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Resumo 

Com este trabalho pretende-se atingir dois propósitos. O primeiro 

refletir sobre os motivos que conduzem à marginalização e ao afasta-

mento da improvisação dos currículos escolares e das práticas pedagó-

gicas ligados às atividades de educação e expressão musical, o se-

gundo promover a inclusão de forma estruturante da improvisação no 

ensino da música.  

Partindo de uma breve análise do percurso pessoal do investiga-

dor enquanto estudante, para nele ver refletido a perplexidade que des-

poletou esta tese; a ausência da improvisação no ensino da música, o 

trabalho segue para uma reflexão sobre os processos de ensino/apren-

dizagem e respetivos pedagogos, mais em evidência no século XX. 

Destes, o Orff Schulwerk, pela relevância que evidência na prática peda-

gógica do autor e pelo destaque que a improvisação assume nesta 

abordagem ao ensino da música, é objeto de uma análise mais cuidada. 

Na segunda e terceira parte desta tese, são analisadas as diferentes 

propostas para a definição de improvisação, bem como a sua presença, 

na performance e no ensino ao longo da história da música. Isto porque 

além da formação, fica claro que o afastamento da improvisação do en-

sino tem raízes profundas na falta de informação.  

Em jeito de balanço crítico evidenciaremos a urgência que é, do 

nosso ponto de vista, reforçar a presença da improvisação na aprendi-

zagem musical, enaltecendo os seus contributos e por razões de força 

maior, compreendermos melhor do que falamos, quando falamos de im-

provisação. 
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Abstract 

The aim of this work is to achieve two purposes: the first focusing on the 

reasons that lead to the marginalization and the absence of improvisa-

tion from school curricula and pedagogical practices related to education 

and musical expression activities; the second by promoting the inclusion 

of improvisation in musical teaching in a structuring manner.  

Starting from a brief analysis of the personal journey of the researcher as 

a student, to see reflected in it the perplexity that triggered this thesis; 

the absence of improvisation in the teaching of music, the work proceeds 

to a reflection on the processes of teaching and learning, and respective 

pedagogues, more in evidence in recent years. Of these, the Orff Schul-

werk and the relevance it shows in the pedagogical practice of the au-

thor, and for the prominence that the improvisation assumes in this ap-

proach to the teaching of music is object of a more careful analysis. In 

the second and third part of this thesis, the different proposals for the 

definition of improvisation, as well as its presence in performance and 

teaching throughout the history of music, are analyzed. This is because, 

in addition to training, it is obvious that the removal of improvisation from 

teaching has deep roots in the lack of information. 

As a critical balance, we will highlight the urgency that is, from our point 

of view, to reinforce the presence of improvisation in musical learning, 

praising its contributions and for reasons of force majeure, a better un-

derstanding of what we talk about when we mention improvisation. 
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Every historical study that confines itself to 

the practical or theoretical sources that have 

come down to us in writing or in print, without tak-

ing into account the improvisational element in liv-

ing musical practice, must of necessity present an 

incomplete, indeed, a distorted picture. For there 

is scarcely a single field in music that has re-

mained unaffected by improvisation, scarcely a 

single musical technique or form of composition 

that not originate in improvisatory practice or was 

not essentially influenced it. 

Ernest Ferand 
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“Within the minds and bodies of musicians, 

there is sound that is born and bred, enculturated 

and entrained, awaiting the opportune occasion 

that will permit its release in expressive improvisa-

tion.”  

(Campbell, 2009, p. 119) 

 



1-2	

 

 

 

 

 

 

 

1º Andamento: 

Andantino – Com Alma 

	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



1-3	

	

1  Prelúdio: 
 

- A que se deve o afastamento da improvisação musical do ensino, 

dos currículos, mesmo quando neles está visível e declarada? 

 

- Que possibilidades de ensino pode trazer a improvisação para a 

aprendizagem musical? 

 

Estes foram alguns dos questionamentos que estiveram na origem 

deste trabalho, um trabalho que à partida tinha os seguintes objetivos: 

1) contribuir para a reflexão sobre a ausência da improvisação no 

ensino da música.  

2) reforçar a urgência da presença da improvisação na formação 

musical dos alunos. 

3) promover a reflexão e sobre a improvisação como prática peda-

gógica. 
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Esta tese, um trabalho que pretende refletir sobre a ausência da 

improvisação no ensino da música, é também em larga medida uma re-

flexão pessoal sobre a prática pedagógica do autor. Uma reflexão sobre 

a experiência de mais de vinte anos a ensinar música, onde a improvisa-

ção sempre teve, e continua a ter um papel de destaque.  

Em larga medida esta experiência construi-se na escola de Música 

do Instituto Orff do Porto (entretanto encerrada) e na Orquestra Orff do 

Porto. Nesta escola e nesta orquestra, a improvisação foi um parceiro 

fundacional e constante das atividades que os alunos realizavam, (nas 

aulas e/ou nos ensaios da orquestra). Atividades como a exploração e a 

improvisação (modal, tonal e livre) eram e são presença assídua no tra-

balho dos alunos, muitas vezes o ponto de partida das suas experiências 

musicais.  

Na Orquestra Orff do Porto, num período que vai de 2003 a 2016, 

este trabalho materializou-se na construção de um reportório dedicado ao 

Jazz e à música do mundo, com várias apresentações públicas da or-

questra em concerto, e na gravação de três registos discográficos; Era 

uma vez uma escola - 2004, The Banda - 2013 e ComBastante – 2016. 

As minhas ideias sobre improvisação e a sua presença no ensino 

da música foram amplamente reforçadas numa formação realizada em 

2002, Teaching Jazz to All Ages, com o professor, Doug Goodkin1. Nesta 

formação tomei contacto com o JazzOrff, um conceito que funde dois uni-

versos: o Orff Schulwerk e o Jazz. Ora, eu um músico de Jazz formado 

	
1	Doug	Goodkin	é	um	professor	americano	com	um	vasto	e	muito	respeitado	trabalho	no	
universo	do	Schulwerk,	e	na	fusão	entre	esta	abordagem	ao	ensino	da	música	e	do	ensino	
do	jazz.	
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no primeiro curso de jazz que abriu em Portugal (Escola Superior de Mú-

sica e Artes do Espetáculo, setembro 2001), e professor de música, que 

tem no Schulwerk e na improvisação o centro das atividades regulares 

com os seus alunos, frequentar este curso foi uma espécie de epifania, 

uma visão clara de que estes três conceitos; ensino, performance e a im-

provisação, podem conviver na sala de aula em perfeita harmonia. Num 

ápice as minhas convicções sobre a presença da improvisação no ensino 

ganharam uma sustentação teórica e prática que se revelaram muito im-

portantes para mim.  

Uma situação curiosa vive-se atualmente no ensino da música. Por 

um lado a investigação e a literatura reforçam a urgência da presença da 

criatividade (na qual a improvisação se inscreve) e do pensamento crítico 

dos alunos na escola, algo a que os modelos tradicionais de ensino reve-

lam alguma dificuldade em promover, por outro, a ausência de formação 

e informação que valide a presença da improvisação no ensino (no caso 

da música) cria uma barreira, um obstáculo a qualquer iniciativa de mu-

dança, eternizando o problema. Caspurro coloca em evidencia este fenó-

meno: 

 

[…] “por que razão a frequente incapacidade de improvisa-

ção dos alunos [de formação clássica] denuncia uma certa incon-

gruência entre as intenções educativas e curriculares e a reali-

dade escolar de ensino?”  

(Caspurro, 2006, p. 14) 

 

Noutra faceta da minha atividade docente: professor cooperante 

com a Escola Superior de Educação do Porto, e a Escola Superior de 
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Educação de Coimbra, participo na formação de futuros professores de 

educação musical, e através do trabalho com estes alunos constato que 

por um lado a improvisação continua a ser uma atividade negligenciada 

na formação de professores, e por outro, se é trabalhada nas aulas é por 

professores que têm experiência com a improvisação, que são também 

eles improvisadores e na maioria das vezes formados fora do âmbito da 

música clássica. É uma experiência que vem de fora da escola. Não há 

problema algum em trazer a experiência pessoal para dentro da escola, 

antes pelo contrário, mas esta situação reflete que nos modelos de ensino 

da formação de professores a improvisação continua a ser uma atividade 

marginalizada. 

Talvez deve ser assim! – dirão alguns! 

Talvez o lugar da improvisação seja na margem da escola, talvez 

só assim esta possa continuar a manter o seu carácter esquivo, adapta-

tivo, provocador, desobediente…. – dirão outros! 

Temos dúvidas! Sabemos que não foi assim.  

Na formação dos grandes mestres, como iremos perceber mais 

adiante, a improvisação esteve sempre presente, além de brilhantes com-

positores e intérpretes, foram também improvisadores de reconhecida 

competência. Aliás, a improvisação não só fazia parte do seu trabalho, 

como no caso dos Kappelmeisters,2, era também um requisito necessário 

para obter esta importante posição social e artística.  

Mas, e apesar do crescente interesse que a improvisação tem sus-

citado, a reflexão sobre o papel que esta pode desempenhar na aprendi-

zagem musical é ainda hoje diminuto, tanto nos meios académicos como 

na formação de professores e músicos. Uma análise pelas práticas de 

	
2	Mestre	de	capela	–	era	o	compositor	diretor	musical	de	um	rei,	nobre	ou	de	uma	igreja.	
Era	uma	posição	de	elevado	prestígio,	que	também	envolvia	a	supervisão	e	o	ensino	de	ou-
tros	músicos.	Entre	músicos	de	elevado	prestígio	que	foram	Mestres	de	Capela,	estão	os	
nomes	de	Scarlatti,	Bach	e	Haydn.	
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ensino correntes nos nossos conservatórios, academias e escolas supe-

riores facilmente comprova o que referimos.  

No discurso produzido sobre o ensino artístico, nomeadamente na 

música, a relevância da criatividade ou da necessidade dos alunos parti-

ciparem de forma ativa na construção do seu conhecimento raramente, 

ou mesmo nunca é posta em causa. Contudo, e paradoxalmente, uma 

atividade como a improvisação, que promove o desenvolvimento criativo 

e a autoconstrução de conhecimento continua a ser desvalorizada quase 

por completo, “como explicar então que a suposta valoração da criativi-

dade no processo formativo e global dos alunos, entretanto invocada pe-

los educadores dos círculos ‘eruditos’ e artísticos da música, não seja 

acompanhada por gestos e práticas pedagógicas concretas?” (Caspurro, 

2006, p. 14). 

Esta é outra questão que iremos abordar neste trabalho. 
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Na persecução deste trabalho foram estudas várias abordagens e 

metodologias para o ensino da música propostas pelos pedagogos musi-

cais mais relevantes das últimas décadas.  

De todas as metodologias e abordagens estudadas a que maior 

influência exerceu no trabalho do autor desta tese foi o Orff Schulwerk, a 

abordagem para o ensino da música criada por Carl Orff e os seus cola-

boradores mais diretos, principalmente Gunild Keetman. Uma abordagem 

ao ensino da música que tem na improvisação um dos seus alicerces. É 

o princípio da criação musical elementar, afirmou Orff. (Orff, 1976, p. 22) 

Depois desta primeira parte, (1º Andamento), onde se evidencia o 

percurso individual do investigador e as influências que absorveu na cons-

trução do seu trabalho pedagógico, o trabalho segue para o 2º Anda-

mento – ADAGIETTO.  

No 2º andamento, irão ser abordados diferentes conceitos e defi-

nições de improvisação, contributos do universo da música e também de 

outras áreas do pensamento humano. O propósito não é tentar esclare-

cer, ou apresentar uma definição de improvisação, tarefa provavelmente 

impossível de realizar atendendo às suas características, “always chan-

ging and adjusting, never fixed, too elusive for analysis and precise des-

cription” (Bailey, 1992, p.ix) mas sim contribuir, apoiado no pensamento 

de diferentes autores, para ultrapassar preconceitos que ainda hoje me-

dram entre músicos e professores de música sobre o que é, e consequen-

temente, o que não é improvisação. Acreditamos que promover o conhe-

cimento sobre o que é improvisação, qual a sua importância e presença 

histórica, pode ter implicações diretas na forma como os professores de 

música e os músicos irão fazer uso desta forma de criação musical no 

seu trabalho letivo e na performance. 
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As aulas de história de música por exemplo, muito focadas nas 

grandes obras musicais, nos grandes compositores e nas suas biografias, 

podem ser um momento importante na promoção da improvisação, po-

dem até ser a primeira aula de improvisação. Uma aula sobre a história 

da improvisação, seria uma surpresa (agradável) para uma boa parte dos 

alunos. O conceito de improvisação ganharia outra relevância, quando 

estes se apercebessem que os grandes mestres da música clássica, 

Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, Lizst, além de bri-

lhantes compositores e intérpretes também foram (quase) todos eles 

grandes improvisadores. O facto desta realidade não ser trabalhada nas 

aulas tem implicações diretas na marginalização e no afastamento da im-

provisação do ensino, é uma realidade concreta que raramente é traba-

lhada com os alunos. Porque não é abordada, e porque não se reflete 

sobre o facto não ser abordada, é um assunto que deveria merecer aten-

ção na construção de currículos e planos de estudo. 

Na terceira parte, - Moderato com Spirito, é realizada uma reflexão 

sobre a improvisação e sobre as propostas pedagógicas dos mais rele-

vantes pedagogos. É neste andamento que se reflete sobre a possibili-

dade da improvisação oferecer novos territórios para o ensino da música 

e para o ensino em geral. Vamos analisar se a improvisação pode acon-

tecer em modelos de ensino que estabelecem processos formatados, ali-

cerçados em instrumentos reguladores organizados de forma cuidadosa 

para gerar um produto. Com que escola, com que professores e com que 

alunos se pode introduzir uma pedagogia baseada na improvisação, uma 

pedagogia na qual os alunos participam diretamente na construção do 

seu conhecimento, não são apenas meros recetores de informação, e os 

professores não são apenas instrumentos de reprodução de conheci-

mento, ou amplificadores de métodos e manuais construídos, com todo o 

valor que lhes reconhecemos, por outros e em outras realidades. 
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Introduzir a improvisação no ensino é também um apelo para uma 

reflexão sobre a formação de professores, uma formação que se deseja 

aberta e atenta ao fazer música contemporânea, não esquecendo eviden-

temente o passado, mas atenta ao presente e com um olho no futuro. 

Uma formação que poderá desenvolver uma ideia de professor diferente. 

Em vez do professor reprodutor, o professor produtor, “produtores de ma-

teriais de ensino, […] não apenas executores, mas […] também criadores 

e inventores de instrumentos pedagógicos, […] não apenas técnicos, mas 

também profissionais críticos e reflexivos.” (Nóvoa, 2002, p.36). 

Gostava de terminar esta introdução expressando o meu sincero e 

humilde desejo de que este trabalho possa contribuir para aproximar efe-

tivamente a improvisação do ensino da música.  
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2 Abertura:  
 

A minha formação como músico começou antes (bem antes) da 

minha formação académica. Começou como autodidata a tocar guitarra 

com os amigos, nas bandas de garagem, nas festas da escola, nos gru-

pos de baile nos bares, etc. Muitas bandas, diferentes grupos, concertos 

e ensaios. Um percurso normal como tantos outros, nada de extraordiná-

rio ou invulgar. Como todos os autodidatas, era uma espécie de Poirot 

auditivo da música, o ouvido era a única forma de investigar e obter infor-

mação sobre a música que queria tocar.   

