do livro “A Beginner’s Book for the Flute” 

de Trevor Wye e consiste na realização de notas longas descendentemente. 

 De seguida, a professora estagiária contextualizou o excerto orquestral, ou seja, foi 

explicada a informação fornecida, o excerto orquestral, o compositor, a informação acerca da 

obra e a pesquisa Youtube. A aluna deveria ler e pesquisar em casa o que lhe foi fornecido. 

Ainda na segunda parte da aula, a aluna aprendeu o seu excerto orquestral simplificado, 

começando por conhecer a nota mib e trabalhar o intervalo ré-sol por ser mais complicado. 

Quando a nota mib e o intervalo ré-sol foram interiorizados, procedeu-se à aprendizagem do 

excerto por partes. 
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 Na última parte da aula com duração de 10 minutos, a aluna tentou tocar o seu excerto 

do início ao fim uma vez e seguidamente com a ajuda da professora estagiária. 

 A segunda aula do projeto de intervenção foi dada no dia 10 de abril de 2018 e 

foi dividida em três partes: 

Tabela 2 - Planificação 2, Aluna A. 

Plano de Aula 
Local: Conservatório de 

Guimarães 
Data: 10/04/2018 Aluna: A 

Aula nº: 2 
Conceito fundamental a desenvolver: Excerto Orquestral Simplificado da obra 

Pedro e o Lobo de Prokofiev. 
Exercícios Técnicos, Repertório (Flauta Transversal): Exercício de som da pág. 

20 de Trevor Wye; Excerto Orquestral Simplificado da obra Pedro e o Lobo de 

Prokofiev. 

Duração: 45’ 
Hora: 10:30h-

11:15h 

Objetivos da aula: Revisão dos conhecimentos sobre o Compositor, a Obra e o Excerto Orquestral; Revisão do 

Excerto Orquestral Simplificado da obra Pedro e o Lobo de Prokofiev. 

Sumário: Exercícios de som no registo grave e médio; Aprendizagem do Excerto Orquestral Simplificado da 

obra Pedro e o Lobo de Prokofiev. 

 

Parte da Aula Conteúdo 
Objetivos 

Específicos 

Organização 

Metodológica/ 

Descrição do Exercício 

Critérios de 

Êxito 

Minutagem 

45’ 

Inicial 

Exercício de 

som 

Aquecimento da 

embocadura 

Tocar o exercício de 

som desde a nota si 

até fá 

descendentemente, 

A aluna deve 

conseguir 

obter o seu 

melhor som e 

10’ 

Figura 7 - Excerto Orquestral Simplificado A da obra Pedro e o Lobo de Prokofiev. 
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obedecendo às 

repetições escritas, 

primeiramente no 

registo escrito e 

depois na oitava a 

cima (registo médio)  

superar a 

dificuldade 

que é emitir o 

som correto 

no registo 

médio. 

Fundamental 

Conhecimento 

do compositor, 

obra e excerto 

orquestral 

Revisão dos 

conhecimentos 

adquiridos 

acerca do 

excerto 

orquestral 

A aluna terá de dizer o 

que aprendeu acerca 

do compositor, obra e 

excerto orquestral 

A aluna deve 

mostrar saber 

algumas 

informações 

sobre o 

compositor, 

obra e 

excerto 

orquestral 

5’ 

Revisão do 

Excerto 

Orquestral 

Simplificado 

Revisão do 

Excerto, por 

partes, sem 

esquecer todas 

as noções e 

dificuldades 

mencionadas na 

aula anterior 

A aluna terá de tocar o 

excerto por partes, e, 

caso ainda haja 

dificuldades, a 

professora deverá 

ajudar a aluna a 

superá-las 

A aluna deve 

conseguir 

dominar o 

excerto 

simplificado 

por partes 

20’ 

Final e 

Avaliação 

Excerto 

Orquestral 

Simplificado  

Tocar todo o 

Excerto 

Orquestral 

Simplificado 

A aluna toca o excerto 

todo e seguidamente a 

professora toca o 

mesmo excerto com a 

aluna 

A aluna deve 

conseguir 

executar 

sozinha e sem 

quaisquer 

ajudas o 

excerto 

orquestral 

simplificado 

10’ 
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 Na primeira parte da aula, a aluna realizou o exercício de som como aquecimento. 

 A segunda parte consistiu em fazer uma revisão do conhecimento adquirido acerca do 

excerto orquestral que tinha sido marcado como trabalho de casa e revisão do excerto 

orquestral simplificado. A aluna tocou o seu excerto por partes e caso ainda mostrasse 

dificuldades, a professora estagiária deveria ajudar a superá-las. 

 Por último, a aluna executou sozinha o seu excerto simplificado e depois, a professora 

estagiária tocou o mesmo excerto com a aluna. 

 

 A terceira e quarta aulas do projeto de intervenção foram dadas a 17 de abril e 24 de 

abril de 2018 respetivamente, dividindo-se em três partes: 

Tabela 3 - Planificação 3, Aluna A. 

Plano de Aula 
Local: Conservatório de 

Guimarães 
Data: 17/04/2018 Aluna: A 

Aula nº: 3 
Conceito fundamental a desenvolver: Excerto Orquestral Simplificado da obra 

Pedro e o Lobo de Prokofiev. 
Exercícios Técnicos, Repertório (Flauta Transversal): Exercício de som da 

pág. 20 de Trevor Wye; Excerto Orquestral Simplificado da obra Pedro e o 

Lobo de Prokofiev. 

Duração: 45’ 
Hora: 10:30h-

11:15h 

Objetivos da aula: Excerto Orquestral Simplificado da obra Pedro e o Lobo de Prokofiev; Excerto Orquestral 

Simplificado acompanhado do Excerto Orquestral Original 

Sumário: Exercícios de som no registo grave e médio; Excerto Orquestral Simplificado da obra Pedro e o Lobo 

de Prokofiev. 

 

Parte da Aula Conteúdo 
Objetivos 

Específicos 

Organização 

Metodológica/ 

Descrição do 

Exercício 

Critérios de Êxito 

Minutage

m 

45’ 
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Inicial 

Exercício de 

som 

Aquecimento da 

embocadura 

Tocar o exercício de 

som desde a nota si 

até fá 

descendentemente

, obedecendo às 

repetições escritas, 

primeiramente no 

registo escrito e 

depois na oitava a 

cima (registo 

médio)  

A aluna deve 

conseguir obter o 

seu melhor som e 

superar a 

dificuldade que é 

emitir o som 

correto no registo 

médio. 

10’ 

 

    

 

Fundamental 

Excerto 

Orquestral 

Simplificado 

Tocar todo o 

Excerto 

Orquestral 

Simplificado  

A aluna toca o 

excerto todo e 

seguidamente a 

professora toca o 

mesmo excerto 

com a aluna 

 
 

A aluna deve 

conseguir 

executar sozinha 

e sem quaisquer 

ajudas o excerto 

orquestral 

simplificado 

20’ 

Final e 

Avaliação 

Excerto 

Orquestral 

Simplificado 

acompanhad

o do Excerto 

Orquestral 

Original 

Tocar todo o 

Excerto 

Orquestral 

Simplificado com 

o 

acompanhament

o do Excerto 

Orquestral 

Original 

A aluna toca o 

excerto 

simplificado com o 

acompanhamento 

do excerto original 

tocado pela 

professora 

A aluna deve 

conseguir 

executar o 

excerto 

simplificado com 

o 

acompanhament

o do excerto 

original tocado 

pela professora 

15’ 
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Tabela 4 - Planificação 4, Aluna A. 

