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RESUMO 

O presente Relatório descreve um conjunto de atividades pedagógicas desenvolvidas 

durante o Estágio Profissional que integrou o Mestrado em Ensino de Música da Universidade 

do Minho e que se intitulou Uma abordagem jazzística ao currículo das Ciências Musicais no 

Conservatório de Música do Porto. As referidas práticas basearam-se no pensamento jazzístico 

e desenvolveram-se em duas turmas finalistas dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico de 

Formação Musical (FM - Grupo de Recrutamento M28) e a uma turma finalista de nível 

Secundário de História da Cultura e das Artes – História da Música (HM - Grupo de 

Recrutamento M30) no Conservatório de Música do Porto. A metodologia utilizada 

fundamentou-se nos princípios da investigação-ação e procurou, através da prática docente 

que contemplou, entre outras, a observação direta, a realização de fichas de trabalho e a 

elaboração de inquéritos, compreender a validade do pensamento divergente, associado à 

improvisação jazz na abordagem de conteúdos durante o processo ensino-aprendizagem das 

Ciências Musicais. O papel do professor centrou-se no estímulo de aprendizagens por via da 

descoberta, através de elementos de motivação que se apoiaram na resolução de problemas. 

Da análise aos instrumentos de recolha de dados, demonstramos que os alunos 

intervencionados construíram novo conhecimento que foi alcançado através de mecanismos 

de pensamento semelhantes aos de um improvisador de jazz, tal como nos demonstram as 

teorias de ensino construtivistas cujo principal objetivo é aprender a aprender. 
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ABSTRACT 

 

This Report explains a set of pedagogical activities developed during the Professional Internship 

that integrated the Master of Music Education of the University of Minho and which was 

entitled A jazz approach to the Musical Sciences curriculum in the Oporto Music Conservatory. 

These practices were based on the jazz thinking way and were developed into two Music 

Theory classes of the 6th and 9th grades, and one 12th grade class of History of the Culture 

and Arts - History of Music at the Oporto Music Conservatory. The methodology used was 

based on the principles of action-research and it was settled through the teaching practice that 

included, among others, direct assessment, worksheets evaluation and surveys analysis. These 

approaches sought to understand the divergent thinking power, associated with jazz 

improvisation, approaching contents during the teaching-learning process of those Musical 

Sciences classes. The teacher role was focused on learning through discovery strategies, 

introducing motivational elements and problem-solving techniques. Through the analysis of the 

data collection, it was demonstrated that the targeted students have constructed new 

knowledge that was achieved through similar mechanisms of thought to those of a jazz 

improviser, as proved by constructivist teaching theories whose main objective is learning to 

learn. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Renovou-se, desde os anos 60 [do século passado], um interesse pela 

improvisação de forma mais evidente no seio dos compositores contemporâneos, 

ainda que de forma pouco organizada: atonalidade livre, notação musical gráfica e 

manipulação arbitrária de aparelhos electrónicos que modulam o timbre dos 

instrumentos acústicos. O ressurgimento da improvisação, contudo, parece indicar um 

inegável desejo de restaurar a espontaneidade e a criatividade na música ocidental.

  

Bill Dobbins (1980: 40) 

 

O recurso a elementos jazzísticos foi uma prática, apesar de tímida, que se verificou 

em obras de compositores europeus desde o início do século XX. Claude Debussy (1862-

1918), e os seus seguidores impressionistas, foram pioneiros na exploração desse recurso. 

Porém, durante o próspero período da American way of life 1 o jazz, linguagem musical que se 

baseia essencialmente em técnicas de improvisação, assumiu um papel de entretenimento 

que, com características pouco valiosas, afastou o interesse dos compositores da denominada 

“música séria”. 

 O episódio atrás retratado por Bill Dobbins ocorreu em clima de plena Guerra Fria2. A 

presidência Kennedy 3 , consciente da importância das artes no ensino e do seu papel no  

desenvolvimento cultural dos indivíduos (Moon & Humphreys, 2010), desenvolveu um 

conjunto de iniciativas de apoio à educação, entre as quais se destacou a música. Destas 

experiências curriculares, no domínio do ensino, resultou o Manhattanville Music Curriculum 

Program, cujos pilares pedagógicos assentavam na música contemporânea (da década de 

1960). Ora, por contemporâneo entendiam-se não só as obras artísticas do meio erudito como 

                                                        
1 Época de prosperidade compreendida entre o final da 1.ª Guerra Mundial e o crash da bolsa de 1929 em que 
as democracias ocidentais, à procura de estabilidade, contraíram empréstimos financeiros avultados para 
resolverem os seus problemas económicos e sociais, sendo o principal credor os Estados Unidos da América. 
2 Denominação atribuída aos conflitos de ordem política, ideológica, militar, económica, etc. entre os EUA e a 
União Soviética que decorreram entre 1945 e 1991 
3 Período compreendido entre 1961 e 1963. 
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todas as manifestações de outras linguagens musicais de qualidade reconhecida. Inserimos 

neste contexto o jazz cuja década anterior a este acontecimento se definiu pela transição de 

uma linguagem anteriormente categorizada de música popular para as massas e que agora, 

nos anos cinquenta do século passado, passou a assumir um papel mais sério. Esta mudança 

despertou o interesse dos círculos intelectuais nos quais incluímos os compositores de música 

erudita. A simbiose de interesses entre o jazz e a “música séria” resultou na troca de 

elementos estilísticos em ambas as linguagens, patentes em inúmeras obras. Darius Milhaud 

(1892-1974), Igor Stravinsky (1882-1971), Aaron Copland (1900-1990), Leonard Bernstein 

(1918-1990), entre muitos outros, elevaram a fasquia da validade do jazz ao utilizá-lo como 

recurso nas suas obras. 

 À semelhança de um artífice que domina todo o conhecimento das suas técnicas, 

também um músico de jazz conhece muito bem os recursos necessários à construção de uma 

obra (musical). Por outro lado, um operário fabril é treinado para executar um determinado 

número de técnicas que desenvolve por repetição, sem compreender, na maioria das vezes, 

aquilo que está a criar. É desta metáfora, que problematiza a ausência de conhecimento e a 

valorização do domínio técnico, que partimos para expor a validade do pensamento jazzístico 

na formação de um músico completo. No projeto de intervenção supervisionada que aqui 

apresentamos, propusemos uma abordagem ao ensino de música baseada na construção de 

conhecimento utilizando os mesmos mecanismos de pensamento de um músico de jazz. 

Acreditamos que desta forma é possível formar um “artífice musical” técnica e culturalmente 

competente, capaz de criticar analiticamente o que ouve, com competências técnicas para 

interpretar e compor música. 

O jazz, enquanto linguagem viva que privilegia a improvisação, tem sido alvo de 

curiosidade e interesse por parte dos estudantes de música no território nacional. 

Consequentemente, verificamos que algumas estruturas de ensino oficial têm procurado 

responder a esta procura integrando nos seus currículos a vertente jazzística, nas quais 

incluímos o Conservatório de Música do Porto (CMP), instituição onde decorreu esta 

intervenção. Os processos que envolvem a formação de um improvisador, hoje materializados 

quase em exclusivo no ensino de jazz, têm motivado outras diversas áreas de conhecimento, 

nomeadamente as ciências sociais e humanas. O pensamento divergente do improvisador, 
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que se define pela busca de diversas soluções para o mesmo problema, e a sua metodologia 

de trabalho em grupo são características nas quais se fundam novos paradigmas de trabalho. 

No que respeita à organização de conteúdos deste relatório, estabelecemos uma 

divisão em três capítulos. No primeiro, que denominámos de Fundamentação Téorica, 

contextualiza-se a história jazz, os seus antecedentes e o seu valor enquanto ferramenta  

pedagógica. No segundo, Contexto e Plano Geral de Intervenção, aborda-se a rica história do 

CMP e o seu contributo na mudança e desenvolvimento cultural da sociedade portuense 

desde a sua fundação até aos nossos dias; descrevem-se as principais características das 

turmas de intervenção, analisam-se os currículos das Ciências Musicais e os recursos 

didáticos necessários à implementação da nossa metodologia. No último capítulo, 

Desenvolvimento e Avaliação da intervenção, são descritas as práticas pedagógicas realizadas 

à luz da questão “Haverá vantagens, no processo Ensino – Aprendizagem, em recorrer a uma 

abordagem jazzística nas Ciências Musicais?”, pergunta à qual iremos responder nas 

conclusões deste trabalho. 
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CAPI ́TULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1.  O papel da Improvisação ao longo da História da Música – breve 

apontamento 

 

Na História da Música Ocidental houve momentos em que, apesar da existência de 

notação musical, a improvisação revelou-se fundamental na criação. Por vezes os intérpretes 

introduziram as suas próprias ideias através de curtas ou longas ornamentações e noutras 

ocasiões foram os compositores que se socorreram da improvisação enquanto elemento 

indispensável, criando técnicas e estruturas baseadas nesta prática.  

Foi a partir do advento da litografia e da impressão em massa de música escrita, em 

meados do século XIX, que as práticas improvisativas entraram em declínio. Mais tarde, a 

velha europa iria fundar o Novo Mundo com força de trabalho africana. Foi a aculturação deste 

povo, que há muito praticava a improvisação, que ressuscitou uma prática quase esquecida 

no seio da música erudita. É neste ambiente que nasce o jazz, linguagem baseada em 

práticas de improvisação. 

O conceito 

Os teóricos são consensuais na definição do conceito: “criação de música no decurso 

da performance” (Randel, 2003: 406). Bruno Nettl, enquadra ainda na improvisação “a forma 

final de uma obra musical”, remetendo-nos para esta prática que era comum nas célebres 

cadências dos concertos dos períodos Clássico e Romântico (Nettl, 2002). Carl Czerny, um 

dos maiores pedagogos do século XIX, aluno de Beethoven e professor de Franz Liszt define a 

improvisação como a capacidade espontânea de interpretar material musical original ou 

emprestado de outras obras, de uma forma compreensiva e interessante (Berkowitz, 2010). O 

empréstimo de material musical referido por Czerny varia de acordo com o período, a época e 

é determinado por uma série de convenções ou regras implícitas ou, por outras palavras, da 

utilização de padrões adoptados por um determinado grupo cultural (Carbonell & Gimeno, 
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1991). A ação do improvisador depende do conhecimento desses padrões e da capacidade de 

os aplicar em tempo real. O termo improvisação pode designar, igualmente, a “actividade em 

si mesma e o seu produto” (Gainza, 1990: 13). 

Na Idade Média 

Ao longo da História do Ensino da Música, encontramos a improvisação em processos 

de aprendizagem que ocorreram de forma direta ou indireta. Indiretamente, esta prática terá 

sido importante no “refinamento” de melismas durante a aprendizagem do canto litúrgico, 

designadamente naquilo a que Nettl descreve de “elaboração ou ajustamento das obras” 

(Nettl, 2002). É necessário relembrar que, até a Idade Média, a prática musical era baseada 

em processos de improvisação porque o sistema de notação musical era bastante impreciso. 

A este propósito, Andérez e Sanchiz referem:  

“Desde a ornamentação melismática improvisada da palavra Aleluia pelos 

cantores na Idade Média (Jubilus) à cadência dos concertos solistas, podemos 

identificar muitos exemplos da presença de improvisação e música não escrita na 

[história da] música clássica” (Andérez & Sanchiz, 2017: 13).  

Os dois autores prosseguem acrescentando a ideia de que a improvisação era um 

processo que decorria da tradição oral.  

Nos tratados Musica Enchiriadis (primeiro) e Scolica Enchiriadis (segundo), editados 

no século X, são reunidas, pela primeira vez, regras para compor obras polifónicas usando 

intervalos de oitava, quinta e quartas paralelas, (Erickson, 2002) baseadas na perfeição 

intervalar sugerida por Pitágoras. A essas obras, os cantores adicionavam uma linha melódica 

que era improvisada durante a performance, numa melodia gregoriana. Posteriormente, são 

introduzidas técnicas de improvisação que incorporam harmonias de distância de terceira e 

sexta como o fauxbourdon (intervalo de terceira superior e quarta inferior em relação à voz 

principal) e o inglês discantus, popularizado desde o século XIII que, ao invés do organum 

paralelo, começou a valorizar o “movimento contrário” nas suas composições e improvisações 

(Knapp, 2003: 245).  

Foi também durante a Idade Média que se abordaram pela primeira vez técnicas de 

subdivisão rítmico-melódica que pretendiam “ensinar” o executante a improvisar, 
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apresentando-lhe sugestões que recorrem à subdivisão ou, por outras palavras, à diminuição 

rítmica de uma melodia dada. Johannem de Muris (1340) materializou estas técnicas no seu 

Ars Contrapuncti em que descreve o termo diminuição e os seus procedimentos (Fuller, 2003: 

242). As ideias de Murtis serão mais tarde (três séculos) recuperadas e exploradas. 

No Renascimento 

Tal como constatámos no período anterior, o desenvolvimento da polifonia haverá 

decorrido de práticas experimentais de improvisação harmónica. Por volta de 1550 a 

improvisação melódica surge com a introdução de embelezamentos ou longas passagens 

ornamentadas (coloraturas) (Jander & Harris, 2002) e a improvisação de temas e variações, 

especialmente escritos para instrumentos de tecla e alaúde.  

A propósito da música instrumental improvisada, destacam-se como pioneiros, no 

período do Renascimento, os tratados "Declaração de Instrumentos Musicais" de Juan 

Bermudo (1555),  a “Arte de tanger Fantasias” (1565) de Tomás de Santamaría e "Tratado de 

glosas" (1553) de Diego Ortiz. De facto a fantasia era a forma de improvisação por excelência 

e foi ela a responsável pelo desenvolvimento da arte da variação, fundamental na configuração 

da própria linguagem da música instrumental, afastando-se dos modelos vocais. Estas 

técnicas irão contribuir para o desenvolvimento de contraponto e para a consolidação do 

conceito de tonalidade. 

No período Barroco 

Se, nos períodos anteriores, as técnicas improvisativas decorriam de forma indireta, 

por outro lado, as técnicas de improvisação do período Barroco ensinavam-se de forma direta, 

do professor para o aluno, na prática do baixo contínuo ou em géneros como a fuga e a 

virtuosística toccata. Sweelinck, Frescobaldi, Buxtethude, Bach e Handel eram famosos 

improvisadores no órgão; Bach era frequentemente convidado para inaugurar os órgãos das 

catedrais alemãs nos quais passava horas a improvisar. 

As ideias de Murtis já atrás explanadas, influenciaram alguma literatura do período 

Barroco dedicada ao desenvolvimento da improvisação baseada em padrões. Podemos 

encontrar exemplos desses padrões nos livros ingleses The Division Viol (Simpson, 1665: 29) 

e The Division Flute (Walsh, 1706). Na verdade, estes manuais tinham como objetivo principal 
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ensinar o músico a improvisar: apresentavam uma frase melódica base, uma espécie de 

cantus firmus, (trad. ground) seguido de diversas variações (trad. divisions) que consistiam na 

subdivisão rítmica da melodia base. Durante o século XVII era frequente utilizar-se o verbo 

“partir” para indicar a técnica da divisão ou da diminuição. Estes dois recursos designam a 

improvisação de um contraponto rápido que se move sobre um cantus firmus mais lento.  

No que diz respeito à cultura musical popular europeia, destacamos as práticas 

improvisativas presentes na chaconne. Esta dança, muito comum em Espanha nos início do 

século XVII, parece ter origens populares e propagou-se fora da europa, aquando da 

descoberta do Novo Mundo (México). Não há manuscritos deste período contudo, referências 

de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo e outros escritores indicam que a chaconne era uma 

canção de dança associada a servos, escravos e ameríndios. Muitas vezes foi condenada 

pelos seus movimentos sugestivos e textos trocistas (da autoria do diabo) que não poupavam 

nem mesmo o clero. A chaconne era tradicionalmente acompanhada por guitarras, pandeiros 

e castanholas; uma das justificações etimológicas assenta no som das castanholas: “chac” 

(Randell, 2003: 406). Foi uma dança que rapidamente se estabeleceu como a mais popular 

de Espanha, ofuscando a sua mais velha (mas igualmente “imoral”) rival, a Zarabanda. As 

primeiras notações musicais de chaconnes, no entanto, terão ocorrido em Itália na forma de 

tablaturas escritas para o instrumento recém criado: a popular guitarra. Girolamo Montesardo 

publicou, a este respeito, a “Nuova Inventione d'intavolatura per sonare li balletti sopra la 

Chitarra Spagniuola” (Montesardo, 1606). O livro apresenta exemplos e exercícios 

pedagógicos em diversas tonalidades, com acompanhamento indicado na forma de tablatura e 

espaço para a improvisação melódica. 

 

No período Clássico 

É no período clássico que as cadências de concerto se assumem como um género 

improvisado no qual o solista recorre ao desenvolvimento temático, demonstrando uma boa 

técnica. As cadências de concerto improvisadas do período Clássico obedecem, geralmente, a 

uma progressão harmónica formada em cadencial seis-quatro, isto é, sobre a sequência I6
4
 – V 

– I. A orquestra, durante a harmonia dominante, fica em suspensão para que o solista 

improvise e quando este termina retoma à tónica. No entanto, à medida que a complexidade 
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temática dos concertos aumentou, a improvisação dos solistas tornava-se cada vez mais difícil. 

W. A. Mozart (1756-1791), por essa razão, escreveu cadências opcionais para os seus alunos 

e amigos. L. Van Beethoven (1770-1827) escrevia frequentemente cadências obrigatórias, 

como é disso exemplo o seu Concerto para piano n.º 5.  

Outro género de destaque no período Clássico que recorre a técnicas de improvisação 

é o tema e variações. Caracteriza-se pela modificação (variação) de um dado tema. As 

variações são condicionadas por diferentes técnicas: Joseph Haydn (1732-1809), no 3.º 

andamento do seu Quarteto de Cordas em Dó Maior Op. 76, recorre a uma variação de 

melodia constante, ou seja, repete a melodia do tema que distribui por várias vozes e 

reharmoniza; W. A. Mozart (1756-1791), no seu célebre Ah! Vous dirais-je Maman K.300e, 

recria o tema original elaborando de forma complexa novas linhas melódicas; outras técnicas 

como a variação fantasia ou variação sobre basso ostinato, eram válidas. O compositor 

austríaco Franz Schubert (1797-1828), terá adotado variações com harmonia constante, ao 

usar as suas próprias composições como temas. São disso exemplo o Quinteto para Piano em 

Lá, D.667 que inclui variações sobre o tema do lied A Truta D. 550.  

Alguns trabalhos menores de compositores clássicos serão certamente uma 

transcrição para a pauta de variações improvisadas, “compostas com pressa”. 

A técnica do tema e variações desempenhou, no decurso da história, um papel 

importante não só no desenvolvimento das linguagens musicais eruditas mas também 

contribuiu para a consolidação de outras expressões populares, nomeadamente no continente 

Asiático e Africano.  

No período Romântico 

“Até meados do século XIX a aprendizagem musical era vista como uma arte 

em que o conhecimento passava de geração em geração, pela transmissão oral. 

Nesta altura os compositores e os professores não separavam a componente técnica 

das outras competências musicais” (McPherson & Gabrielsson, 2002: 99).  

Gary McPherson e Alf Gabrielsson demonstram-nos que o principal objetivo do ensino 

de música até ao século XIX, altura em que se assistiu ao surgimento e proliferação da 

indústria de partituras, era desenvolver um músico completo, capaz de ouvir analiticamente, 
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interpretar e compor. Exercícios como escalas e arpejos serviam de meio para a aprendizagem 

do vocabulário comum da linguagem musical e quando determinadas passagens eram 

praticadas de forma isolada, tinham como objetivo o desenvolvimento de capacidades como a 

leitura à primeira vista, a improvisação e a composição. Os alunos de iniciação aprendiam 

essas passagens geralmente de ouvido, com pouco recurso à leitura de notação. Este 

processo envolvia uma rotina de aprendizagem de peças desconhecidas que eram tocadas por 

imitação, tendo como modelo o professor. O aluno interiorizava a música repetindo-a através 

do canto ou do instrumento. À medida que se desenvolvia este modelo, os estudantes eram 

encorajados a inventar as suas próprias passagens ou, por outras palavras, a improvisar, com 

o objetivo de fomentar a expressividade e a técnica necessária à linguagem musical do 

repertório estudado. Deduzimos, pois, que se verificava uma preocupação holística na 

formação do músico, procurando fortalecer as suas competências nos campos da análise 

musical, técnica interpretativa e criatividade. Nesta última componente, onde incluímos a 

improvisação, a valorização era notória. O essencial da cultura musical transmissível era 

constituído por regras fundamentais que deveriam ser profundamente assimiladas. Desta 

análise conclui-se que o músico, até meados do século XIX, era educado de forma a possuir o 

conhecimento de todos os processos que envolvem a prática musical.  