Só depois de muita prática musical, ou na sequência dessa prática, 

e da vontade de crescer musicalmente, é que surgiram no meu percurso 

as escolas de música: era chegado o momento de aprender música. E 

com as escolas surgiram todas as atividades relacionadas com a apren-

dizagem musical: as escalas, os arpejos, o solfejo rezado e cantado, os 

ditados, os estudos, as peças, a técnica, os exames, as audições, os con-

certos, o canto coral, os Fontaines3, e os Hindemites, todas, com a exce-

ção de uma: Improvisação.  

A improvisação não fazia mais parte dos estudos. A partir de um 

determinado momento tudo era para ser tocado como estava previsto ou 

	
3	Os	Fontaines	e	os	Hindemithes,	eram	as	expressões	utilizadas	para	referir	os	seguintes	li-

vros.	Éléments	pratiques	du	rythme	mesure,	do	autor	F.	Fontaine,	e	Elementary	Training	

for	Musicians,	de	Paul	Hindemith,	que	foram	e	continuam	a	ser	dois	livros	muito	importan-

tes	para	o	estudo	da	formação	musical.	



2-10	

prescrito nas pautas e ensaiado nas aulas, não havia espaço ao impre-

visto, muito menos para o erro. A improvisação não ia à escola. 

Felizmente, outra escola surgiu no meu percurso académico; a Es-

cola de Jazz do Porto4. Nesta escola alimentei o meu gosto pelo Jazz e 

pela improvisação. Aí a improvisação era uma realidade, tinha dignidade 

de disciplina, estudava-se improvisação, e eu percebia que improvisar fa-

zia-me crescer como músico, expandia os meus horizontes, mostrava-me 

novas músicas, dava-me mundo; diria Mário Azevedo. Oferecia-me a pos-

sibilidade de descobrir novas músicas, formas de notação, de interpreta-

ção, de possibilidades técnicas e musicais, de desenvolver a minha ca-

pacidade auditiva de análise e reação à música que estava a ser execu-

tada, de aprender a escutar os outros, de levar a minha música para a 

escola e aprender a partir da minha música, participava de forma ativa na 

construção do meu conhecimento. A improvisação abria-me os ouvidos a 

outras músicas e a outras formas de fazer música. 

Quando contemplamos a vastidão do universo musical, é sempre com um 

sentimento de perplexidade que verificamos que a maioria das escolas 

apenas acolhem uma pequena fração desse universo, deixando de fora 

da sala de aula um mundo sonoro que muitas vezes está mais próximo 

dos alunos do que a música que a escola lhes oferece. Integrar os inte-

resses dos alunos nas opções das escolas, será na nossa opinião, um 

passo significativo para uma maior abertura destas a todo o universo mu-

sical contemporâneo. 

	
4	Outra	escola	com	uma	história	para	escrever.	A	importância	da	Escola	de	Jazz	do	Porto	na	

cena	musical	portuguesa	é	significativa.	A	quantidade	de	músicos	que	ali	nasceram	e	cres-

ceram,	a	música	que	se	fez,	e	que	se	faz	nesta	escola,	merece	uma	atenção	muito	particular.	

Talvez	um	trabalho	para	mais	tarde.	
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2.1 As inquietações 
	

As minhas inquietações com a problemática da improvisação e do seu 

afastamento do ensino, sempre acompanharam (ainda acompanham) o 

meu percurso enquanto estudante de música, músico e professor. Mas, 

foi fundamentalmente enquanto aluno que este desconforto mais se ma-

nifestou, daí que uma breve descrição do meu percurso académico nos 

pareça pertinente, uma vez que foi no palco da escola que esta ausência 

mais se fez notar, nomeadamente no ensino superior. 

No meu percurso musical (formal) académico inscrevem-se o 

curso de contrabaixo clássico, nível secundário, na Escola Profissional de 

Música do Porto, 1991 – 1995, a licenciatura no curso de professores do 

ensino básico, variante educação musical, na Escola Superior de Educa-

ção do Porto5 (ESE), 1997 - 2001, a licenciatura em Jazz, variante con-

trabaixo, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto6 

(ESMAE) 2001 - 2005, pós-graduação no ensino da música e da dança, 

no Instituto Orff de Salzburgo, 2008-2009, e o curso do professor Doug 

Goodkin, Jazz Course: Teaching Jazz to All ages, nível I e II, na San Fran-

cisco School, 2010. Em paralelo com os estudos citados, realizei outras 

formações, das quais gostaria de destacar os cursos de pedagogia musi-

cal realizados com os Professores Pierre van Hauwe e Jos Wuytack, que 

me colocaram em contacto com a abordagem ao ensino da música criada 

	
5	ESE	é	a	abreviatura	que	designa	a	Escola	Superior	de	Educação	do	Porto.	A	partir	daqui	

iremos	utilizar	esta	abreviatura,	sempre	que	nos	referirmos	a	esta	escola.	
6	ESMAE	é	a	abreviatura	que	designa	a	Escola	Superior	de	Música	e	Artes	do	Espetáculo.	A	

partir	daqui	iremos	utilizar	esta	abreviatura,	sempre	que	nos	referirmos	a	esta	escola.	
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pelo compositor Carl Orff, (Orff Schulwerk), que se viria a tornar funda-

mental no meu percurso profissional e académico. 

No ensino superior participei por duas vezes em programas que 

me permitiram estudar no estrangeiro. Enquanto aluno da ESE do Porto, 

participei no programa Erasmus e estudei um semestre (1998) na Escola 

Superior de Educação de Bergen na Noruega. Na ESMAE estudei um 

semestre (2002) na Bass Collective School, em Nova Iorque.  

A relevância destas referências para este trabalho, e uma vez que 

não será novidade alunos do ensino superior experimentarem durante um 

determinado período de tempo estudar fora do seu país de origem, torna-

se pertinente quando se afirma que ao contrário do que aconteceu na 

minha formação musical formal e na minha formação para professor,7 

onde a improvisação não marcou presença, na Escola Superior de Edu-

cação em Bergen, e por maioria de razão na Bass Collective School, a 

improvisação esteve sempre presente nas atividades realizadas e pro-

postas pelos professores. Foi assim possível experimentar, verificar e re-

forçar as minhas convicções em relação à presença da improvisação, 

quer na formação de professores quer na formação de músicos. Observar 

que a sua presença no ensino é possível e que existem modelos de en-

sino, ou pelo menos professores, que consideram a improvisação um par-

ceiro fundacional e seguro para o ensino da música. 

Em Bergen, nas aulas de prática musical a grande maioria dos pro-

jetos ou partiam da improvisação; com o corpo, movimento, voz ou ins-

trumentos, para a criação de um projeto musical, ou se trabalhávamos a 

	
7	A	critica	que	aqui	se	faz	à	ausência	da	improvisação	na	ESE	do	Porto,	não	deve	ser	entendida	como	

uma	critica	particular	a	esta	escola,	mas	sim	aos	modelos	de	ensino	das	escolas	de	formação	de	pro-

fessores	em	geral.	Não	é	a	ESE	do	Porto	a	única	escola	de	formação	de	professores	onde	este	afasta-

mento	é	manifesto,	é	claro	na	formação	de	professores	em	geral.		
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partir de música escrita, a improvisação tinha sempre lugar. Afortunada-

mente, ainda na Escola Superior de Educação de Bergen, dois professo-

res do Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music, que nesse 

período estavam a trabalhar nesta instituição como professores convida-

dos (o que permitiu uma experiência muito interessante com a metodolo-

gia de Kodály), faziam da improvisação vocal uma prática constante nas 

suas aulas. Desta forma, e durante um semestre, a improvisação foi uma 

realidade nas minhas atividades letivas e musicais, o que reforçou não só 

as minhas ideias sobre o papel que a improvisação pode desempenhar 

no ensino da música, bem como os potenciais benefícios da sua inclusão 

no desenvolvimento musical dos alunos.  

Terminada esta experiência, regressar a Portugal significou voltar 

a estudar num modelo que não incluía, nem previa, qualquer forma de 

improvisação. O que não pode ser considerado uma surpresa, pois a mai-

oria dos professores com quem estudei, foram eles próprios alunos deste 

mesmo modelo, um modelo que não vê a improvisação, em todas as suas 

manifestações, como uma atividade relevante para a formação musical 

dos alunos.  

Desde logo resulta daqui uma ideia clara e que será trabalhada 

mais adiante nesta tese: 

- Professores que no seu percurso formativo e artístico, têm con-

tacto, praticam, improvisam, ou trabalham com a improvisação, desenvol-

vem uma disponibilidade, uma abertura para promover esta atividade mu-

sical na sua prática pedagógica; o contrário também se nos afigura ver-

dadeiro. Professores que nunca trabalharam improvisação, principal-

mente na sua formação, dificilmente irão promover esta atividade. E como 

de uma forma geral a formação musical em Portugal revela pouca aber-

tura para incluir a improvisação, apesar desta estar prevista em progra-

mas e currículos, o seu afastamento do ensino irá perpetuar-se.  
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Em relação aos estudos na ESMAE: uma licenciatura em jazz, será 

escusado afirmar a presença da improvisação, pois esta é estruturante e 

definidora desta estética musical. Se tiver de apontar um lamento, será o 

de nunca não ter sido abordada a improvisação fora da estética jazzística; 

as suas origens históricas diretamente relacionadas com movimentos so-

ciais e políticos; assim como a sua potencialidade de agente transforma-

dor de modelos de ensino baseados na instrução e transmissão de co-

nhecimentos. 

A abordagem à improvisação na ESMAE foi sempre realizada do 

um ponto de vista técnico, prático e teórico, nunca do ponto de vista es-

tético, histórico, social e mesmo político. Estudávamos improvisação nas 

aulas de instrumento bem como numa disciplina específica, mas sempre 

com a abordagem supracitada, e quase sempre de acordo com esta me-

todologia: 

 

-     quais as escalas a utilizar para improvisar sobre determinados acor-

des, ou progressões harmónicas; 

-     que alterações ou substituições são possíveis realizar em determina-

dos contextos harmónicos, e aplicá-las na performance; 

-  analisar e interpretar solos dos improvisadores mais relevantes do 

jazz. 

 

Este método, importado dos modelos de ensino norte americano, 

foi e é muito importante (deste facto não temos qualquer dúvida), contri-

buiu de forma decisiva para uma evolução tremenda no universo musi-

cal da escola, do panorama musical do Porto, e porque não dizer do 

país, veja-se a quantidade e a qualidade de músicos de jazz e de outras 
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estéticas musicais, formados na ESMAE que são hoje músicos profissio-

nais ativos e professores de elevada competência8.  

Mas sabemos que a improvisação é bem mais do que uma mera 

relação entre acordes e escalas. Conhecemos o seu valor e presença 

histórica, sabemos que em culturas onde improvisar é estrutural na per-

formance musical, esta assume um papel social, cultural, estético e até 

político de relevo.  

Acreditamos que uma abordagem a outras formas e estilos de im-

provisação, além de enriquecer os alunos técnica, estética, musical, so-

cial, cultural e artisticamente, revelando outros paradigmas de improvi-

sação e performance musical em culturas não ocidentais (que de outra 

forma dificilmente serão abordados) pode, para além de promover a já 

dita evolução musical dos alunos, contribuir para desmistificar a ideia 

ainda muito presente no universo da formação e performance musical, 

de que a improvisação é algo que só acontece no jazz.  

Terminados os estudos na ESE do Porto e na ESMAE, percebendo 

que a improvisação, a educação, e a abordagem para o ensino da música 

criada por Carl Orff (Schulwerk), iam ocupando cada vez mais terreno no 

meu pensamento, procurei aprofundar os meus conhecimentos sobre es-

tas temáticas. Surgiu assim e naturalmente a ideia de continuar os estu-

dos no Instituto Orff de Salzburg, realizando aí a pós-graduação em pe-

dagogia do Ensino da música e da dança.  

Estudar em Salzburg foi uma experiência de crescimento pessoal 

e musical tremenda. Partilhar uma sala de aula com alunos de 12 nacio-

nalidades diferentes, estudar, trabalhar e discutir com pensamentos e cul-

turas distintos é sempre extremamente enriquecedor. No entanto, mesmo 

	
8	Seria	interessante	estudar	o	impacto	que	o	curso	de	Jazz	da	ESMAE,	sendo	o	primeiro	a	
nível	nacional,	provocou	no	panorama	musical	nacional,	sendo	que	nesta	estética	a	impro-
visação	é	absolutamente	estrutural.		
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na escola onde Carl Orff, e os seus mais diretos colaboradores, desen-

volveram o Schulwerk, onde o próprio Orff afirmou: “I encouraged the ac-

tivation of the students by the playing of their own music, that is, through 

improvisation and composing it themselves.” (Orff, 1963), a improvisação, 

“the starting point of elemental music-making”, (Orff, 1976, p. 22), foi muito 

pouco considerada.  

Na maioria das aulas a partitura era o ponto de partida para o tra-

balho. O que está correto. Seria seguramente disparatado afirmar que a 

partir da música escrita não é possível construir um projeto musical. Não 

só é possível como é desejável. Contudo, queremos afirmar categorica-

mente, que a improvisação pode ser um ponto de partida tão válido como 

a própria partitura. Aliás, este é um dos propósito deste trabalho, reclamar 

a urgência da presença da improvisação na aprendizagem musical. 

Este é o meu percurso académico pessoal (que culmina na deci-

são de transformar as minhas inquietações numa proposta de doutora-

mento), um percurso que reflete questionamentos, preocupações e per-

plexidades sobre o papel da improvisação no ensino da música. É aqui 

exposto, não com o propósito de currículo vitae, mas porque julgo ter sido 

determinante para esta minha inquietação com o tema10.  

Acredito que o interesse e fascínio pela música e pela improvisa-

ção em particular, resultou em grande medida do meu percurso pessoal, 

	
10 Muitas vezes me interrogo, se o meu percurso académico e profissional tivesse sido diferente, 

se tivesse seguido a carreira de músico profissional, integrando, eventualmente os quadros de 
orquestra, ou professor de contrabaixo, num conservatório ou academia, este meu desassossego 

em relação ao afastamento da improvisação do ensino da música, seria um problema para mim, 

ou seria absorvido pelo sistema? – Não sei! Não é possível responder a esta pergunta. 
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pelo facto de ter iniciado a minha relação com a música através do ou-

vido11, e não dos olhos ou do intelecto, como temo, que ainda hoje acon-

teça numa boa parte dos estudantes de música que habitam as nossas 

escolas generalistas ou especialistas.  

 

“Learning by ear is fundamental to musicianship. It is the 

most important, and possibly the most misunderstood area of 

music education.” 

(Azzara, 2006, p. 2)  

 

	
11 São muitos os autores e pedagogos, que afirmam a relevância de aprender através do ouvido: 
(Kratus ,1991, Elliott, 1995, Gordon, 2000 e 2008, Azzara, 2002 e 2006, Beckstead 2013, West, 

2015). 
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Poderá resultar da leitura deste capítulo, um sentimento negativo 

em relação ao trabalho da Escola Superior de Educação do Porto. Nada 

poderá estar mais longe da verdade. Considero a Escola Superior de Edu-

cação do Porto, da qual fui aluno, e com a qual colaboro como professor 

cooperante, uma instituição responsável, com um trabalho de elevada e 

indiscutível qualidade e amplamente reconhecido na formação de (bons) 

professores.  

O que se pretende com esta reflexão, é discutir um modelo de en-

sino e de formação de professores que negligencia uma das atividades 

musicais mais praticados no mundo. Para melhor preparar músicos e pro-

fessores para carreiras de sucesso no século XXI, numa sociedade cada 

vez mais globalizada e competitiva, e tendo em conta que a improvisação 

tem uma presença cada vez mais significativa no universo da música, 

cremos que desenvolver competências de improvisação deveria ser um 

objetivo importante na formação de futuros músicos e professores de mú-

sica.  