Plano de Aula 
Local: Conservatório de 

Guimarães 
Data: 24/04/2018 Aluna: A 

Aula nº: 4 
Conceito fundamental a desenvolver: Excerto Orquestral Simplificado da obra 

Pedro e o Lobo de Prokofiev. 
Exercícios Técnicos, Repertório (Flauta Transversal): Exercício de som da 

pág. 20 de Trevor Wye; Excerto Orquestral Simplificado da obra Pedro e o 

Lobo de Prokofiev. 

Duração: 45’ 
Hora: 10:30h-

11:15h 

Objetivos da aula: Excerto Orquestral Simplificado da obra Pedro e o Lobo de Prokofiev; Excerto Orquestral 

Simplificado acompanhado do Excerto Orquestral Original 

Sumário: Exercícios de som no registo grave e médio; Excerto Orquestral Simplificado da obra Pedro e o Lobo 

de Prokofiev. 

 

Parte da Aula Conteúdo 
Objetivos 

Específicos 

Organização 

Metodológica/ 

Descrição do 

Exercício 

Critérios de Êxito 
Minutagem 

45’ 

Inicial 

Exercício de 

som 

Aquecimento da 

embocadura 

Tocar o exercício de 

som desde a nota si 

até fá 

descendentemente, 

obedecendo às 

repetições escritas, 

primeiramente no 

registo escrito e 

depois na oitava a 

cima (registo médio)  

A aluna deve 

conseguir obter o 

seu melhor som e 

superar a 

dificuldade que é 

emitir o som 

correto no registo 

médio. 

10’ 

Fundamental 

Excerto 

Orquestral 

Simplificado 

Tocar todo o 

Excerto Orquestral 

Simplificado  

A aluna toca o excerto 

todo e seguidamente 

a professora toca o 

mesmo excerto com a 

aluna 

A aluna deve 

conseguir executar 

sozinha e sem 

quaisquer ajudas o 

excerto orquestral 

simplificado 

20’ 
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Final e 

Avaliação 

Excerto 

Orquestral 

Simplificado 

acompanhado 

do Excerto 

Orquestral 

Original 

Tocar todo o 

Excerto Orquestral 

Simplificado com o 

acompanhamento 

do Excerto 

Orquestral Original 

A aluna toca o excerto 

simplificado com o 

acompanhamento do 

excerto original 

tocado pela 

professora 

A aluna deve 

conseguir executar 

o excerto 

simplificado com o 

acompanhamento 

do excerto original 

tocado pela 

professora 

15’ 

 

 Na primeira parte, a terceira e quarta aulas consistiram no exercício de som como 

aquecimento.  

 Na segunda parte, a aluna executou sozinha todo o excerto orquestral simplificado e 

de seguida teve o apoio da professora estagiária. 

 Por fim, foi a aluna executou o excerto orquestral simplificado acompanhado pelo 

excerto orquestral original tocado pela professora estagiária. 

 Aluna A 

 A aluna A de 10 anos de idade frequentava o 5 º ano de escolaridade e o 1º grau. Não 

teve iniciação, foi o 1º ano da aprendizagem da Flauta Transversal. Uma aluna bastante 

perspicaz, mas um pouco preguiçosa para o estudo do instrumento.  

 Durante a implementação do projeto de intervenção, a aluna A, inicialmente revelou 

falta de empenho na realização do seu excerto orquestral simplificado, mas com a junção do 

excerto orquestral original tocado pela professora estagiária, a aluna mostrou mais empenho 

e motivação. 

 Aluna B 

 A aluna B de 10 anos, frequentava o 5º ano de escolaridade e o 1º grau. Teve um 

passado musical, no violino. Não teve iniciação, foi o 1º ano da aprendizagem da Flauta 

Transversal. Tem algumas dificuldades de leitura, mas é bastante estudiosa e muito 

expressiva.  

 Ao longo da implementação do projeto de intervenção, esta aluna mostrou sempre 

muito empenho e dedicação. O excerto orquestral simplificado que lhe foi atribuído era o mais 

complicado, sendo que a aluna, apesar de algumas dificuldades, conseguiu tocá-lo e o 

resultado final foi bastante interessante. 
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 Aluna C 

 A aluna C de 10 anos, frequentava o 5° ano de escolaridade e o 1°grau. Não teve 

iniciação, foi o 1º ano da aprendizagem da Flauta Transversal. Uma aluna muito curiosa, 

interessada e perspicaz.  

 Durante a implementação do projeto de intervenção, a aluna C mostrou muita 

curiosidade nas informações acerca do excerto orquestral. Inicialmente revelou alguma 

dificuldade na execução de alguns intervalos, mas uma vez aprendidos, a aluna conseguiu 

tocar o seu excerto orquestral simplificado com sucesso. Aliado ao excerto original tocado 

pela professora estagiária, tornou-se mais motivador e divertido. 

3.2 Intervenção na disciplina de Orquestra de Sopros 

 O estágio em música de conjunto foi realizado no Conservatório de Guimarães com a 

turma de Orquestra de Sopros do 8º ano. A aula decorria no Auditório do Conservatório de 

Guimarães.  

 Os alunos da Orquestra de Sopros apresentavam principalmente dificuldades de 

leitura à primeira vista, tinham alguns problemas de solfejo e também na realização de 

dinâmicas.  Alguns alunos já tinham noção de afinação e cuidado com o som. Todos os aspetos 

referidos foram trabalhados pelo professor cooperante e pela professora estagiária, para que 

o grupo se tornasse mais equilibrado musicalmente. 

 Ao longo do ano letivo, a prestação da Orquestra de Sopros foi melhorando e foi 

bastante gratificante poder presenciar a evolução destes alunos. 

 Descrição dos materiais pedagógicos utilizados e seus conteúdos 

 Para esta disciplina, o professor selecionou uma obra para a professora estagiária 

trabalhar com os alunos. A obra a ser trabalhada foi um pequeno arranjo da “New World 

Symphony” de Dvorak. Este arranjo de Michael Sweeney é uma obra fácil de abertura baseada 

no tema principal da Sinfonia em questão. Contem uma variedade de andamentos e dinâmicas 

e termina com o tutti particularmente forte. 
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 Estratégias de intervenção: descrição das atividades desenvolvidas ao longo da 

intervenção 

 No total, foram lecionadas pela professora estagiária, cinco aulas de noventa minutos 

cada uma. As aulas interventivas da disciplina de Orquestra de Sopros consistiam no 

aquecimento com uma escala e no trabalho pormenorizado da obra “New World Symphony”. 

Em seguida apresento as planificações da disciplina. 

 

Tabela 5 - Planificação 1, Orquestra de Sopros. 