“Por volta de 1850 com o progresso da litografia e das máquinas de 

impressão, assistiu-se a uma produção em massa, relativamente barata, de 

partituras em grandes quantidades. Este acontecimento revolucionou a 

aprendizagem musical de forma bastante dramática: se anteriormente eram 

valorizadas as competências de interpretação, improvisação e composição, 

agora o ênfase passou a recair na técnica e na interpretação.” (McPherson & 

Gabrielsson, 2002: 100). 

 A revolução industrial e o fenómeno da litografia a ela associado permitiu a publicação 

e proliferação de música escrita. A edição de partituras e exercícios técnicos por parte dos 

compositores incitou o desuso da tradição oral, prática secular agora em vias de extinção. 

Assistia-se, então, a longos períodos de prática por parte dos instrumentistas no sentido de 

desenvolverem competências técnicas específicas.  

“Esta obsessão pela técnica começou a verificar-se entre os pianistas 

mas rapidamente se alargou a todos os instrumentistas da orquestra. Nos 
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finais do século XIX, os métodos de iniciação ao instrumento enfatizavam a 

técnica: escalas, ritmos, articulações e dedilhações, com pouco ou nenhum 

interesse melódico” (Schleuter, 1997). 

 O alerta de Stanley Schleuter, no que respeita às implicações da notação musical 

acessível a todos, encontra concordância em Jacques Handschin que menciona no seu artigo 

Eine alte Neumenschrift (Handschin, 1950), a notação é o sintoma do enfraquecimento do 

sentido musical, ou, por outras palavras, a degradação da memória e do conhecimento 

alargado. À memória musical, sempre fiel à tradição oral, impôs-se agora a notação. As 

consequências do surgimento da música escrita não se limitam àquelas já mencionadas. 

Graças à notação, deveu-se também a categorização dos músicos executantes, agora distintos 

dos criadores, acentuando uma especialização prejudicial à cultura musical colectiva (Idem). 

Esta divisão de tarefas a que os músicos foram sujeitos por imposição do enfraquecimento da 

transmissão oral da música, contribuiu para o declínio das práticas improvisativas que, na 

opinião de Violeta Gainza, tornaram o músico menos literado, menos criativo e expressivo: 

“Em qualquer idade um indivíduo deveria poder estabelecer contacto 

com o seu mundo sonoro interiorizado que constitui uma verdadeira 

linguagem em potência pronta para emergir e servir-lhe de veículo expressivo 

total. Esta ativação - e consequente reestruturação - do arquivo sonoro pessoal 

através do processo da expressão espontânea que remonta às primeiras 

expressões vocais da criança pequena, não deveria nunca interromper-se ao 

longo da vida do homem.” (Gainza, 1990: 13) 

De facto, a improvisação entrou em desuso a partir do período Romântico . Apenas 

compositores com inspiração clássica, dos quais destacamos o Alemão Johannes Brahms 

(1833-1897), continuaram a perpetuar técnicas com aquele recurso. 

É ainda interessante referir que, com a consolidação da notação musical, as figuras 

dos anjos músicos presentes na iconografia desapareceram e foram substituídas por 

executantes profissionais que agora leem partituras. 
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Em Portugal 

Em Portugal, João Domingos Bomtempo (1771-1842) seguia de perto a obra do seu 

colega e amigo Muzio Clementi (1752-1832). Por influência deste escreveu em 1816 

Elementos de Musica e Methodo de Tocar Piano Forte, com características idênticas ao 

Introduction to the Art of Playing on the Pianoforte que Clementi havia escrito em 1803. Da 

análise ao método de Bomtempo, João Espírito Santo conclui que: 

“A prática parece aqui avançar antes de ser consagrada por uma formulação 

teórica. Os prelúdios são uma espécie de demonstração da arte da improvisação em 

várias tonalidades e as lições constituem uma introdução ao contraponto. Esta linha 

didáctica liga-se ainda às obras destinadas ao cravo que ainda é referido, inclusive no 

título “Methodo de Tocar Cravo, ou Piano Forte” (presente apenas no interior da obra) 

(Santo, 2003: 58) 

É visível a preocupação do compositor Português em desenvolver competências 

técnicas. Porém, é igualmente notória a importância da arte do prelúdio que introduz ao 

intérprete os fundamentos para a improvisação. Ainda a propósito desta arte, Laura Ronái 

acrescenta:  

“Segundo  inúmeros  relatos  da  época [séc. XVIII],  era  comum  o  

intérprete  improvisar  um pequeno  trecho  antes  de  tocar  a  composição  

propriamente dita”; (...) “o costume  de acrescentar um Prelúdio antes da peça era de 

tal forma arraigado, que mesmo no final do Barroco, quando  a improvisação  já 

estava  caindo em  desuso, inúmeros compositores passaram a incorporar um 

Prelúdio aos andamentos das suas  peças. (Rónai, cit. Vergara, 2012).   

A autora descreve ainda a popularidade desta prática no século XX: “antes de 1940, 

pianistas como Schnabel e Kempf” (...) “preludiavam por alguns minutos, ao passar de uma 

peça para outra de tonalidade diferente.” (Idem)  
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1.2. O ressurgimento da Improvisação: a época do jazz 

 

“A Rampart Street em Nova Orleães era, no início do séc. XX, um 

desfile de Chineses, Irlandeses, Espanhóis, Crioulos, Franceses e Anglo- 

-saxónicos. A Rampart Street era a artéria mais barulhenta nesta capital do 

ruído, mesmo os funerais eram acompanhados com música e as festas eram 

constantes, para as quais tudo servia de pretexto.” (Guilleminault, 1959: 137) 

É no movimentado porto de Nova Orleães que assistimos, no início do século XX, a 

este caldeirão de raças e nacionalidades. Esta convivência multicultural foi um terreno fértil 

para o florescimento do jazz. Linguagem viva, o jazz resulta “do contacto do negro, em 

ambiente urbano, com as danças e os instrumentos da cultura branca predominante, fundidos 

com o património ancestral africano” (Chase, 1957: 74). 

 Localizada no sul dos Estados Unidos da América, Nova Orleães reunia uma grande 

quantidade de pessoas altamente reprimidas e segregadas, especialmente de raça negra. No 

intuito de controlar essa grande quantidade de pessoas, em especial as africanas, os grupos 

tribais de tambores “foram banidos por legislação específica” (Tirro, 1993). O único local em 

que esta legislação não vigorava era na Praça Congo, no bairro negro de Nova Orleães e foi 

aqui que os escravos se começaram a reunir para cantar, dançar e, mais importante, executar 

instrumentos de percussão como cabaças e muitos tambores diferentes, mantendo viva a 

tradição musical das suas tribos africanas. Foi essa tradição e herança que influenciou 

profundamente a música criada na época e, assim, terá influenciado a música jazzística inicial. 

Gunther Schuller, ao estudar as raízes do jazz, refere que “É o ritmo e a improvisação [do 

Jazz] que mais o distingue do resto da música ocidental e também o relaciona com as raízes 

africanas (Schuller, 1986).  

“No ano de 1619, o Sr. Smith comprou o primeiro lote de escravos 

importados de África: uma vintena de atletas com dentes brancos oriundos 

dos territórios que actualmente chamamos de Costa do Marfim. A estes 

seguiram-se muitos outros: 300.000 até 1808, data em que foi interdita a 

importação de escravos por lei Federal.” (Guilleminault, 1959: 140) 
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O episódio aqui descrito por Guilleminault, relata, em poucas palavras, a história da 

evolução da escravatura nos Estados Unidos da América. A descoberta do Novo Mundo 

impunha rápidas medidas para a fundação deste recente país. A solução encontrada passou 

pela exploração humana de centenas de milhar de indivíduos, provenientes de toda a África. A 

palavra jazz tem origem nos campos da cana de açúcar e do tabaco, na zona do Mississípi. A 

força de trabalho mal remunerada criava nestes trabalhadores baixas expectativas em relação 

ao futuro. Para aliviar esse sofrimento físico e psicológico, os escravos africanos 

acompanhavam, com o canto, o ritmo do trabalho nos campos de algodão, nas pedreiras ou 

na construção da ferrovia. É neste contexto de melancolia e expressão de desânimo que surge 

o Blues, estilo de origem popular no qual se alicerça o nascimento do jazz.  

Paralelamente às práticas musicais “profanas” que atrás descrevemos, os 

Missionários brancos ensinaram à população negra, pela evangelização, um número 

significativo de cânticos religiosos. A interpretação daquele povo “acrescentou a esta música 

religiosa diferentes acentuações rítmicas e outras características que contribuíram para o 

nascimento dos espirituais negros” (Guilleminault, 1959: 142). Relativamente às 

competências rítmicas do povo africano, Arthur Morris Jones, musicólogo inglês, completou 

um vasto estudo sobre as características da música africana, publicado em dois volumes no 

ano de 1959. As suas valiosas investigações explicam-nos que “os padrões e estruturas 

presentes no ritmo da música tribal africana são contrapontísticos e baseados em relações de 

tempo polimétricas e polirrítmicas”. O autor também concluiu, através de uma sólida escuta 

analítica, que “os ritmos usados eram baseados em princípios aditivos e improvisados dentro 

de um conjunto altamente complexo e rigoroso de regras musicais” (Jones, 1959). É a partir 

destes estudos que se justificam as acentuações rítmicas nos tempos fracos que encontramos 

no estalar de dedos dos músicos de jazz. A alusão a “regras musicais” indica-nos, também, 

que praticavam uma improvisação condicionada.  

Sendo um povo oprimido, os negros convertiam-se à religião e cantavam 

convictamente. Esta vontade, com que a população negra se entregava à música, é evidente 

num artigo de jornal da autoria do Reverendo John Wesley: 

“Forneci-lhes o mais que pude em livros. Eles gostam imensamente 

dos cânticos de [Isaac] Watts. E não posso deixar de observar que os negros, 

de todas as criaturas humanas que jamais conheci, são os que têm o ouvido 
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mais apurado para a música. A salmodia proporciona-lhes uma espécie de 

prazer estático; (...) E não há livros que eles aprendam mais depressa, ou que 

mais satisfação lhes dêem do que os utilizados nessa parte celestial do culto 

Divino.” (Wesley, J. cit. Chase, 1957: 72) 

Ainda em relação ao empréstimo de livros, o Reverendo descreve: 

“Todos os livros foram muito apreciados, porém nenhum mais do que 

os salmos e hinos que lhes permitiam [aos negros] satisfazer o seu gosto 

especial pela salmodia. Vários deles ficavam a noite inteira na cozinha e às 

vezes, quando eu despertava às duas ou três da madrugada, uma torrente de 

salmodia sacra inundava o meu quarto. Nesse exercício, alguns deles 

passavam toda a noite.” (Idem) 

Gilbert Chase (Chase, 1957), refere que, na aprendizagem da Salmodia, “cantava-se 

mais de ouvido do que por nota ou “regra”. A assembleia tinha liberdade para introduzir, nos 

cânticos, “apoggiaturas, grupetos ou ornamentos, assim como era admitido o uso do 

portamento de uma nota para outra ou o acréscimo de vozes em intervalos de quarta quinta e 

oitava.” O espaço para a experimentação musical aqui descrito, assemelha-se ao processo de 

“refinamento” descrito no capítulo anterior em relação ao uso de melismas, típicos do Canto 

Gregoriano. Contudo, estudos demonstram que a prática antifonal já era conhecida na África 

Ocidental, não sendo por isso exclusiva dos cânticos apresentados pelos evangelizadores. A 

este respeito, Richard Waterman (Waterman, 1952) estudou os fenómenos de aculturação no 

continente americano e debruçou-se sobre os padrões responsoriais do canto africano: 

“O Canto antifonal, no qual um solista canta frases que alternam com 

frases cantadas pelo coro, é conhecido em todo mundo. Em parte alguma, 

porém, é tão importante esta forma quanto em África, onde quase todos os 

cantos se constroem assim. Uma peculiaridade do canto responsorial africano 

é que a frase coral começa regularmente enquanto o solista ainda está a 

cantar. O solista, por sua vez, começa a sua frase antes que o coro termine. 

Explica-se muito simplesmente este fenómeno pela tradição musical africana, 

que dá primazia ao ritmo.” (Waterman, 1952 :214) 
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Ao compreendermos o fenómeno de aculturação musical, compreendemos também a 

génese do jazz e o seu percurso até à atualidade. A história desta linguagem musical encontra 

paralelismos na História da Música Ocidental que Pep Alsina e Frederic Sesé descrevem de 

uma forma muito interessante: 

“Os instrumentos musicais eram escassos apenas aqueles que o 

dinheiro, também escasso, poderia comprar (este estádio é comparável ao 

dos jograis e minestréis). Os espirituais (gospel songs) são os cantos que a 

população negra emprega à religião protestante, sem esquecer a inevitável 

aculturação aos estilos musicais africanos. Tal como na Idade Média, os 

espirituais também eram monódicos (gregoriano) e assiste-se, 

progressivamente, a uma incorporação de mais vozes (inícios da 

polifonia/Renascimento) (Alsina & Sesé, 1994: 107). 

 A música sincopada africana, executada com instrumentos da população branca 

como o piano, dá origem em 1870 ao ragtime. A impressão causada pelo ragtime deu origem 

ao seu nome: ragged time - tempo “esfarrapado” (Berendt, 1994: 18). É um estilo que deve 

as suas influências à música de salão das orquestras de dança europeia e às marchas das 

bandas militares (Michels, 2007: 539) 

Os escravos, de forma progressiva, começam-se a emancipar e a cobrar pelo seu 

trabalho; adquirem instrumentos e criam os seus próprios agrupamentos de música nos quais 

a improvisação e os aerofones de metal são os elementos principais (processo semelhante no 

período Barroco: supremacia do teclado; improvisação sob baixo-contínuo; primeiros conjuntos 

instrumentais). Curiosamente, entre 1900 e 1920, surge o estilo dixieland: são grupos 

instrumentais de população branca a interpretar música de negros.  

De 1920 a 1930 assiste-se em Chicago à união musical entre brancos e negros, 

visível em clubes, num ambiente castigado pela depressão (processo semelhante a 

refundação do Classicismo). 

Entre 1930 e 1940, o swing potencia a comercialização do jazz. As salas de baile os 

cinemas, a rádio, a indústria de partituras e discos, contribuíram para o aparecimento das big 

bands que reuniam grandes quantidades de músicos negros e brancos. Em muitos casos a 

música nem era tanto improvisada, no entanto não perdia o seu valor nem a sua essência 
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jazzística (É o “Romantismo do Jazz”: muitos instrumentistas, partitura para todos, arranjos, 

conquista do grande público, etc.). Na década seguinte, até 1950 os solistas das Big Bands 

encontravam-se em clubes para realizar sessões experimentais (É a ruptura: o Impressionismo 

e as reações ao Romantismo). 

O período seguinte, denominado bebop, reflete as tendências modernas abandonando 

progressivamente as tonalidades e a quadratura formal, em resposta à grande proliferação de 

músicos brancos no jazz. Esta segregação deveu-se ao facto da população negra se identificar 

culturalmente com o jazz, preferindo manter a população branca à parte.  

Seguindo as tendências modernas, entre 1950 e 1960, o cool jazz incorpora 

elementos do atonalismo, liberdade formal e descontinuidade rítmica (Processos idênticos aos 

de Schoenberg, Bartok e Stravinsky). 

Na década seguinte, assiste-se ao aparecimento do free jazz, que se caracteriza pela 

liberdade total. 

Em jeito de conclusão, o jazz é uma linguagem viva que se desenvolve de forma 

democrática e que evoluiu e continua a evoluir graças aos ouvidos atentos e à sistematização 

musical de técnicas improvisativas iniciadas por uma população que foi outrora segregada. De 

origens humildes, é hoje compartilhado em todos os estratos sociais. As sua filosofia incorpora 

princípios de igualdade e respeito, essenciais numa sociedade livre. 

1.3. A improvisação jazz Vs. técnica e criatividade na aprendizagem 

musical 

 

“O profissionalismo da técnica e os lampejos de agilidade são mais 

comuns e mais almejados que a pura força criativa, uma vez que a nossa 

sociedade continua a valorizar mais o virtuosismo do que o criador original.” 

(Nachmanovitch, 1990: 111)   

Como já referimos, o interesse pelo desenvolvimento de competências técnicas 

instrumentais ocorreu graças à conjugação de três fatores: a proliferação da música escrita, o 

surgimento de métodos de aprendizagem do instrumento e a categorização profissional dos 



 18 

músicos. A especialização, que passou agora a distinguir o executante e o compositor, retirou, 

ao primeiro, a responsabilidade de criar; ao segundo, a responsabilidade de tocar. A exigência 

técnica instrumental ocorreu, sobretudo, durante o período Romântico e verificou-se 

especialmente na literatura pianística, estendendo-se depois aos outros instrumentos da 

orquestra. O desenvolvimento organológico do piano também contribuiu para a execução de 

técnicas anteriormente impossíveis de realizar. O virtuosismo exigido para executar o difícil 

repertório Romântico, deu origem a obras musicais denominados estudos (études) cujo 

objetivo era explorar ou desenvolver determinados aspetos técnicos no instrumento. O grau de 

dificuldades técnicas da literatura pianística Romântica é de tal forma exigente que o intérprete 

(executante) passa uma parte considerável do seu tempo a estudar para as ultrapassar.  

A valorização do virtuosismo, associado à prática de exercícios, depende de cultura 

para cultura. Se é valorizada no mundo ocidental não é, por outro lado, tão relevante em 

determinadas regiões do mundo. Os músicos do norte da Índia, por exemplo, são avaliados 

primeiramente pela sua capacidade de improvisação, pelo equilíbrio sonoro que produzem ou, 

por outras palavras, pela sua criatividade. Os músicos mais bem-pagos e considerados da 

orquestra de gamelão de Java são aqueles que assumem a responsabilidade de manter os 

princípios criativos da improvisação colectiva, demonstrando mais importância do que os 

músicos virtuosos. Pelo contrário, em certas comunidades de índios do Norte da América, as 

práticas criativas inerentes à música improvisada são rejeitadas e até punidas. Já nas 

comunidades africanas sempre foi encorajada. (Randel, 2003: 406) 

A questão da técnica em detrimento da criatividade e da audição ativa, como já atrás 

foi referido, chamou a atenção de vários pedagogos que nos alertaram para este problema. 

Tobias Matthay, no seu método de ensino de piano Musical Interpretation Its Laws And 

Principles, And Their Application In Teaching And Performing, menciona: 

“O aluno médio tem a ideia fixa de que a prática de piano é um 

exercício de pura ginástica; [o aluno] vive na esperança de que a peça se irá 

“montar por ela própria”, sem a analisar a nível global: um mero exercício 

muscular.” (Matthay, 1913: 4) 
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 O autor defende que, na verdade, não existe nada mais prejudicial para o nosso 

desenvolvimento musical do que escutar sons sem realmente os ouvir. Matthay foi, de facto, 

um dos primeiros pedagogos a introduzir o conceito de audição interior.  

Ora, um exercício técnico abordado numa perspectiva muscular nunca irá desenvolver 

uma percepção auditiva consciente. Alerta-nos, por isso, para a necessidade de realizarmos 

uma audição ativa e que, sem esta prática constante de análise musical, estaremos a criar 

hábitos de laxismo em relação à música. Em concordância, Jamey Aebersold, reconhecido 

pedagogo de jazz, afirma: 

“A única razão para praticar exercícios é ganhar liberdade no 

instrumento, de forma a que possamos improvisar espontaneamente. A 

linguagem do jazz era originalmente aprendida de ouvido. A bibliografia 

destinada à aprendizagem da arte da improvisação é relativamente recente. 