Não poderia terminar este capítulo sem afirmar, no meu caso par-

ticular, que a Escola Superior de Educação do Porto, contribuiu de forma 

decisiva para a minha evolução como pessoa, músico e professor de mú-

sica, foi uma escola onde muito aprendi e muito cresci enquanto profis-

sional da educação e enquanto pessoa. 

Regresso ao meu percurso pessoal, para destacar outro aconteci-

mento que considero muito importante na minha construção pessoal e 

profissional: a integração em 1992 nos quadros da Orquestra Orff do 

Porto, e um ano depois na escola de música do Instituto Orff do Porto, 

onde fui professor de formação auditiva, orquestra e música de conjunto. 

A minha experiência (que irá ser analisada com mais detalhe no subcapí-

tulo 2.5), como professor no Instituto Orff do Porto foi fundamental no de-

senvolvimento do meu pensamento e na minha prática pedagógica. Foi, 



2-3	

e ainda continua a ser, agora na Orquestra Orff do Porto, um tempo e um 

espaço de experimentação, de (co)criação, de colocar em prática, entre 

outras atividades a improvisação, de continuar a aprender e estudar a sua 

pertinência no ensino. Um espaço de liberdade e abertura, onde profes-

sores e alunos podem explorar e desenvolver as suas propostas e ideias.  

Foi por esta altura, que o meu interesse pelo Orff Schulwerk des-

pertou, potenciado pelo contacto e realização de vários cursos de peda-

gogia musical, nomeadamente com os professores Pierre van Hauwe e 

Jos Wuytack, ambos discípulos e seguidores do pensamento pedagógico 

de Orff, e presença assídua em Portugal.  

Pela relevância que estes dois professores tiveram e continuam a 

ter (o professor Jos Wuytack ainda leciona os seus cursos de pedagogia 

musical), no ensino da música em Portugal vamos abrir aqui um breve 

momento para abordar o seu trabalho. 
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2.2 Pierre van Hauwe e Jos Wuytack 
 

Estes dois professores, Pierre van Hauwe e Jos Wuytack, foram 

dos primeiros a realizar em Portugal cursos de pedagogia musical, e é 

possível afirmar sem receios que a formação de toda uma geração de 

professores de música foi de alguma forma influenciada por estes dois 

pedagogos. Muitos professores que ainda hoje lecionam, frequentaram 

os Cursos de Pedagogia musical Pierre van Hauwe, assim como os Cur-

sos de Pedagogia Musical do professor Jos Wuytack. Aí, experimenta-

vam, exploravam, tocavam, interpretavam, dançavam, cantavam e, obvi-

amente improvisavam (o que resultava muitas vezes em sessões de riso 

e boa disposição coletiva), dizemos obviamente, porque não se ponha 

sequer a questão, a música fazia-se e improvisava-se.  

Muito do material desses cursos, ainda hoje o podemos ver refle-

tido em manuais escolares, práticas pedagógicas, e concertos de escolas 

de música. No entanto, de todas as atividades realizadas nestes cursos 

e refletidas na prática pedagógica de muitos professores, uma é sistema-

ticamente esquecida - a improvisação.   

Por que razão, toda esta experiência com a improvisação, não é 

refletida nas escolas, é uma pergunta que se pode colocar?  

Em todos os cursos, e foram vários, não me recordo de nenhum 

participante se recusar a improvisar, ou a argumentar contra a improvisa-

ção, bem pelo contrário, todos improvisavam, e como já dito, com muita 

satisfação. Quando afirmamos argumentar, estamos a referir-nos mais 

concretamente às conversas que surgem depois das sessões de traba-

lho, ou entre as pausas para o café. De todas as conversas e pontos de 
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vista sobre o trabalho realizado, a improvisação não era tema, particular-

mente o facto de todos improvisarem. Seria pois de esperar, que essa 

experiência fosse refletida nas salas de aula, no entanto, tal não se veri-

fica, a improvisação continua a não ter presença nas escolas, ou se tem, 

é diminuta. 

Assim, e como resultado do trabalho no Instituto Orff do Porto, na 

Orquestra Orff do Porto, e no contacto com estes professores a improvi-

sação e o trabalho pedagógico de Carl Orff, foram assumindo cada vez 

maior significado na minha prática pedagógica. O pensamento de Orff foi 

e ainda é uma enorme influência no meu trabalho como músico e profes-

sor de música. Contudo, definir o que é o Schulwerk (assim como a im-

provisação) é uma tarefa complexa e não é o propósito deste trabalho, 

não obstante, pela relevância desta abordagem pedagógica (no trabalho 

do investigador, e no ensino da música em geral), iremos analisar, ainda 

que de forma breve, algumas das suas características mais significativas. 
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3  Orff Schulwerk 
 

“The simple fact is that the definition of the Schulwerk is to 

large to fit comfortably into one sentence – or two or ten or ten 

thousand. Like Louis Armstrong’s jazz14, it is more easily felt than 

explained – which means one must observe it being taught to chil-

dren and participate oneself in an Orff workshop. Yet even those 

experiences just allow you to peek through the window.” 

(Goodkin,2004, p. XIX) 

 

Antes de mais, gostaríamos de destacar um facto muito relevante 

em relação ao Orff -Schulwerk, frequentemente esquecido e raramente 

referido quando se fala na abordagem ao ensino da música criada por 

Carl Orff.  

Falar sobre o Orff Schulwerk e não referir o contributo absoluta-

mente fundamental de Gunild Keetman, é esquecer um dos personagens 

mais relevantes na criação desta abordagem ao ensino da música. O Orff-

Schulwerk desenvolveu-se a partir das ideais pedagógicas de Carl Orff e 

Gunild Keetman.  

Muitas das publicações comummente associadas a Carl Orff e ao 

Schulwerk, são de facto da autoria de Gunild Keetam, como por exemplo:  

- Spielstücke für Blockflöten und kleines Schlagwerk,1932; 

- Spielstücke für Blockflöten, Book A,1951;  

	
14 Goodkin refere-se a definição de Jazz de Louis Armstrong. Quando lhe perguntaram para 

definir Jazz, Armstrong disse: If you have to ask what it is, you’ll never know.		
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- Spielstücke für Blockflöten, Book B; 1951;  

- Stücke für Flöte und Trommel I, 1956;  

- Orff-Schulwerk: Musik für Kinder, Volumes I-V (em coautoria 

com Carl Orff), 1950-1954.  

 

O próprio Orff destacou desta forma a contribuição decisiva de Keetman 

para o desenvolvimento do Schulwerk. 

 

“It was to her that I gave the task of trying out different play-

ing techniques of the newly-developed barred instruments. It was 

she who sketched out the first pieces for these instruments. I am 

not exaggerating when I say that without Keetman’s decisive con-

tribution through her double talent, the Schulwerk could never 

have come into being.” 

(Orff, 1978, p. 67) 

 

Fazendo um exercício para descrever o Schulwerk, em poucas pa-

lavras, poderíamos afirmar que 1)- é uma abordagem para o ensino da 

música criada por Carl Orff e Gunild Keetman, que visa o desenvolvi-

mento holístico dos alunos; 2)- uma forma de aprender música através do 

canto, da dança e do movimento, tocar um conjunto particular de instru-

mentos e improvisar; 3)- tudo isto ao mesmo tempo.  

Todas estas frases são verdadeiras, mas como afirma Doug Go-

odkin (2004) nenhuma delas traduz de facto o que é o Schulwerk. Para 

este autor a forma mais eficaz de compreender o que é o Schulwerk, é 

experimentando-o, vivenciando-o  
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O Schulwerk é uma abordagem ao ensino da música que assenta 

fortemente na prática e que privilegia a vivência musical, numa harmonia 

plena entre linguagem, movimento e música, e na qual a criatividade e a 

improvisação assumem um papel de destaque.  

 Para Wolfgang Hartmann, outro colaborador próximo de Orff, o 

Schulwerk é “A music pedagogical concept that aims to stimulate elemen-

tal music making. Language, dance and music are equal forms of expres-

sion, in a work process that gives the participants a great deal of creative 

freedom, play and improvisation lead to a holistic process of creation. Oth-

ers art forms can also be involved, the performing arts, for example, or a 

sculptural design”. (Hartmann, apontamentos de uma aula, em Novembro 

de 2009, no Instituto Orff de Salzburgo). 

Cunha (2013) define o Schulwerk da seguinte forma: 

 

“Em súmula, da interelação entre linguagem, música e movi-

mento, numa perspetiva criativa e humanista, a OS pode ser entendida 

como uma abordagem pedagógico-musical holística que propicia a 

construção de conhecimento e, por conseguinte, o desenvolvimento de 

competências (artísticas, estéticas, emocionais, cognitivas e sociais) 

inerentes à formação integral (e integrada) de qualquer ser humano” 

(Cunha, 2013, p. 30) 

 

Goodkin destaca ainda a exigência que esta abordagem ao ensino 

da música coloca aos professores, apelando para uma formação conti-

nua, investigação, criação, desenvolvimento e adaptação de atividades à 

sua realidade concreta.   

Ao contrário da dificuldade que encontramos em definir o que é o 

Schulwerk, tarefa aparentemente mais simples é afirmar o que não é. O 

Schulwerk não é um método para aprender a tocar flauta de bisel (embora 
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tenha sido um grande impulsionador do estudo deste instrumento), ou 

instrumentos de percussão, nem é uma metodologia para a iniciação do 

trabalho em orquestra,  embora por vezes, erradamente, a expressão Mé-

todo Orff, surja em diferentes publicações, algumas até relacionadas com 

o ensino. O Schulwerk não é um método no sentido em que não existe 

um conjunto de etapas, passos, níveis ou procedimentos sistematizados 

a ser seguidos, que se aplicam de forma igual em todas as situações, ou 

prescrito num currículo. O que não significa que não existam pressupos-

tos pedagógicos (Cunha, 2013) muito claros. 
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3.1 Pressupostos pedagógicos do Orff Schulwerk 
 

 

- O individuo está no centro.   

Este conceito não é seguramente exclusivo do Schulwerk. Outras 

metodologias para o ensino da música também reclamam este princípio.  

Torna-se então importante clarificá-lo. O que Carl Orff pretendia era que 

os alunos se vissem como seres criativos. O Schulwerk não tem como 

objetivo principal aprender música e a teoria da música, para desenvolver 

a expressividade e as competências musicais dos alunos, ou desenvolver 

nestes elevadas competências de virtuosidade técnica ou instrumental, 

pelo contrário, pretende-se que os alunos criem a sua própria música, por 

forma a compreender a Música. Aprender fazendo música, pode ser uma 

das melhores frases para descrever o Schulwerk, o que contrasta com 

modelos mais tradicionais que se podem definir como: aprender para ser 

capaz de fazer música. A prática está em primeiro plano. Os alunos ex-

perimentam os conceitos musicais de forma ativa, fazendo música, e pos-

teriormente refletem sobre o que fizeram e os conceitos que aprenderam. 

 

- Dimensão Social 

O trabalho em grupo é por excelência o melhor enquadramento 

para o Schulwerk. Todos aprendem com todos. A dimensão social do ato 

de fazer música é altamente valorizada, tocar, cantar, dançar, ouvir e criar 

música em conjunto, promove um ambiente de aprendizagem positivo, 
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aberto, cooperativo e motivador, fundamental para o ensino/aprendiza-

gem. É integrado no grupo que cada aluno desenvolve as suas capacida-

des, numa sala de aula onde a colaboração e a partilha são atitudes do-

minantes.  

 

- Música como arte integradora 

Music is never music alone but forms a unity with movement, dance 

and speech. It is music that one makes oneself, in which one takes part 

not as a listener but as a participant (Orff, 1963). Esta citação sintetiza 

uma das características mais significativas do Schulwerk a relação es-

treita entre linguagem, música e dança (Cunha, 2013), que nunca são 

entendidos como atividades separadas. Cantar, dançar e tocar instrumen-

tos são atividades que se interligam e se complementam.  

 

- Criatividade, Improvisação e composição 

A criatividade, a improvisação e a composição devem estar pre-

sentes, desde o início da aprendizagem musical, são essenciais no 

Schulwerk. Os alunos numa sala de aula Orff, sabem que uma peça mu-

sical nunca está terminada, há sempre novas possibilidades a serem con-

sideradas, alterações que se podem fazer. O material para trabalhar 

nunca é apresentado como algo para ser interpretado da forma mais per-

feita possível, mas sim como um modelo para desenvolver. 
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- Os instrumentos Orff 

Os instrumentos Orff são a imagem de marca do Orff Schulwerk. 

No entanto surgem daqui dois perigos. O primeiro, e infelizmente muito 

comum, é a ideia errada que este conjunto particular de instrumentos de-

fine o que é o Orff Schulwerk, o segundo, muitas vezes esquecido, é a 

relevância do corpo humano, como instrumento musical para esta abor-

dagem.  
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3.2 O Schulwerk na visão do investigador 
 

“Those who look for a method or a ready-made system are rather 

uncomfortable with the Schulwerk; people with artistic temperament and 

a flair for improvisation are fascinated by it.” 

(Carl Orff, 1963, p. 69) 

 

 

Encontrei no Schulwerk uma abordagem que privilegia o fazer mu-

sical, a vivência musical, que parte da música para o conhecimento (Cu-

nha, 2013) onde a improvisação é, juntamente com todas as outras ativi-

dades musicais, uma prática regular no trabalho com os alunos. Orff pre-

tendia desenvolver a capacidade dos alunos criarem a sua própria mú-

sica, e para tal fazia da improvisação uma prática essencial:  

 

“My idea was to take my students so far that they could 

improvise their own music (however unassuming) and their own 

accompaniments to movement” 

 (Orff, 1963) 

 

A criatividade, a improvisação, a interpretação, o movimento cria-

tivo, a dança, a palavra e a composição partilham o palco numa harmonia 
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fascinante, o que torna esta abordagem ao ensino da música particular-

mente aliciante para os alunos e para os professores, para estes é tam-

bém particularmente exigente, requisitando dos professores conhecimen-

tos que vão para lá da música. Um professor Orff,15 além de uma sólida 

formação musical, deve ser competente nas áreas do movimento, dança 

e coreografia. 

Outra característica significativa que despertou o meu interesse 

pelo Schulwerk, está relacionado com a ideia do desenvolvimento integral 

dos alunos preconizado por Orff, (partilhado por outros autores) que con-

trasta com o conceitos e modelos que privilegiam a formação de instru-

mentistas competentes, capazes de recriar de forma eficaz as ideias mu-

sicais de diferentes compositores, mas que revelam uma enorme dificul-

dade em criar a sua própria música.  

Creio que um dos propósitos fundamentais do Schulwerk é ofere-

cer aos alunos a liberdade e as ferramentas necessárias para desenvol-

ver a sua criatividade e expressividade musical, fazendo da improvisação 

uma das atividades fundamentais para tal. O movimento, a experimenta-

ção, a exploração e a descoberta, os jogos, e todo o universo imaginário 

das crianças são materiais de trabalho. No Schulwerk aprender música 

significa cantar, dançar, tocar, compor e improvisar. 

Como referido no capítulo anterior, quando se fala do trabalho pe-

dagógico de Orff, é impossível não referir os instrumentos por ele ideali-

zados e adaptados como complemento do seu trabalho: O instrumental 

Orff.  

São instrumentos excelentes para o desenvolvimento artístico e 

	
15 Designação comummente utilizada para professores formados em Orff Schulwerk. 
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musical dos alunos. Fáceis de manusear, com uma exigência técnica sim-

ples e capazes de reproduzir sonoridades muito interessantes, com os 

quais é possível compor, improvisar e interpretar música, com relativa fa-

cilidade.  

Mas é precisamente com a questão dos instrumentos que se de-

senvolveu um problema. Estes instrumentos, pensados por Orff, como um 

meio para aprender e criar música, rapidamente se transformaram num 

fim, subvertendo o seu pensamento.  