Plano de Aula 

Local: Conservatório de 

Guimarães 
Data: 16/04/2018 

Turma: Orquestra de Sopros (8º 

ano) 
Aula nº: 1 Conceito fundamental a desenvolver: New World Symphony 
Exercícios Técnicos, Repertório (Orquestra de Sopros): Escala de Fá 

Maior; New World Symphony. 
Duração: 90’ 

Hora: 15:45h-

17:15h 

Objetivo da aula: Preparar a obra New World Symphony 

Sumário: Aquecimento com a Escala de Fá Maior; New World Symphony. 

 

Parte da Aula Conteúdo 
Objetivos 

Específicos 

Organização 

Metodológica/ 

Descrição do Exercício 

Critérios de Êxito 
Minutagem 

90’ 

Inicial 

Escala de 

Fá M 

 

 
 

Aquecimento 

da 

embocadura 

 

 
 

Os alunos tocam a Escala 

de Fá Maior em 

semibreves, mínimas, 

semínimas e colcheias 

com diferentes 

andamentos e dinâmicas 

Os alunos 

deverão 

conseguir 

executar a escala 

com os ritmos 

pedidos e nos 

diferentes 

andamentos e 

dinâmicas 

20’ 

Afinação Afinar todos 

os 

Os alunos afinam os seus 

instrumentos; as 

Os alunos devem 

tentar ser 
15’ 
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instrumentos 

da orquestra 

por naipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

madeiras afinam com lá 

de efeito real e os metais 

com sib de efeito real; 

afinam pela seguinte 

ordem: clarinetes, flautas 

saxofones, trompa, 

trompetes, trombones e 

eufónios. Caso seja 

necessário, a professora 

deve ajudar na afinação. 

autónomos na 

afinação do 

instrumento, 

sem que a 

professora os 

ajude. 

Fundamental 

Obra New 

World 

Symphony 

Trabalhar 

secções da 

obra por 

naipes 
 

A professora trabalhará 

as secções melódicas e de 

acompanhamento com os 

diferentes naipes, 

evidenciando não só as 

questões técnicas do 

instrumento, como 

também as acentuações e 

as dinâmicas 

Os alunos 

deverão tocar as 

secções da obra 

consoante o 

trabalho 

realizado pela 

professora 

 

40’ 

Final e 

Avaliação 

Obra New 

World 

Symphony 
 

Tocar a obra 

no seu todo 

Os alunos tocarão a obra 

do início ao fim, 

obedecendo às 

acentuações e dinâmicas 

trabalhadas 

anteriormente. No fim, a 

professora trabalhará as 

secções que não 

correrem como esperado. 

Os alunos 

deverão 

conseguir tocar a 

obra de início ao 

fim, melhorando 

todos os aspetos 

trabalhados 

anteriormente 

15’ 

 

Tabela 6 - Planificação 2, Orquestra de Sopros. 

Plano de Aula 

Local: Conservatório de 

Guimarães 
Data: 23/04/2018 

Turma: Orquestra de Sopros (8º 

ano) 
Aula nº: 2 Conceito fundamental a desenvolver: New World Symphony 
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Exercícios Técnicos, Repertório (Orquestra de Sopros): Escala de Sib 

Maior; New World Symphony. 
Duração: 90’ 

Hora: 15:45h-

17:15h 

Objetivo da aula: Preparar a obra New World Symphony 

Sumário: Aquecimento com a Escala de Sib Maior; New World Symphony. 

 

Parte da Aula Conteúdo 
Objetivos 

Específicos 

Organização 

Metodológica/ 

Descrição do Exercício 

Critérios de Êxito 
Minutagem 

90’ 

Inicial 

Escala de 

Sib M 

 

 

 

 

 

 
 

Aquecimento 

da 

embocadura 

 

 

 

 
 

Os alunos tocam a Escala 

de Sib Maior com ritmos 

(2 mínimas para cada 

nota; mínima, 2 

semínimas) e diferentes 

andamentos e dinâmicas 
 

Os alunos 

deverão 

conseguir 

executar a escala 

com os ritmos 

pedidos e nos 

diferentes 

andamentos e 

dinâmicas 

20’ 

Afinação 

 

 

 

 

Afinar todos 

os 

instrumentos 

da orquestra 

por naipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos afinam os seus 

instrumentos; as 

madeiras afinam com lá 

de efeito real e os metais 

com sib de efeito real; 

afinam pela seguinte 

ordem: clarinetes, flautas 

saxofones, trompa, 

trompetes, trombones e 

eufónios. Caso seja 

necessário, a professora 

deve ajudar na afinação. 

Os alunos devem 

tentar ser 

autónomos na 

afinação do 

instrumento, 

sem que a 

professora os 

ajude. 

 

 

 

15’ 

Fundamental 

Obra New 

World 

Symphony  

 

Trabalhar 

secções da 

obra por 

naipes 

A professora trabalhará 

as secções melódicas e de 

acompanhamento com os 

diferentes naipes, 

Os alunos 

deverão tocar as 

secções da obra 

consoante o 

 

40’ 
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evidenciando não só as 

questões técnicas do 

instrumento, como 

também as acentuações e 

as dinâmicas 

trabalho 

realizado pela 

professora 

Final e 

Avaliação 

Obra New 

World 

Symphony  
 

Tocar a obra 

no seu todo 

Os alunos tocarão a obra 

do início ao fim, 

obedecendo às 

acentuações e dinâmicas 

trabalhadas 

anteriormente. No fim, a 

professora trabalhará as 

secções que não 

correrem como esperado 

Os alunos 

deverão 

conseguir tocar a 

obra de início ao 

fim, melhorando 

todos os aspetos 

trabalhados 

anteriormente 

15’ 

 

Tabela 7 - Planificação 3, Orquestra de Sopros. 

Plano de Aula 

Local: Conservatório de 

Guimarães 
Data: 30/04/2018 

Turma: Orquestra de Sopros (8º 

ano) 
Aula nº: 3 Conceito fundamental a desenvolver: New World Symphony 
Exercícios Técnicos, Repertório (Orquestra de Sopros): Escalas de Sib 

Maior e Sib Cromática; New World Symphony. 
Duração: 90’ 

Hora: 15:45h-

17:15h 

Objetivo da aula: Preparar a obra New World Symphony 

Sumário: Aquecimento com as Escalas de Sib Maior e Sib Cromática; New World Symphony. 

 

Parte da Aula Conteúdo 
Objetivos 

Específicos 

Organização 

Metodológica/ 

Descrição do Exercício 

Critérios de Êxito 
Minutagem 

90’ 
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Inicial 

Escalas de 

Sib Maior e 

Sib 

Cromática 

 

 

 

 
 

Aquecimento 

da 

embocadura 

 

 

 

 
 

Os alunos tocam a Escala 

de Sib Maior com ritmos 

(2 mínimas; 4 semínimas, 

sendo a 3ª e 4ª curtas) e a 

Escala de Sib Cromática 

também com ritmos (8 

colcheias; 16 

semicolcheias) em 

diferentes andamentos e 

dinâmicas 

Os alunos 

deverão 

conseguir 

executar a escala 

com os ritmos 

pedidos e nos 

diferentes 

andamentos e 

dinâmicas 

20’ 