Temos que ouvir música para a podermos tocar efetivamente.” (Aebersold, 

1992: 23) 

Na mesma linha de pensamento, Nachmanovitch declara:  

“(...) para criar é preciso ter técnica e libertar-se da técnica. Para isso 

precisamos de praticar até que a técnica se torne inconsciente. Se tivéssemos 

que pensar nos passos necessários para andar de bicicleta, cairíamos no 

chão. Parte da alquimia gerada pela prática é uma espécie de livre trânsito 

entre o consciente e o inconsciente.” (Nachmanovitch 1990: 75) 

A competência técnica é de facto um meio para colocarmos em prática, com maior 

grau de sucesso, a nossa criatividade. No ambiente atual em que a categorização dos músicos 

é manifesta, é importante não confundirmos o músico executante do músico intérprete. Se o 

primeiro é um mero técnico que descodifica códigos escritos transformando-os em som, o 

segundo apela a outras capacidades que ultrapassam os domínios da leitura e prática 

muscular, tal como nos indica Francisco Monteiro: 

“Apesar da execução musical ser um dos principais objectivos da 

interpretação musical, conferindo-lhe um vector essencialmente prático, a 

interpretação musical implica uma compreensão, uma reflexão, um 



 20 

conhecimento, um pensar as obras musicais nos seus mais variados 

aspectos.” (Monteiro, 1994) 

 Em Portugal, Augusto Machado, estreitamente ligado a João de Freitas Branco, foi 

responsável pela reforma do Conservatório Nacional em 1901. Num estudo realizado por 

Joaquim Carmelo Rosa, percebemos que essa reforma tinha como objetivo principal 

“contribuir activamente para a educação musical dos portugueses”, (...) “já que um país 

musical é um país convenientemente preparado para aceitar todas as lições do progresso para 

saber sentir e saber vibrar” (Ferreira & Cascudo, 2017: 407). A música como arte era vista 

por oposição à música enquanto técnica, citando para o efeito a voz autorizada de Vincent 

d’Indy: “A arte musical não pode ser uma profissão; tocar bem um instrumento ou escrever 

corretamente uma Cantata ou uma Fuga, não é bastante para ser músico, para ser artista.” 

(Idem) 

 De facto, a inteligência auditiva (compreensão), tal como nos define Edgar Willems no 

segundo volume da sua obra L’Oreille Musicale, é uma das três componentes que definem um 

“bom ouvido”, complementada pela sensibilidade (recepção) e a afectividade (implica uma 

sensação e uma reação) (Willems, 1985). Estas três componentes ocorrem apenas numa 

dimensão analítica e pedagógica, isto é, na prática o músico sintetiza estas três funções. Para 

este pedagogo, o desenvolvimento destes três tipos de audição procura alcançar no músico 

um ouvido completo, sobretudo por via da audição interior. No final de um longo trabalho de 

educação regulada pelo professor, o estudante, gradualmente, adquiriu conhecimento sobre  

todos os elementos constitutivos da música e o seu ouvido deverá conseguir adaptar-se a 

todas as situações. 

No campo da Formação Musical, os ideais racionalistas do século XIX impulsionaram 

todos os métodos de solfejo, valorizando a criatividade do indivíduo. As correntes pedagógicas 

passaram a basear-se na atividade do aluno e na acessibilidade da aprendizagem de música a 

todos. Até esta altura, “a Formação Musical era, essencialmente, de carácter repetitivo e 

técnico” (Palheiros, 1999). Ainda a este respeito, Fátima Pedroso (2003) recorda-nos a 

necessidade de relembrar os princípios racionalistas e“formar musicalmente”com base na 

compreensão auditiva e inteligente da música, de forma a“ (… ) adquirir uma literacia 

musical alargada que permita não só ler [música] mas sobretudo compreender e interpretar 

com sentido crítico o que se ouve e o que se produz.” Da mesma opinião, Edwin Elias Gordon, 
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notável investigador e autor da reconhecida Teoria de Aprendizagem Musical,  relata-nos a sua 

própria aprendizagem de contrabaixo:  

“Eu deveria sentir-me satisfeito porque aprendia bem aquilo que o 

professor me ensinava. No entanto, preocupava-me porque não conseguia 

compreender o som que saía do meu instrumento.” (Gordon, 1991: 6) 

 É, aliás, esta preocupação que suporta as bases téoricas da filosofia de Gordon e do 

seu inovador conceito de audiação: a capacidade de compreender um som mesmo que ele 

não esteja fisicamente presente (Gordon, 2000). 

 A competência descrita por Gordon decorre, em primeiro lugar, da análise auditiva de 

uma obra. Carl Dahlhaus (1983), musicólogo e investigador, vai mais longe promovendo a 

ideia de que as obras musicais não se devem encerrar na sua análise mas devem ser 

contextualizadas de forma sócio-histórico-cultural. É nesta reflexão que demonstramos a 

importância do professor de História da Música enquanto agente cultural que articula e 

contextualiza o conhecimento musical. O investigador brasileiro Leonardo Tramontina (2011: 

142) conclui, no seu estudo sobre a didática da História da Música nos Estados Unidos da 

América, que os instrumentistas, demasiado obcecados pela técnica, revelam alguma 

relutância em relação à musicologia histórica, apontando como principais razões a “carência 

de elementos de apoio e interesse” e a “não pretensão em seguir estudos musicológicos”. Ora, 

o apoio e o interesse que a disciplina de História da Música desperta nos intérpretes será nulo 

se estes não forem estimulados a compreender o que tocam, isto é, a entenderem os recursos 

estilísticos que marcaram os diferentes períodos da História da Música Ocidental, o seu 

contexto no tempo e no espaço. O desinteresse que nos é alertado por Tramontina poderá ter 

consequências graves na formação de músicos intérpretes, uma vez que estes aspirantes 

manifestam comportamentos de distanciamento em relação ao saber. Manuel Carlos Brito, a 

propósito deste assunto refere: “(...) a História da Música tem surgido como uma disciplina 

acessória no conjunto dos estudos musicais, destinada, talvez, a dar aos alunos um vago 

panorama histórico da arte que estudam, à margem de qualquer consideração de ordem 

prática. (...)”. O autor prossegue: “(...) o contacto íntimo com o mundo da música prática é 

uma das exigências fundamentais da investigação em história da música”. (Brito, 1986: 23). A 

menos que desejemos esquecer setecentos anos de história musical e dedicarmo-nos apenas 

à música do presente, não é possível entender o próprio presente se não compreendermos o 
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passado. É, aliás, o passado que impulsiona as técnicas de composição, os estilos, a 

linguagem musical, a função da música e o lugar dos músicos na sociedade. O estudo desse 

passado e desse presente inclui, já hoje, o contacto com outras culturas que originaram o 

estudo de novas linguagens como é o exemplo do jazz.  

 O ensino marcado por processos altamente técnicos e racionais que resultam de 

decisões políticas muito burocráticas despertou a preocupação dos especialistas em Ciências 

da Educação. Licínio Lima, no seu artigo Sobre a educação cultural e ético-política dos 

professores (Lima, 2016), debruça-se sobre a problemática do ensino mecânico, altamente 

técnico, anunciado pela primeira vez na obra Didáctica Magna 4. Lima confronta as ideias de 

Gramsci (1971) que defende um Estado-educador com as de Paulo Freire (1975) que 

promove uma pedagogia dialogante. Apesar de diferentes, ambas as visões defendem que o 

estudo é um trabalho difícil que exige disciplina e criatividade. Freire acentua a falta de 

criatividade e ingenuidade como resultado de uma “educação bancária” que apenas promove 

a formação de “consumidores” e não de sujeitos. (Freire, 1975) 

 Para o senso comum, a criatividade é a capacidade de produção do artista, do 

descobridor e do inventor que se manifesta pela originalidade inventiva. É também a faculdade 

de encontrar soluções diferentes e originais face a novas situações. No campo musical, a 

originalidade inventiva tem suportado o paradigma que rege as pedagogias ativas do ensino de 

música desde o início do século XX. Para além da criatividade, este modelo apresenta como 

elemento comum o conceito de audição interior, defendido por Kodály, Willems, e Orff ou o já 

referenciado Matthay. Dalcroze, o pioneiro dos métodos ativos de educação musical, alia à 

escuta consciente o termo eurritmia, promovendo o ensino de música associado ao 

movimento corporal. Mais recentemente, Paynter, Schafer, Swanwick ou Gordon apresentam-

nos teorias que não são mais do que atualizações das ideias apresentadas pelos primeiros. 

John Paynter e Murray Schafer valorizam o trabalho da composição como base para a 

educação musical nas escolas, cujo principal objetivo é o desenvolvimento da criatividade 

através da exploração e organização de qualquer material sonoro. Paynter “argumenta a favor 

da criatividade como a base para o currículo de música nas escolas e sustenta esta concepção 

afirmando que a música é uma arte criativa em todas as suas formas, ou seja, na sua 

                                                        
4 Obra do século XVII escrita por Comenius com o subtítulo Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. 
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composição (inventar), execução (interpretar) e audição (refazer a música dentro de nós 

mesmos)” (Aston, Blake, Burnard, Mateiro e Palheiros, 2010: 9). O próprio autor deixa espaço 

para a criatividade dos educadores uma vez que não nos apresenta nenhum método de 

ensino de música, apenas uma perspetiva. A proposta de Paynter promoveu a criação de 

“oficinas de músicas”: espaços que agregam a experimentação dos elementos sonoros, a 

improvisação e a criação na sala de aula. Esta pedagogia, centrada no aluno e no grupo, 

valoriza a vivência musical antes de se apresentarem quaisquer conceitos teóricos. Em 

concordância, Keith Swanick afirma que o papel do professor passou a ser o de “estimular, 

questionar e aconselhar, ao invés de mostrar e dizer” (Swanwick, 1993: 25). Na mesma linha 

de pedagogias ativas, Carl Orff deu relevância à participação efetiva do aluno em atividades de 

prática vocal e instrumental, treino auditivo, movimento e improvisação. Este pedagogo 

defendeu sempre a prática antes da teoria, não valorizando muito esta última. As metas de 

Orff passam por vivenciar, fazer música em grupo, permitindo ao aluno criar as suas próprias 

manifestações sonoras e consciencializar-se do processo de tocar e cantar em conjunto 

(Chosky, Abranson, e Gillepie, 1986). Não podemos deixar de referir, a respeito da valorização 

da composição em sala de aula, o Manhattanville Music Curriculum Program (MMCP), uma 

reforma do ensino de música pensada nos Estados Unidos da América nos anos sessenta do 

século passado que se baseava “no que a música é e naquilo que os músicos fazem” (Moon 

& Humphreys, 2010: 75). O MMCP surgiu em plena Guerra Fria, num período em que a 

“educação passou a ser encarada como vital para a sobrevivência da nação” e foi, por isso, 

uma aposta do Governo Americano (Idem). O MMCP era constituído por um grupo científico de 

investigadores, nos quais destacamos Edwin Gordon, que construíram um currículo musical 

de raiz, fruto de várias revisões, focado em atividades de composição na sala de aula que 

atendiam às teorias de desenvolvimento em espiral propostas por Jerome Bruner (ibidem). Os 

alunos avaliados por esta metodologia deveriam conseguir responder a três problemas nas 

seguintes formas: analiticamente – “O que estamos a ouvir?”, com juízo de valor – “Esta 

componente foi usada de forma apropriada?” e criativamente – “Quais são as possibilidades 

disponíveis?”. O professor Ronald Thomas, diretor do MMCP, exemplifica um problema 

apresentado aos alunos: 

“Construa uma composição de três minutos baseada numa série para dois 

instrumentos de altura definida e dois instrumentos de percussão de altura indefinida. 
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A peça deverá ser escrita com ritmos e dinâmicas consistentes com o idioma da série 

escolhida.” (Thomas cit. Moon & Humphreys, 2010: 80) 

 A alusão à série indica-nos a valorização atribuída à música contemporânea. Segundo 

Thomas, “a música do nosso tempo é o sítio mais lógico para começar” (Idem), 

argumentando que a música popular, incutida às massas por razões meramente comerciais, 

emprega componentes musicais tão pobres que são irrelevantes para o ensino. 

Porém, todas estas práticas remetem-nos para uma questão de cariz ético-político: O 

que devemos ensinar? 

 Ao professor, enquanto decisor curricular, cabe seleccionar os conteúdos que 

considera relevantes. Ao contrário de Paynter e Schafer que apenas exprimem um ponto de 

vista acerca da educação musical, Gordon apresenta-nos a já referida Teoria de Aprendizagem 

Musical (Gordon, 2000), na qual indica conteúdos que considera essenciais. Atento à 

psicologia do desenvolvimento proposta por Bruner, Gordon defende que a criança deve ser 

estimulada pela audição com um conjunto de padrões melódicos e rítmicos até aos cinco anos 

de idade, por entender que é durante este período que se estabelecem os principais processos 

inerentes ao desenvolvimento de uma linguagem, comparando o ensino de música com o 

ensino de uma língua materna. No entanto, o autor refere que o que importa é a idade 

musical e não a idade cronológica. Nesta lógica, explica-nos que possuímos cinco tipos de 

vocabulário: o da audição, o da fala, o do pensamento, o da leitura e o da escrita. É 

importante notar que estes vocabulários se desenvolvem sequencialmente portanto, se o 

vocabulário auditivo não estiver bem consolidado, os restantes quatro sairão prejudicados. O 

primeiro passo para a aprendizagem de uma linguagem é, portanto, a audição. Gordon 

defende que se formos estimulados pela audição a um vocabulário variado, então a nossa 

linguagem irá refletir essa variedade e isso influenciará a nossa capacidade para falar. Do 

ponto de vista musical, é fundamental que os primeiros anos de aprendizagem se foquem em 

atividades de audição variadas, nomeadamente no que diz respeito à abordagem de 

tonalidades, modos, arpejos e células rítmicas. Estes padrões devem ser repetitivos, curtos, 

com espaços de silêncio que é necessário para o estudante (criança) apreender e comparar o 

que ouve com o que ouviu. É esta oportunidade de estabelecer comparações que promove um 

bom vocabulário musical. Os referidos padrões não devem fazer uso de palavras, apenas 

sílabas, uma vez que as palavras distraem o cérebro que deverá apenas concentrar-se no som. 
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O objetivo deste método é apresentar aos estudantes uma grande variedade de conteúdos 

musicais. A aprendizagem de vocabulário através de padrões é desenvolvida pelo professor a 

quem caberá promover atividades de imitação, garantindo que todos os ouvintes estão a 

audiar. No que concerne ao desenvolvimento de vocabulário rítmico, Gordon sugere que seja 

apresentado com movimento corporal, à semelhança da eurritmia Dalcroziana.  

 No estádio seguinte, o da fala (canto), aos padrões que os estudantes já conseguem 

audiar, associam-se as notas musicais, garantindo que se apreendem frases melódicas 

(padrões) e não notas musicais isoladas. Da mesma forma, os alunos aprendem a ler palavras 

e não letras isoladas do alfabeto. Nos primeiros dois estádios de desenvolvimento desta teoria, 

o aluno efetua uma aprendizagem por discriminação: compara as durações e alturas de uma 

melodia que memoriza; nos seguintes, Gordon procura promover atividades que desenvolvam 

a aprendizagem por inferência que, resumidamente, consiste em “aprender a aprender”, isto 

é, aprender vocabulário que desconhecem estabelecendo comparações com o que já 

conhecem (Gordon, 2000: 122). Ora, a construção de um pensamento por inferência depende, 

por isso, da riqueza de vocabulário musical que o estudante consegue discriminar e, 

autonomamente, irá produzir novo conhecimento.  

 A Teoria de Aprendizagem Musical não possui validade sem aplicação prática. Os 

variados padrões melódicos e rítmicos têm como objetivo conduzir o aluno à teorização dos 

códigos musicais, orientados pelo professor por meio da descoberta. Este último deverá ter 

como preocupação principal a indução de questões nos alunos, despertando-lhes a 

curiosidade para a promoção de uma aprendizagem por inferência. 

 São os processos de aprendizagem por discriminação e inferência anunciados por 

Gordon que nos aproximam à resposta da pergunta: “O que devemos ensinar?” 

Helena Caspurro (2006), alarga a Teoria de Aprendizagem Musical ao contexto 

harmónico. No seu estudo intitulado Efeitos da aprendizagem da sintaxe harmónica no 

desenvolvimento da improvisação, a autora promove um conjunto de padrões, baseados nas 

ideias gordonianas, que facilitam o reconhecimento de progressões harmónicas cujos alunos 

associam a práticas de improvisação. A improvisação, por sua vez, está associada à 

criatividade e à linguagem jazz. Esta afirmação foi validada através de um estudo realizado por 

várias investigadoras da Universidade de Garz, Aústria: 
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“Comparámos estudantes de música clássica, jazz e música folclórica 

com respeito às suas actividades musicais, criatividade psicométrica e 

diferentes aspectos da personalidade. Em consonância com as expectativas, 

os músicos de jazz estão mais frequentemente envolvidos em actividades 

musicais “extracurriculares” e também produzem um maior número de 

realizações musicais criativas. Além disso, os músicos de jazz manifestam um 

maior número de ideias criativas, medida por tarefas de pensamento 

divergente, e tendem a ser mais abertos a novas experiências do que os 

músicos clássicos”. (Benedek, Borovnjak, Neubauer e Kruse-Weber, 2014). 

As autoras referem o pensamento divergente que se pode definir como um processo 

cujo objetivo é encontrar o maior número possível de soluções para um problema. Essa 

capacidade é usada para gerar ideias e procurar soluções criativas, em oposição ao 

pensamento convergente que busca uma única solução apropriada a um problema. Este 

estudo fornece a primeira evidência empírica de que os músicos de jazz mostram uma 

criatividade particularmente alta em relação às realizações musicais específicas do seu 

domínio mas também demonstram, em termos de indicadores gerais, um domínio na 

capacidade de pensamento divergente. É esta capacidade de adaptação a situações musicais 

desconhecidas que caracteriza um músico de jazz. Esta competência resulta dos seus 

próprios processos de aprendizagem, muito semelhantes aqueles descritos por Gordon. 

Dobbins confirma a aprendizagem por discriminação, típica de um músico de jazz: 

“Os músicos de jazz desenvolveram desde sempre as suas 

competências técnicas e expressivas através de meticulosas imitações dos 

grandes mestres da tradição” (Dobbins, 1980: 41) 

A pedagoga e cantora de jazz Jacinta Ramos5, refere-se às suas aprendizagens na 

Manhattan School os Music que se enquadram naquelas descritas por Bob Dobbins: 

“Prossegui estudos de improvisação com Chris Rosenberg, guitarrista 

da banda de pós-vanguarda de Ornette Coleman, além de ter assistido a 

inúmeros concertos dos maiores nomes do jazz da atualidade. Aproveitei aqui, 

                                                        
5 Jacinta Ramos (n. 1971) é uma cantora de jazz portuguesa que iniciou os seus estudos musicais em piano e 

composição. Estudou na Manhattan School os Music e foi a primeira cantora portuguesa a gravar pela 
conceituada editora de jazz Blue Note. É Doutorada em Estudos Culturais pela Universidade do Minho. 
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ao máximo, para fazer uma aprendizagem por imersão, por imitação, por 

recriação, criando um armazém de referências, acumulando vocabulário na 

medida do possível do meu instrumento, à procura da minha própria 

assinatura vocal.” (Ramos, 2017: 80) 

 Destacamos, nas palavras de Jacinta, a construção de uma identidade baseada na 

seleção e exploração criativa de referências de vocabulário a que foi exposta. Notamos 

também na sua declaração a capacidade de aprendizagem autónoma, inferindo novo 

conhecimento por discriminação. A este propósito, Levaillant descreve-nos um processo 

semelhante ao que Gordon define de aprendizagem por inferência: 

“É possível sensibilizar um músico para a improvisação e partilhar 

estratégias que se associam a teorias e aspetos científicos. A atitude do 

aprendiz em aplicar estas estratégias depende da sua experiência pessoal e 

do seu desejo. A melhor solução consiste em aprender a aprender ou seja, 

permitir que o estudante se ensine a si próprio, se torne autodidata por 

vontade” (Levaillant, 1981: 275) 

Em conclusão, importa responder: “O que devemos ensinar?” A resposta não se pode 

encerrar em conteúdos curriculares, competências técnicas ou criativas, os “professores não 

podem traçar o destino dos alunos, o seu estilo” (Idem: 277), a resposta é mais abrangente e 

desafiadora, aqui sintetizada por José Ferreira Gomes: 

Devemos ensinar a “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender 

a conviver, aprender a ser” (Gomes, 2003: 21) 

No capítulo seguinte partiremos de algumas ideias já aqui apresentadas para validar a 

importância do pensamento jazzístico na pedagogia musical. 
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1.4.  O pensamento jazzístico e o seu valor pedagógico 

 

A pedagogia da improvisação e do jazz privilegiou sempre a tradição oral. O 

saxofonista e professor de improvisação José Menezes, relata-nos esse aspeto: 

[Dizzy Gillespie] foi um dos principais mentores de uma linguagem 

que redefiniu o jazz – o bebop – linguagem nascida e apurada principalmente 

ao longo de inúmeras jam sessions. Através de tentativa e erro, num contexto 

social e em contacto com a tradição, os neófitos não só aprendiam os 

elementos de carácter técnico relativos à improvisação mas também, através 

de observação e imitação, tomavam contacto com o processo de se tornarem 

“músicos de jazz”. (Menezes, 2011: 3) 

Como já verificámos anteriormente, estiveram sempre associados à improvisação 

práticas que em pouco ou nada recorriam à música escrita; ao invés valorizavam técnicas de 

imitação e escuta atenta (cf. 1.1.) Porém, a época bebop aqui descrita por Menezes, tornou-se 

mais complexa do ponto de vista da linguagem, conquistando rapidamente a preferência dos 

intelectuais. Foi precisamente este estilo que estabeleceu um marco distintivo entre o jazz 

para dançar, influenciado pela música de salão e pelas marchas militares e o jazz para ouvir 

que se inspira na riqueza harmónica dos acordes (com extensão até à 9.ª, 11.ª e 13.ª), 

anteriormente propostos no modalismo de Debussy e Ravel (Rocha in Branco, 2005). É de 

facto o acesso à música erudita que impulsiona a linguagem jazz a partir dos anos 40 do 

século passado, como nos relata Alfred Appel no seu livro Jazz Modernism: From Ellington and 

Armstrong to Matisse and Joyce:  

“Um acontecimento marcante foi a noite em que Charlie Parker tocou 

para Igor Stravinsky no club de jazz Birdland em 1951. (...) [Stravinsky] era 

uma celebridade e um ícone para os fãs de jazz porque santificou o jazz 

moderno ao compor Ebony Concerto para Woody Herman e a sua orquestra 

(1945). (...) As frases do [solo de] Parker estavam a fluir muito bem. No 

começo do seu segundo chorus, ele invocou a abertura do Pássaro de Fogo 

de Stravinsky como se ela sempre tivesse estado ali, um ajuste perfeito. 