O facto de ser relativamente simples fazer música, criar orquestras e pe-

quenos grupos instrumentais para interpretar música escrita, pode colo-

car em plano secundário todo o processo criativo que implica o desenvol-

vimento do pensamento musical, pensado por Orff e fundamental no 

Schulwerk.  

Esta foi, e provavelmente ainda é, a leitura que uma boa parte das 

escola fez das potencialidades destes instrumentos. É verdade que mui-

tos alunos tocaram instrumentos, e que a experiência terá sido significa-

tiva para estes, disso não temos qualquer dúvida, mas já será difícil afir-

mar que aprenderam criando música, a sua música, ou que com estes 

instrumentos improvisaram e interpretaram a música que criaram. Pode-

mos afirmar com alguma segurança que a leitura que se fez do pensa-

mento de Orff neste ponto, foi claramente dissonante com a sua visão 

para o ensino da música, ele próprio o confirma:  

“The so-called “Orff instruments” are being used in many schools 

today but it would be a mistake to conclude that Schulwerk has solid 

Foundation in all these schools. The instruments are often used in a 

completely misunderstood way and thereby do more harm than good”. 

(Orff, 1963).  
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Este receio manifestado por Orff, foi e ainda é bastante real, pelo 

que estas palavras permanecem bastante atuais e deveriam ser objeto 

de reflexão por todos os educadores musicais.   

No entanto e apesar da crítica, não somos insensíveis a luta e ao 

esforço dos professores de música para manter e fazer música com os 

alunos nas escolas. Não raras vezes o tempo da escola, e a necessidade 

de preparar concertos, audições e exames, bem como o desconheci-

mento e alguma insensibilidade por parte de decisores políticos, direções 

e administrações das escolas do que significa fazer música de forma cri-

ativa, não é o tempo necessário para desenvolver um trabalho com os 

alunos que os envolva na construção do seu próprio conhecimento. Daí 

o recurso a arranjos já feitos para orquestras e ensembles Orff, passando 

claramente ao lado de todo um processo criativo, que é a base do 

Schulwerk.  

Desta forma, uma das potencialidades destes instrumentos – a sua aces-

sibilidade – torna-se também uma das suas debilidades. Cabe aqui às 

escolas que formam professores, e aos professores, a enorme responsa-

bilidade de clarificar e adaptar o trabalho com estes instrumentos à reali-

dade concreta das suas escolas, às capacidades e necessidades dos alu-

nos, bem como respeitar o pensamento dos que criaram as respetivas 

abordagens ao ensino da música. Aliás, consideramos absolutamente 

fundamental para todos os professores de música, com especial relevo 

para os futuros professores, um profundo conhecimento das propostas 

pedagógicas mais relevantes para o ensino da música e o pensamento 

dos seus autores. Não para as seguir sem reflexão, mas para a partir 

delas, reapropriando-se delas, crítica, criativa e individualmente, constru-

írem as suas próprias abordagens, de forma sustentada, que permitam 

adequar as suas práticas à realidade que habitam. Acreditamos ser fun-
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damental que o ensino da música, sintonizando-se com o mundo contem-

porâneo, reconheça e aceite, como em alguns casos já é visível, as múl-

tiplas manifestações musicais, assim como as formas de as experienciar, 

promovendo uma abertura a diferentes estéticas e práticas musicais.  

Mas não foram só os instrumentos Orff alvo de interpretações dis-

sonantes com o pensamento do autor. As próprias publicações de Orff e 

Keetman, vistas por estes autores como exemplos, como modelos inspi-

radores para os professores improvisarem e criarem o seu próprio mate-

rial pedagógico, na maioria das vezes estão longe deste objetivo, e deste 

perigo, tanto Orff como Keetman tinha plena consciência: 

 

“Unfortunately, the “Rhythmish-melodische Ubung”, offer-

ing sample material as it did, was widely misunderstood, since it 

is possible to practice and perform each piece as it stands. To 

do this would mean a total failure to recognize the purpose of the 

book. It is not the playing from notation but the free making of 

music in improvisation that is meant and demanded, for which 

the printed example give information and stimulus.” 

(Orff, 1973, p. 131) 

Lamentavelmente, terá sido esta a leitura predominante deste ma-

terial. Exatamente o que Carl Orff não queria, e aqui eu próprio não me 

isento de culpa. Pressionados pela já referida, lógica de apresentações, 

exames e concertos, e pelo diminuto tempo dedicado às artes de uma 

forma geral, no nosso caso particular à música, os professores de música 

por vezes não têm outra alternativa que não seja recorrer a todo o material 

escrito e prepará-lo com os seus alunos para a próxima apresentação, a 

lógica da próxima apresentação assim o exige.  





3-18	

3.3 Orff Instrumentarium  
 

 

“I encourage the active participation of the students by the 

playing of their own music, that is through improvising and com-

posing themselves. I therefore did not want to train them on highly 

developed art instruments, but rather on instruments that are pref-

erably rhythmic, comparatively easy to learn, primitive, and unso-

phisticated. Therefore, to start with, pitched percussion, instru-

ments with wooden and metal bars, such as then different kinds 

of xylophones, metallophones and glockenspiels were made.” 

Carl Orff 

 

A investigação (Boswell,1991, Temmerman, 1995, Bowles, 1998), 

e a experiência diz-nos que a prática instrumental é uma das atividades 

preferidas, senão a atividade preferida dos alunos nas aulas de música. 

Diz-nos ainda a investigação (Molas y Herrera, 1992; Oliveras, 2001; Ber-

mell y Alonso, 2006) que a prática da música em conjunto traz benefícios 

não só para a educação musical, mas também a nível intelectual, emoci-

onal e social.  

Mas se tocar numa orquestra, combo, ou grupo de câmara, é rela-

tivamente acessível para alunos cujo desenvolvimento técnico e musical 

já o permite, para alunos que ainda não desenvolveram essas competên-

cias o acesso à música instrumental em conjunto, e a todos os benefícios 

que daí decorrem, alguns dos quais já mencionados é necessariamente 

mais complexo. 
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Considerando que: 

 

   1º) a prática, a criação e experimentação musical - que pressu-

põem também uma reflexão posterior dos conceitos aprendidos (Cunha, 

2013) - devem estar em primeiro plano; 

 2º) a improvisação e a composição são atividades essenciais para 

a aprendizagem musical; 

3º) a palavra, o canto e o movimento são estratégias fundamen-

tais; 

4º) as rimas, histórias, poesia, jogos, lengalengas, cantilenas, pre-

gões e todo o imaginário das crianças, uma fonte preciosa de ma-

terial; 

5º) que o corpo e a voz, são os primeiros instrumentos musicais 

disponíveis; 

 6º) o movimento é fundamental e deve estar presente em todas 

as aulas, que devem ser ativas e envolvendo sempre a participa-

ção de todos os alunos; 

 não é difícil imaginar que para Carl Orff os instrumentos tradicionalmente 

associados ao ensino musical, colocavam sérias dificuldades à sua visão 

para o ensino da música.  

- Que instrumentos melhor serviriam o seu conceito pedagógico, 

imaginamos que terá sido uma questão complexa para o compositor. 

Teriam de ser instrumentos com uma exigência técnica relativa-

mente simples, acessíveis (facilitando o movimento e a dança), fáceis de 
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tocar para crianças de todas as idades e, ou limitações físicas, possibili-

tando a improvisação e a composição desde o início.  

Os instrumentos de percussão enquadravam-se nestas caracterís-

ticas. Na iniciação a exigência técnica para obter uma sonoridade razoá-

vel não é complexa, e oferecem um vasto leque de possibilidades sonoras 

e tímbricas. Igualmente muito relevante nos dias de hoje, é o facto de 

serem instrumentos musicais financeiramente acessíveis, (um dado muito 

importante para diretores de escolas que se deparam com orçamentos 

cada vez mais reduzidos) permitindo às escolas, se assim o entenderem, 

a aquisição de instrumentos para todos os alunos.  

Mas, e continuando a seguir o pensamento de Orff, para oferecer 

uma educação musical completa era necessário trabalhar melodia e har-

monia, e os instrumentos de percussão de altura indefinida não corres-

pondem a estes requisitos. É aqui que entram os instrumentos de lâmi-

nas: os xilofones e os metalofones. 

Terá sido com todas estas questões no seu pensamento que Orff, 

em conjunto com outros colaboradores, Gunild Keetman, Karl Maendler, 

e Klaus Becker, desenvolveu um conjunto de instrumentos tecnicamente 

acessíveis, capazes de produzir sonoridades motivadoras e interessan-

tes, que comummente designamos: Instrumental Orff.  

O instrumental Orff, oferece uma possibilidade extraordinária a to-

dos os alunos de explorar criativamente a música, de interpretar, criar, 

orquestrar e improvisar a sua própria música. A acessibilidade e a relativa 

simplicidade técnica exigida por estes instrumentos colocam à disposição 

dos professores e dos alunos um meio extraordinário para desenvolver a 

criatividade e a musicalidade, desenvolvendo através da prática musical 

conceitos como ritmo, melodia e harmonia, orquestração, composição e 

improvisação. 
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Os autores referidos anteriormente (Bermell e Alonso, Molas e Her-

rera, Oliveras) acrescentam que a prática musical com os instrumentos 

Orff desenvolve a perceção auditiva, os hábitos de escuta, as capacida-

des motrizes e de coordenação através da sincronização do ritmo, do som 

e do movimento, assim como a socialização e a integração social dos 

alunos no grupo. A simplicidade técnica permite que as crianças possam 

facilmente aceder à interpretação e à improvisação em conjunto ou indi-

vidualmente.  

 

“Dentro de las actividades Orff y el conjunto Orff hay una 

textura en capas que permite la participación de cada individuo, 

en cualquier nivel que el niño sea capaz. Cada niño se implica 

total y activamente al hacer música. Cada niño es parte de la co-

munidad de músicos. Cada niño aprende todas las partes. Cada 

niño es responsable de ejecutar su parte con sus mejores capa-

cidades, para su propia satisfacción así como para la del grupo.”  

(Dollof, 2007, p. 6,7) 
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3.3.1 Mas então o que são os instrumentos Orff 
 

 

O Orff Instrumentarium, comummente designado por instrumental 

Orff16 é composto por um conjunto muito particular de instrumentos musi-

cais que foram pensados e adaptados pelo compositor alemão Carl Orff, 

como um meio (seguramente não o único) para desenvolver a sua abor-

dagem ao ensino da música, tornando a interpretação e a criação musical, 

através da improvisação e da composição acessível a todos os alunos, 

mesmo aqueles que estão no início da aprendizagem musical. 

 

“Foi precisamente para servir esse sistema de ensino que 

ele (Orff) mandou construir um conjunto de instrumentos que fi-

caram a ser conhecidos como “instrumentos Orff” [..]. Estes ins-

trumentos são os xilofones, os metalofones, e os jogos de sinos, 

mas também os tamborins e as pandeiretas, as clavas, as guizei-

ras, e os pratos. [...] Este conjunto de instrumentos, juntamente 

com as flautas de bisel, forma então a orquestra Orff. São instru-

mentos universais porque estão presentes em diferentes culturas, 

da África, à Ásia, do Oriente ao Ocidente.”  

(Ferreira, 2016, p. 28) 

 

Como já referido, os instrumentos Orff, pelas suas características, 

instruments that were preferably rhythmic, comparatively easy to learn, 

	
16	Expressão	que	iremos	utilizar	em	substituição	de	Orff	Instrumentarium.	
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primitive and unsophisticated, (Orff, 1963), permitem que todas as crian-

ças, mesmo as mais pequenas, participem, de forma ativa como membros 

de uma orquestra ou pequeno ensemble, desenvolvendo desta forma a 

sua musicalidade em vários domínios.  

Esta é a magia destes instrumentos, a participação ativa dos alu-

nos, a possibilidade de serem eles próprios, através da composição e da 

improvisação, os criadores da sua música. Não queremos dizer com isto, 

que a interpretação em orquestra de música escrita seja uma participação 

passiva, a grande diferença está na possibilidade de poder tocar instru-

mentos musicais, compor e improvisar desde o início da aprendizagem 

musical, atividades em que muitos alunos, em modelos tradicionais de 

ensino musical, raramente se envolvem ao longo de todo o seu percurso 

académico. 

Além disso, tocar em orquestra promove o desenvolvimento da 

musicalidade dos alunos. Desenvolve o seu sentido rítmico e melódico, a 

compreensão (pela prática) de diferentes conceitos musicais, como por 

exemplo: alteração tímbrica, textura, dinâmica, entre outros. As orques-

tras formadas com estes instrumentos oferecem a possibilidade de expe-

rimentar linguagens mais contemporâneas, colocando os alunos em con-

tacto com estéticas musicais modernas, não esquecendo o desenvolvi-

mento da criatividade e o prazer que é tocar numa orquestra, muitas ve-

zes um enorme incentivo para que as crianças prossigam os seus estudos 

musicais.  

É verdade que todo este trabalho também se pode, e deve, realizar 

com o canto, uma solução adotada na maioria das escolas de música. 

Queremos ressalvar no entanto, que o que está aqui a ser dito, não é de 

forma alguma que a prática orquestral é a atividade mais adequada para 

o desenvolvimento musical dos alunos, apenas está a ser afirmado, que 
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estes instrumentos tornam a prática orquestral acessível a todos os alu-

nos e desde o início dos seus estudos musicais. 

Apesar de todas as vantagens que trazem para o ensino da mú-

sica, convém aqui destacar, que os instrumentos Orff não são definido-

res do que é o Orff  Schulwerk, são apenas mais uma estratégia, um 

meio ao dispor dos professores e dos alunos para a aprendizagem mu-

sical, trazendo para dentro da sala de aula uma vasta gama de registos 

e sonoridades, e tornando a música acessível a todos, mesmo alunos 

com limitações físicas e/ou cognitivas,17. 

Qual foi então o contributo de Carl Orff?  

 O mérito de Orff foi o de ter redescoberto estes instrumentos para o 

ensino da música (Cunha, 2013). Tomando em conta que estes instru-

mentos não são definidores do que é o Schulwerk, não pode existir qual-

quer dúvida que este não seria o que é sem eles (Goodkin, 2004). 

 

 

 

 

 

  

	
17 O Schulwerk e os instrumentos Orff são muito utilizados no trabalho musical com indivíduos 

portadores de alguma espécie de limitação. Wilhelm Keller terá sido o pioneiro neste trabalho, 
quando em 1962, trabalhou com crianças diagnosticadas com problemas mentais e físicos. Ger-

trud Orff, foi outa personalidade significativa nesta dimensão do Schulwerk. 
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3.4 O contributo das Orquestras e dos instrumentos 

Orff para a aprendizagem musical  
 

 

 

“The big challenge to music educators today seems to me 

to be not how to produce more skilled professional musicians but 

how to provide that kind of social context for informal as well as 

formal musical interaction that leads to real development and to 

the musicalizing of society as a whole.” 

(Small,1998, p. 208) 

 

 

- Professor Rui, hoje vamos fazer orquestra?  
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Como referido no capítulo anterior os instrumentos Orff são univer-

sais, estão presentes em todo mundo, do Ocidente ao Oriente. Esta uni-

versalidade, esta presença no mundo traz consigo contributos importan-

tíssimos para a sala de aula. Desde logo o reportório associado às dife-

rentes origens de cada um dos instrumentos, as diferentes formas de 

construção, as diferentes afinações e técnicas instrumentais, trazem para 

dentro da sala de aula um vasto universo musical global, pronto a ser 

explorado por professores e alunos. Um verdadeiro reportório do 

mundo.18 Estes instrumentos podem ser uma extraordinária porta de en-

trada para o estudo de música de diferentes culturas e estéticas. Têm a 

potencialidade de trazer para dentro da sala de aula não só uma estética 

musical específica, como toda uma cultura que lhe está associada. Para 

o professor de música, este reportório e estes instrumentos podem ser 

uma fonte extraordinária de material para trabalhar nas aulas.  