Afinação Afinar todos 

os 

instrumentos 

da orquestra 

por naipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos afinam os seus 

instrumentos; as 

madeiras afinam com lá 

de efeito real e os metais 

com sib de efeito real; 

afinam pela seguinte 

ordem: clarinetes, flautas 

saxofones, trompa, 

trompetes, trombones e 

eufónios. Caso seja 

necessário, a professora 

deve ajudar na afinação 

Os alunos devem 

tentar ser 

autónomos na 

afinação do 

instrumento, 

sem que a 

professora os 

ajude 

 

 

15’ 

Fundamental 

Obra New 

World 

Symphony  

 

 

 

 

 

 
 

Trabalhar 

secções da 

obra por 

naipes 

A professora trabalhará 

as secções melódicas e de 

acompanhamento com 

os diferentes naipes, 

evidenciando não só as 

questões técnicas do 

instrumento, como 

também as acentuações e 

as dinâmicas 

Os alunos 

deverão tocar as 

secções da obra 

consoante o 

trabalho 

realizado pela 

professora 

 

40’ 
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Final e 

Avaliação 

Obra New 

World 

Symphony  
 

Tocar a obra 

no seu todo 

Os alunos tocarão a obra 

do início ao fim, 

obedecendo às 

acentuações e dinâmicas 

trabalhadas 

anteriormente. No fim, a 

professora trabalhará as 

secções que não 

correrem como esperado 

Os alunos 

deverão 

conseguir tocar a 

obra de início ao 

fim, melhorando 

todos os aspetos 

trabalhados 

anteriormente 

15’ 

 

Tabela 8 - Planificação 4, Orquestra de Sopros. 

Plano de Aula 

Local: Conservatório de 

Guimarães 
Data: 07/05/2018 

Turma: Orquestra de Sopros (8º 

ano) 
Aula nº: 4 Conceito fundamental a desenvolver: New World Symphony 
Exercícios Técnicos, Repertório (Orquestra de Sopros): Escalas de Fá 

Maior e Fá Cromática; New World Symphony. 
Duração: 90’ 

Hora: 15:45h-

17:15h 

Objetivo da aula: Preparar a obra New World Symphony 

Sumário: Aquecimento com as Escalas de Fá Maior e Fá Cromática; New World Symphony. 

 

Parte da Aula Conteúdo 
Objetivos 

Específicos 

Organização 

Metodológica/ 

Descrição do Exercício 

Critérios de Êxito 
Minutagem 

90’ 

Inicial 

Escalas de 

Fá Maior e 

Fá 

Cromática 

 

 

 

 
 

Aquecimento 

da 

embocadura 

 

 

 

 

 
 

Os alunos tocam as 

Escalas de Fá Maior e Fá 

Cromática com variados 

ritmos e em diferentes 

andamentos e dinâmicas 

Os alunos 

deverão 

conseguir 

executar a escala 

com os ritmos 

pedidos e nos 

diferentes 

andamentos e 

dinâmicas 

20’ 
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Afinação Afinar todos 

os 

instrumentos 

da orquestra 

por naipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos afinam os seus 

instrumentos; as 

madeiras afinam com lá 

de efeito real e os metais 

com sib de efeito real; 

afinam pela seguinte 

ordem: clarinetes, flautas 

saxofones, trompa, 

trompetes, trombones e 

eufónios. Caso seja 

necessário, a professora 

deve ajudar na afinação 

Os alunos devem 

tentar ser 

autónomos na 

afinação do 

instrumento, 

sem que a 

professora os 

ajude 

15’ 

Fundamental 

Obra New 

World 

Symphony  

 

 

 

 

 
 

Trabalhar 

secções da 

obra por 

naipes 
 

A professora trabalhará 

as secções melódicas e de 

acompanhamento com 

os diferentes naipes, 

evidenciando não só as 

questões técnicas do 

instrumento, como 

também as acentuações e 

as dinâmicas 

Os alunos 

deverão tocar as 

secções da obra 

consoante o 

trabalho 

realizado pela 

professora 

 

40’ 

Final e 

Avaliação 

Obra New 

World 

Symphony  
 

Tocar a obra 

no seu todo 

Os alunos tocarão a obra 

do início ao fim, 

obedecendo às 

acentuações e dinâmicas 

trabalhadas 

anteriormente. No fim, a 

professora trabalhará as 

secções que não 

correrem como esperado 

Os alunos 

deverão 

conseguir tocar a 

obra de início ao 

fim, melhorando 

todos os aspetos 

trabalhados 

anteriormente 

15’ 
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Tabela 9 - Planificação 5, Orquestra de Sopros. 

Plano de Aula 

Local: Conservatório de 

Guimarães 
Data: 14/05/2018 

Turma: Orquestra de Sopros (8º 

ano) 
Aula nº: 5 Conceito fundamental a desenvolver: New World Symphony 
Exercícios Técnicos, Repertório (Orquestra de Sopros): Escalas de Sib 

Maior e Sib Cromática; New World Symphony. 
Duração: 90’ 

Hora: 15:45h-

17:15h 

Objetivo da aula: Preparar a obra New World Symphony 

Sumário: Aquecimento com as Escalas de Sib Maior e Sib Cromática; New World Symphony. 

 

Parte da Aula Conteúdo 
Objetivos 

Específicos 

Organização 

Metodológica/ 

Descrição do Exercício 

Critérios de Êxito 
Minutagem 

90’ 

Inicial 

Escalas de 

Sib Maior e 

Sib 

Cromática 

 

 

 

 
 

Aquecimento 

da 

embocadura 

 

 

 
 

Os alunos tocam as 

Escalas de Sib Maior e Sib 

Cromática com variados 

ritmos e em diferentes 

andamentos e dinâmicas 

Os alunos 

deverão 

conseguir 

executar a escala 

com os ritmos 

pedidos e nos 

diferentes 

andamentos e 

dinâmicas 

20’ 

Afinação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afinar todos 

os 

instrumentos 

da orquestra 

por naipes 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos afinam os seus 

instrumentos; as 

madeiras afinam com lá 

de efeito real e os metais 

com sib de efeito real; 

afinam pela seguinte 

ordem: clarinetes, flautas 

saxofones, trompa, 

trompetes, trombones e 

eufónios. Caso seja 

necessário, a professora 

deve ajudar na afinação 

Os alunos devem 

tentar ser 

autónomos na 

afinação do 

instrumento, 

sem que a 

professora os 

ajude 

15’ 
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Fundamental 

Obra New 

World 

Symphony  

 

 

 

 

 

 
 

Trabalhar 

secções da 

obra por 

naipes 

A professora trabalhará 

as secções melódicas e de 

acompanhamento com 

os diferentes naipes, 

evidenciando não só as 

questões técnicas do 

instrumento, como 

também as acentuações e 

as dinâmicas 

Os alunos 

deverão tocar as 

secções da obra 

consoante o 

trabalho 

realizado pela 

professora 

 

40’ 

Final e 

Avaliação 

Obra New 

World 

Symphony  

 

 

 
 

Tocar a obra 

no seu todo 

 

 
 

Os alunos tocarão a obra 

do início ao fim, 

obedecendo às 

acentuações e dinâmicas 

trabalhadas 

anteriormente. No fim, a 

professora trabalhará as 

secções que não 

correrem como esperado 

Os alunos 

deverão 

conseguir tocar a 

obra de início ao 

fim, melhorando 

todos os aspetos 

trabalhados 

anteriormente 

15’ 

 

 As cinco aulas de Orquestra de Sopros foram organizadas com a mesma estrutura: na 

primeira parte, 20 minutos de aquecimento com uma ou mais escalas e 15 minutos de 

afinação por naipes; na segunda parte, 40 minutos de trabalho da obra “New World 

Symphony” de Dvorak; no final, 15 minutos para tocar a obra completa e trabalhar as secções 

mais problemáticas. 