Stravinsky rugiu de alegria, batendo o copo na mesa, enviando o seu licor e 
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cubos de gelo para as pessoas atrás dele, que levantaram as mãos ou se 

baixaram.” (Appel, 2004) 

Para Parker, Stravinsky não era uma novidade; no episódio descrito por Appel, ele já 

tinha interiorizado profundamente o trabalho do homem que compôs A Sagração da Primavera 

(1913), a peça de música orquestral mais complexa até aquela data. O crítico musical Alex 

Ross, autor do livro O Resto é Ruído, refere que “os músicos de jazz começaram a prestar 

atenção à música de Stravinsky por esta usar uma linguagem que lhes interessava”. O autor 

prossegue: “Quando Charlie Parker veio para Paris em 1949, marcou a ocasião incorporando 

as primeiras notas da Sagração [da Primavera] no seu solo durante o tema “Salt Peanuts” 

(Ross, 2009: 100). 

Os eventos aqui narrados demonstram os mútuos interesses entre os compositores de 

jazz e os compositores eruditos. Aludindo a Gordon, os processos de aprendizagem por 

discriminação e inferência dos músicos da era bebop, estão aqui bem patentes (cf. 1.3.): a 

discriminação por “tentativa e erro” dos neófitos da jam session e a inferência de Charlie 

Parker que, numa situação imprevisível, mobilizou conhecimentos prévios para criar uma 

improvisação inovadora, estimulada por Stravinsky. A nossa insistência em Edwin Gordon  

prende-se por encontrarmos semelhanças entre o processo de aprendizagem da improvisação 

e a sua Teoria de Aprendizagem Musical. As correspondências entre os dois processos talvez 

se devam ao facto do próprio Gordon ter sido contrabaixista de jazz. Poderá ter encontrado 

nessa prática alguma inspiração para a elaboração daquela teoria. O acontecimento 

anteriormente relatado confirma também a convivência entre músicos do mundo erudito e do 

jazz. Foi esta comunhão que deu origem ao movimento third stream que se refere ao período 

da história do jazz em que se verificou a fusão de “características essenciais e técnicas da 

música erudita com outras tradições musicais” (Gaspar in Lopes, 2013: 128). Este 

movimento, iniciado nos finais dos anos cinquenta do século passado, inclui todos os músicos 

que manifestam competências de flexibilidade estilística. Um exemplo apresentado por Paulo 

Gaspar é o de Benny Goodman, clarinetista que se movia entre a música erudita e o jazz. 

(Idem). Gunter Schuller, fundador do movimento, descreve os seus objetivos: a third stream 

procura reunir uma realidade indissociável - a espontaneidade da improvisação e a vitalidade 

rítmica do jazz com as técnicas e métodos de composição da música ocidental consolidados 

durante setecentos anos de desenvolvimento musical”. (Levaillant, 1981: 277) 
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É a espontaneidade, a curiosidade, o gosto da incerteza e o prazer por uma 

determinada tarefa que define os indivíduos considerados “criativos”. A partilha de 

conhecimento em grupo é também considerado o ambiente mais favorável para o 

desenvolvimento de atitudes criativas. A este propósito, Berliner declara o seguinte:  

“Há décadas atrás algumas jam sessions duravam dias, com os 

músicos a revezarem-se para preparar refeições ou dormir. A improvisação 

sobre um tema podia durar horas, de forma a permitir que os músicos 

experimentassem novas ideias e soluções sem qualquer tipo de 

constrangimento” (Berliner, 1994: 42) 

 A ideia de oficina musical não foi exclusiva de Schaefer ou Paynter (cf. 1.3.). No 

mundo do jazz também a jam session contemplava espaço para a experimentação, recriação 

e transformação de ideias por via do pensamento divergente. É de facto importante a 

aprendizagem que resulta do trabalho entre pares, ultrapassando o tradicional processo de 

construção de conhecimento do círculo professor - aluno, e defendendo os modelos 

construtivistas já atrás referidos. 

Apesar da história do jazz ter atravessado períodos marcados por características 

estilísticas que os distinguem, o pensamento jazzístico não se alterou. John Mortensen, 

descreve o conceito: “O pensamento jazzístico é muito simples: o improvisador conhece bem 

a progressão harmónica de um determinado tema e constrói material musical que encaixa 

nessa harmonia” (Mortensen, 2015). Segundo o autor, este domínio harmónico é a 

competência mais importante para o músico improvisar em qualquer linguagem estilística e 

exemplifica caracterizando o baixo cifrado no qual é comum a improvisação com recurso a 

padrões que se desenvolvem sobre uma determinada harmonia (Idem). De facto, a 

capacidade de ouvir harmonicamente implica a articulação de vários saberes essenciais à 

prática da improvisação e nesse sentido difere da aprendizagem clássica pela “maneira 

diferente de pensar a música; e as novas e muito diferentes rotinas de trabalho” (Paulo 

Gomes, Anexo I E1 – 3). Do ponto de vista pedagógico, o improvisador enquadra-se no modelo 

da resolução de problemas descrito por John Dewey (v. 1.2.). Na verdade, o pensamento 

jazzístico recorre, de forma implícita, ao método de resolução de situações - problema uma 

vez que isso está inerente ao processo de improvisar e compor. Parece-nos, portanto, um 

método de grande validade que pode servir a aprendizagem da música. A espontaneidade da 
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resolução de problemas associada à improvisação apela a processos cognitivos mais exigentes 

que a composição que, na voz autorizada de Arnold Schoenberg é uma “improvisação em 

câmara lenta” (Schoenberg, 1975: 439). Jim Kalbach (2014, 1’55’’) refere na sua conferência 

Brave New World que o músico de jazz estuda obsessivamente padrões melódicos e 

harmónicos e a capacidade de improvisar só surge quando estes estão interiorizados. É 

portanto a forte ligação entre a compreensão musical e a improvisação/composição que 

sustentam a validade da aprendizagem baseada na resolução de situações - problema, à qual 

associamos os processos de ensino de jazz que se podem resumir da seguinte forma: 

Pensamento jazzístico: grande poder de análise musical; bom domínio técnico; 

recriação de ideias; uso de pensamento divergente; capacidade de pensar em som; 

originalidade. 
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CAPI ́TULO II – CONTEXTO E PLANO GERAL DE 

INTERVENÇÃO 

 

2.1. O Conservatório de Música do Porto  

 

Os antecedentes 

E meu Avô [Moreira de Sá] convidou Vianna da Motta, logo que ele veio da 

Alemanha, a vir ao Porto, porque estava muito interessado em conhecer a opinião 

dele, quando estava a fundar o Orpheon, sociedade de concertos, pode-se dizer, única, 

excepcionalmente única – porque consistia em trazer o que se passava lá fora para 

aqui, o que foi uma novidade que nos espantou a todos. 

(Madalena Sá e Costa in Cardoso & Araújo, 2015: 32) 

A efervescência musical da cidade do Porto nos finais do século XIX devia-se, em 

grande parte, às atividades promovidas pela Sociedade Orpheon Portuense (SOP). Esta 

organização resultou dos esforços individuais de uma equipa que revelava um amor genuíno 

pela música e rapidamente se destacou como principal entidade na promoção e organização 

de concertos naquela cidade. Fundada em 1881 por Bernardo Valentim Moreira de Sá (1853–

1924), a SOP estabeleceu padrões estéticos da vida musical e práticas sociais numa 

sociedade burguesa, sobre influências culturais e industriais que recebia de Londres ou 

mesmo de Hamburgo. A elite Portuense cedo se destacara dos favores da corte, 

demonstrando autossuficiência que decorria dos estreitos laços comerciais estabelecidos com 

o tecido empresarial Inglês. Do ponto de vista cultural, a SOP desempenhou um papel 

fundamental nos domínios do ensino, propagação e intercâmbio internacional de música 

erudita (Nery in Araújo, 2014: 9). 
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Augusto Jorge de Menim Suggia, violoncelista no Real Teatro São Carlos, professor no 

Conservatório Nacional, ter-se-á mudado para a cidade do Porto nos finais do século XIX. As 

suas duas filhas, Virgínia e a mais nova Guilhermina terão iniciado consigo os seus estudos 

musicais e rapidamente se notabilizaram no círculo cultural da cidade do Porto, impulsionadas 

pela SOP. Virgínia, notável pianista, terá ajudado a sua irmã no solfejo. Guilhermina, tal como 

o seu pai, de quem recebeu lições de instrumento, dedicou-se ao violoncelo. É no verão de 

1898 que Guilhermina Suggia6 (1885-1950), por intermédio da SOP, conhece um dos maiores 

violoncelistas de todos os tempos: o Catalão Pablo Casals, que viria a Portugal para realizar 

um ciclo de concertos com o seu grupo de música de câmara no Casino de Espinho. Com 

este, Guilhermina passará a ter aulas que a ajudaram a desenvolver a técnica francesa, 

menos rígida que a alemã que o seu pai lhe introduzira. As suas faculdades chamaram a 

atenção do já referido Moreira de Sá (1853–1924), notável musicólogo, violinista, chefe de 

orquestra e professor que a convidou, com 12 anos de idade, a integrar o seu prestigiado 

quarteto (Quarteto Moreira de Sá), o que iria suceder a partir de 1901 (Mercier, 2008).  

A par da SOP, o pianista Raimundo Macedo (1880-1931) natural da cidade do Porto, 

estudou, à semelhança de Moreira de Sá, no Conservatório de Leipzig e destacou-se enquanto 

concertista. Era particularmente reconhecido no Brasil e na Argentina onde efetuou digressões 

até 1910. Por esta altura terá regressado a Portugal para fundar a Orquestra Sinfónica 

Portuense (OSP), constituída por 100 elementos. Para além de pianista era também um 

conceituado chefe de orquestra cuja formação recebeu em Leipzig do reputado professor e 

maestro austro-húngaro Arthur Nikisch 7  (1855-1922). O contributo musical que Macedo 

imprimiu à cidade do Porto não se limitou à OSP, foi também ele o responsável pela criação 

da Sociedade de Música de Câmara e ainda o Grupo Coral de Senhoras Bracarenses. As 

reconhecidas competências de Raimundo Macedo irão valer-lhe um lugar de professor de 

piano no primeiro ano letivo do futuro Conservatório da sua cidade (Cordeiro, 2000). 

Foi neste ambiente propício à aprendizagem, cuja responsabilidade se deveu em 

grande parte a Moreira de Sá e Raimundo Macedo, que floresceram notáveis músicos. Muitos 

irão mais tarde integrar o corpo docente do Conservatório de Música do Porto (CMP). A 

                                                        
6 Guilhermina Suggia foi pioneira ao adotar uma postura ao Violoncelo que antes se considerava indecorosa, 
rompendo com as mentalidades retrógradas da época 
7  Foi Maestro titular da Ópera de Leipzig. Especialista em Bruckner e Tchaikovsky 
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formação alemã daquelas duas fascinantes personalidades exerceu influência na definição dos 

padrões estéticos da sociedade Portuense que progressivamente se afastou da tradição 

musical italiana, predominante um pouco por todo o país, e se aproximou dos gostos 

germânicos.  

A SOP irá prolongar-se ao longo de 127 anos durante os quais se promoveram 

inúmeras atividades musicais cuja violoncelista Madalena Sá e Costa (n. 1915), neta de 

Moreira de Sá e última Diretora daquela instituição extinta em 2008, destaca a passagem das 

maiores figuras do mundo da música: “Wilhelm Backhaus, Edwin Fischer, Wilhelm Kempff, 

Maurice Ravel, já no tempo de meu pai…” (Cardoso & Araújo, 2015: 32). George Enesco, Jan 

Panderewski, Vianna da Motta ou Luís de Freitas Branco, também fizeram história no 

panorama musical do Porto dos finais do século XIX e início do século XX. 

A fundação 

Após algumas tentativas falhadas, das quais destacamos uma proposta elaborada 

pelo pianista Ernesto Maia a pedido da Direcção Geral de Instrução Pública, surge finalmente 

uma com mais consistência, desta vez da autoria do já mencionado pianista e maestro 

Raimundo de Macedo, para a criação de um Conservatório de Música na cidade do Porto. A 

proposta é apresentada no ano de 1916. (Luiz & Lourenço & Ferreira-Lopes in Sousa, 2016: 

68). 

Distinto do já existente Conservatório Nacional que havia sido criado em Lisboa em 

1835, o CMP foi fundado pela Câmara Municipal em reunião do senado de 1 de Junho de 

1917 como consequência “da fecunda vida musical e artística da cidade desde meados do 

séc. XVIII e começos do séc. XIX” (Rocha, 2007: 5).  

Bernardo Valentim Moreira de Sá (1853–1924), que iria ser nomeado Diretor, marcou 

a sessão inaugural em conferência pública de 9 de Dezembro de 1917, no Palacete dos 

Viscondes de Vilarinho de S. Romão ao n.º 87 da Travessa do Carregal em Cedofeita, com um 

discurso de reconhecimento ao Município pelo esforço na sua criação, destacando a “obra 

importante que a actual vereação, tem realizado” e o interesse cultural: “(...) nenhum outro 

Município do país tem tratado destes assuntos capitais com tanto cuidado, tanto carinho e tão 

profícuos resultados” (…), como revela “o plano geral de instrução formulado pela actual 

vereação em 17 de Janeiro de 1914(…), correspondendo a uma justificada aspiração da 
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cidade” (Moreira de Sá cit. Araújo, 2007: 2). O pedagogo e artista reconhece ainda ao poder 

autárquico os ideais de liberdade de que também partilha e manifesta a superioridade artística 

da linguagem musical: 

Para Moreira de Sá - o artista e o pedagogo, trata-se da liberdade de espírito 

dos seres humanos que, sendo essencialmente idênticos (nos quatro temas da sua 

condição humana: o nascimento, o sofrimento, o amor e a morte), cantam esses 

temas a partir de dentro, da sua própria “alma”, com a linguagem musical que criam. 

(Araújo, 2007: 2) 

O projeto pedagógico de Moreira de Sá atinge dimensões nacionais quando este, em 

1919, elabora o regulamento e o programa de estudos do CMP, documento que servirá de 

base a uma profunda reforma do ensino da música em Portugal (Carneiro & Vieira, 2017: 

146). Neste mesmo ano estabelecem-se importantes mudanças no ensino especializado de 

música, consubstanciadas no Decreto Lei n.º 5546 de 9 de Maio de 1919, do qual 

destacamos a divisão dos graus de ensino (elementar, complementar e superior), o aumento 

do número de instrumentos ministrados, a introdução de disciplinas de cultura geral como é 

exemplo a História da Música ou a Estética Musical e a inclusão do solfejo entoado. A 

mudança curricular, mais completa, mais humanista, baseada nos valores que fundaram a 

europa, cultivava-se no seio do CMP.  

Porém, Moreira de Sá, com uma forte influência da cultura germânica à qual tanto 

deveu a sua formação (em Leipzig), expressa uma grande preocupação organizativa, pouco 

presente na Autarquia Portuense que, à época, manifestava uma complexidade cultural 

reduzida em comparação à de qualquer cidade Alemã dessa altura. A divergência de princípios 

gerou atritos que contribuíram para uma progressiva degradação do clima de fraternidade que 

se verificava entre o poder autárquico, e a direção do Conservatório: “a tensão estava lá, bem 

no cruzamento dessas linguagens díspares, patentes nos programas e concursos, na 

pedagogia musical e nos regulamentos”. Os conflitos valeram a Bernardo Moreira de Sá um 

processo de sindicância onde foi acusado de “falta de disciplina e de organização 

administrativa que, essa sim, pertencia, à altura, à cidade que ele (ironia do destino!), queria 

ver mais evoluída e europeia” (Araújo, 2007: 2). 
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Durante o Estado Novo 

Após o falecimento de Moreira de Sá, a 4 de Abril de 1924, sucedeu-se à direção do 

CMP Ernesto Maia que já havia sido seu Subdiretor. O País vivia, à época, numa jovem e frágil 

República, com curtos e conturbados governos marcados por uma forte agitação social. Os 

Portugueses, maioritariamente analfabetos, encontraram resposta para a paz social no 

populismo das políticas totalitárias e fascistas que se vulgarizavam pela europa. É em pleno 

regime de Ditadura Nacional, orientado pela trindade Deus, Pátria e Família, que ocorre uma 

reforma, “alegando motivos de ordem pedagógica, administrativa e disciplinar que permitia 

uma maior contenção de custos no ensino da música” (Carneiro & Vieira, 2017: 147). As 

implicações desta reforma, expressa no Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930, 

foram muito prejudiciais para as disciplinas das Ciências Musicais que se ministravam no 

CMP: a anterior reforma era “inapropriada dada a extensão de alguns cursos o excesso de 

disciplinas literárias” (Idem).  

O CMP, à semelhança do Conservatório Nacional, atravessou durante o período do 

denominado Estado Novo um tipo de ensino que Hermano Carneiro e Helena Vieira designam 

de técnico. De facto, as Ditaduras sempre se socorreram da educação para controlar as 

populações que se desejavam acéfalas. Não interessava, por isso, incluir no currículo dos 

conservatórios disciplinas de cultura geral que apurassem o sentido estético e que 

provocassem a mudança social. 

A reforma de Veiga Simão 

A reforma do Ministro da Educação Veiga Simão, caracterizou-se pelo princípio 

fundamental de uma autêntica democratização do ensino. Esta “Experiência Pedagógica” 

anunciada em 1971, teve efeitos práticos no ensino especializado da música em 1973. Os 

dois Conservatórios existentes em Portugal passaram a adoptar, para os cursos de 

instrumento uma duração de oito anos, divididos em Cursos Gerais e Cursos Complementares. 

A disciplina de Solfejo, que até à data tinha uma duração de três anos passa a nomear-se 

Educação Musical e é ministrada por um período de seis anos. O Curso Geral de Canto e o de 

Composição passa a realizar-se em três anos. Este último contará ainda com mais um ano 

destinado ao Contraponto. As disciplinas de Classes de Conjunto Coro, Orquestra e Música de 

Câmara continuam a ser obrigatórias. A disciplina de História da Música é ministrada por um 
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período de três anos e a disciplina de Acústica por um período de um ano. É também 

considerada a disciplina de Italiano, para o curso de Canto, que é ministrada em dois anos 

(Ibidem).  

No ano de 1975, em plena Experiência Pedagógica, as instalações do CMP mudam-se 

para o Palacete Municipal Pinto Leite no n.º 13 da Rua da Maternidade em pleno coração da 

cidade, local que será a sua sede até 2008. 

De 1983 à atualidade 

O CMP administrou todos os níveis de ensino até 1983. Com o Decreto-Lei n.º 

310/83 de 1 de julho assistiu-se à separação desses níveis, passando o superior para os 

Politécnicos e Universidades e mantendo-se no Conservatório os níveis básico e secundário. O 

referido Decreto estabeleceu ainda três regimes de frequência: o integrado, o articulado e o 

supletivo. É também por determinação do mesmo Decreto-Lei que o CMP está hoje 

incorporado no sistema geral de ensino público. Esta, agora designada, Escola Básica e 

Secundária do Ensino Artístico Especializado de Música, situa-se, desde 2008, numa ala do 

Edifício central do antigo liceu D. Manuel II na Praça Pedro Nunes que também acolhe a 

Escola Secundária Rodrigues de Freitas. As suas instalações contam ainda com um edifício 

construído de raiz onde se inserem os auditórios, sala de orquestra, biblioteca, salas do 1º 

ciclo e outros equipamentos de apoio. 