Se juntarmos a este reportório os cinco volumes escritos por Orff e 

Keetman, Orff-Schulwerk Musik Fur Kinder vol. I – V, peças originais es-

critas por outros autores19, dos quais queremos destacar Pierre van 

Hauwe e Jos Wuytack, pela relevância e influência, já referida, do seu 

trabalho e pensamento no desenvolvimento do ensino da música em Por-

tugal, concluímos que o material para estas orquestras, à disposição de 

professores e escolas, é vasto em quantidade e qualidade.  

No caso específico do reportório da Orquestra Orff do Porto, por 

exemplo, fazem parte arranjos de música da Bulgária, do Brasil, do Gana, 

do México, do cancioneiro tradicional Português, do Irão, dos Estados 

	
18 O caso dos xilofones pode ser paradigmático, uma vez que as suas origens vão desde a Asia 
a África, e com a migração dos escravos africanos chegou a América latina. Recebendo e influ-

enciando a música de todos estes povos.  
19 Em (2016) a Orquestra Orff do Porto, estreou duas obras originais escritas para a orquestra 
por antigos elementos: Danças Pardas, de Catarina Ribeiro, e Orff, Orff; Orff, de António Pedro 

Neves.	
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Unidos da América, entre outros, que são regularmente trabalhados e 

apresentados em concerto. E numa visão mais contemporânea destas 

orquestras, e aqui voltamos ao reportório da Orquestra Orff do Porto, na 

qual os instrumentos Orff convivem com os instrumentos tradicionais de 

orquestra, cordas, sopros, instrumentos elétricos (guitarras e guitarras 

baixo), bateria, computadores e outros instrumentos e aplicações infor-

máticas, verificamos que as hipóteses de orquestração, interpretação, 

composição e improvisação aumentam exponencialmente, assim como, 

e mais importante, as possibilidades de aprendizagem para professores 

e alunos. Goodkin (2004) afirma que para professores e alunos que se 

interessem por arranjos e orquestração, as orquestras Orff são um exce-

lente campo de treinos.  

Mas não se resume à questão do reportório o contributo destes 

instrumentos para o ensino da música.  

Goodkin (2004) por exemplo destaca o facto de ser possível nos 

instrumentos de lâminas, xilofones e metalofones, retirar as notas erradas 

-retirando as lâminas que correspondem a essas notas - organizando os 

instrumentos numa determinada escala20, técnica utilizada por exemplo 

por Van Hauwe e Wuytack.  

Não é uma ideia que não levante questões, desde logo com o con-

ceito de notas erradas, mas o que o autor defende com esta ideia - retirar 

as notas erradas - é a possibilidade de focar a concentração dos alunos 

noutros conceitos musicais; dinâmica, fraseado, timbre, improvisação, 

sem estarem preocupados com a leitura e em tocar as notas corretas. A 

utilização desta estratégia, requer por parte do professor uma atenção 

	
20 Pierre van Hauwe escrevia mesmo nas suas partituras quais as lâminas que se deveriam reti-

rar, para interpretar determinada peça.  
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especial com conceito de notas erradas - reforçamos que retirar as notas 

erradas (lâminas) é uma estratégia.  

É evidente que não é aqui professado a falta de rigor na interpre-

tação musical, ou que a leitura e a notação musical não são importantes, 

são fundamentais. O que estamos a afirmar é que outros conceitos po-

dem ser trabalhados quando a leitura da notação musical e a técnica ins-

trumental ainda são um constrangimento para o fazer musical, e referir 

também, que o que à partida pode ser considerado como uma desvanta-

gem (desenvolvimento insuficiente da leitura musical), visto por outra 

perspetiva pode ser uma vantagem – desenvolver a capacidade de tocar 

de ouvido; redirecionar a atenção do ensino da partitura para o ouvido.  

Ler uma partitura e tocar de ouvido são duas competências funda-

mentais para fazer música, e por maioria de razão para a improvisação. 

Infelizmente verificamos que o ensino, com especial incidência no ensino 

da música clássica, ainda está essencialmente focado na leitura e inter-

pretação da notação musical, e o desenvolvimento do ouvido é muitas 

vezes colocado em segundo plano, apesar do trabalhado meritório reali-

zado nas aulas de formação musical e treino auditivo, mas que peca por 

raramente se coordenar com as aulas de instrumento.  

Outro aspeto a considerar relacionado com as orquestras Orff, são 

os arranjos Orff.21 Estes arranjos são baseados em pequenos ostinatos, 

fáceis de aprender, memorizar e tocar. A estrutura harmónica das peças 

é na maioria das vezes organizada por pequenos padrões e frases adap-

tados, ou que se podem adaptar ao desenvolvimento dos alunos, que se 

tornam mais complexos à medida que os alunos desenvolvem as suas 

competências musicais, tornando o trabalho do professor fundamental na 

	
21 Por arranjos Orff, estamos a referir as melodias e ostinatos que servem de acompanhamento 

às melodias principais, que neste tipo de orquestração têm características muito próprias.  
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leitura que faz das capacidades dos seus alunos, e na sua capacidade de 

adaptar ou (re)escrever acompanhamentos que se adequem ao nível mu-

sical dos mesmos. 

Goodkin destaca também outra das funções destes grupos instru-

mentais; acompanhar a voz cantada dos alunos. Embora alguns profes-

sores considerem que a sonoridade produzida por estes conjuntos instru-

mentais não ser a mais adequada para acompanhar a voz, uma posição 

que não acompanhamos, o que verificamos por vezes são arranjos que 

não se adequam a determinados grupos. Neste caso, e mais uma vez, a 

intervenção do professor é fundamental na reorquestração dos arranjos 

que está a trabalhar com os seus alunos. Em jeito de conclusão podemos 

afirmar que as orquestras ou os pequenos ensembles Orff, são uma fer-

ramenta extraordinária para desenvolver algumas das ideias chave do 

pensamento pedagógico de Carl Orff. Potenciam um ensino que parte da 

prática para o conhecimento, envolvendo todos no trabalho da aula – to-

dos aprendem tudo.   

Mas as orquestras Orff também colocam desafios que por vezes, 

quando não são reconhecidos são difíceis de ultrapassar, e que merecem 

atenção.  

O som dos instrumentos de percussão não definida e dos xilofones 

é caracterizado por um ataque forte e pouca ressonância. Se o ataque 

das notas não for sincronizado a ausência, ou a limitada reverberação, 

potencia a imprecisão rítmica da orquestra, e a respiração neste caso não 

pode servir como elemento coordenador de entradas. Outra vez, cabe ao 

professor encontrar as soluções que melhor se adaptem aos seus alunos 

e ao seu grupo instrumental. 

 Os arranjos para estas orquestras, como já referido, são na maio-

ria das vezes ostinatos simples e fáceis de aprender. É importante ter em 
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consideração que tocar uma figura melódica de forma repetitiva, pode 

conduzir à desconcentração, que por sua vez também pode dificultar o 

controlo rítmico e de andamento.  

A leitura é uma dificuldade, uma vez que a técnica necessária para 

tocar instrumentos de lâminas dificulta esta tarefa. Para este trabalho re-

comenda-se a utilização de outros instrumentos como a flauta de bisel, e 

o canto.  

Uma das vantagens destes instrumentos, a possibilidade de obter 

uma boa sonoridade com um esforço relativamente simples pode ser tam-

bém uma desvantagem. Tarefas como aprender a controlar a respiração, 

e o toque, por exemplo, dificilmente são trabalhadas com os instrumentos 

Orff.  

A autenticidade é outra questão relevante que se coloca quando 

trabalhamos com estes ensembles. A música que se faz com uma or-

questra Orff não raras vezes é uma adaptação de música original, e nem 

toda a música é a mais apropriada para uma orquestra Orff, as caracte-

rísticas tímbricas destas orquestras por vezes não se adaptam a um de-

terminado reportório. Outra vez, a atenção do professor é fundamental. 

Cabe a ele selecionar as peças mais indicadas para o seu grupo, e sem-

pre que possível mostrar aos alunos o som e as características originais 

das obras que estão a trabalhar. Ouvir e analisar criticamente, alunos e 

professor podem decidir se é ou não a mais indicada para ser adaptada 

e trabalhada. Ao envolver os alunos na análise e seleção do reportório a 

ser trabalhado, o professor está a desenvolver conhecimento musical e 

pensamento critico sobre a estética e o valor da prática musical.  

Tendo em consideração o que foi dito, destacaríamos que os con-

tributos mais significativos das orquestras Orff para o ensino da música 

na nossa opinião são os seguintes: 
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 1) a possibilidade de fazer música em conjunto; 

 2) fazer música de forma criativa, compondo e improvisando 

desde o início da aprendizagem musical, algo que seria impossível com 

instrumentos tradicionais. 

Tocar numa orquestra Orff, melhor dizendo, tocar em conjunto, po-

tencia a independência musical, a colaboração e a criação com outros. 

Permite colocar em prática uma das máximas mais caras ao pensamento 

de Carl Orff, aprender música, fazendo música, uma ideia sintetizada 

numa máxima chinesa citada pelo próprio Orff: Tell me and I will forget; 

show me and I may remember; involve me and I will understand (Confu-

cius)  

É muito feliz a designação que Doug Goodkin faz destas orques-

tras: 

- A Child-sized Orchestra (Goodkin, 2004). 

Gostaríamos de ir um pouco mais longe e dizer: 

- Everyone’s welcome-sized Orchestra. 
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3.5 O Instituto Orff do Porto e a Orquestra Orff do 

Porto 
 

A Orquestra Orff do Porto, o braço armado musical do Instituto Orff 

do Porto, (Azevedo, 2010), e a escola de música do Instituto Orff do 

Porto22, têm sido o local de trabalho do investigador por mais de 25 anos. 

A primeira ainda hoje no ativo, a segunda infelizmente já encerrada. 

Iniciei o meu trabalho com a Orquestra Orff do Porto em 1992 inte-

grando os seus quadros como músico. No ano seguinte, comecei o meu 

trabalho como professor de formação auditiva e música de conjunto no 

instituto Orff do Porto. Foi no instituto e na orquestra, que desenvolvi e 

alimentei as minhas ideias sobre o ensino da música, nomeadamente no 

que diz respeito à improvisação e ao seu papel na aprendizagem musical.  

Seguindo o pensamento do Orff e de outros pedagogos, a impro-

visação, nas aulas e na Orquestra sempre esteve presente. Improvisar 

com o movimento, com a voz e com os instrumentos era, e continua a 

ser, um trabalho diário. Posso até afirmar que de início, nem sequer pen-

sava muito sobre a improvisação e o ensino, simplesmente improvisáva-

mos, só mais tarde no meu percurso como professor, comecei a refletir 

sobre o significado e a importância da improvisação na aprendizagem 

musical, a observar, e a questionar-me sobre ausência da improvisação 

do ensino da música.  

Mas se improvisar era normal, não o era só porque fazia parte do 

meu pensamento e da minha prática pedagógica. Era possível porque 

estava a trabalhar numa escola cuja abertura para diferentes abordagens 

	
22 O Instituto Orff do Porto encerrou a sua atividade em 2016. 
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ao ensino da música era efetiva. Uma escola cuja direção pedagógica, ao 

mesmo tempo que responsabilizava os professores pelo seu trabalho, 

também lhes permitia desenvolvê-lo em liberdade. Uma instituição edu-

cativa onde os currículos, se é que assim se podia designar os documen-

tos e o pensamento que orientavam a prática pedagógica da escola, não 

eram instrumentos de controlo, de regulação, ou normalização sobre o 

trabalho com os alunos, ou dos alunos, mas sim orientações que promo-

viam uma abordagem criativa ao ensino da música.  

 O trabalho desenvolvia-se através da construção de projetos que 

não raras vezes mobilizavam toda a escola. Era um local ideal para pôr 

em prática ideias que nasciam da criação musical dos alunos, das discus-

sões entre professores, (autênticas improvisações sobre um tema), ou de 

um tema mobilizador que agregava todo o trabalho da escola de música, 

como por exemplo o projeto: 2001 Flautistas e o O Bicho da Música23.  

A improvisação não é, nunca foi, uma atividade estranha para os alunos 

do Instituto Orff e da Orquestra Orff do Porto. Desde as primeiras aulas a 

improvisação, a exploração e a composição musical fazem parte do cur-

rículo dos alunos. A música que se faz na orquestra não é só de compo-

sitores mais ou menos consagrados, também é a música dos alunos, o 

que desde logo torna o próprio trabalho distinto de outros conjuntos mu-

sicais semelhantes. Entrar na sala de ensaios da Orquestra Orff do Porto 

e ouvir os alunos a improvisar sobre a grelha harmónica de um blues, com 

	
23 Ainda hoje, 2019, o Bicho da Música, é cantado em muitas escolas. Se por um lado nos con-

forta saber que o nosso trabalho é valorizado, por outro é motivo de reflexão tentar perceber o 

porquê de este trabalho não ter, como sugerem vários autores um modelo, para a criação de ou-
tros projetos. Link do youtube para o Bicho da Música: https://www.you-

tube.com/watch?v=cRyyjPFlt6c 
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percussão corporal, movimento, de forma livre, com Soundpaiting24, não 

é de todo estranho.  

Este conceito de trabalho, transforma a orquestra não só num es-

paço de interpretação, o mais comum em orquestras, mas também num 

terreno de improvisação e criação, não só dos alunos, mas também dos 

professores. Dissemos professores porque por vezes outros músicos e 

outros professores são convidamos a trabalhar com a orquestra, ou con-

vidam a orquestra, a desenvolver os seus projetos, como por exemplo o 

professor Brenden Hemsworth, no trabalho que realizou com os Zelig,25 

Joyce Alive (2010), onde a orquestra participou como artista convidado. 

Voltando ao trabalho na escola de música e na orquestra, e como 

já dito, a improvisação era uma constante nas aulas e nos ensaios. Com 

os alunos mais pequenos, 4 e 5 anos, a exploração e a improvisação, 

(com e sem movimento), eram as atividades criativas mais frequentes. 

Improvisávamos ao som de música gravada, e ao som de música tocada 

e cantada pelos alunos. Criávamos pequenas coreografias para música 

que tocávamos nas aulas, e também acompanhamentos rítmicos para 

pequenas danças tradicionais, ou partes destas danças. Improvisando e 

compondo, criávamos pequenas obras (musicais e dança), a partir de es-

tímulos musicais e não musicais. Desta forma a atividade de improvisar e 

o conceito de improvisação estavam presentes desde a iniciação musical, 

e acompanhavam os alunos ao longo da sua aprendizagem.  

	
24 Soundpainting é a linguagem musical multidisciplinar de sinais de composição ao vivo para 

músicos, atores, dançarinos e artistas visuais. Atualmente (2019) a linguagem compreende mais 
de 1500 gestos que são realizados pelo Soundpainter (compositor) para indicar o tipo de mate-

rial desejado dos performers. Esta forma de fazer música foi criada por Walter Thompson em 

Woodstock, Nova York, em 1974. 
25 Os Zelig são um grupo musical constituído por António Serginho, Nico Tricot, Eduardo Silva, 

Zé Marrucho e Peixe.	
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À medida que os alunos desenvolviam os seus conhecimentos e a 

sua musicalidade, também as propostas de improvisação evoluíam.  