 As escalas trabalhadas durante as aulas foram Sib Maior, Sib Cromática, Fá Maior e Fá 

Cromática. Estas escalas eram trabalhadas sempre com diferentes ritmos, dinâmicas e 

andamentos. Assim, os alunos teriam que estar sempre atentos ao gesto da professora 

estagiária. A afinação era realizada por naipes, desde o mais agudo até ao mais grave e os 

alunos deveriam ser o mais autónomo possíveis. 
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 A professora estagiária, no trabalho da obra, evidenciava as partes melódicas e de 

acompanhamento nos diferentes naipes, não esquecendo também da importância das 

questões técnicas de cada instrumento e das dinâmicas. 

 No fim da aula, os alunos tocavam a obra de início ao fim e caso algumas secções não 

corressem tão bem, teriam que ser novamente trabalhadas com a ajuda da professora 

estagiária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Depois da realização do projeto de intervenção e de forma a complementar a temática 

em investigação, foram realizados questionários com o objetivo não só de compreender o 

impacto dos excertos orquestrais simplificados nas alunas, como também saber a opinião de 

docentes de Flauta Transversal sobre a sua criação. Deste modo, apresento de seguida os dois 

questionários. 

4.1 Inquérito nº 1  

 Este inquérito destinou-se às alunas do 5º ano de escolaridade (1º grau) do 

Conservatório de Guimarães e teve como propósito entender a reação das alunas aos Excertos 

Orquestrais Simplificados nas aulas de Flauta Transversal relativas a este projeto de 

intervenção. Assim, a partir de uma escala de 1 a 5 em que 1 representava “Nada” e 5 

representava “Muito”, as alunas teriam de avaliar o interesse, dificuldade e capacidade 

relativos aos Excertos Orquestrais Simplificados. 

 

1. Como classificas o interesse pelas aulas de Excertos Orquestrais Simplificados? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como se pode observar na figura 8 (Gráfico 1) acima apresentada, as três alunas inquiridas 

acharam as aulas de Excertos Orquestrais Simplificados muito interessantes. 

 

 

 

 

 

0%0%0%0%

100%

1 2 3 4 5

Figura 8 - Representação dos Resultados 
obtidos na Pergunta 1. 
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2. Como classificas a dificuldade do Excerto Orquestral Simplificado que te foi atribuído? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Na segunda questão, como se pode observar na figura 9 (Gráfico 2), uma aluna 

considerou o seu Excerto Orquestral Simplificado de dificuldade média (grau de dificuldade 

3), enquanto que as outras duas alunas consideraram os seus Excertos, um pouco mais difíceis 

(grau de dificuldade 4). 

 

3. Como classificas a tua capacidade em tocar esse Excerto? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Como se pode verificar na figura 10 (Gráfico 3) acima apresentada, todas as alunas se 

sentiram com alguma capacidade (grau de capacidade 4) para tocar o seu Excerto.  

 

 

 

 

 

 

0%0%

33%

67%

0%

1 2 3 4 5

0%0%0%

100%

0%

1 2 3 4 5

Figura 9 - Representação dos Resultados 
obtidos na Pergunta 2. 

Figura 10 - Representação dos Resultados 
obtidos na Pergunta 3. 
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4. Como classificas o interesse em tocar o Excerto Orquestral Simplificado acompanhado 

pelo Excerto Orquestral tocado pela professora? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Como se pode verificar na figura 11 (Gráfico 4) acima apresentada, todas as alunas 

consideraram muito interessante a junção do Excerto Orquestral Simplificado, tocado por 

elas, com Excerto Orquestral Original, tocado pela professora. 

 

5. Como classificas o interesse pela informação dada acerca da Biografia do Compositor? 

5.1.  E acerca da Obra referente ao Excerto Orquestral? 

5.2.  E a pesquisa no Youtube? 

   

      5      5.1.               5.2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Como se pode observar na figura 13 (Gráfico 5), duas alunas mostram algum interesse 

(grau de interesse 4), enquanto que uma aluna apresenta muito interesse (grau de interesse 

5) pelas informações relativas à Biografia do Compositor. Na figura 14 (Gráfico 6), uma aluna 

apresenta muito interesse e as restantes algum interesse pela informação acerca da Obra. Na 

0%0%0%0%

100%

1 2 3 4 5

0%0%0%

67%

33%

1 2 3 4 5

0%0%0%

67%

33%

1 2 3 4 5

0%0%0%0%

100
%

1 2 3 4 5

Figura 11 - Representação dos Resultados 
obtidos na Pergunta 4. 

Figura 13 - Representação dos 
Resultados obtidos na 

Pergunta 5. 

Figura 14 - Representação dos 
Resultados obtidos na 

Pergunta 5.1. 

Figura 12 - Representação dos 
Resultados obtidos na 

Pergunta 5.2. 
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figura 15 (Gráfico 7), observa-se que as três alunas consideraram a pesquisa Youtube da Obra 

e Excertos Orquestrais muito interessante.  

 

6. A partir da aprendizagem destas aulas sentiste-te motivada para mais tarde seres 

flautista numa Orquestra Sinfónica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode confirmar na figura 15 (Gráfico 8) acima exibida, as alunas inquiridas 

sentem-se motivadas para mais tarde serem flautistas numa Orquestra Sinfónica. São 

referidas as seguintes justificações: 

 

• “Foi divertido tocar aquele excerto acompanhado pela professora e também 

divertido ir pesquisar no Youtube, porque me imaginava a tocar.”; 

• “Porque os excertos eram divertidos e também porque tocar com outra pessoa me 

motiva muito. Também fiquei com interesse para conhecimentos de outras 

músicas e também para conhecer mais músicos.”; 

• “Porque gosto muito de tocar flauta e ao ouvir outras pessoas a tocar, sinto mais 

vontade de tocar.”. 

4.2 Inquérito nº 2 

 Este inquérito foi dirigido a sessenta Professores de Flauta Transversal, sendo que 

foram obtidas apenas dezoito respostas. O inquérito teve como intuito compreender a 

opinião dos docentes acerca da criação de excertos orquestrais simplificados para o 2º ciclo 

do ensino básico (1º e 2º graus).  

 Dos professores inquiridos, nove mulheres e nove homens, a grande maioria tinha 

idade compreendida entre os quarenta e quarenta e nove anos (Perguntas 1 e 2). 

100%

0%

Sim Não

Figura 15 - Representação dos Resultados 
obtidos na Pergunta 6. 
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3 - Há quantos anos leciona Flauta Transversal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar na figura 16 (Gráfico 9) acima exposta, a grande maioria dos 

docentes de Flauta Transversal tem tempo de serviço entre um e nove anos e entre vinte e 

vinte e nove anos, respetivamente. 

 

4 - Quais os níveis de ensino que leciona? 