 O espírito de liberdade e abertura a novas linguagens musicais que, desde a sua 

fundação, caracterizaram o CMP, determinaram que esta instituição integrasse o ensino oficial 

público de jazz. Segundo o atual diretor, António Moreira Jorge, o objetivo do CMP passa por 

“ajudar os alunos a escolher uma direcção, mostrando as alternativas que podem ter para o 

futuro” (Vieira, 2017: 12). Assim, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, que 

regulamenta os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, o 

Conservatório de Música do Porto estabeleceu no seu projeto educativo um currículo que 

oferece, na “alternativa” jazz, as seguintes opções: 

 Instrumento/Canto - Canto, Saxofone, Trompete, Trombone, Piano, Guitarra, 

Vibrafone, Contrabaixo e Bateria (V. Anexo I E1 - 2) 

 Classe de Conjunto jazz 

 Piano de Acompanhamento e Improvisação jazz 
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 A diferenciação curricular da vertente jazz e clássica é apenas notória nos currículos 

do instrumento. As restantes disciplinas são comuns a todos os alunos. As disciplinas de 

Classe de Conjunto Jazz ou Piano de Acompanhamento e Improvisação jazz são oferta de 

opção e qualquer aluno as pode frequentar mediante inscrição. As disciplinas especializadas 

do departamento das Ciências Musicais: História da Música, Formação Musical, Análise e 

Técnicas de Composição, Acústica e Organologia, recebem alunos das duas variantes. 

O Conservatório de Música do Porto é atualmente (2017-2018) frequentado por mais 

de 900 alunos, oriundos de uma alargada zona geográfica da região Norte. O seu corpo 

docente é constituído por mais de 150 professores, sendo o pessoal não-docente composto 

por 7 assistentes técnicos e 9 assistentes operacionais.  

Figuras ilustres 

A entrada do edifício do CMP é ladeada pelos bustos de Guilhermina Suggia (1885-

1950) e Bernardo Valentim Moreira de Sá (1853–1924). A poucos metros do edifício, no 

Largo da Paz, mora a violoncelista Madalena Sá e Costa (n. 1915), aluna da primeira e neta 

do segundo que, juntamente com a sua irmã, a pianista Helena Sá e Costa (1913-2006), tanto 

contribuíram para o desenvolvimento cultural da cidade do Porto e do seu Conservatório. 

Muitas páginas haveria para escrever sobre a vida e a obra destas fascinantes personalidades, 

no entanto, não cabe aqui a história de tão grandiosa instituição. Destacamos as figuras 

marcantes de Nicolau Ribas (1832–1900), Cláudio Carneyro (1895–1963), Óscar da Silva 

(1870–1958), Berta Alves de Sousa (1906-1997), Luís Costa (1879-1960), entre muitos 

outros. 

Refira-se ainda o património bastante rico que o CMP conserva do qual destacamos o 

violoncelo Domenico Montagnana que pertencera a Guilhermina Suggia. Deposita ainda as 

doações bibliográficas de Margarida Brochado, José Delerue, Ângelo Pinto e Fernando Correia 

de Oliveira, entre outros. Por determinação testamentária, instituiu os prémios Suggia e 

Margarida Brochado que todos os anos atribui. 

A qualidade pedagógica que formou um grande número de alunos neste Conservatório 

originou, em 1985, a criação da Escola Superior de Música do Porto. 
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2.1. As turmas de intervenção, metodologia e estratégias 

 

A nossa intervenção incidiu em duas turmas de Formação Musical dos 6.º e 9.º anos 

de escolaridade em Regime Integrado e três turmas de História e Cultura das Artes – História 

da Música, duas (11.º e 12.º anos) abrangidas pelo Regime Integrado e uma (12.º ano) em 

Regime Supletivo. As turmas do nível secundário constituíam-se por estudantes da variante 

clássica e da variante jazz. A distribuição dos alunos por instrumento mostrou-se equilibrada: 

flauta, piano, órgão, violino, viola de arco, contrabaixo, guitarra, trompa, saxofone. Dos 

estudantes inscritos no curso de jazz-instrumento, destacamos as disciplinas de saxofone, 

guitarra e canto. Diversos alunos da vertente clássica usufruíam, como opção, das disciplinas 

de Piano de Acompanhamento e Improvisação e Classe de Conjunto jazz.  

A abordagem que implementámos suporta-se no pensamento jazzístico. Neste 

sentido, desenvolvemos atividades que respeitaram os conteúdos e procedimentos adoptados 

pelos professores cooperantes adaptando-os aquele pensamento. A metodologia que seguimos 

recorreu a materiais didáticos com conteúdos jazz e outros já disponibilizados aos alunos por 

aqueles professores nomeadamente sebentas e textos de apoio à disciplina. Para a 

implementar utilizámos como suporte um conjunto de métodos de ensino de jazz, textos e 

entrevistas (v. 1.4.). 

A nossa ação procurou promover a autonomia dos alunos (aprender a aprender), visto 

ser esta a ideia que alicerça todo o pensamento jazzístico. Neste sentido, aplicámos 

estratégias baseadas numa interação primordialmente indireta, tal como nos indica Ned 

Flanders (Postic, 1979: 81). Assim, propusemos uma aprendizagem por via da descoberta, 

construindo conhecimento por discriminação e inferência (Gordon, 2000: 122). No âmbito da 

nossa intervenção seleccionámos diversas situações/problemas que colocámos aos alunos 

para resolver, de acordo com indicações específicas que os orientaram de forma progressiva, 

à semelhança do improvisador que cria, de forma espontânea, sobre determinadas regras. As 

aprendizagens que propusemos basearam-se, portanto, na resolução de problemas, de acordo 

com os ideais construtivistas da escola ativa recomendadas pelo filósofo americano John 

Dewey (1859-1952) no seu curto ensaio intitulado The Child and the Curriculum (Dewey, 

1902). A leitura atenta das filosofias de ensino de Murray Schafer (1972) e John Paynter 

(1970) serviram de base para a construção da nossa metodologia, uma vez que estes, 
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implicitamente, fundaram as suas práticas numa aprendizagem pela resolução de problemas, 

fomentando atividades de composição na sala de aula centradas no pensamento criativo.  

No seguimento destes princípios, partimos de factores motivacionais a partir dos quais 

teorizámos conteúdos. Usámos os recursos da sala de aula para estimular a motivação dos 

alunos. A título de exemplo, recorremos ao piano, a excertos musicais na aparelhagem de som, 

à projeção de iconografia, à leitura de notas ao programa e outros textos de apoio. Estes 

recursos serviram de base para o debate de ideias que atendeu à individualidade dos alunos, 

às suas aptidões e características, aos instrumentos que tocam e às atividades em que 

participam, procurando sempre consolidar as suas identidades. Os referidos recursos foram 

selecionados valorizando o rigor científico dos materiais, indicando sempre aos alunos as 

fontes mencionadas na bibliografia de apoio ao estudo. 
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CAPÍTULO III – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA 

INTERVENÇÃO 

3.1. Aspetos gerais 

 

￼  Neste capítulo serão descritos, de forma documentada, os processos praticados 

durante a nossa intervenção de acordo com os nossos objetivos. A avaliação desses processos 

assentará na filosofia de ensino que suporta o tema deste relatório: o pensamento jazzístico e 

os princípios em que apoia a sua validade pedagógica. Será considerada a problemática que 

sustenta esta filosofia, a articulação de conhecimentos prévios e a adequação curricular aos 

universos de intervenção. Nesta óptica, importa clarificar a questão problemática subjacente à 

nossa intervenção, assim como os seus objetivos e resultados esperados: 

Questão problemática: 

- Haverá vantagens, no processo Ensino – Aprendizagem, em recorrer a uma 

abordagem jazzística nas Ciências Musicais? 

Objetivos de intervenção: 

- Demonstrar a presença do jazz noutras linguagens musicais através da audição 

de excertos 

- Abordar conteúdos com referência às influências das obras dos compositores do 

séc. XX no repertório jazzístico 

- Vivenciar recursos estilísticos que caracterizam o jazz nas aulas de Formação 

Musical e História da Cultura e das Artes – História da Música 

- Promover aprendizagens baseadas no princípio de resolução de problemas, 

fomentando o pensamento divergente 

Resultados esperados: 

Pretende-se que os alunos: 
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- Conheçam obras, compositores e intérpretes de diferentes estilos de jazz 

- Compreendam as principais características do vocabulário jazzístico  

- Reconheçam cifras e novas simbologias presentes na notação jazzística 

- Mobilizem saberes prévios de forma a identificarem e analisarem a presença 

da linguagem jazzística no repertório da música erudita do século XX 

- Desenvolvam a acuidade auditiva por discriminação e inferência 

- Criem trechos musicais, sob determinadas regras, por via da improvisação 

vocal 

-  Critiquem manifestações musicais de forma reflectida 

Ao organizar uma metodologia de ensino sequencial, foi necessário aferir os 

conhecimentos dos alunos e conhecer os conteúdos programáticos das Ciências Musicais, 

adoptados no Conservatório de Música do Porto. Assim, distribuímos um inquérito inicial, 

anónimo, ao qual aqueles responderam na primeira aula observada. Da análise aos inquéritos, 

procedeu-se à elaboração de planos de aula, adequando os conteúdos aos conhecimentos 

revelados e às especificidades dos alunos. Foram ainda essenciais as informações recolhidas 

nas Tabelas de Caracterização de Turma (v. Tabela 1). 

No que respeita aos momentos de Avaliação, procedeu-se da seguinte forma: 

- Observação direta das aprendizagens 

- Análise dos inquéritos 

- Análise das fichas de trabalho 

 Relativamente aos conteúdos, analisámos a presença de elementos jazzísticos nos 

respectivos programas das disciplinas. No que concerne ao programa de Formação Musical, 

não encontramos presente nenhum conteúdo que remetesse para o jazz, nem mesmo nas 

sebentas de apoio ao aluno que se baseiam, essencialmente, em excertos de repertório 
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erudito. Todavia, os programas da disciplina contemplam exercícios de improvisação 

condicionada a escalas, ritmos e progressões harmónicas:  

 2.º Grau de Formação Musical/6.º ano - Fazer improvisação entoada sem o nome das 

notas, a partir de uma sequência harmónica em DT e nas tonalidades Maiores, 

menores e nos modos   

 5.º Grau de Formação Musical/9.º ano - Fazer improvisação entoada com o nome das 

notas e com o ritmo dado; entoada com o nome das notas, a partir de uma sequência 

harmónica, utilizando os graus previstos na harmonia 

(in Programa de Formação Musical do CMP, documento interno) 

Nota-se, portanto, o interesse pelo desenvolvimento da improvisação associado a 

competências de discriminação harmónica, atribuindo ao professor o poder de decisão sobre 

este assunto. 

Por outro lado, a disciplina de História da Cultura e das Artes – História da Música, 

prevê conteúdos que remetem para o jazz, nomeadamente o Módulo 9, Cultura do Cinema (v. 

Anexo IV) quando se refere ao Neoclassicismo e nova objectividade, aludindo ao fascínio do 

Jazz em Igor Stravinsky, Darius Milhaud ou Maurice Ravel, por exemplo. É também neste 

módulo que se refere “A distância entre a música de vanguarda e o público médio, o 

desenvolvimento da indústria dos média, a fragmentação de géneros musicais (jazz, rock, etc.) 

3.2.  Aulas observadas: análise e reflexão 

 

 No período que antecedeu a observação de aulas, realizaram-se reuniões com os 

professores cooperantes no sentido de proceder a uma sucinta caracterização das turmas de 

intervenção. Assim, determinou-se a sua constituição, o respetivo nível etário, as presença de 

alunos com Necessidades Educativas Especiais, o regime de inscrição e os instrumentos que 

cada aluno estuda. Desta análise procedeu-se à elaboração de tabelas que sintetizaram toda 

essa informação e que foram necessárias para uma melhor compreensão dos 

comportamentos observados: 
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12.º Ano; História da Cultura e das Artes – História da Música 

N.º Nome Instrumento Apoio 

 1 A Piano+Improv. Jazz  
2 B Saxofone Jazz  
3 C Órgão+Acom. Imp.  
4 D Piano  
5 E Trompa+Ins. Tecla Português 
6 F Piano Jazz  
7 G Trompete+Ins. Tecla  
8 H Clarinete+Ins. Tecla  
9 I Bateria Jazz  

10 J Pno. Jazz+Bx. Cont.  
11 K Órgão.+ Acom. Imp.  
12 L Piano+Acom. Imp.  
13 M Flauta  
14 N Violino+Ins. Tecla  
15 O Piano+Improv. Jazz  
16 P Harpa+Ins. Tecla  
17 Q Canto Lír.+Ins. Tecla  
18 R Composição+Ac. Im.  
19 S Flauta+Ins. Tecla Português 
20 T Violino+Ins. Tecla  
21 U Trombone+Ins. Tec. Português 
22 V Sax. Cláss+Ins. Tec.  
23 W Oboé+Inst. Tecla  

Caracterização global da turma:  
Esta turma do curso complementar de instrumento no regime integrado, é constituída por 23 alunos, 13 do sexo 
masculino e 10 do sexo feminino. A distribuição dos instrumentos/curso que estudam é quase heterogénea. 
Verifica-se uma predominância de instrumentistas de tecla. É ainda de salientar o interesse dos alunos pelo jazz, 
nomeadamente na disciplina de opção que escolheram que contempla esta vertente (2 alunos de piano clássico 
com frequência de improvisação jazz). Registam-se 4 alunos inscritos naquela vertente. 
Saber Estar - Na globalidade, a turma é assídua e pontual; os alunos apresentam um comportamento correto e 
participam de forma organizada. O elevado número de alunos e a grande vontade em esclarecer dúvidas que 
estes revelam conduz ao levantamento de questões à docente, interrompendo a dinâmica da aula. Demonstram 
interesse por todas as atividades questionando a docente sempre que ocorrem dúvidas, respeitando os pares, 
revelando espírito de cooperação. Por vezes os alunos colocam questões do foro da Direção de Turma, cargo que 
a professora também acumula. 
Saber Fazer – No geral, a turma apresenta um bom aproveitamento.  

Tabela 1 – Modelo de Caracterização da Turma 

 

De acordo com o que expusemos no capítulo 2.2., observámos as práticas letivas na 

óptica das interações entre os pares e entre professor/aluno. A nossa presença em sala de 

aula procurou ser discreta.  

 

No decorrer de cada aula registámos a sequência das atividades realizadas, redigidas 

sucintamente, e assinalámos as inferências das interações professor/aluno na lista de 

verificação de observação da aula sugerida por Pedro Reis (Reis, 2011: 34). O registo dividiu- 
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-se em três componentes: a sala e os seus recursos, o ensino e a aprendizagem. O primeiro 

analisou o comportamento dos alunos, a organização da sala e a utilização dos seus recursos; 

o segundo registou a atuação do professor do ponto de vista do rigor científico, da gestão do 

tempo, das interações e da gestão dos comportamentos dos alunos; o terceiro fez o registo 

das aprendizagens dos alunos, da sua participação no processo de avaliação e da sua atitude 

perante o processo ensino-aprendizagem. 

 

O período de intervenção nas aulas de Formação Musical (FM) decorreu entre 16 de 

Outubro e 5 de Junho, totalizando 78 tempos letivos: 68 observados e 10 leccionados.  

No evoluir das aulas observadas percebemos que devemos adoptar um discurso 

adequado aos níveis de ensino e demonstrar sempre um elevado rigor científico, interagindo 

corretamente com os alunos. Os recursos didáticos deverão ser diversos e inovadores. Iremos 

adoptar, a título de exemplo, os cartões magnéticos com imagens de células rítmicas, 

existentes na sala de aula, ou o cartão com a imagem do teclado do piano, muito úteis nas 

explicação e consolidação de aprendizagens e um proveitoso fator de motivação. Aprendemos 

que devemos preparar os exercícios escritos com práticas de audição ativa como a imitação 

rítmica e melódica ou a audição de excertos a partir dos quais se irão preparar a 

discriminação de timbres, dinâmicas, durações e alturas. A utilização de sebenta será um 

recurso didático regular, fundamental na aquisição de conhecimento que se irá organizar de 

forma gradual. É um recurso que também terá utilidade na prática de exercícios para o 

desenvolvimento da acuidade auditiva e na preparação das provas orais. Serão marcados 

trabalhos para casa com frequência e iremos  promover valores como o trabalho, a disciplina, 

a persistência e o esforço.  

Para além das provas intercalares, orais e escritas, os registos de avaliação irão 

contemplar a observação direta e o registo dos comportamentos na aula. As aulas de FM 

serão essencialmente práticas e irão basear-se, sobretudo, na realização e elaboração de 

exercícios. 

No que concerne à disciplina de História da Cultura e das Artes – História da Música 

(HM), a intervenção ocorreu durante 17 de Outubro e 29 de Maio. É de registar que os alunos 

finalistas do nível Secundário efetuaram provas de acesso ao nível Superior durante o mês de 
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Junho. O período de intervenção compreendeu 69 tempos letivos dos quais 60 foram 

assistidos e 9 leccionados. À semelhança da disciplina de FM, registaram-se as interações 

professor/aluno em tabela própria na qual se listaram as atividades da aula de forma 

cronológica. 

 

No decorrer deste período de observação evidencia-se que deve adoptar-se discurso 

com grande rigor e domínio científico dos conteúdos a leccionar, articulando frequentemente 

saberes extra-curriculares. Percebemos, pela observação das aulas, que desta forma é 

possível captar a atenção dos alunos que assim irão corresponder com grande interesse. O 

discurso utilizado deverá adequar-se aos níveis etários e os diversos recursos didáticos, 

historicamente informados, deverão contemplar vídeos, iconografia, audições e fichas de 

trabalho. A seleção dos recursos deverá ser ajustada e potenciadora do desenvolvimento das 

aprendizagens. Compreendemos que será necessário apelar sempre à participação dos alunos, 

promovendo o debate de ideias e a aprendizagem por via da descoberta. Sabemos que os 

conteúdos programáticos são extensos e, por essa razão, a gestão do tempo de aula deverá 

ser rigorosa. Será fundamental a articulação de saberes, designadamente por comparação dos 

recursos estilísticos de cada período da HM Ocidental, fomentando assim a ampliação do 

conhecimento por discriminação e inferência. 

A avaliação desta disciplina irá assentar essencialmente nos resultados das provas de 

avaliação escrita que irão ocorrer em dois momentos distintos de cada período letivo. Serão 

também considerados os trabalhos individuais dos alunos que irão contemplar investigações 

acerca da vida e obra de compositores. No que respeita ao saber estar e ao saber fazer 

manifestado em sala de aula, deverão ser registados por observação direta. 

3.3.  Aulas leccionadas 

 

Por que terá George Gershwin (1898–1937)  solicitado lições a Nadia Boulanger 

(1877-1979) e Maurice Ravel (1875-1937)? (Toradze in Lewis, 2016: 0’26’’). Por que razão 

um músico de jazz imita meticulosamente as improvisações dos seus mestres? A resposta é 

que ambos comungam uma grande paixão pela obra dos seus ídolos. É de facto a motivação 
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que move as aprendizagens e foi deste princípio que partimos para a elaboração de variadas 

abordagens aos conteúdos a leccionar. 

3.3.1. Formação Musical 

 

Face ao carácter prático da disciplina de Formação Musical (FM), estabelecemos uma 

estrutura para a abordagem de conteúdos que procurou obedecer à seguinte ordem: 

1. Introdução e Motivação 

2. Realização de atividade/treino de processos 

3. Avaliação e Trabalho de Casa 

A teorização de conteúdos antecedeu sempre a prática. Neste sentido, demonstramos 

uma seleção de exemplos das atividades efectuadas nas aulas de FM, de acordo com a 

sequência atrás referida e os princípios do pensamento jazzístico, já apresentados no capítulo 

1.4. Esperamos que, com estas aprendizagens, os alunos consigam aplicar os conceitos 

apreendidos a novos contextos, curriculares e extra-curriculares, nomeadamente no que 

concerne à capacidade de improvisar, de identificar progressões harmónicas ou na 

interpretação e compreensão de cifras jazz.  
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Exemplo 1 - Abordagem ao ditado melódico em Ré M: “The Way you Look Tonight”. 

Aula de FM, 20 de Fevereiro de 2018, 6.º ano 

Sequência de atividades: 

Introdução e Motivação  

(Excerto; promoção da identidade)  

1 – Indicar as tarefas a realizar: preparação para a realização de um ditado melódico. Audição 

do excerto tocado ao piano: 

 

Fig. 1 – Excerto do Minuete em Sol, BWV 114 anh. 