Uma boa parte deste trabalho, de 2008 até 2016, ficou registado 

na gravação de três discos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Orff Course: Paisagem sonora de uma escola – 2008 

Uma gravação com a participação de todos os alunos da escola. 
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• The Banda – 2013 

Um disco que incluí música original criada pelos alunos, e 

arranjos de temas pop e rock.  

 

 

 

 

 

 

• Combastante -2016 

Um disco inteiramente dedicado ao Jazz, e à música do 

mundo, onde a improvisação ocupa um lugar de destaque. 

 

Fazer um retrato musical da escola de música do Instituto Orff do 

Porto, foi o conceito que deu origem ao primeiro disco. Todos os alunos 

da escola participaram, contribuindo com música do reportório correspon-

dente aos instrumentos que estudavam, assim como com música da sua 

própria autoria.  

O segundo disco foi uma representação do trabalho realizado ao 

longo de um ano letivo dos alunos mais avançados da escola de música 

do Instituto. O terceiro projeto, o mais arrojado foi o culminar de vários 

anos de trabalho e concertos.  

O disco Combastante, (2016) reflete o reportório que a Orquestra 

Orff trabalhou e desenvolveu durante 5 anos, bem como a capacidade de 
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interpretar e improvisar dos alunos. O material trabalhado neste período 

tinha em comum três aspetos:  

- A música do mundo, o Jazz e a improvisação. 

Mas o trabalho com a improvisação não se limitou à estética jaz-

zística. A improvisação foi o ponto de partida de muito do trabalho acadé-

mico destes alunos, e em diferentes estilos musicais. No rock, com arran-

jos de música dos Beatles, Van Hallen, Muse, Red Hot Chili Pepers, entre 

outros, na música do mundo com arranjos de obras de Rabih Abou-Khalil, 

por exemplo, assim como música tradicional europeia e africana. A mú-

sica experimental e improvisação livre; como foi o caso do trabalho reali-

zado com a Anilupa26, “ALDOAR PEÇA A PEÇA”, a convite do realizador 

Fernando Saraiva, apresentado no teatro da Vilarinha, em dezembro de 

2016. Neste espetáculo a Orquestra criou ao vivo e em tempo real bandas 

sonoras para diferentes filmes de animação, realizados por comunidades 

e habitantes da ribeira portuense, também fazia parte do trabalho com os 

alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

	
26 Centro Lúdico de Imagem Animada 
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Este trabalho permite-nos alcançar, desde já duas ideias. A pri-

meira, que reforça as nossas convicções: é possível e desejável, integrar 

a improvisação no ensino da música; a segunda, a importância da escola, 

no apoio necessário para que a improvisação e outras formas de criação 

musical habitem (a escola) em parceria com as demais atividades que 

contribuem para o desenvolvimento musical dos alunos.  

Apesar de não nos ser possível sustentar esta afirmação como re-

sultado de uma experiência científica, da qual resultariam dados objetivos 

para análise - talvez um estudo a ser realizado no futuro – apoiamos esta 

proposição categórica na nossa longa experiência como professores, as-

sim como no pensamento de diferentes autores e pedagogos (Orff, 1963, 

Kratus, 1996, Dolan, 2005, Azzara, 2006, Sawyer, 2007, Koutsoupidou, 

2009, Biasutti , 2015, Azevedo e Leite, 2017). 

 

“Improvisation enables musicians to express themselves 

from an internal source and is central to developing musicianship 

in all aspects of music.”  

(Azzara, 2006, p. 3)  
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2º Andamento 

 

Allegro ma non troppo 
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4 Improvisação  
 

“What is improvisation? 

A definitive answer to this question is not easy, because 

it depends very much on whom one asks. For some, improvisa-

tion is the highest artistic phase of the performance. […] For oth-

ers: the term ‘improvisation’, in suggesting a failure to plan ahead 

or making do with whatever means are available, may have neg-

ative implications.”  

(Dolan, 2005, p.92) 

 

Nos últimos anos, o estudo da improvisação musical  tem desper-

tado a atenção de diferentes investigadores. A partir da década de 80 e 

acompanhando o crescente interesse que a improvisação no jazz vinha a 

despertar, foram realizados e publicados vários trabalhos (Pressing, 

1988; Kratus, 1995; Johnson-Laird, 2002; Kenny and Gellrich, 2002), cujo 

objeto de estudo é a improvisação. Hoje, e utilizando métodos quantitati-

vos e qualitativos, a investigação sobre improvisação desenvolve-se em 

áreas como a etnomusicologia, musicologia, psicologia e educação. 

Na Etnomusicologia são estudadas características e práticas da 

improvisação musical em diferentes culturas (Nettl, 2009). Na Musicolo-

gia, além da evolução histórica dos estilos de improvisação (Givan, 2014), 

são também alvo de análise as variações estilísticas e a contribuição in-

dividual de diferentes autores,  
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Em psicologia, são objeto de estudo entre outros temas, os pro-

cessos cognitivos que envolvem a improvisação, e as interações e os pro-

cessos de comunicação entre diferentes artistas (Pressing, 1988; John-

son–Laird,2002; Kenny and Gellrich, 2001; Sawyer, 2011). Por fim, na 

educação são estudadas as condições e os diferentes métodos, aborda-

gens e propostas metodológicas de diferentes pedagogos musicais 

(Dalcroze, Orff, Willems, Gordon), para o ensino e a aprendizagem da 

improvisação (Kratus, 1995; Thompson, 2007; Azzara, 2006; Hi-

ckey,2009; Beegle, 2010). 

Também em Portugal nos últimos anos o interesse pela improvisa-

ção tem-se manifestado de forma mais evidente (nomeadamente ao nível 

académico), com a apresentação de várias teses de mestrado e doutora-

mento que refletem sobre a improvisação musical nas suas mais diferen-

tes práticas e abordagens (Caspurro, 2006; Meneses, 2010; Stanciu, 

2010; Ferreira, 2011; Cunha, 2011; Pereira, 2011; Castro, 2012; Aguiar, 

2012; Marques, 2012; Gonçalves, 2013; Moreira, 2013; Trigo, 2014; Oli-

veira, 2014; Sousa, 2014; Crisóstomo, 2015; Pinto, 2015; Costa, 2016; 

Martins, 2016; Pereira, 2016, Azevedo, 2017).  

Tomando em consideração todos estes trabalhos seria expectável 

que a presença da improvisação na escola e na formação de professores 

assumisse maior destaque. No entanto tal não se confirma, aliás, e para-

doxalmente, alguns destes trabalhos colocam em evidência uma reali-

dade bem distinta: O afastamento da improvisação do ensino. 
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 Atentemos as palavras de alguns autores:  

“Volto à realidade escolar e constato que, salvo raríssimas 

excepções, os músicos sabem ler e escrever notas, não se en-

contrando, contudo, habilitados para aquela que deveria ser a sua 

primeira competência: falar música. Ou seja: improvisar.” 

(Caspurro, 2006, p.18) 

 

[...] “é na educação e nas escolas de música que reside o 

problema e os obstáculos da prática da improvisação.” 

(Aguiar, 2012, p. 319) 

 

“Este tipo de formação – formação clássica – tende a inibir os 

seus músicos quando lhes é pedido que ultrapassem a leitura di-

reta dos símbolos ou das convenções existentes na forma de fa-

zer, de interpretar a música ocidental. O conjunto de convenções 

acaba por se constituir um obstáculo à criatividade e à possibili-

dade de uma improvisação orgânica e flexível.” 

(Pereira, 2016, p. 91) 

 

“Temos nós condições para pôr em cena a improvisação, 

o acaso e a indeterminação? Em que contextos da educação ar-

tística? E em que escola? Com que professores? Com que artis-

tas? Com que alunos?” 

(Azevedo e Leite, 2017, p. 23) 
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As palavras destes autores colocam em evidência um problema, o 

afastamento da improvisação do ensino. Apesar do problema, ou parte 

do problema residir nas escolas, também pode ser aí que se encontre um 

caminho para que a improvisação habite esse espaço extraordinário que 

é a escola, na nossa opinião um dos terrenos mais férteis para o desen-

volvimento desta forma de fazer música.  

A escola não tem de ser necessariamente um obstáculo. Se olhar-

mos para a escola como um território único, onde a criação e a mudança 

não só são possíveis como são prática comum, um espaço que oferece 

a possibilidade extraordinária de juntar diferentes pessoas a trabalhar fo-

cados e de mente aberta, estamos convencidos que daí poderão resultar 

trabalhos e projetos extraordinários e imprevistos. Que melhor terreno po-

deríamos encontrar para a improvisação florescer.  

Contudo, e voltando ao início do capítulo, a resposta à questão: O 

que é improvisação? - Não se revela uma tarefa simples, tal é a natureza 

e a diversidade de abordagens que existem em relação a esta prática 

musical. A própria essência da improvisação, always changing and adjus-

ting, never fixed, too elusive for analysis and precise description, essenti-

ally non-academic (Bailey, 1992, p. IX), é avessa a análises e definições 

universais.  

Dois investigadores portugueses reforçam esta ideia: Menezes, 

destacando o ato único e irrepetível que é a improvisação: [...] “the uni-

queness of each improvisation and the unrepeatable set of conditions in 

which it comes to life, renders the understanding of improvisation a difficult 

matter either for the music student or the layperson”, (Menezes, 2010, 

p.6), e Pereira, referindo a resistência que esta oferece à criação de um 

conceito formal: [a improvisação] “se autoexclui da consolidação formal e 

teórica, resistindo à criação de um corpo documental da sua estrutura for-

mal e da sua própria existência.” (Pereira, 2016, p.89). 
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Sabendo que […]” the concept of improvisation is almost as difficult 

to pin down as the musical practice which it designates” (Dahlhaus, 1987, 

p. 268), e conscientes que estamos da complexidade da tarefa, gostaría-

mos de deixar claro que o nosso propósito não é apresentar uma defini-

ção universal desta atividade, até porque, atendendo as características 

da improvisação acreditamos que tal empresa não é possível. O que pre-

tendemos com o nosso trabalho é promover uma reflexão sobre a impro-

visação e os motivos que conduziram à sua marginalização e afastamento 

do ensino musical, e não menos relevante, colocar em destaque a urgên-

cia que é do nosso ponto de vista, reforçar a presença do conceito supra-

citado nas práticas pedagógicas do ensino contemporâneo. 

Assim, e com o objetivo de nos focarmos no tema em estudo, ire-

mos realizar uma breve análise de diferentes definições de improvisação, 

tentando desta forma, e afinando o nosso pensamento com o de Pereira 

(2016) contribuir para desmontar ideias e (pré) conceitos que promovem 

a “desacreditação da improvisação e o ato de improvisar” (Pereira, 2016, 

p. 89). 
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4.1 (In)Definições de improvisação musical 
 

 

A palavra Improvisação, bem como o conceito que lhe está hoje associ-

ado é relativamente recente. O verbo improvisar e o substantivo que 

com ele se relaciona, improvisação, surge apenas em meados do século 

XIX como definidor de uma prática musical. Até então (séc. XVI, XVII, 

XVIII) outras expressões em diferentes idiomas, e representando dife-

rentes formas musicais (cantadas e tocadas) eram utilizadas para referir 

a criação musical improvisada40:  

 

Bailey, (1992) apresenta-nos uma visão dicotómica da improvisa-

ção, que permanece ainda hoje como uma das mais significativas; 

 

- Improvisação idiomática: segundo o autor é a forma de impro-

visação mais utilizada, e que tem como objetivo expressar um idioma; por 

exemplo: jazz ou rock. Nesta forma de improvisação, também referida 

como strict improvisation, systematic improvisation, improvisation with a 

given element, improvisation within a style, o improvisador estuda e inte-

rioriza um conjunto de regras, gramáticas e conhecimento musical de uma 

determinada estética e improvisa de acordo com as regras e convenções 

que caracterizam essa mesma estética.  

	
40  Sortisare, Fantasiren e Capriciren, Ricercare, Rechercher e Préluder, Αυτοσχεδίαση. 
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- Improvisação não idiomática: ainda segundo Bailey, é prova-

velmente mais reconhecida como improvisação livre41, não está relacio-

nada com nenhuma identidade idiomática, nem vinculada a gramáticas 

ou convenções. 

Além deste conceito dicotómico de improvisação, Bailey salienta ainda 

problemas e preconceitos que estão relacionados com esta atividade mu-

sical, e com a conotação negativa que a própria palavra improvisação 

carrega:  

 

“The word improvisation is actually very little used by im-

provising musicians. Idiomatic improvisers, in describing what 

they do, use the name of the idiom. […] There is a noticeable re-

luctance to use the word and some improvisers express a positive 

dislike for it. I think this is due to its widely accepted connotations 

which imply that improvisation is something without preparation 

and without consideration, a complete ad hoc activity, frivolous 

and inconsequential, lacking in design and method” 

 (Bailey, 1992, p. XII).  

 

Do nosso ponto de vista este sentimento está relacionado com o 

facto da improvisação, apesar de consideráveis avanços, continuar a ser 

conotada como uma atividade que não requer estudo ou preparação.42 

	
41	O	conceito	de	improvisação	livre,	levanta	questões,	desde	logo	a	validação	entre	pares	culminando	

com	a	dificuldade,	talvez	mesmo	a	impossibilidade	de	definir	o	conceito	de	livre.	(Pereira,	2016)		
42 Se olharmos para a forma (anedótica) como Anne Shaw Faulkner, -e só o podemos fazer com 
um sorriso nos lábios e com um elevado sentido de humor- explica em 1921, a emergência do 
jazz, uma forma musical onde a improvisação é estrutural, facilmente compreender a conotação 
negativa que acompanha a improvisação e as diferentes formas musicais improvisadas: -  Jazz 
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Uma ideia ainda hoje presente em diferentes áreas da performance, do 

ensino e da academia, sempre mais interessada na composição, no re-

sultado final, do que no processo criativo que lhe deu origem (Nettl, 1998).  

Definições como mentir, fingir-se, citar falsamente, desempenhar 

uma função para a qual não se está preparado, agir sem qualquer prepa-

ração ou plano anterior, que encontramos em diferentes dicionários, con-

tribuem de forma significativa para a já referida conotação negativa que 

“de alguma forma, se reflete mesmo no círculo mais fechado da música e 

das artes em geral” (Pereira, 2016, p. 91), e se projeta para o ensino, 

nomeadamente para o ensino de formação clássica, uma formação que 

tem na leitura e interpretação da notação musical, dos seus símbolos e 

convenções, uma das suas principais estratégias para a aprendizagem 

musical e que prevê um espaço diminuto para o desenvolvimento da cri-

atividade dos músicos.  

Ora, nada poderia estar mais distante da realidade, improvisar é 

uma atividade musical que requer muito estudo, dedicação e preparação. 

O (pré) conceito de associar a improvisação a uma atividade musical que 

não requer planificação ou preparação é completamente errado. Os im-

provisadores que se destacaram na história da música pela qualidade das 

suas improvisações provam claramente o contrário. Desenvolveram um 

vasto conhecimento de base e sólidas competências no domínio da com-

posição, da performance e da improvisação, e não estamos a falar ape-

nas dos músicos de jazz, onde a improvisação é estruturante, estamos 

também a referir alguns dos compositores mais significativos da história 

	
originally was the accompaniment of the voodoo dancer, stimulating the half-crazed barbarian to 
the vilest deeds. The weird chant, accompanied by the syncopated rhythm of the voodoo invok-
ers, has also been employed by other barbaric people to stimulate brutality and sensuality. That it 
has a demoralizing effect in the human brain has been demonstrated by many scientists. (Fau-
lkner, 1921, p. 16) 
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da música ocidental, também eles reconhecidamente improvisadores de 

elevada competência, Bach, Mozart e Beethoven, por exemplo, são 

exemplos claros e documentados pela literatura do que acabamos de afir-

mar.  