Como se pode observar na figura 17 (Gráfico 10) acima apresentada, os níveis de 

ensino mais lecionados são o 2º e 3º Ciclos, em segundo lugar estão o 1º Ciclo e Ensino 

Secundário bastante próximos dos níveis mais lecionados, e, em último lugar está o Ensino 

Superior. 

 

 

32%

21%

26%

16%

5%

1 - 9 anos 10 - 19 anos 20 - 29 anos 30 - 39 anos 40 - 49 anos

Figura 17 - Representação dos Resultados obtidos na Pergunta 4. 

Figura 16 - Representação dos Resultados obtidos na Pergunta 3. 
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5 - Aborda nas suas aulas Excertos Orquestrais? 

5.1 - Se sim, a partir de que nível de ensino? 

 

                                  5 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

    5.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar nas figuras 18 e 19 (Gráficos 11 e 12) acima exibidos, a grande 

maioria dos docentes aborda os Excertos Orquestrais nas suas aulas, sendo que isso se verifica 

maioritariamente no Ensino Secundário. 

 

 

 

 

Figura 18 - Representação dos Resultados obtidos na 
Pergunta 5. 

Figura 19 - Representação dos Resultados obtidos na Pergunta 5.1. 
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6 - Tem conhecimento de materiais didáticos que utilizem Excertos Orquestrais para 

níveis de Iniciação à Flauta Transversal?  

6.1 - Se sim, quais? 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Como se pode observar na figura 20 (Gráfico 12) acima apresentada, a maior parte dos 

professores não conhece materiais didáticos que utilizem Excertos Orquestrais para níveis de 

Iniciação à Flauta Transversal. Os restantes professores enumeram os seguintes materiais 

didáticos: 

• Trevor Wye, Peter Wastall, A Tune a Day; 

• Philipe Bernold, transposições de motivos orquestrais etc., várias coletâneas;  

• O livro 1, de sonoridade, de Trevor Wye; 

• O Método Suzuki. 

 

 7 - Qual a sua opinião acerca da criação de *Excertos Orquestrais Simplificados como 

ferramenta no Ensino da Flauta Transversal no 2º Ciclo do Ensino Básico (1º e 2º graus)? 

*Excertos Orquestrais Simplificados - Simplificação rítmica e melódica dos Excertos 

Orquestrais Originais. 

  

 No geral, as opiniões acerca da criação de Excertos Orquestrais Simplificados são 

bastante positivas. São referidas, por exemplo, as seguintes opiniões:  

 

Figura 20 - Representação dos Resultados obtidos na Pergunta 
6. 



 

48 

• Penso que será benéfico para o desenvolvimento dos alunos, tanto a nível técnico 

como musical. Apesar disso, ajuda no nosso conhecimento geral. Penso que será 

uma mais valia, sendo um pré-estudo e uma pré-preparação para mais tarde 

executar os excertos na íntegra; 

• Penso que seria muito bom, pois vai permitir aos jovens terem um conhecimento 

mais cedo do reportório orquestral e posteriormente vai ser mais fácil perceber 

esta temática; 

• Uma excelente primeira abordagem à música orquestral, um excelente desafio 

para os alunos e uma ferramenta pedagógica que fomenta uma excelente simbiose 

entre o aluno e o professor; 

• Acho excelente! Todos nós sabemos a importância dos excertos orquestrais na vida 

de um músico e do quanto estes ajudam na aproximação e no conhecimento mais 

profundo das grandes obras orquestrais, mas, ao mesmo tempo, todos nós 

também temos consciência da complexidade dos excertos existentes. Assim, a 

criação destes excertos orquestrais simplificados facilitaria em muito esta 

aproximação do mundo orquestral aos mais jovens ou a alunos de níveis mais 

básicos. 

 

 7.1 - Utilizaria esses *Excertos Orquestrais Simplificados como ferramenta de ensino 

nas suas aulas? 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 Como se pode verificar na figura 21 (Gráfico 13) acima exibida, 77,8 % dos professores 

utilizariam como ferramenta de ensino, os Excertos Orquestrais Simplificados, enquanto que 

22,2 % não o fariam. 

Figura 21 - Representação dos Resultados obtidos na 
Pergunta 7.1. 
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 8 - Acha que esta ferramenta de ensino traria vantagens no desenvolvimento musical 

do aluno? 

 8.1. - Se sim, enumere algumas vantagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Como se pode observar na figura 22 (Gráfico 14) acima apresentada, 88,9% dos 

professores reconhece vantagens na utilização desta ferramenta de ensino no 

desenvolvimento musical do aluno, enquanto que 11,1% não reconhece vantagens. Algumas 

vantagens enumeradas são: 

• Conhecimento de reportório;  

• Maior maturidade para posteriormente tocar o excerto na íntegra;  

• Ajuda no desenvolvimento técnico e musical; 

• Maior cultura musical e histórica; 

• Incrementa o interesse em ouvir música orquestral;  

• Fomenta a simplificação dos trechos musicais;  

• Permite um contacto mais prematuro com os solos mais pedidos nas provas para 

orquestra. 

 

 9 - Acha que esta ferramenta de ensino traria desvantagens no desenvolvimento 

musical do aluno? 

 9.1. - Se sim, enumere algumas desvantagens. 

 

 

Figura 22 - Representação dos Resultados obtidos na 
Pergunta 8. 
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Como se pode observar na figura 23 (Gráfico 15) acima apresentada, 38,9% dos 

professores reconhece desvantagens na utilização desta ferramenta de ensino no 

desenvolvimento musical do aluno, enquanto que 61,1% não reconhece desvantagens. Assim, 

são apresentadas as seguintes desvantagens: 

• Atrasar eventualmente o programa (para alunos mais pecos); 

• Teriam de ser mudados todos os programas pedagógicos;  

• Poderia revelar-se mais difícil a leitura e solfejo numa fase inicial. 

4.3 Discussão dos resultados 

 Ao longo da implementação do projeto de intervenção, foi percetível o aumento do 

interesse das alunas pelos excertos orquestrais. Apesar do grau de dificuldade exigido em cada 

excerto simplificado ser um pouco elevado para todas as alunas, devido às oitavas médias ou 

posições de notas musicais aprendidas no momento da intervenção, elas revelaram 

capacidade para a sua execução. Tornou-se mais interessante quando aliado ao excerto 

simplificado tocado pelas alunas, se juntou o excerto orquestral original tocado pela 

professora estagiária. Foi visível a motivação com que as alunas tocavam. 

 No Inquérito nº 1, as alunas acharam as aulas lecionadas pela professora estagiária 

muito interessantes, sendo que maioritariamente concordaram que os excertos simplificados 

eram um pouco difíceis, mas todas elas sentiram alguma capacidade em tocá-los. Na 

contextualização do excerto orquestral, a secção que as alunas reconheceram como muito 

interessante foi a pesquisa Youtube, enquanto que a Biografia do Compositor e a informação 

acerca da Obra foram consideradas com algum interesse na maioria. À questão “a partir das 

Figura 23 - Representação dos Resultados obtidos na Pergunta 
9. 
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aulas de Excertos Orquestrais sentiste-te motivada para mais tarde ser flautista numa 

Orquestra?”, todas as alunas responderam positivamente e a aluna A justificou “foi divertido 

tocar aquele excerto acompanhado pela professora e também divertido ir pesquisar no 

Youtube, porque me imaginava a tocar”. Esta afirmação revela o poder pedagógico e lúdico 

deste projeto, além disso, mostra também o estímulo que pode ser, trabalhar este tipo de 

simplificações nesta faixa etária, por suscitar nestas crianças, o gosto pela música orquestral.  