 

2 – Reconhecimento da melodia; breve contextualização do excerto: a obra, o compositor e a 

época; participação da turma para tocar o resto da peça (promoção da identidade) 

3 – Questão geradora de aprendizagens: “Porque se chamará Minuete em Sol?”  

4 – Condução à resposta correta: dança de origem francesa; tonalidade. Reforço positivo da 

participação 

5 – Apresentação do mesmo excerto ao piano transposto a Ré Maior: 

 

Fig. 2 – Excerto do Minuete em Sol, BWV 114 transposto a Ré 

 

6 - Questão geradora de aprendizagens: “Quais as diferenças em relação ao excerto anterior?” 
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7 – Resposta por inferência: “tonalidade diferente” 

Realização de atividade/treino de processos  

(padrões com elementos do ditado) 

8 – Cantar o excerto em várias tonalidades com a sílaba “nô” – Minuete em Dó, Fá, Mib, Mi, 

etc. com acompanhamento ao piano  

9 – Terminar o exercício anterior na tonalidade de Ré M. Cantar a escala dessa tonalidade 

com o nome das notas 

10 – Cantar, em Ré M, padrões com a sílaba “nô” (a la Gordon) que irão estar presentes no 

ditado a realizar: 

 

Fig. 3 – Padrões em Ré Maior 

 

11 – Questão geradora de aprendizagens: “E agora com o nome de notas?”. Repetir o 

exercício associando o som às respectivas notas musicais 

12 – Realizar um ditado melódico numa ficha de trabalho. Cantar (professor) o ditado com 

sílabas neutras: 

 

Fig. 4 – Melodia do ditado cantada em sílabas neutras 
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13 – Repetir o exercício anterior em frases curtas e conclusivas. Imitar frase a frase (alunos) 

14 – Questão geradora de aprendizagens: “O que existe em comum entre esta melodia e o 

Minuete que cantámos anteriormente?” Conduzem-se à resposta “o intervalo do início é o 

mesmo – 5.ª Perfeita descendente” 

15 - Distribuição da ficha de trabalho para a realização do ditado melódico. Contextualização 

da obra, do autor e descodificação de novas simbologias (cifras) 

 

Fig. 5 – Ditado melódico 

16 – Execução da melodia ao piano dividida em frases conclusivas, entre três a quatro 

compassos, que se repetem quatro vezes. Reconhecimento e escrita da melodia no lugar. 

Observação dos trabalhos movimentando-se pela sala. Esclarecimento de dúvidas 

17 – Correção de cada frase no quadro por alunos selecionados pelo professor. Concluir o 

exercício e cantar todo o ditado com o nome das notas e marcação de compasso. Cantar, em 

grupo, a melodia em língua inglesa. 

Avaliação/Trabalho de Casa  

(os alunos participam na sua própria avaliação; demonstram-se evidências 

de aprendizagem) 

18 – Questão geradora de aprendizagens: “O que aprendemos com este ditado?” 
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Registo da observação direta: “duas peças para reconhecer 5.ª Perfeitas descendentes”; 

“maneiras diferentes de cantar uma escala”; “a minha primeira canção de jazz”; “um 

compositor que não conhecia”; “nunca tinha cantado em inglês na aula de FM”; etc. 
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Exmplo 2 – Abordagem ao ditado melódico “After You’ve Gone” 

Aula de FM, 19 de Fevereiro de 2018, 9.ºano 

Sequência de atividades: 

Introdução e Motivação 

(Excerto)  

 

1 – Indicação das tarefas: descoberta de uma melodia jazz. Fornecimento de pistas para a 

descoberta 

2 – Apresentação do seguinte excerto ao piano: 

 

Fig. 6 – Excerto Hanon n.º1 em Sib M 

 

3 – Identificação do “Exercício Hanon n.º 1” (alunos de piano e clarinete – promoção da 

identidade). Reforço positivo 

4 – Apresentação de outro excerto: 

 

Fig. 7 – Excerto “When the Saints Go Marching In” 

 

5 – Reconhecimento do excerto. Questão geradora de aprendizagens: “Que há em comum 

entre o Exercício Hanon e a marcha When the Saints...?” 
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6 – Descoberta por discriminação: a sequência melódica obedece ao mesmo padrão “um 

intervalo de terceira seguido de graus conjuntos” 

7 – Identificação auditiva de síncopas de 2 pulsações: levantar o braço à identificação de uma 

síncopa 

8 – Imitação rítmica, improvisada, com inclusão de ligaduras de prolongação. Verbalização 

dos ritmos identificados: ex. “uma síncopa de duas pulsações ligada a uma semínima”, 

obedecendo ao princípio do sound to sign (McPherson & Gabrielsson, 2002) 

9 – Recordar a importância destas pistas para a elaboração do ditado 

 

Realização de atividade/treino de processos  

 (discriminação e inferência) 

10 – Explicação do conceito de swing: . Cantar, com a turma, o excerto da Fig. 6 

com e sem swing. Compreensão do conceito por discriminação 

11 – Cantar (prof.) o excerto com sílabas neutras: 

 

Fig. 8 – Excerto “After You’ve Gone” em sílabas neutras 

 

12 – Cantar frases de dois compassos. Imitar. 

13 – Questão geradora de aprendizagens: “Quais os intervalos ouvidos nos compassos 5 e 6?” 

Exemplificação isolada ao piano. Resposta por discriminação “5.ª Perfeita e 4.ª Perfeita”  
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14 – Realização do ditado melódico: melodia tocada ao piano dividida em frases conclusivas 

de quatro compassos que serão repetidas quatro vezes. Descoberta da melodia e respectivo 

registo no caderno pautado. Observação direta do trabalho individual 

15 – Correção de cada frase no quadro por alunos selecionados pelo professor. Conclusão do 

exercício. Cantar todo o ditado com o nome das notas e marcação de compasso.  

16 – Cantar a melodia por todos em língua inglesa. Projeção no quadro. Contextualização da 

obra e dos compositores: 

 

Fig. 9 – Excerto “After You’ve Gone” com letra 

 

Avaliação/Trabalho de Casa 

17 – Recordar as novas aprendizagens estimuladas pelo ditado. 

Registo pela observação direta: “swing”, “sequências melódicas baseadas em padrões”, “a 

importância de reconhecer intervalos”, “a interpretação de cifras”. Registo das dificuldades 

apresentadas na realização do ditado: “descobrir a melodia dos dois últimos compassos”, 

“descobrir a síncopa dos compassos 5 e 6”.  

Relembrar a necessidade de estudar em casa as leituras da sebenta do aluno definidas para a 

prova de avaliação oral 
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Exemplo 3 – Abordagem à improvisação condicionada 

Aula de FM, 17 de Abril de 2018, 6.º ano 

Sequência de atividades: 

Introdução e Motivação  

 (excerto, sinestesia, inferência) 

1 – Execução ao piano do seguinte trecho: 

 

Fig. 10 –  Clichê na escala chinesa 

 

2 – Questão geradora de aprendizagens: “Que ambiente sugere esta frase?” (Sinestesia) 

3 – Associação do excerto à música chinesa 

4 – Introdução à escala chinesa: tem apenas cinco notas; por essa razão também se 

denomina escala pentatónica;  

Execução da escala de Dó M; audição e imitação;  

Repetição da escala omitindo o IV e o VII graus; audição e imitação 

5 – Questão geradora de aprendizagens “Que notas não ouviram?”. Condução à resposta “fá 

e si” 

6 – Construção e registo no quadro da escala partindo do som para a notação:

 

Fig. 11 –  Escala chinesa em Dó 

 

7 – Teorização da escala pentatónica: sequência 12356 nas escalas Maiores.  
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Questão geradora de aprendizagens “Como será a escala pentatónica de Fá?”  

Resposta por inferência “Fá Sol Lá Dó Ré” 

 

Realização de atividade/treino de processos 

 (padrões, improvisação) 

8 – Cantar (professor) frases na escala pentatónica com sílabas neutras. Audição e imitação:

 

Fig. 12 –  Exemplo de Padrões na Escala Chinesa 

 

9 – Realização de um acompanhamento bordão;  

Improvisação individual; 

Imitação “responsorial” aluno/alunos. 

  

Fig. 13 – Acompanhamento para improvisação na escala pentatónica de Dó 

 

10 – Criação de frases improvisadas em ostinato (v. Anexo II  E2 - 1) 

11 – Correção das frases que não contém notas da escala pentatónica 

12 – Criação de uma composição coletiva formada por frases improvisadas sobrepostas 
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Avaliação/Trabalho de Casa 

13 – Questão geradora de aprendizagens “O que aprenderam com este exercício?”;  

Respostas registadas pela observação direta: “escala pentatónica”, “a improvisar”, “a fazer 

música chinesa”.  

Indicação, para trabalho de casa, da composição de uma melodia na escala pentatónica de Dó 

com a duração de oito compassos para audição na aula seguinte. Sugestão para a 

apresentação do TPC no seu instrumento ou através do canto. 
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Exemplo 4 – Abordagem ao ditado rítmico “Jazz licks” 

Aula de FM, 16 de Abril de 2018, 9.º ano 

Sequência de atividades: 

Introdução e Motivação 

 (excerto, promoção da identidade) 

1 – Apresentação do seguinte ritmo percutido na mesa: 

 

Fig. 14 – Ostinato rítmico “Bolero de Ravel” 

 

2 - Descoberta do excerto deste ostinato rítmico 

3 – Apresentação da melodia em sílabas neutras: 

 

Fig. 15 – Excerto do “Bolero de Ravel” 

 

4 – Identificação do “Bolero de Ravel”; Contextualização da obra; Curiosidades: um único 

andamento de 14 minutos em que o ostinato da caixa se mantém do início ao fim. Indicação 

do recurso ao saxofone que ainda estava pouco explorado (só anteriormente usado por 

Georges Bizet) (promoção da identidade – saxofonistas) 
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5 – Repetição do ostinato do Bolero, percutindo com a mão esquerda e marcando o compasso 

com a mão direita. Identificação da célula rítmica que caracteriza os dois compassos do 

ostinato. Resposta por discriminação “tercina de semicolcheias”. 

Realização de atividade/treino de processos 

 (padrões) 

6 – Improvisação (prof.) de ritmos com quatro pulsações que incluem a tercina de 

semicolcheia e síncopas. Audição e imitação. 

7 - Consolidação da aprendizagem da célula descoberta: recurso à sebenta do aluno. Leitura 

dos ritmos da página 3 que contemplam síncopas, figuras ligadas e tercinas: 

8 – Descrição das tarefas a realizar: ditado rítmico de notas dadas com tercinas de 

semicolcheia e síncopas 

9 – Apresentação da seguinte frase ao piano: 

 

Fig. 16 – Ditado rítmico com notas dadas – folha do professor 

10 – Execução do primeiro compasso com a nota de apoio do compasso seguinte. Ouvir e 

percutir o ritmo que ouviram. Proceder da mesma forma nos compassos seguintes. 

11 – Distribuição de fichas de trabalho para a realização do ditado: 
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Fig. 17 – Ditado rítmico com notas dadas – folha do aluno 

 

12 – Execução da frase do primeiro compasso e a nota do compasso seguinte quatro vezes; 

Respeitar o espaço de tempo necessário para os alunos identificarem e escreverem o ritmo 

que ouviram. Movimentação pela sala e verificação dos trabalhos 

15 – Correção de cada frase, no quadro, por alunos selecionados pelo professor. Conclusão 

do exercício; percutir o ritmo com palmas acompanhadas ao piano que suporta a harmonia 

indicada pelas cifras 

  

Avaliação/Trabalho de Casa 

16 – Reflexão sobre as aprendizagens.  

Respostas registadas em observação direta: 

“já conheço a tercina de semicolcheia”, “decorei o ritmo do Bolero”, “não sabia que o Bolero 

tinha saxofone”, “as frases bebop são difíceis”.  

Indicação de Trabalho de Casa: realização de um ritmo para as notas dos compassos 4 a 6 

que inclua tercinas e síncopas. 
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3.3.2. História da Cultura e das Artes – História da Música 

 

De acordo com o que já expusemos no ponto anterior, também as aulas de História 

da Cultura e das Artes – História da Música (HM) seguiram a ordem de abordagem: 

1- Introdução/motivação 

2- Realização de atividade  

3- Avaliação e Trabalho de Casa 

Nesta perspetiva, partimos de imagens, fotografias, pinturas, iconografias, partituras, 

excertos, vídeos e entrevistas como motivação para introduzir conhecimento numa atitude que 

procurou “estimular, questionar e aconselhar, ao invés de mostrar e dizer” (Swanwick, 1993: 

25). Assim, planificámos atividades pensadas na participação ativa dos alunos, respeitando as 

valências de cada um.  

A seguir, apresentamos uma seleção de abordagens que ocorreram nas aulas de HM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Exemplo 1 – Abordagem ao conteúdo “literatura pianística do Romantismo tardio” 

Aula de HM, 5 de Dezembro de 2017, 12.º ano 

Sequência de atividades: 

Introdução e Motivação 

 (imagem) 

1 – Comentário à seguinte imagem: 

 

Fig. 18 – Máquina de impressão litográfica - 1851 

 

2 – Questão geradora de aprendizagens “Qual terá sido o contributo da impressão em massa 

no desenvolvimento musical da sociedade do século XIX?” 

3 – Construção de conhecimento baseado no debate de ideias levantado pela questão  

 

Realização de atividade 

4 – Abordagem das consequências da impressão barata de partituras;  
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Mencionar que a “música passou a estar acessível a todos”;  

Referir o desenvolvimento organológico do piano e da grande procura deste 

instrumento por parte da classe média;  

Destacar os “métodos para o desenvolvimento técnico” e o género “estudo” que 

também tem a função de superar dificuldades técnicas; 

Fazer referência à grande edição de partituras de “música doméstica” 

5 – Contextualização das três fases do Romantismo: Inicial (1800-1830), Pleno (1830-1850) e  

Tardio (1850-1890).  

Associar o desenvolvimento da imprensa a este último período.  

Questão geradora de aprendizagens: “O que entendem por improvisação?”. 

Registo e exploração das respostas: “é o que fazem os músicos de jazz”; “é criar 

música sem partitura”.  

6 – Questão geradora de aprendizagens: “Será a improvisação exclusiva do jazz?”.  

Referir a sua existência no baixo cifrado do período Barroco  

Mencionar a improvisação como técnica de composição na construção do “tema e 

variações” 

7 – Debate sobre a improvisação no período Romântico:  

O Impromptu (trad. francês improvisado).  

Associação de um compositor a este género. Condução à resposta “Frederic Chopin” 

8 - Contextualização da vida e obra do compositor polaco naturalizado francês Frederic Chopin 

(1810-1849) a partir de um texto de apoio projetado no quadro.  

Referir a sua produção quase exclusiva para piano; os elementos da linguagem 

popular polaca materializados nas Polonaises e o caráter reflexivo das suas obras que 

vivem associadas à improvisação;  

Mencionar o facto de ser um compositor introspectivo, pouco “teatral”;  
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Destacar a produção dos Nocturnos: peças de grande desenvolvimento da linha 

melódica (influenciadas pela ópera italiana de Bellini);  

Demonstrar a influência de Bach nos seus Prelúdios; 

Referir que os Impromptu são estruturas de composição livres. 

9 – Audição dos excertos do repertório de Chopin: Nocturno Op. 9, n.º28; Fantasie Impromptu 

em Dó#m Op. 669;  Polonaise n.º 2 Op. 2610; Concerto n.º2; Scherzo Op. 31, n.º211; Sonata 

n.º2 em Sib menor, Op. 3512. 

10 – Caracterização, a partir da audição dos excertos, dos principais elementos estilísticos da 

obra do compositor; 

Registo das repostas (prof.): “harmonias ricas e estruturas cromáticas (modulações 

cromáticas)”; os Scherzo assumem um “carácter sério e afastam-se da ideia de 

brincadeira”; nas Sonatas Chopin usa andamentos contrastantes; os dois Concertos 

para piano revelam grande mestria no tratamento do instrumento 

11 – Registo destas características (aluno) 

12 – Questão geradora de aprendizagens: “Que outros pianistas do Romântico tardio 

conhecem?” 

Registo e condução à resposta “Franz Liszt” 

Mencionar as obras “La Campanella” e os temíveis “Estudos Transcendentais” de F. 

Liszt (1811-1886) 

13 – Audição dos excertos Mazzeppa - Estudo transcendental n.º4 S.139 13 e La Campanella 14 

dos Grandes Estudos do Paganini. 

14 – Audição atenta e o registo no caderno das características destas obras.  

                                                        
8 https://www.youtube.com/watch?v=YGRO05WcNDk 
9 https://www.youtube.com/watch?v=75x6DncZDgI 
10 https://www.youtube.com/watch?v=Pp4v42suFQg 
11 https://www.youtube.com/watch?v=z_MwPdr7WXQ 
12 https://www.youtube.com/watch?v=dw4aGcmircA 
13 https://www.youtube.com/watch?v=kD4T-rNklsY 
14 https://www.youtube.com/watch?v=hQULyGMhhWs 
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Assinalar as respostas no quadro:  

“influência da herança Húngara, mais concretamente os elementos da música 

cigana”;  

“citação de melodias populares Húngaras”;  

“recurso a efeitos pianísticos inspirados por Chopin”;  

“influência de Paganini que o deslumbra com a sua técnica”;  

“parte do seu repertório não é original transcreve e faz arranjos de outras obras; 

transpõe essas obras para o piano e propaga-as, graças à fácil edição em partitura, a 

um grande número de ouvintes”  

Relembrar o papel da indústria litográfica.  

15 – Consolidação do conhecimento da obra de Liszt: 

Rapsódias Húngaras; 

Dois Concertos para piano e Orquestra; 

Fantasia Húngara;  

Totendanz (Dança Macabra, baseada numa composição da Idade Média “Dies Irae” 

também usada por Berlioz);  

O estudo transcendental Mazzeppa que mais tarde seria transformado num Poema 

Sinfónico; 

 Peças Breves: Annes de Pelerinage, Consolations e Harmonies Poetiques et 

Relegieuse;  

Sonata que é contrastante à sonata clássica por possuir apenas um andamento, 

baseada numa composição de desenvolvimento cíclico na qual vão aparecendo vários 

temas com roupagens diferentes. 

 

Avaliação/Trabalho de Casa 

16 – Reflexão sobre as aprendizagens realizadas sobre a vida e obra de Chopin e Liszt.  

 Registo das conclusões dos alunos:  

“eram grandes pianistas”;  
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“compunham peças muitos difíceis”;  

“Liszt tinha uma boa vida, deixou de tocar e tornou-se um leitor compulsivo”;  

“os nocturnos são um standard para os pianistas”;  

“Liszt ganhava dinheiro a fazer reduções para piano” 
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Exemplo 2 – Abordagem ao conteúdo “A música erudita e o jazz: Parker e Stravinsky” 

Aula de HM, 17 de Abril de 2018, 12.º ano 

Sequência de atividades: 

Introdução e Motivação 

 (imagem, relato) 

 

Fig. 19 – Parker toca para Stravinsky 

 

 

1 – Questões geradoras de aprendizagem:  

“Que músicos identificam na imagem?”  

“A que época associam a imagem?”  

Condução às respostas “Charlie Parker (1920-1955)”, “Miles Davis (1926-1991)” e 

“Igor Stravinsky (1882-1971)”; Época - “Pós 2.ª Guerra Mundial, 1951” 

 

2 – Leitura do evento, projetado no quadro, em que ocorreu a fotografia da imagem (v. 1.4. 

Appel, 2004) 
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Realização de atividade 

3 – Contextualização, a partir do relato da noite em que Charlie Parker (1920-1955) tocou 

para Stravinsky (em 1951), do período de florescimento Americano do pós-guerra;  

Explicação da emigração de Stravinsky para este País;  

Referência ao surgimento dos night clubs que popularizaram uma nova linguagem 

musical: o jazz;  

Referir a proliferação destes clubes noturnos e de outros espaços de diversão que 

comprova o nível da qualidade de vida dos americanos neste período, derivado da 

expansão do seu tecido industrial e do saldo crescentemente positivo da sua balança 

comercial; 

4 – Audição do excerto do standard de jazz Koko15; 

Registo das características do período bebop: pequenas formações de músicos, 

solistas que improvisam com grande virtuosismo, fraseado com ritmos sincopados, 

rápido e com saltos extensos que exigem grande competência técnica 

5 – Questão geradora de aprendizagens “No standard que acabaram de ouvir existe um tema 

que é apresentado e depois desenvolvido na forma de solos improvisados. No final é reexposto. 

Que forma ou formas musicais nos fazem lembrar?” 

Registo das respostas: técnica da forma  “Sonata” ou do “tema e variações”.  