O domínio das competências necessárias para improvisar, signi-

fica um conhecimento musical profundo, assim como o domínio de um 

conjunto de conceitos e mecanismos representativos da própria planifica-

ção do improviso (Aguiar, 2012), o que desmonta por completo as ideias 

anteriormente referidas.  

Pela proximidade entre a improvisação e a composição, duas atividades 

musicais que partilham vários processos em comum, “onde tudo parece 

semelhante e difícil de distinguir”, (Aguiar, 2012, p. 18 ), gostaríamos de  

destacar que é no ato da performance que a primeira se distingue da se-

gunda. A improvisação acontece num tempo real, a composição desen-

volve-se num tempo virtual, um tempo ideal em que o imaginário musical, 

“pela evocação de situações reais de performance em câmara lenta se 

pode perpetuar, se se quiser, infinitamente.” (Caspurro, 2006, p. 68). 

Continuamos o nosso trabalho analisando as diferentes definições 

de improvisação num dos dicionários de música de referência, o Grove 

Dictionary of Music and Musicians, para nelas observar a dificuldade em 

descrever uma atividade complexa e multifacetada, que é a improvisação, 

e também ver refletido o crescente interesse que a improvisação vem 

despertando nos investigadores, constatado através de definições cada 

vez mais abrangentes.   
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Na edição de 1886 improvisação era definida como: 

 

The power of playing extempore evinces a very high de-

gree of musical cultivation. 

 

Na edição de 1942: 

The art of composing and performing music simultane-

ously: it is therefore the primitive art of music making.  

 

- 1980: 

The creation of a musical work, or the final form of a musi-

cal work, as it is being performed. It may involve the work’s immediate 

composition by its performers, or the elaborations or adjustment of an 

existing framework, or anything in between. 

 

- 2001 

The creation of a musical work, or the final form of a musi-

cal work, as it is being performed. It may involve the work's imme-

diate composition by its performers, or the elaboration or adjust-

ment of an existing framework, or anything in between. To some 

extent every performance involves elements of improvisation, alt-

hough its degree varies according to period and place, and to 

some extent every improvisation rests on a series of conventions 

or implicit rules.  
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Analisando estas definições é possível destacar, além da evolução 

e abrangência dos conceitos, uma característica que é transversal a todas 

as definições estudadas: a simultaneidade do ato de criação e da perfor-

mance; um atributo estruturante do conceito de improvisação. 

Bruno Nettl, autor de algumas das definições acima transcritas, no 

livro In the Course of Performance (Nettl e Russell, 1998), oferece um 

importante contributo para a definição do conceito de improvisação, ex-

pondo o pensamento de diferentes autores sobre este assunto.  

Do vasto conjunto proposições iremos analisar aquelas que se nos 

afiguram mais relevantes, começando desde logo com a definição de 

Nettl: 

“The creation of music in the course of performance.”  

(Nettl, 1986, p. 392) 

 

Esta definição, assim como a seguinte, apresentam a já referida 

característica definidora da improvisação: a simultaneidade dos atos de 

criação e performance. 

 

“Au sens strict, interprétation d’une musique au moment 

même de sa Conception.” 

 (Arom, in Nettl, 1998, p.11) 

 

Violeta Gainza segue na mesma direção, acrescentando que a im-

provisação é toda a criação musical espontânea, realizada por um indivi-
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duo ou um grupo. Gainza aponta uma característica importante: A impro-

visação como ato coletivo. Salienta ainda que a palavra Improvisação, 

designa a atividade e o produto da mesma. 

 

“La improvisación musical es una actividad proyectiva que 

puede definirse como toda ejecución musical espontánea produ-

cida por un individuo o grupo. El término "improvisación" designa 

tanto a la actividad misma como a su producto.“ 

(Gainza, 1983, p.11) 

 

Jonh Baily acrescenta um conceito bastante relevante, o conceito 

de unicidade (Aguiar, 2012), uma ideia aludida também por Meneses 

(2010), destacando a irrepetibilidade de cada improvisação. De facto, não 

é possível recriar as condições em que uma improvisação foi realizada, 

tornando este ato criativo num momento único, irrepetível. Não é possível 

corrigir o que aconteceu (nesse caso já não seria improvisação), ou “de-

sejar que não tivesse acontecido” (Pereira, 2016, p. 93). 

Se pensarmos em modelos de ensino que têm na sua base a re-

criação fiel de criações do passado, cristalizadas na notação musical, não 

será difícil antever os problemas que uma atividade definida como um 

momento irrepetível irá criar a esses mesmos modelos. 

 

“Improvisation is the intention to create unique musical ut-

terances in the act of performance.” 

 (Baily, in Nettl, 1998, p.11) 
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Veit Erlmann, acrescenta a possibilidade da improvisação se reali-

zar sobre uma obra composta anteriormente, como acontece por exemplo 

no caso dos standards de jazz, onde a improvação é desenvolvida de 

acordo com grelhas harmónicas fixas. 

 

“Création d’un énoncé musical, ou forme finale d’un 

énoncé musical déja composé, au moment de sa réalisation en 

performance.” 

 (Erlmann, in Nettl, 1998, p.11), 

 

Bill Dobbins, (1980), num trabalho onde compara a capacidade de 

expressão verbal com a improvisação, caracteriza a segunda como um 

ato criativo espontâneo que reflete as ideias, emoções e sensações do 

improvisador, sendo também indicador de um elevado grau de competên-

cia musical por parte do mesmo. 

  

“The capacities for creative self-expression and spontane-

ous conversational interaction indicate a person's proficiency in 

the use of a verbal language. The most exactly equivalent music 

skill is that of Improvisation: the spontaneous expression of musi-

cal images that directly reflect the immediate ideas, emotions, and 

sensations of the improviser.” 

(Dobbins, 1980.p. 36) 
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Bob Hinz (1995), embora não oferecendo uma descrição do que é 

improvisação, aproxima-se das ideias de Dobbins, em relação à lingua-

gem verbal e à improvisação. 

“Improvisation takes place when a musician’s aural and 

technical facilities combine to create a spontaneous form of musi-

cal expression. Improvisation has its counterpart in verbal com-

munication: the spontaneous revealing of one self through con-

versation and sharing of ideas and experiences with another per-

son or persons.” 

(Hinz, 1995, p. 32) 

 

Micheál O’Suilleabhain destaca a interação entre os performers e 

os modelos que podem ser mais ou menos fixos, assim como a possibili-

dade da criação musical ser realizada em privado ou em público, consci-

ente ou inconsciente. 

 

 “The process of creative interaction (in private or in public; 

consciously or unconsciously) between the performing musician 

and a musical model which may be more or less fixed.” 

 (O’Suilleabhain, in Nettl, 1998, p.11)  

 

Soloman, acrescenta dois conceitos, embora implícitos, ainda não 

abordados, os conceitos de descoberta e originalidade, principalmente 

este último, defendendo que além dos atributos referidos anteriormente, 

a improvisação implica um determinado grau de originalidade.  
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“Improvisation involves making decisions affecting the 

composition of music during its performance. The fundamental 

ideal of improvisation is the discovery and invention of original mu-

sic spontaneously, while performing it, without preconceived for-

mulation, scoring, or content, although this is admittedly a limit 

case. It is improbable that the limit case of no preconception, ei-

ther by design or past learning, actually exists. Therefore, impro-

visation is a matter of degree.” 

(Solomon, 2006, p. 226) 

 

Bert Konowitz, conceituado professor de música e um defensor da 

importância e da presença da improvisação na sala de aula, apresenta 

um conceito de improvisação em que destaca, assim como outros já aqui 

expostos, o carácter criativo espontâneo da improvisação, adicionando os 

conceitos de organização e variação: “Improvisation is the spontaneous 

act of organizing, varying, creating and performing” (Konowitz, 1973, p1), 

expõe ainda na continuação do seu conceito a dificuldade que os profes-

sores de música demostram com o conceito: 

 

“For most part, teachers have thought of improvisation as 

a specialized musical skill requiring a unique background and/or 

a very special set of skills. There is clear and overwhelming evi-

dence that these attitudes are unfounded. Musical improvisation 

is not a mystical, inexplicable phenomenon reserved for an exclu-

sive few. It is a technique of creation and performance which is 

developed as skills are reduced to seemingly second nature.”  

(Konowitz, 1973, p.1) 
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É muito interessante que já em 1973, este autor desmonte o con-

ceito de improvisação como ato místico, ou uma atividade só ao alcance 

de alguns eleitos. Cremos que esta desmistificação é fundamental para 

que a improvisação marque presença na sala de aula, não só nas aulas 

de grupo, onde aparentemente é mais fácil a sua inclusão, mas também 

nas aulas de instrumento. Clarificar e compreender as potencialidades da 

improvisação como uma atividade que se trabalha nas aulas pode ser um 

caminho para a sua afetiva presença na aprendizagem musical, porque 

se o conceito não for claro para os professores que trabalham nas aulas 

de grupo, facilmente se pode cair em atividades onde vale tudo, onde 

posso fazer o que eu quiser, onde tudo é improvisação, mas nada é im-

provisado, deturpando por completo o conceito e contribuindo para a sua 

marginalização. Decorre daqui a vital necessidade de trabalhar o conceito 

e a atividade de improvisar na formação de professores de música. 

George E. Lewis, no seu texto: Teaching Improvised Music: An 

Ethnographic Memoir, editado por John Zorn (2000), apresenta-nos a im-

provisação como um território musical, onde músicos das mais diversas 

culturas e estilos musicais, se encontram para fazer música. A improvisa-

ção é para estes artistas o espaço onde desenvolvem o seu discurso mu-

sical, é um terreno de congregação, quase um espaço religioso, ou espi-

ritual, onde convivem diferentes linguagens que comunicam através desta 

prática musical.  

 

“Improvised music may be usefully characterized as a so-

ciomusical location inhabited by a considerable number of 

presente-day Musicians, from diverse cultural backgrounds and 

musical practices, who have chosen to make improvisation a cen-

tral part of their musical discourse. Individual improvisers are now 

able to reference an intercultural establishment of Techniques, 
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styles, aesthetic, historical antecedents and networks of cultural 

and social practices.” 

 (Lewis, 1953, p. 78) 

 

Continuamos o nosso caminho agora com H.C. Colles, citado em 

Nettl (1998) 

 

“[Extemporization] is the primitive act of music making, ex-

isting from the moment that the untutored individual obeys the im-

pulse to relieve his feelings by bursting into song. Accordingly, 

therefore, amongst all primitive people’s musical composition con-

sists of extemporization subsequently memorized.”  

(Colles, 1998, p. 12) 

 

Esta declaração coloca a improvisação como o momento seminal 

da criação musical, “sugerindo que na verdade, a capacidade de improvi-

sar está na base da geração inicial de todas as composições.” (Aguiar, 

2012, p. 23), destacando ainda que é uma atividade que existe a partir do 

momento em que o ser humano sente a necessidade de se expressar 

através de uma canção.  

Nettl reforça a leitura de Colles, propondo um conceito de improvi-

sação mais abrangente do que o conceito de composição, se definido 

como um indivíduo a escrever uma partitura. Desta forma amplia os hori-

zontes da improvisação, destacando-a como uma atividade criativa de 

grande relevo e amplitude. 
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“The concept of improvisation is actually broader and en-

compasses more types of creative activity than the concept of 

composition, defined as an individual writing a score.”  

(Nettl, 1998, p. 439) 

 

Centramos agora a nossa atenção no compositor Arnold Schoen-

berg: 

 [ ...] “composing is a slowed-down improvisation; often one 

cannot write fast enough to keep up with the stream of ideas.”  

(Schoenberg, 1975, p.439) 

 

Schoenberg amplia a visão de Colles, ao assumir o contributo da 

improvisação para as suas ideias enquanto compositor, e que estas de 

alguma forma resultam da capacidade de criação espontânea oferecida 

pela improvisação. Uma realidade também referida por Forkel (1920) 

quando aborda as improvisações realizadas por Bach, sugerindo que es-

tas eram mais interessantes do que as suas composições, pois quando 

improvisava, a sua imaginação não estava limitada pelos constrangimen-

tos da escrita musical: 

 

“His improvisation was even more inspired, dignified, and 

impressive: for then his imagination was untrammelled by the irk-

someness of expressing himself on paper.”  

(Forkel, 1920, p. 62) 
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Uma perspetiva bastante interessante de Schoenberg, afirmando 

a dificuldade da escrita em acompanhar o (seu) pensamento criativo. Este 

desfasamento entre a imaginação e a concretização, ou entre o sonho e 

a memória do sonho, que tende a ficar para trás do primeiro, é atenuada 

com a improvisação, pois esta é a concretização direta de um pensa-

mento musical, que está a acontecer no momento.  

Transpondo esta ideia - a dificuldade da escrita acompanhar o pen-

samento criativo - para o ensino, que desenvolveu uma relação de forte 

dependência com escrita musical, sem o qual corre o riso de colapso, 

imaginamos imediatamente a dificuldade que a escola tem em aceitar no 

seu seio uma atividade que não dispensa a notação musical, mas que se 

pode desenvolver sem a sua presença. “Para quê insistir na leitura cedo 

demais, sabendo que é impossível a aprendizagem cognitiva se os alunos 

não têm bases sensoriais para perceber um código que traduz uma “lin-

guagem” que lhes é estranha?” (Cruz, 2010, p. 17) 

Não estamos a defender ou a argumentar contra a utilização da 

notação musical no ensino da música. Qualquer tentativa de argumenta-

ção nesse sentido será, no limite, um perfeito disparate. O que estamos 

a afirmar é que a escola criou uma excessiva dependência da escrita mu-

sical. O saber música transformou-se no saber ler música, ocupando um 

espaço que poderia ser do fazer música, principalmente na iniciação mu-

sical. O que defendemos é que a partitura não pode ser a música, pode 

e deve ser um meio para aceder à música, uma porta de entrada, e é aqui 

no fazer música que a improvisação pode dar um contributo extraordinário 

para a aprendizagem musical. 

  

“Improvisation is the creation of something new in the mo-

ment of performance. It exists exclusively in the present, both as 
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a creative impulse and as a musical experience; the power of its 

immediacy cannot be fully captured for future interpretation. It can 

be distinguished temporally from composition and interpretation; 

composing is about planning for the future and interpretation is 

about determining the meaning of music created in the past.”  

(Neeman, 2014, p. 39)  

 

Esta definição destaca a característica temporal da improvisação. 

Uma atividade que só existe no presente, quer como ideia, intenção cria-

tiva e performance musical, distinguindo-se neste contexto da composi-

ção e da interpretação. 

Edward Sarath, (2002), partindo da relação de comunhão (Aguiar, 

2012), entre composição e improvisação, destaca características únicas 

da improvisação; a sua capacidade de integrar múltiplas operações mu-

sicais, e a sua presença em diversas culturas.  

 

“While many of the educational attributes of improvisation 

are also shared by composition, improvisation is unique in two im-

portant ways. First, it is the most integrative of musical operations, 

including (unlike composition) real-time performance on the prin-

cipal instrument in addition to (like composition) invention, theory, 

aural skills, and historical and aesthetic considerations. Second, 

because improvisation is intrinsic to many of the world's musical 

traditions, it is a primary tool for assimilation of certain practices 

that have emerged as a result of the merging of these traditions in 

today's world. “ 

(Sarath, 2002, p. 190) 
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Numa linha semelhante, Marta Sanches,43 citada em Kra-

tus (1991) define improvisação como uma competência musical 

que deve ser desenvolvida em conjunto com as demais compe-

tências trabalhadas no ensino musical, no caso a performance, a 

audição e a análise, isto porque na visão desta autora a improvi-

sação congrega estas três atividade. Acrescenta ainda que o tra-

balho com a improvisação deve começar na iniciação musical e 

que notação não se deve revelar um constrangimento. 