 A opinião dos docentes de Flauta Transversal também foi muito construtiva para 

este projeto de intervenção. A grande maioria dos professores começa a abordar os excertos 

orquestrais a partir do Ensino Secundário, visto os alunos terem nesse nível de ensino mais 

maturidade musical. Mas, com a criação de excertos orquestrais simplificados, os alunos 

poderiam conhecer e abordar mais precocemente o reportório orquestral. Houve opiniões 

muito positivas acerca da criação de excertos orquestrais simplificados. Um dos professores 

afirmou “será uma mais valia, sendo um pré-estudo e uma pré-preparação para mais tarde 

executar os excertos na íntegra”, outro referiu ser “uma excelente primeira abordagem à 

música orquestral, um excelente desafio para os alunos e uma ferramenta pedagógica que 

fomenta uma excelente simbiose entre o aluno e o professor”. Estas afirmações comprovam 

a variedade pedagógica que esta ferramenta pode ter quando utilizada no 2º Ciclo do Ensino 

Básico no curso de Ensino Artístico Especializado. Foram enumeradas algumas vantagens 

sobre a criação desta ferramenta de ensino, tais como “conhecimento do reportório”, “maior 

cultura musical e histórica” ou “incrementa o interesse em ouvir música orquestral”, assim 

como algumas desvantagens, tais como o atraso no cumprimento do programa ou ter de se 

alterar programas pedagógicos. Apesar das desvantagens maioritariamente relacionadas com 

o cumprimento de programas, seria importante não só usar esta ferramenta como pré-

preparação para mais tarde o aluno executar os excertos na íntegra como para aquisição de 

maior cultura musical e histórica, ou até mesmo estimular desde cedo o gosto pela música 

orquestral.  

 Em suma, foi notório o sucesso da implementação deste projeto de intervenção 

pedagógica. As alunas mostraram-se muito interessadas e acima de tudo divertiram-se ao 

tocar os seus excertos. É de facto uma ferramenta estimulante e original que pode melhorar 

o desenvolvimento musical do aluno. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A implementação do projeto de intervenção pedagógica teve o seu término em maio 

de 2018, tanto no contexto individual como no de grupo. Deste modo, exibem-se então as 

considerações finais como afirmação aos objetivos estipulados pelo projeto de intervenção. 

Como refere Oliveira et al. (2003), “o objetivo de toda análise de conteúdo é o de assinalar e 

classificar de maneira exaustiva e objetiva todas as unidades de sentido existentes no texto” 

(p. 6). 

 

 A prática de excertos orquestrais acontece geralmente a partir dos 9º anos (5º grau) 

ou Ensino Secundário (6º, 7º e 8º graus), sendo que em todo mundo ainda se dá bastante 

importância ao reportório para flauta e piano. Alguns alunos de flauta transversal entram no 

Ensino Superior com pouca maturidade no que se refere aos excertos orquestrais ou 

experiência em orquestra sinfónica. Assim, numa tentativa de melhorar a abordagem da 

temática em questão, pretende-se criar uma nova ferramenta no ensino da flauta transversal, 

os excertos orquestrais simplificados. A partir destes excertos orquestrais simplificados, os 

alunos do 2º ciclo do Ensino Básico do curso de Ensino Artístico Especializado deverão 

conhecer compositores, obras orquestrais e excertos orquestrais de flauta transversal, 

podendo ocorrer o desenvolvimento musical dos alunos, preparando-os física e mentalmente 

para mais tarde concorrerem a uma orquestra. 

 Deste modo, é de extrema relevância mencionar que as três alunas que participaram 

neste projeto de intervenção apresentaram durante a sua implementação, apesar de algumas 

dificuldades, uma excelente reação à experimentação dos excertos orquestrais simplificados 

que lhes foram atribuídos. Todas as alunas se sentiram capazes de tocar o seu excerto, embora 

o achassem difícil. Para elas, o mais interessante foi tocar o seu excerto acompanhado pelo 

excerto original tocado pela professora estagiária. Também consideraram interessante poder 

conhecer compositores e obras orquestrais, e, muito interessante realizar a pesquisa Youtube 

dos seus excertos. Para concluir, todas as alunas se sentiram motivadas para mais tarde serem 

flautistas numa orquestra sinfónica. A aluna B justificou “Porque os excertos eram divertidos 

e também porque tocar com outra pessoa me motiva muito. Também fiquei com interesse 

para conhecimentos de outras músicas e também para conhecer mais músicos”. 
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 A implementação deste projeto de intervenção foi limitada, devido ao número 

reduzido de alunas, ao escasso tempo em que se desenvolveu e ao facto de as alunas 

pertencerem apenas ao 5º ano de escolaridade (1º grau), não existindo oportunidade de 

experimentar as versões B e C com alunos do 6º ano (2º grau). Houve uma planificação de 

maneira a que a aprendizagem fosse precisa e especialmente motivadora, existindo assim um 

desenvolvimento musical do aluno. Esta abordagem pode ser não só o começo da criação de 

novas e originais ferramentas relacionadas com o estudo de excertos orquestrais, tanto na 

flauta transversal, como nos demais instrumentos da orquestra, assim como o modelo do que 

poderá ser um estudo mais alargado a realizar à posteriori.  

 Depois de uma análise mais profunda das conclusões e dados recolhidos na 

implementação deste projeto de intervenção, foi notório o sucesso da experimentação dos 

excertos orquestrais simplificados. Este acontecimento vem reforçar o quão importante se 

torna abordar a temática dos excertos orquestrais mais precocemente, pois além de 

proporcionar o desenvolvimento musical do aluno, pode ainda incutir ao aluno desde cedo o 

gosto pela música orquestral, tornando-o musicalmente mais culto.  

 Sendo um dos principais objetivos do projeto de intervenção, motivar os alunos para 

o mundo orquestral, tornando-os mais interessados pela orquestra sinfónica, pelo seu 

reportório, pelos compositores, pelas obras mais relevantes para o seu instrumento, a flauta 

transversal, foi imprescindível a realização de uma reflexão aprofundada e perspicaz, no 

sentido deste tema ser abordado naturalmente. 

 Como a abordagem de excertos orquestrais é geralmente feita quando o estudante de 

flauta transversal tem uma maior maturidade técnica e musical, este estudo pretende que os 

excertos orquestrais sejam abordados de uma forma mais prematura, tendo em conta a 

formação musical dos alunos e de maneira a que eles se sintam motivados e interessados pelo 

tema em questão. 

 Ao longo da implementação deste projeto de intervenção, foi visível o agrado com que 

as alunas tocavam o seu excerto orquestral simplificado acompanhado pelo excerto 

orquestral original executado pela professora estagiária. Esta ferramenta revelou ser um 

excelente ponto de partida para que este tema seja mais cedo abordado e desenvolvido, 

beneficiando o progresso musical do aluno, prático e teórico, na medida em que pode 

enriquecer o aluno culturalmente e torná-lo mais capaz para encarar desafios futuros, 

nomeadamente uma prova a uma orquestra. Um dos professores inquiridos refere: “Penso 
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que será benéfico para o desenvolvimento dos alunos, tanto a nível técnico como musical. 