Questão geradora de aprendizagens: “Como pensam os músicos de jazz quando 

improvisam?”;  

Registo da resposta (aluno do curso de jazz):  

“tem de conhecer a estrutura harmónica do tema para saber que escalas pode usar”.  

Exemplificação ao piano o modo dórico sobre um acorde menor de sétima, o mixolídio 

sobre uma harmonia dominante e um jónico sobre um acorde Maior de sétima Maior.  

Compreensão da importância de um bom domínio harmónico nos músicos do estilo 

bebop 

6 – O movimento bebop do qual Parker é responsável – conteúdo: 

                                                        
15 https://www.youtube.com/watch?v=okrNwE6GI70 
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Referir a admiração dos compositores eruditos pelo bebop 

Distinguir o bebop do período anterior (música para ouvir e não para dançar).  

Demonstrar o fascínio dos músicos de jazz pela música erudita 

7 – Referir a eclética vida e obra de Igor Stravinsky (1882-1971): 

Projeção no quadro do percurso geográfico e estilístico;  

Referir as 3 fases: o período do Ballet Russe - os três bailados encomendados por 

Sergei Diaghilev e a composição de O Pássaro de Fogo (1910), Petruchka (1911) e Le 

Sacre du printemps (A Sagração da Primavera, com o subtítulo «Imagens da Rússia 

pagã» de 1913), a mutação estilística no período Neo-clássico em que abandona a 

grande orquestra que é substituída por pequenas combinações de instrumentos e 

onde se manifestam elementos jazzísticos nas obras Ragtime e Piano Rag .  

Mencionar a fase serial do compositor 

8 – Referir a popularidade de Stravinsky no seio da comunidade jazzística que se deveu à obra 

Ebony Concerto16, encomendada pelo clarinetista Woody Herman (1913-1987).  

Audição do excerto desta obra e identificação dos elementos estilísticos  

9 – Síntese das fases estilísticas de Stravinsky com elementos da linguagem jazz: 

1) As explorações iniciais no estilo jazz antes dos anos 1920 

2) Os trabalhos encomendados por bandas de jazz nos anos 1930 e 40 

3) As obras "sérias" que contêm elementos da década de 1920 em diante. 

  

 

 

 

 

                                                        
16 https://www.youtube.com/watch?v=klQY_X1clMs 
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Avaliação/Trabalho de Casa 

10 – Reflexão das aprendizagens:  

Registo das observações dos alunos: 

“fiquei a saber que Stravinsky gostava de jazz”;  

“gostei do Ebony Concerto”;  

“não sabia que era preciso pensar tanto para improvisar”; 

“não sabia que Stravinsky já ouvia jazz em Paris”.  

Sugestão para trabalho de casa: audição completa do Ebony Concerto 
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Exemplo 3 – Abordagem ao conteúdo “Maurice Ravel e o fascínio pelo jazz” 

Aula de HM, 17 de Abril de 2018, 12.º ano 

Sequência de atividades: 

Introdução e Motivação 

 (entrevista áudio) 

1 – Questão geradora de aprendizagens “Foi no final da década de 1920 que o compositor 

francês Maurice Ravel (1875-1937) ouviu pela primeira vez o jazz nos Estados Unidos e em 

Paris, onde também era popular. Como é que isso influenciou seu Concerto para piano em Sol 

Maior de 1931?” 

2 – Audição da entrevista áudio Finding Jazz in Maurice Ravel's Piano Concerto 17(Lewis, 2016).  

Registo de notas (alunos) 

3 – Audição de excerto do Concerto para piano em Sol Maior, 2.º andamento 18 de Ravel  

Realização de atividade 

3 – Discussão de ideias sobre as notas registadas pelos alunos:  

“a influência do jazz é visível na textura rítmica e harmónica”;  

“o piano destaca-se com solos”;  

“no jazz também há partilha de solos”;  

“Ravel conheceu Gershwin”;  

“Ravel não quis dar aulas de piano a Gershwin”;  

“neste concerto o pianista às vezes acompanha solos, como no segundo andamento 

em que o corne inglês toca um solo”;  

“o piano nem sempre tem o papel de solista” 

                                                        
17 http://www.wrti.org/post/finding-jazz-maurice-ravels-piano-concerto 
18 https://www.youtube.com/watch?v=fUWsBjt8xJI 
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4 – Leitura oral de uma síntese da vida e obra de Maurice Ravel (1875-1937):  

Destaque ao período em que estudou com Gabriel Fauré (1845-1924), a sua 

preferência pela música antiga de Debussy e a vertente neoclássica;  

Referir a adopção da técnica impressionista com contornos melódicos mais límpidos e 

ritmos mais definidos;  

Mencionar a importância que dá à funcionalidade harmónica 

5 – Audição seguida de comentários analíticos aos estratos marcadamente impressionistas:  

“Jeux d’ Eau19”, “Miroirs20”, “Rhapsodie Espagnole21” e “Daphnis e Chloe22”;  

Referir a sua grande competência de orquestrador 

6 – Audição do segundo andamento da obra Gaspard de la nuit, (Le Gibet). 23 

Questão geradora de aprendizagens “Que elementos jazzísticos estão aqui presentes?” 

Debate seguido de conclusões: 

“uso de acordes complexos”; “recurso ao cromatismo” 

7 – Associação da complexidade harmónica presente nas obras dos compositores 

impressionistas, nomeadamente Debussy e Ravel, às sonoridades do período bebop. 

Avaliação/Trabalho de Casa 

8 – Reflexão sobre as aprendizagens:  

Registo das respostas dos alunos 

“Ravel começou a ouvir jazz em 1920” 

“escreveu o Concerto para piano em Sol como se fosse uma peça de jazz, com solos 

distribuídos pela orquestra” 

                                                        
19 https://www.youtube.com/watch?v=jnKFIp7CahY 
20 https://www.youtube.com/watch?v=0A4Lxm3IpvY 
21 https://www.youtube.com/watch?v=2rEc_vksrnc 
22 https://www.youtube.com/watch?v=O4lzPz3NnI0 
23 https://www.youtube.com/watch?v=mhpX-CyTvfw 
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“foi influenciado por Debussy” 

“usa acordes complexos”  

“os músicos de jazz usam acordes também complexos e cromatismos como Ravel” 
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3.4. Instrumentos de recolha de dados 

3.4.1. Análise aos Inquéritos 

 

Os inquéritos aos alunos foram distribuídos no contexto de intervenção e 

considerámos, na sua elaboração, as metas curriculares e o nível etário a que se destinaram. 

O seu preenchimento ocorreu em dois momentos: no início e no final da nossa intervenção. 

Para aferir as aprendizagens, as questões do inquérito inicial e final foram as mesmas. 

No seu tratamento pretendemos analisar a evolução cognitiva dos alunos que 

respeitam às aprendizagens da linguagem jazz. Os inquéritos distribuíram-se em papel (v. 

ANEXO III) e as respostas foram processadas em folha de cálculo na qual se geraram gráficos. 

Relativamente à disciplina de Formação Musical (FM) verificou-se, na globalidade, um 

aumento de preferências em relação ao gosto pelo jazz, como se pode constatar através da 

análise dos seguintes gráficos: 

 

 

 

Gráfico 1 – Preferências Musicais, FM 6.º Ano: resposta inicial 
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Gráfico 2 – Preferências Musicais, FM 6.º Ano: resposta final 

Resultados semelhantes foram obtidos na turma do 9.º ano. Por outro lado, as 

preferências musicais dos alunos de História da Cultura e das Artes – História da Música (HM) 

mantiveram-se inalteradas nos inquéritos iniciais e finais. O facto pode ser explicado pela 

procura de identidade musical que se verifica nos alunos de faixas etárias mais baixas, em 

oposição aos alunos finalistas de nível Secundário que, na sua maioria, já definiram o seu 

rumo artístico. Em relação à pergunta do inquérito final “Já interpretaste peças jazzísticas?”, 

como era expectável, todos os alunos de FM responderam afirmativamente, visto ter sido uma 

prática na nossa intervenção participada. No que respeita ao conhecimento de obras, 

compositores e vocabulário jazz, a análise e preparação das fichas de trabalho em sala de 

aula revelou-se muito útil. A grande maioria dos alunos, que anteriormente desconhecia 

intérpretes e compositores, revelaram conhecer no inquérito final: 

 

Tabela 2– Intérpretes de Música Jazz, FM 9.º Ano: resposta final 
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A inclusão de glossário jazz em notas de rodapé nas fichas de trabalho distribuídas 

aos alunos demonstrou também muita importância e atraiu-lhes o interesse. É disso prova a 

resposta à pergunta “O que entende por swing?”, um conceito anteriormente desconhecido 

que no final da intervenção foi respondido da seguinte forma: 

 

 

Tabela 3– Significado de swing, FM 6.º Ano: resposta final 

 

 Verificou-se ainda um aumento de interesse, dos alunos do ensino básico, pela 

frequência das Classes de Conjunto Jazz. No final da intervenção registarem-se três alunos 

inscritos nesta disciplina de grupo: um de 6.º ano e dois do 9.º ano de escolaridade. 

 No que se refere aos conhecimentos organológicos da linguagem jazz, todos os alunos 

de nível Básico e Secundário identificaram instrumentos musicais com facilidade, como se 

demonstra no seguinte gráfico: 



 79 

 

Tabela 4 - Organologia jazz, HM 12.º Ano: resposta inicial 

 

No que respeita à disciplina de HM, verificaram-se aprendizagens significativas, 

designadamente na identificação de compositores, intérpretes e obras jazzísticas. A presença 

na turma de um aluno do Curso Jazz e a frequência de Classe de Conjunto Jazz de outros dois 

alunos revelou-se essencial na articulação de saberes em sala de aula, nomeadamente na 

definição de glossário jazzístico e na desmistificação do conceito de improvisação. Cinco, dos 

oito alunos questionados, afirmam já ter interpretado peças de jazz ao longo do seu percurso 

académico, revelando, no passado, a integração de uma Classe de Conjunto Jazz. 

Quando questionados, inicialmente, acerca de compositores europeus que recorreram 

a elementos jazzísticos, nenhum aluno de HM soube responder à questão. Porém, no 

inquérito final demonstraram essa aprendizagem:  
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Tabela 5 – Compositores europeus com elementos jazz, HM 12.º Ano: resposta final 

Demonstraram também conhecer compositores e intérpretes de jazz que 

manifestaram inspiração erudita e conseguiram associar recursos estilísticos de obras eruditas 

ao repertório jazzístico. Note-se ainda o conhecimento que revelaram em relação às formas 

musicais mais usadas no jazz, relacionando-as com conhecimentos prévios designadamente 

as formas sonata e o tema e variações. 

No que diz respeito à caracterização do jazz, todos os alunos de HM mostraram 

compreender as suas particularidades: 

 

Tabela 6 – Características do jazz, HM 12.º Ano: resposta final 

 Por fim, as atividades desenvolvidas em sala de aula em torno do jazz Português, das 

quais destacamos a simulação de entrevistas em sala de aula, o visionamento de biografias 
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em vídeo e os textos de apoio, potenciaram a ampliação de conhecimentos nesta área, como 

se demonstra na análise à questão sobre “intérpretes de música jazz”:  

 

Tabela 7 – Intérpretes de jazz, HM 12.º Ano: resposta final 

 

3.4.2. Entrevistas 

 

No sentido de aferir as práticas letivas e o impacto do ensino de jazz no Conservatório 

de Música do Porto (CMP), procedeu-se à realização de entrevistas que se efetuaram antes da 

intervenção. Da a análise à primeira entrevista (v. ANEXO I), realizada ao professor de piano 

jazz Paulo Gomes, compreendemos as origens do curso de jazz no CMP, os seus 

impulsionadores, os instrumentos ministrados, as dificuldades dos alunos e as práticas 

adoptadas. Notámos a obrigatoriedade de frequência de classes de conjunto jazz dos alunos 

desta vertente e a opção de matrícula nesta disciplina de grupo por parte de qualquer aluno 

do CMP. Referiu-se a grande atividade musical do curso de jazz no CMP, nomeadamente a 

organização muito frequente de jam sessions que decorrem no período noturno e são muito 

participadas por público de todas as proveniências, nomeadamente alunos do Curso Superior 

de Jazz. Notou-se, de acordo com a entrevista, que ainda existe uma sectorização entre os 

professores da variante clássica e os da variante jazz, facto que já não se verifica entre os 

alunos dos dois universos. Registou-se uma grande preocupação em uniformizar os programas 
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e as práticas por parte dos professores da variante jazz que regularmente atualizam, em 

estreita articulação, as suas metodologias. 

 

A segunda entrevista foi realizada ao professor da Unidade Curricular (UC) de 

Improvisação da Universidade do Minho (UM), Paulo Barros (v. ANEXO II). É importante referir 

que esta UC foi pioneira nas Licenciaturas de Música (clássica) em Portugal. O seu objetivo é 

dotar os alunos de competências de improvisação, segundo os princípios estilísticos dos 

diferentes períodos que constituem a História da Música. A formação musical do atual docente 

justifica a organização do currículo desta UC (2017-2018) que é baseado em práticas que 

sustentam a improvisação jazz. 

Da profícua entrevista, registámos algumas práticas de improvisação coletiva e a 

tentativa (inseparável) de desenvolvimento do pensamento divergente, isto é, a procura de 

múltiplas soluções, por tentativa e erro, a um problema musical levantado pelo docente. 

Verificou-se uma preocupação pelo apelo à criatividade e a “súbita mudança de regras”, que a 

promove, e está presente em todos os processos de improvisação. Referiu-se a facilidade 

técnica dos alunos e a grande dificuldade que apresentam em tocar sem partitura, facto que 

se deve à sobre-exposição de música escrita a que estes tiveram sujeitos desde o início das 

suas aprendizagens. Descreveram-se as consequências desta dificuldade, nomeadamente o 

fraco desenvolvimento do ouvido e a derivada incapacidade de compreenderem o que tocam. 

 Por fim salientou-se a aposta da UM numa Licenciatura em Música orientada para a 

vertente clássica e que, apesar de se terem realizado algumas tímidas experiências no campo 

do jazz, o curso continuará a apostar naquela vertente. Contudo, Paulo Barros reconhece que 

os processos envolvidos na aprendizagem do jazz e da música improvisada em geral poderão 

ser muito benéficos para o intérprete clássico, sobretudo do ponto de vista da compreensão 

auditiva e criatividade. 
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CONCLUSÕES 

 

“A preocupação do educador deve ser formar homens antes de formar 

artistas. O escopo da educação tem de ser a formação do homem completo, do 

homem integral, com o seu espírito, o seu coração e o seu corpo.” (Perdigão, 1981) 

É a partir da reflexão de Madalena Perdigão que traçámos os nossos princípios 

filosóficos, obedecendo à hierarquia: Professor – Professor de Música – Professor de Ciências 

Musicais. Quer isto dizer que a nossa intervenção visou estimular o desenvolvimento da 

personalidade e a sensibilidade dos alunos, procurando ativar a sua criatividade, potenciando 

desta forma o desenvolvimento das suas competências humanas e musicais. 

 Ao professor de Ciências Musicais competiu estimular a qualidade e a exigência no 

fenómeno musical, e o espírito crítico na sua apreciação. (Lessa, Seara e Bastos, 2017) 

 A abordagem foi fundamentalmente prática, evitando o acumular de informação 

memorizada. Procurámos combinar, de forma equilibrada, o conhecimento teórico com as 

técnicas de interpretação e os princípios estéticos e artísticos inerentes ao fenómeno musical. 

O contacto direto com este fenómeno deu aos alunos a possibilidade de identificarem e 

relacionarem culturalmente diversas produções musicais de diferentes períodos estilísticos, 

dando especial enfoque ao jazz. A introdução, à maioria dos alunos, desta nova linguagem 

musical procurou contextualizar a perspectiva musical dos estudantes num universo de 

diferentes culturas, épocas e estilos, favorecendo a aquisição de competências compreensivas 

e analíticas, tanto do ponto de vista da criação musical como na audição de obras.  

Atendendo aos resultados esperados, refletiu-se sobre o impacto da nossa 

investigação-ação nas aprendizagens e a Avaliação foi o instrumento que registou a evolução 

destas e seguiu os critérios estabelecidos pelo Departamento de Ciências Musicais do 

Conservatório de Música do Porto. 

A este respeito, a realização de provas e exames foi da responsabilidade dos 

professores cooperantes, ficando o professor estagiário confinado a uma avaliação pela 

observação direta das atitudes e valores dos alunos e do seu trabalho realizado em casa e sala 
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de aula. Optámos, portanto, pela avaliação das ações inerentes à realização de fichas de 

trabalho, ao registo do desempenho dos alunos nas atividades de aula e da sua participação 

ativa, dos seus comportamentos atitudinais e da avaliação dos seus trabalhos de casa. 

No que concerne à pergunta “Haverá vantagens na abordagem jazzística às Ciências 

Musicais?” podemos concluir, pela aferição registada na evolução das aprendizagens, que esta 

se revelou vantajosa: 

Na intervenção participada da disciplina de Formação Musical (FM), verificámos uma 

progressão significativa nas aprendizagens que se deveu à aplicação dos princípios em que se 

apoia o pensamento jazzístico, nomeadamente na prática do sound to sign (McPherson, G. & 

Gabrielsson, A., 2002) e no levantamento de questões geradoras de aprendizagem, aqui 

encaradas como um problema que os alunos tiveram de solucionar de forma criativa 

aplicando um pensamento divergente. De facto, a abordagem às atividades de discriminação 

auditiva em FM, vulgo ditados, antecipadas de práticas de sound to sign, nas quais 

privilegiámos a imitação seguida de identificação gráfica, revelaram-se as mais proveitosas. 

Através de uma análise comparativa, avaliámos os resultados dos estudantes na realização da 

mesma tipologia de exercícios com e sem abordagem jazzística. Constatámos que com aquela 

abordagem, que antecedeu os referidos exercícios através de treino de processos, isto é, 

praticando os elementos musicais que constavam no exercício antes de os escrever, se 

verificaram notórias melhorias na realização dos “ditados rítmicos e melódicos”. Podemos 

afirmar que esta “rotina” ativou o “armazém de referências” (Ramos, 2017: 80) dos alunos, 

necessário ao reconhecimento auditivo. Ora, reconhecimento implica identificar algo 

conhecido, conhecer de novo. Para conhecer torna-se condição necessária adquirir e articular 

vocabulário musical e sem a compreensão desse vocabulário nunca será possível reconhecer 

ou improvisar. A abordagem à improvisação nas aulas de FM decorreu da prática de fraseado 

melódico que se baseou na imitação de padrões na escala pentatónica (na qual se alicerça a 

escala de blues). O conhecimento desta escala permitiu aos alunos inferir as suas próprias 

frases, improvisadas e bastante inspiradas naquelas que anteriormente imitaram. Coube ainda, 

neste conteúdo, a prática por imitação e posterior improvisação de padrões rítmicos do 

vocabulário jazzístico. 

Do ponto de vista atitudinal, os alunos de FM manifestaram empenho e muito 

interesse em todas as atividades. Não revelaram comportamentos desajustados. 
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Relativamente à disciplina de História da Cultura e das Artes – História da Música 

(HM), a abordagem jazzística seguiu os princípios anteriormente enunciados. À semelhança da 

FM, o tratamento dos conteúdos seguiu uma ordem de procedimentos que se dividiram em 

três componentes: 

A primeira, Elemento de Motivação, procurou, através de recursos didáticos diversos, 

colocar questões geradoras de aprendizagem a partir das quais se desenvolveram atividades.  

A segunda componente, Atividade, desenvolveu-se explorando os novos conteúdos 

privilegiando a articulação de conhecimentos que pretendeu sempre mobilizar saberes prévios. 

Procurámos também, no decorrer das atividades, valorizar o património musical da cidade e 

do Conservatório de Música do Porto, demonstrando a sua contribuição para a música 

portuguesa e universal. Foi disso exemplo a abordagem aos compositores e músicos de jazz 

formados naquela instituição que contribuíram para a consolidação do denominado jazz 

nacional. Revelou-se fundamental a audição, seguida de comentários analíticos, de estratos de 

repertório. A análise auditiva desses excertos procurou estabelecer comparações com saberes 

já apreendidos, construindo assim o conhecimento de novos conteúdos num processo de 

discriminação e inferência. São disso exemplo a compreensão da estrutura formal  de uma 

peça de jazz que, por discriminação, se associou à forma clássica tema e variações (v. 3.4.1.) 

ou as complexas harmonias da obra de Maurice Ravel (1875-1937) idênticas aquelas usadas 

no período bebop da linguagem jazz.  

A terceira componente, Avaliação, procurou responsabilizar os estudantes no seu 

próprio processo de aprendizagem. Em todas as aulas foram reservados momentos para o 

debate seguido de conclusões e atividades de remediação. O debate, além de ter sido de 

grande utilidade por favorecer as aprendizagens em grupo, colocou os alunos a pensar e a 

verbalizar sobre a aprendizagem adquirida.  