Apesar disso, ajuda no nosso conhecimento geral. Penso que será uma mais valia, sendo um 

pré-estudo e uma pré-preparação para mais tarde executar os excertos na íntegra”. 

 Na intervenção pedagógica supervisionada na disciplina de Orquestra de sopros 

evidenciaram-se algumas melhorias, sendo estas relacionadas com a Afinação, Dinâmicas, 

Articulação e Equilíbrio de som entre os diversos naipes. O facto de o grupo trabalhar uma só 

obra ao pormenor, permitiu uma evolução significativa. 

 Em conclusão, o estágio profissional iniciado em outubro de 2017, sob a orientação do 

professor doutor Vítor Matos (professor supervisor), mostra um positivo balanço, tanto 

pessoal como profissional. Sendo uma temática da qual senti uma lacuna ao longo do meu 

percurso musical, foi desafiante ter a oportunidade de poder experimentá-la mais cedo no 

ensino da flauta transversal, no 2º ciclo do Ensino Básico do curso de Ensino Artístico 

Especializado. Deste modo, acabei por criar uma ferramenta que suscitou à conceção de um 

livro como complemento no ensino da flauta transversal.  Acredito que este estágio foi 

estimulante, melhorando assim a minha formação e experiência enquanto pedagoga. Assim, 

espero ter contribuído para o ensino da flauta transversal, abrindo novas portas para futuras 

investigações a partir do “Estudo de Excertos Orquestrais como ferramenta no Ensino de 

Flauta Transversal no 2º ciclo do Ensino Básico.” 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – PROGRAMA DE FLAUTA TRANSVERSAL DO CONSERVATÓRIO DE 

MÚSICA CALOUSTE GULBENKIAN DE BRAGA 
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ANEXO II – PROGRAMA DE FLAUTA TRANSVERSAL DO 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE AVEIRO CALOUSTE GULBENKIAN  
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ANEXO III – PROGRAMA DE FLAUTA TRANSVERSAL DO CONSERVATÓRIO 

DE GUIMARÃES 
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ANEXO IV – EXCERTOS ORQUESTRAIS DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA SUPERVISIONADA 

Pedro e o Lobo 

Sergei Prokofiev, Op. 67 

(1891-1953) 

 

• compositor do séc. XX; 

• nasceu na atual Ucrânia no dia 23 de abril de 1891; 

• mostrou muito cedo aptidões musicais para o piano e 

para a composição; 

• estudou no Conservatório de São Petersburgo, onde foi 

aluno de Rimsky-Korsakov, que o influenciou na sua 

carreira de compositor; 

• viajou pelo mundo em turnês; 

• algumas das suas principais obras musicais foram o 

bailado Romeu e Julieta, as óperas O Amor das Três 

Laranjas e Guerra e Paz, e para as crianças, Pedro e o 

Lobo;  

• faleceu no dia 5 de março de 1953 em Moscovo. 

 

 Pedro e o Lobo é uma história infantil contada através da música. Foi composta em 

1936 e tem como objetivo mostrar às crianças as diversas sonoridades dos instrumentos 

musicais. Assim, cada instrumento é representado por uma personagem: a flauta, pelo seu 

timbre agudo, é o pássaro; o oboé, pelo seu som nasalado, é o pato; o clarinete, pela sua melodia 

engenhosa, é o gato; o fagote, pelo seu timbre grave, é o avô; as trompas representam o lobo; 

os caçadores, pelos sons das suas espingardas, são representados pelos tímpanos; as cordas 

representam o herói da história, Pedro. 

 

 

 

 

 

 

Pedro e o Lobo Orquestra 

Flute excerpt Peter and the Wolf 
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Excerto Orquestral Original 

Professor 
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Excertos Orquestrais Simplificados 

Aluno 

 

A 
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C 
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Carnaval dos Animais – 10. Voliére (Aviário) 

Camille Saint-Saëns 

(1835-1921) 

 

• compositor francês, maestro, organista e pianista do 

Período Romântico; 

• nasceu em Paris a 9 de outubro de 1835; 

• menino-prodígio, apresentou-se em concerto com 

apenas dez anos de idade; 

• estudou no Conservatório de Paris e desempenhou o 

cargo de organista em várias igrejas francesas; 

• conheceu Franz Liszt em 1852, que teve uma forte 

influência nas suas composições; 

• as suas primeiras grandes obras foram as Sinfonias 1 e 

2 e a Ópera Sansão e Dalila; 

• como professor, influenciou compositores como 

Gabriel Fauré e Maurice Ravel; 

• em 1871 cofundou a Sociéte Nationale de Musique; 

• faleceu a 16 de dezembro de 1921 em Argel.  

  

 O Carnaval dos Animais é uma obra para dois pianos e orquestra e foi composta em 

fevereiro de 1886. Tem catorze andamentos, treze que descrevem as personagens e o Finale 

que representa o desfile dos personagens e os vários temas apresentados. O andamento dez, 

Aviário (Voliére), tem como intenção representar os pássaros em revoada, através da flauta que 

chilreia e das cordas e pianos que a acompanham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval des Animaux Camille Saint-Saëns 

Voliére flute Saint-Saëns 
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Excerto Orquestral Original 

Professor 
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Excertos Orquestrais Simplificados 

Aluno 
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Sinfonia nº4 em Fá menor – Scherzo 

Peter Ilyitch Tchaikovsky, Op. 36 

(1840-1893) 

• compositor romântico russo;  

• nasceu no dia 7 de maio de 1840;  

• com apenas cinco anos já tocava piano e aos sete 

já compunha; 

• em 1850 vai para São Petersburgo com a 

família, onde ingressa no curso de Direito; 

• o seu trabalho no Ministério da Justiça não o 

realizou, foi então que ingressou no 

Conservatório de São Petersburgo; 

• em 1866, é designado professor de Composição 

do Conservatório de Moscovo;  

• compôs diversas obras como sinfonias, concertos, óperas, bailados, música de câmara, 

entre outras; 

• faleceu no dia 6 de novembro de 1893 em São Petersburgo. 

 A Sinfonia nº 4 em Fá menor foi composta em 1877 e teve a sua estreia a 22 de 

fevereiro de 1878 em Moscovo. Foi dedicada à sua mecenas, Nadezhda von Meck. É 

composta por quatro andamentos: 1º - Andante sostenuto – Moderato con anima; 2º - 

Andantino in modo di canzona; 3º - Scherzo — Pizzicato ostinato; 4º - Finale — 

Allegro con fuoco. Esta obra é conhecida pelo seu 3º andamento, Scherzo, pois as 

cordas tocam apenas em pizzicato. 
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Excerto Orquestral Original 

Professor 
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Excertos Orquestrais Simplificados 
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ANEXO V – RESPOSTAS AO INQUÉRITO Nº1 
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ANEXO VI – RESPOSTAS AO INQUÉRITO Nº2 
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ANEXO VII – PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO VÍDEO-ÁUDIO 
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