Relativamente aos constrangimentos, notámos grandes preocupações nos alunos em 

conhecer a “tipologia das questões” das provas globais, no caso dos alunos do ensino básico, 

e os “excertos musicais típicos” das provas de História da Música de acesso ao Ensino 

Superior, nos alunos do 12.º ano. Estes constrangimentos, colocados pelos estudantes 

condicionados àquelas pressões, dificultaram as nossas práticas pedagógicas que, 
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naturalmente, abordaram os conteúdos apelando à compreensão e à mobilização de saberes 

prévios.  

Com a realização deste trabalho pode inferir-se que as pedagogias unicamente 

centradas nos conteúdos e nos objetivos, totalmente dominadas pela racionalidade 

instrumental, formam alunos com grandes competências técnicas. Todavia, as políticas de 

educação de carácter puramente técnico podem originar um problema bastante grave, no que 

respeita à educação de indivíduos: a ausência de criatividade e autonomia. 
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ANEXO I – ENTREVISTA E1 

 

E1 – Entrevista a Paulo Gomes, professor de Piano jazz no Conservatório de 

Música do Porto 

 

O pianista e compositor Paulo Gomes é uma figura incontornável no panorama 

Portuense do ensino de jazz. Estudou harmonia e piano na Escola de Jazz do Porto na classe 

dos professores Paulino Garcia e Mário Laginha e composição no Conservatório de Música do 

Porto (CMP) na classe do professor Fernando Lapa. Participou em vários seminários e 

workshops, nos quais teve oportunidade de estudar com os pianistas Roland Hanna, Hal 

Galper, Mulgrew Miller, Tete Montoliu e James Williams. É Mestre em Interpretação Artística – 

Piano Jazz, pela Escola Superior de Música do Porto. Atualmente lecciona as disciplinas de 

Piano Jazz e Piano de Acompanhamento e Improvisação jazz no CMP. 

 

1 – César Oliveira – Bom dia Paulo. O CMP, ao abrigo da gestão do 

currículo, foi pioneiro na oferta da vertente jazz no ensino oficial especializado de 

música. Conta-nos como surgiu esta ideia. 

Paulo Gomes - Bom dia César. Já há muito tempo que um grupo de professores 

gostava de trazer o ensino oficial do jazz para o nível secundário. Era a forma mais natural, 

organizada e reconhecida pelo estado, de preparar os alunos para os cursos superiores. A 

Associação Porta Jazz, e particularmente o João Pedro Brandão, teve um papel essencial na 

exposição da ideia ao CMP, e na sua concretização. Um ano de experiência, muita vontade 

dos professores e muito apoio da direcção da escola, fizeram com que em 2012 a variante 

Jazz fosse uma realidade.  

Apesar de esta variante ser apenas para os alunos do secundário, os alunos até ao 9º 

ano podem ter como opção uma classe de conjunto de Jazz. 
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2 – C.O. - Atualmente, quais são os instrumentos ministrados? 

P.G. - Canto, Saxofone, Trompete, Trombone, Piano, Guitarra, Vibrafone, Contrabaixo 

e Bateria. 

 

3 – C.O. - A maioria dos alunos que se inscreve na vertente jazz tiveram 

formação clássica. Quais são as principais dificuldades que revelam? 

P.G. - Todos tiveram essa formação porque só no 10º ano (6º grau de instrumento ou 

1º de canto) é que se podem candidatar à variante Jazz. 

As dificuldades causadas pela necessidade de uma maneira diferente de pensar a 

música; e as novas e muito diferentes rotinas de trabalho. 

 

4 – C.O. - Para além do ensino individual, o jazz sempre valorizou a 

aprendizagem em grupo. Quais são as ofertas do curso de jazz no que respeita a 

jam sessions e combos/classes de conjunto? 

P.G. - A disciplina de combo faz parte integrante e é obrigatória no curso ao longo dos 

3 anos do secundário. Além desta disciplina de conjunto, há ainda a Orquestra de Jazz CMP 

participada por uma boa parte dos alunos de Jazz (e alguns do clássico). Os alunos da 

variante clássica, mediante as necessidades dos grupos, participam também em alguns 

combos.  

As Jam Sessions são organizadas com muita frequência pela associação de 

estudantes. Normalmente decorrem à noite na sala a que chamamos Piano Bar. Têm sempre 

muita participação dos alunos de jazz mas também dos de clássico, de professores, e de 

estudantes de Jazz de outras escolas, sobretudo da ESMAE. 
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5 – C.O. - Os professores da vertente clássica afirmam frequentemente 

que "não percebem nada de jazz". Notas que os docentes do CMP estão mais 

curiosos em relação a esta linguagem? Existe partilha de conhecimento entre os 

dois universos? 

P.G. - Sim, mais curiosos. A maior parte deles teve um primeiro contacto com esta 

música através das manifestações musicais que os alunos e professores de Jazz vão tendo 

pela escola. Começaram a perceber melhor o trabalho árduo e sério que está por trás desta 

aprendizagem... como na clássica. A partilha verifica-se muito mais entre os alunos das duas 

variantes do que entre os professores. 

 

6 – C.O. - Em relação às aulas individuais de instrumento jazz, que 

metodologias e conteúdos são adoptados? 

P.G. - Os programas de conteúdos e as metodologias estão sempre em actualização. 

São feitos após as propostas de cada professor, discutidos, aprovados e uniformizados o mais 

possível pelo grupo. As afinações desses programas têm ocorrido todos os anos, e 

acreditamos que temos um melhor e mais coeso programa ao fim de cada ano. 

 

7 – C.O. - O clarinetista Paulo Gaspar afirma que Benny Goodman foi o 

primeiro músico da third stream por se movimentar entre o clássico e o jazz. 

Achas possível promover concertos entre músicos do clássico e do jazz no CMP? 

P.G. - Sim, e um outro grande maestro e trompista alemão chamado Gunther Schuller, 

a quem chamam muitas vezes o criador dessa nova corrente.  

Já se fizeram algumas experiências nesse sentido. Apesar de isso acontecer 

pontualmente entre alunos, e mais raramente entre professores, acho que poderia ser um 

projeto muito interessante a concretização desse género de pontes. 

Muito obrigado pela tua colaboração! 
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ANEXO II – ENTREVISTA E2 

 

E2 – Entrevista a Paulo Barros, professor da Unidade Curricular de Improvisação 

no Curso de Licenciatura em Música da Universidade do Minho. 

 Paulo Barros é um destacado pianista Portuense com uma sólida formação clássica e 

jazzística. Foi aluno de piano na classe da professora Madalena Soveral na Escola Superior de 

Música e Artes do Espectáculo. Após conclusão do curso clássico estudou piano jazz no 

Conservatório de Música de Amesterdão onde trabalhou com figuras incontornáveis: Danilo 

Perez, Ralph Irizary, Deborah Brown, Kenny Werner, Gerry Dial e Edie Martinez, tendo tido 

aulas com estes três últimos. Paralelamente à performance, que partilha com músicos 

nacionais é internacionais, dedica-se também à pedagogia seguindo os princípios da 

linguagem jazz. 

 

1 – César Oliveira - Bom dia Paulo Barros. A Universidade do Minho (UM) 

foi pioneira na inclusão de uma Unidade Curricular de Improvisação nos cursos de 

Licenciatura em Música. Explica-nos, sucintamente, as metodologias que segues. 

 

Paulo Barros - Bom dia César, as turmas são extensas e os alunos tocam 

instrumentos muito variados, nem sempre é possível fazer uma secção rítmica [Instrumento 

harmónico, baixo e bateria]. Por isso desenvolvo exercícios de exploração de motivos e 

componho peças específicas, adequadas à realidade de cada turma. Na exploração motívica, 

defino um modo (dórico, por exemplo) e peço a cada aluno que crie uma frase curta. Quando 

o aluno escolhe essa frase, por tentativa e erro, continua a tocá-la em ostinato e faz sinal a 

outro aluno para que continue no mesmo processo. A minha preocupação é que o aluno 

seguinte acrescente alguma novidade, que seja criativo, e que produzam frases curtas de 

forma a que toda a turma, que é grande, possa intervir. Quando as várias camadas de 

ostinatos estão instaladas sugiro novamente a improvisação individual, dentro do modo que 

defini. 
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2 – C.O. - Parece-me um método muito interessante porque apela à 

criatividade individual e colectiva. E as peças que compões para eles? 

 

P.G. - É interessante, o problema surge quando peço para transporem o que estão a 

tocar um tom acima, ou que ao meu sinal baseiem a improvisação em arpejos, ou que o ritmo 

seja em colcheias swingadas... 

 

3 – C.O. - Quando condicionas a improvisação, portanto... 

 

P.G. - Exatamente, fazê-los pensar. As peças são feitas de acordo com os 

instrumentos de que disponho. Tenho em atenção o equilíbrio; por vezes há um contrabaixo a 

competir com dez trompetes! Quando componho para uma tuba, por exemplo, já sei que não 

posso escrever um walking bass, não que eles tenham dificuldades técnicas, o timbre do 

instrumento é que não se adequa ao estilo bebop. 

 

4 – C.O. - É mais adequado ao repertório das dixie e das marching bands... 

 

P.B. - Sim, é isso. Depois abordo os inevitáveis blues Maiores e menores, as suas 

estruturas harmónicas e os modos mais usados para improvisar. 

 

5 – C.O. - Exploras os turnarounds (I – VI – ii – V7 – I) quando ensinas os 

blues? 

 

P.B. - Isso depende muito do progresso nas aprendizagens. Procuro que eles 

percebam bem a estrutura do blues, os doze compassos e o som da estrutura harmónica, 

essencialmente o I – IV e V graus e o bVI7 no caso do blues menor. 

 

6 – C.O. - Já referiste a dificuldade que se prende com o facto das turmas 

serem extensas. Que outras dificuldades encontras nos alunos de formação 

clássica que começam a improvisar? 
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P.G. - A maior dificuldade é libertarem-se da partitura porque desde sempre 

aprenderam música com partitura. Como desenvolveram a leitura, nunca se preocuparam em 

ter um bom ouvido e é difícil para alguns identificarem a progressão harmónica dos temas que 

estão a tocar. A outra dificuldade, no início, é tocarem modos no instrumento. A maioria não 

percebe que um Mi Dórico é a escala de Ré Maior a começar e a acabar em Mi, porque não 

associam o modo dórico a uma escala Maior que começa e acaba no II grau. 

  

7 – C.O. - Para terminar, achas possível promover na UM concertos de jazz 

apresentados pelos alunos da Licenciatura de Música? 

 

P.G. - Os alunos da UM estão matriculados num curso clássico. A aprendizagem do 

jazz envolve processos diferentes, mais baseados na compreensão auditiva e na criatividade. 

Há cerca de dois anos preparou-se uma Big Band  para um concerto na Reitoria da UM. Seria 

interessante montar uma Orquestra de Jazz mas é compreensível que a aposta do curso seja 

essencialmente clássica. 

 

Obrigado Paulo pela tua colaboração. 
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ANEXO III – INQUÉRITOS 

 

Inquérito Inicial (n.º1) de Formação Musical 

 

 

 

Mestrado em Ensino de Música 

	

Inquérito n.º 1 

 

 

1. Sexo M☐ F☐ 

 

2. Idade _______ 

 

3. Instrumento: Violino☐ Viola d’arco☐ Violoncelo☐ Contrabaixo☐ Flauta☐ Oboé☐ Corne Inglês☐ 

Clarinete☐ Fagote☐ Saxofone☐ Trompa☐ Trompete☐ Trombone☐ Tuba☐ Percussão☐ Piano☐ 

Guitarra☐ Harpa☐ Cravo☐ Órgão☐ Flauta de bisel☐ Canto☐ 

 

 

4. Indica a preferência dos estilos musicais que mais gostas de ouvir.  

(1-muito pouco; 5- muito) 

Erudito☐  Pop-Rock☐  Jazz ☐ Eletrónica☐ Tradicional/ Étnica☐ Outros☐ 

 

5. Que estilos musicais praticas enquanto intérprete? 

Erudito☐  Pop-Rock☐  Jazz☐ Eletrónica☐  Tradicional/ Étnica☐ Outros☐ 

 

6. Relativamente ao jazz, que disciplinas frequentas neste Conservatório? Instrumento/ Canto☐ Classe 

de Conjunto Jazz☐ Piano de Acompanhamento e Improvisação Jazz☐ Nenhuma☐ 

 

7. Já interpretaste peças jazzísticas no teu percurso enquanto instrumentista? Sim☐ Não☐ 

 

8. Refere: 

a. Compositores de música jazz 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b. Intérpretes de música jazz 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

O presente inquérito pretende averiguar o envolvimento dos alunos de Formação Musical do 

Conservatório de Música do Porto com a linguagem jazz. Este inquérito é anónimo. 
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Inquérito Final (n.º2) de História da Cultura e das Artes – História da Música 
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Mestrado em Ensino de Música 

	

Inquérito n.º 2 

 

1. Sexo M☐ F☐ 

2. Idade _______ 

3. Instrumento: Violino☐ Viola d’arco☐ Violoncelo☐ Contrabaixo☐ Flauta☐ Oboé☐ Corne Inglês☐ 

Clarinete☐ Fagote☐ Saxofone☐ Trompa☐ Trompete☐ Trombone☐ Tuba☐ Percussão☐ Piano☐ 

Guitarra☐ Harpa☐ Cravo☐ Órgão☐ Flauta de bisel☐ Canto☐ 

 

4. Indique a sua preferência dos estilos musicais que mais gosta de ouvir. (1-muito pouco; 5- muito) 

Erudito☐ Pop-Rock☐ Jazz☐ Eletrónica☐ Tradicional/ Étnica☐ Outros☐ 

 

5. Que estilos musicais pratica enquanto intérprete? 

Erudito☐ Pop-Rock☐ Jazz☐ Eletrónica☐ Tradicional/ Étnica☐ Outros☐ 

 

6. Relativamente ao jazz, que disciplinas frequenta neste Conservatório? Instrumento/ Canto☐ Classe 

de Conjunto Jazz☐ Piano de Acompanhamento e Improvisação Jazz☐ Nenhuma☐ 

 

7. Já interpretou peças jazzísticas no seu percurso enquanto instrumentista? Sim☐ Não☐ 

 

8. Refira: 

a. Compositores europeus que usaram/ usam elementos jazzísticos como recurso  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b. Intérpretes de música jazz (incluir Portugueses) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c. Compositores e intérpretes de jazz que basearam as suas obras no cânone 

musical europeu 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

O presente inquérito pretende averiguar o envolvimento dos alunos de História e Cultura das Artes do 

Conservatório de Música do Porto com a linguagem jazz. Este inquérito é anónimo. 
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ANEXO IV – PROGRAMA DE HCA – HISTÓRIA DA MÚSICA 

(MÓDULO 9) 

Módulo 9 – A Cultura do Cinema 

 Modernismo pré 1.ª 
Guerra Mundial: 

 

o A revolução 
atonal da 2.ª 
Escola de 
Viena 

Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton Webern (do pós-romantismo ao 
expressionismo e ao atonalismo); o paralelo com o percurso que leva Kandinsky 
ao abstrato. 

o As respostas 
à crise tonal 
de Stravinsky 
e de Bartok 

Igor Stravinsky e os Ballets Russes; Bela Bartok e o modalismo de inspiração 
popular. 
 

o Os futuristas 
italianos 

Luigi Russolo e “A Arte dos Ruídos”: pôr em causa também as noções do que  é 
som e do que é ruído. 

 Período Entre-Guerras:  

o Neoclassicis
mo e nova 
objetividade 

Neoclassicismo enquanto anti-romantismo; Jean Cocteau, o Grupo dos Seis e Erik 
Satie; neoclassicismo em Stravinsky (Pulcinella, História do Soldado ou o Octeto, 
por exemplo); neoclassicismo em Bartok (Concerto para Piano n.º 1, por 
exemplo); o fascínio do Jazz (em Stravinsky, D. Milhaud ou M. Ravel, por 
exemplo); o neoclassicismo mais conservador de compositores como D. 
Shostakovich, S. Prokofiev, M. de Falla, W . Walton ou B. Britten. 

o A 2.º Escola 
de Viena e o 
dodecafonism
o  

A criação da técnica dodecafónica enquanto método de organizar o discurso 
musical. 
 

o Edgar Varése A originalidade da pesquisa tímbrica e textural na obra de Edgar Varése. 

 Pós 2.ª Guerra Mundial 
(A Vanguarda nos anos 
50)  

 

o Serialismo 
integral 

Os cursos de Darmstadt, O. Messiaen (Modes de Valeurs et d’ Intensités) – 
salientar o estilo altamente pessoal do compositor – e o culto de Webern; 
serialismo integral em P. Boulez, K. Stockhausen ou Milton Babbitt; o 
pontilhismo; o esgotamento do serialismo integral e a passagem ao serialismo 
livre; serialismo em Stravinsky. 

o Música 
aleatória 

Indeterminismo ou o alter ego do serialismo; John Cage; o aleatorismo em vários 
graus (Boulez, Stockhausen, L. Berio ou W. Lutoslawski, por exemplo). 

o Música 
electrónica 

Da Musique Concrete (Pierre Schaeffer) aos estúdios de eletrónica e à eletrónica 
“ao vivo” (Stockhausen, H. Pousseur, Berio, Cage, Babbitt, B. Maderna, Varése, 
por exemplo). 

o Inovações de 
notação  

A criação de um novo tipo de partituras e de notação musical, por força do 
próprio carácter da música pós 2.ª guerra mundial. 

o O compositor 
numa torre de 
marfim? 

A distância entre a música de vanguarda e o público médio, o desenvolvimento 
da indústria dos média, a fragmentação de géneros musicais (Jazz, Rock, 
etc.), a crescente fruição da música do passado (cada vez mais acessível), o 
ensaio de Babbitt “Who cares if you listen?” 

 Em Portugal Bernardo Moreira de Sá e José Viana da Mota (em conjunto com Luís de Freitas 
Branco) enquanto renovadores da vida musical e do ensino nas primeiras 
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décadas do século XX; Viana da Mota enquanto compositor - da estética 
romântica alemã à criação de um estilo nacional, em moldes oitocentistas; a 
aproximação a estéticas mais modernas por Luís de Freitas Branco e outros 
compositores como Francisco de Lacerda, Cláudio Carneiro e António Lima 
Fragoso; nacionalismo e neoclassicismo em Luís de Freitas Branco e a 
aproximação de outros compositores portugueses a essas estéticas, a partir dos 
anos 20 (Armando José Fernandes, Frederico de Freitas – um compositor de 
grande ecletismo - ou Joly Braga Santos, por exemplo); o modernismo na linha de 
um folclorismo “bartokiano” de Fernando Lopes Graça; a implementação do 
Estado Novo e os veículos de propaganda cultural do regime; o folclorismo das 
obras encomendadas a compositores como Armando José Fernandes, Frederico 
de Freitas, Cláudio Carneiro ou Rui Coelho. 
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ANEXO V – FICHA DE TRABALHO DE FORMAÇÃO MUSICAL 

 

 

 

Mestrado em Ensino de Música    

   

      

	 	 	

Ficha de Trabalho de Formação Musical – 9.º Ano Turma A (Folha do Professor) 

 

1. Ditados rítmicos 

 

1.1. A uma parte 

 

 
 

1.2. A duas partes

 

 

 

1.3. Com notas dadas

 

 

2. Ditado 

2.1. De intervalos

 
 

 

2.2. De sons
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Mestrado em Ensino de Música    

   

      

	 	 	
3. Melódico a uma voz 

 

 

 

4. Identificação de acordes

 

Bebop (ou Bop) - É o primeiro estilo de jazz moderno, praticado a partir da primeira metade da década de 1940. As frases melódicas do período 

Bebop apresentam muitos cromatismos e ritmos complexos. Os seus principais representantes foram os músicos Thelonious Monk, Charlie Parker, 

Dizzy Gillespie, Bud Powell e Kenny Clarke. No exemplo da questão 1.3., Jazz Licks, usam-se aproximações cromáticas ao tempo forte (superiores ou 

inferiores). 

George Gershwin (1898-1937) era um talentoso pianista e compositor Americano de canções que se tornaram muito famosas. Para além dessas 

canções de jazz, a que os músicos chamam standards, Gershwin também compôs obras eruditas. As mais conhecidas são a ópera Porgy and Bess e os 

concertos  para piano Rhapsody in Blue e Um Americano em Paris. 

Swing - A palavra "swing" tem dois significados. Um deles refere-se ao estilo do jazz dos anos 1930 e o outro é empregado como sinónimo de 

acentuação rítmica “tercinada” . 
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