 

“Improvisation is a music skill that should be developed 

along with performing, listening, and analyzing because it synthe-

sizes all these areas. It’s practices, which can start at the earliest 

stages of music learning, encourages the exploration and discov-

ery of music-making and gives the satisfaction of manipulating 

music elements without the restriction of the written page.”  

(Sanchez, in Kratus, 1991, p. 36)  

 

Terminamos com as palavras de Azarra e de Kratus que de alguma 

forma sintetizam o pensamento de muitos dos autores referidos, e apelam 

também à presença da improvisação no ensino. 

 

“In a study of fifth-grade instrumentalists' ability to impro-

vise (Azzara, 1992), I defined improvisation as a manifestation of 

musical thought. In this research, improvisation means that an in-

	
43 Pianista e diretora do “Dalcroze training program” da Carnegie Mellon University 
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dividual has internalized a music vocabulary and is able to under-

stand and to express musical ideas spontaneously, in the moment 

of performance.” 

(Azarra, 2001,172) 

 

“Improvisation is not simply an intuitive behavior, nor is it 

only an activity reserved for the most proficient musicians. It is 

both, and improvisation can and should be a meaningful part of 

every student’s music education from preschool through adult-

hood.” 

(Kratus, 1991, p. 40)
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4.1.1 Improvisação além da música. 
 

Investigadores de outras áreas que não a música, também contri-

buíram com propostas para a definição de improvisação musical, o que 

enriquece a reflexão sobre o conceito e demonstra a sua enorme abran-

gência e presença tanto na arte como na vida. 

O antropologista Eduard T. Hall (1992), descreve a improvisação 

como um comportamento humano adquirido, como um processo criativo 

e adaptativo de evolução humana. 

 

“Viewing improvisation in general, not just in music, from 

the perspective of an anthropologist who studied and written about 

culture in a wide range of contexts (1956, 1966, 1976, 1983), I see 

a highly creative, adaptative process in human evolution.”  

(Hall, 1992, p. 224) 

 

No plano da política e dos direitos humanos, Daniel Fischilin, Ajay 

Heble e George Lipsitz (Fischlin, Heble, Lipsitz, 2013), colocam a impro-

visação no centro da vida democrática: 
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[...] improvisation is at its heart a democratic, human and 

emancipatory practices, and that securing rights of all sorts re-

quires people to hone their capacities to act in the world, capaci-

ties that flow from improvisation. 

(Fischlin, Heble, Lipsitz, 2013, p.XI) 

 

Também no âmbito do desporto, a improvisação é abordada. Bjur-

will, C. (1993), no texto Read and react: The football formula. Perceptual 

and Motor Skills, define improvisação como thinking-in-action, uma carac-

terização próxima das leituras realizadas no âmbito musical, como iremos 

verificar mais adiante com Azzara (1992). 

Numa perspetiva semelhante, mas neste caso numa reflexão so-

bre práticas profissionais, Donald A. Schon, (Schon, 1983) utiliza a ex-

pressão Knowing-in-action e Reflection-in-action, para definir improvisa-

ção, afirmando que esta consiste na variação, combinação e recombina-

ção de elementos, de acordo com uma estrutura que delimita e dá coe-

rência à performance. Esta definição remete para um conjunto de conhe-

cimentos previamente adquiridos sem os quais a improvisação não seria 

possível, o que por sua vez reforça a ideia de que a improvisação não é 

uma atividade ad-hoc, ou que não requer pensamento ou preparação. 

 

“Improvisation consists in varying, combining, and recom-

bining a set of figures within the schema which bounds and gives 

coherence to the performance.”  

(Schon, 1983, p. 55) 
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No universo da gestão Karl Weick (1987) perspetiva a improvisa-

ção da seguinte forma: 

 

 “There is no split between the composition and performance; no 

split between creator and interpreter; and no split between design and 

production.” 

 (citado em Moorman e Miner, 1998, p. 700)  

 

E para terminarmos esta modulação a áreas fora de âmbito musi-

cal gostaríamos de terminar com esta frase de Muhal Richard Abrams, 

citado em: Fischlin, Heble, Lipsitz, 2013: 

 

“Improvisation is a human right
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4.1.2 Contributo dos alunos da Orquestra Orff do Porto 
 

Consideramos relevante, neste momento, e apesar de não repre-

sentarem o pensamento de autores consagrados sobre este tema, espe-

lhar neste texto as definições de improvisação dos alunos da Orquestra 

Orff do Porto. 

Porquê? 

Durante toda a sua formação musical, no Instituto Orff de Porto e 

na Orquestra Orff do Porto, a improvisação (como já referido), foi uma 

presença constante no seu trabalho, fazia parte dos currículos,44 nunca 

foi uma atividade estranha. Bem pelo contrário. Se porventura numa peça, 

ou num exercício, não existisse um momento de improvisação, surgia, 

não raras vezes, a pergunta: 

- Então não improvisamos!? 

   

	
44 Como referido anteriormente, não sabemos se a palavra currículo, se adequa ao conceito de 

orientações pedagógicas quer do Instituto Orff, como da Orquestra Orff do Porto. Se por currí-

culo, compreendermos um conjunto de atividades, matérias, recursos e processos previstos e 

pré-programados, a serem aplicadas, de forma idêntica e sequencial, em todas as aulas, então 

este não é o conceito de currículo que se aplicava nesta escola.  
Os conceitos de currículo de Stenhouse, (1926 -1982), definido pelo próprio da seguinte forma: a 

tentativa para comunicar os princípios e traços essenciais de um propósito educativo, de forma a 

que este permaneça aberto à discussão crítica e possa ser efetivamente trasladado para a prá-

tica. (citado em Vilar, 2006, pág. 1), e de Barrow, (.........) programa de atividades planificado por 

alunos e professores para que aqueles possam alcançar, na medida do possível, determinada 

educação e outras finalidades ou objetivos escolares. (citado em Vilar, 2006, pág. 1), estão pró-
ximos da realidade pedagógica quer do Instituto quer da orquestra, na medida em que as ativi-

dades eram planeadas em colaboração com os alunos e sempre sujeitas a reflexão crítica.	



4-68	

Desta forma, e do nosso ponto de vista, podemos considerar que 

estes alunos tiveram uma formação privilegiada, quando comparados 

com a grande maioria dos alunos de música, que, com a exceção de exer-

cícios de exploração musical e sonora, nos primeiros alunos de formação, 

não têm, ou têm um contacto diminuto com a improvisação.  

Se porventura têm contacto com a improvisação, é sempre na sala 

de aula, ou seja: as improvisações dos alunos ficam na sala, raramente 

são expostas em apresentações ou audições públicas (o que se faz na 

sala fica na sala!)  

O que quer isto dizer? 

Que as improvisações dos alunos raramente saem da sala de aula, 

provavelmente por ser comum considerar que não têm a dignidade de ir 

para a sala de concertos ou auditório. Mais uma vez, os alunos do Instituto 

e da Orquestra Orff, que aqui vamos referir, tiveram uma experiência di-

ferente. Nas suas apresentações públicas a improvisação marcava pre-

sença. Nas aulas, era utilizada como catalisador de composições da sua 

autoria, como explorações musicais, como reforço no trabalho de com-

preensão de alguns conceitos musicais, como forma de avaliação45, e 

simplesmente como uma forma musical.   

É possível, e agora mais robusto com as leituras realizadas, ao 

refletir sobre o trabalho destes alunos, fazer uma análise critica, e afirmar 

	
45 A palavra, ou o conceito Avaliação, como é normalmente reconhecido, era e é estranho ao tra-
balho musical dos alunos no Instituto e na Orquestra. Utilizamos esta palavra à falta de melhor. 

De facto os alunos não eram avaliados. O conceito de avaliação não fazia, não faz sentido no 

nosso trabalho, nem sentíamos a sua falta. Nunca foi necessário para a evolução dos alunos e 
do professor. O que existia, existe, é um diálogo com os músicos, uma reflexão para perceber o 

que terá corrido mal, e tentar ultrapassar dificuldades.  
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que a improvisação foi utilizada, maioritariamente, numa perspetiva utili-

tarista, uma atividade que está ao serviço de algo. O que, não se apre-

sentando como toda a verdade, corresponde a uma verdade.  

Mas não será esta situação verdade, para as outras atividades mu-

sicais? – Não estarão elas ao serviço de algo..... 

O próprio investigador caiu direitinho na ratoeira. Alheio a esta ver-

tente, tentou fazer da improvisação uma ferramenta. 

Quando iniciamos a preparação deste trabalho, um título foi criado. 

A improvisação como ferramenta para a aprendizagem musical 

Nesta pequena frase, neste pequeno título, estou a refleti o meu 

preconceito, diminuindo a relevância da improvisação, condenando-a a 

um papel secundário, um meio auxiliar para a aprendizagem (ainda que 

importante), refletindo, de forma inconsciente, um pensar pedagógico 

contemporâneo de algumas instituições do ensino da música. O facto de 

a improvisação não possuir a dignidade de forma musical, ou de atividade 

letiva.  

Mas, será que a composição, a análise, a interpretação, a direção, 

não são utilizadas com uma perspetiva utilitarista? Visto desta forma, em 

que se distingue a improvisação? 

Como foi trabalhada pelos alunos da Orquestra Orff? 

A improvisação começou para estes alunos, em idades muito pe-

quenas, com exercícios de exploração, o primeiro nível de Kratus (1995). 

As primeiras improvisações, seguindo de perto o pensamento de Orff, fo-

ram realizadas com movimento.   

Este trabalho era realizado nas aulas de formação musical, música 

de conjunto e na orquestra  
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Assim, e reforçando o que foi dito anteriormente, consideramos as 

ideias destes alunos, que aqui transcrevemos, relevantes, e até únicas, 

no que diz respeito à improvisação no contexto educativo.  
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4.1.3 Definições dos alunos da Orquestra Orff do Porto 
 

Dinis Pinto – 18 anos 

Improvisação é criar no momento, errando, e recriando a 

partir do erro. Uma forma única de entrarmos em contacto com 

as nossas emoções e de expormos o que nos vai na alma, mani-

pulando-a simultaneamente.  

 

Francisco Barros – 21 anos 

Improvisar é o ato irreverente e profano de pensar com o 

corpo. 

 

Mónica Carneiro – 20 anos 

Improvisar é a experiência mais próxima da sensação de 

liberdade transcendental. Leia-se transcendental, não o conceito 

divino/religioso, mas sim uma capacidade de ir além do que se 

considera real/palpável. 

 

Henrique Vasconcelos – 20 anos 

Improvisar é reunir todo o conjunto da teoria conhecida so-

bre o tema de que se fala, toca, pinta/etc., ter consciência da téc-

nica e da forma e, no momento certo, esquecer tudo isso e en-

contrar a melhor forma para o exprimir. 
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Ana Ferreira -15 anos 

Improvisação é deixar o subconsciente tomar conta do 

consciente. 

 

Hugo Veiga – 19 anos 

Improvisação é........... é isto. E não digo isto por preguiça, 

é que eu considero que define mesmo o que é improvisar para 

mim. É uma espécie de saber perfeitamente de antemão o que 

se vai fazer, mas no momento de fazer isto, e o isto pode ser tudo, 

desde o que se tinha planeado até a coisa mais aleatória que sur-

giu no momento. E o isto é, portanto, aquilo que realmente acon-

tece, é a improvisação! É isto! 

 

Gonçalo Santos – 16 anos 

Improvisação é o estado mais puro do ser humano. É o 

inexplicável que tenta ser explicado. É sair do que é considerado 

perfeito para alcançar outra coisa perfeita. Improvisação é uma 

antítese. É ser pessoa. 

 

Beatriz Santos – 20 anos 

Improvisação é fazer todas as entranhas do nosso cérebro 

dançar uma melodia que produz uma nota nunca entoada.  
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Azevedo (2017), diz-nos que: 

 

Há quem afirme que já fomos feitos do que comemos. 

Houve até quem dissesse que fomos e somos o que vestimos. 

Há quem diga que somos o que vemos. E, se fossemos o que 

ouvimos? 

 (Azevedo, 2017, p. 163) 

 

Ousamos acrescentar outra proposição: 

- E se fossemos o que improvisamos! 
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3º Andamento 

Moderato com Spirito 
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5 Improvisação na música clássica 
 

“Few issues bothered Heinrich Schenker more than the 

state of music education: for him, theory instruction had been in 

decline since its heyday in the early/mid 18th century. He was es-

pecially dismayed that contemporary curricula no longer provided 

students with a firm grounding in the art of improvising fantasies, 

preludes, and cadenza.”  

(Brown, 2010, p. 3) 

 

Hoje em dia, com a exceção dos organistas, são poucos os músicos de 

formação clássica que desenvolvem ou estudam improvisação, uma vez 

que esta, ainda que manifesta nos currículos, não tem presença significa-

tiva nas práticas pedagógicas contemporâneas. Mas não foi sempre as-

sim. Até meados do século XIX a questão não se colocava, a improvisa-

ção fazia parte do ensino e da performance musical, está documentado 

na literatura, com várias publicações que refletem e promovem esta ativi-

dade musical, por exemplo: 

- Essay on the true art of playing keybord Instruments, de Carl 

Philipp Emanuel Bach, cuja primeira edição data de 1753,  

- A Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing, 1756,  

de Leopold Mozart, no capítulo XI - Of the Tremolo, Mordent, and some 

other improvised Embellishments, 
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- An introduction to the Art of Preluding and Extemporizing in Six 

Lessons for the Harpsichord and the Harp, Opus 3, 1792, de August Frie-

drich Christopher Kollman, 

- Versuch einer Anleitung zum Präludieren für Ungeübtere mit 

Beyspielen (Essay on an introduction to Preluding for the Untrained with 

Examples), 1794, de Johann Gottfried Vierling, 

- Klavierschule, oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und 

Lernende (School of Clavier Playing, or, Instructions in Playing the Clavier 

for Teachers and Students) 1789, de Daniel Gottlob Türk.  

O trabalho de Ernst Ferand: Die Improvisation in der Musik, 1938, 

é ainda hoje uma referência no que diz respeito a improvisação musical. 

Uma antologia sobre a improvisação na música ocidental, principalmente 

a música clássica, até meados do século XIX.  

- Carl Czerny, um importante pedagogo e compositor, que escre-

veu um livro dedicado à improvisação ao piano; A Systematic Introduction 

to Improvisation on the Pianoforte, 1983.  

- Albert B. Lord, The Singer of Tales 1960. Descrito por Nettl (1998) 

como um dos trabalhos mais importantes para o estudo da improvisação. 

A improvisação durante séculos fez parte (e ainda faz) da cultura 

musical europeia. Desde o canto melismático gregoriano, à realização de 

um baixo contínuo, a ornamentação barroca, as cadenzas improvisadas 

em concertos para instrumento solo, as fantasias e o preludiar, não é pos-

sível estudar a música clássica sem reconhecer a presença da improvi-

sação. Dos cantores do período barroco e clássico, por exemplo, era ex-

pectável que improvisassem as suas coloraturas nas áreas da capo. As 
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fantasias e as cadenzas escritas por Carl Philippe Emmanuel Bach e Mo-

zart, por exemplo, tinham como propósito servir de modelos para o estudo 

da improvisação e não notas obrigatórias para a performance.  

Nos séculos XV e XVI, a improvisação era uma atividade regular 

no trabalho dos músicos, dos que trabalhavam nas cortes e dos que es-

tavam ao serviço da igreja, a improvisação fazia parte da performance 

dos pianistas nos séculos XVIII e XIX. Todo isto contrasta de forma clara 

e evidente com a atualidade da performance musical, com especial re-

levo, e como já referido, da música clássica, onde esta competência, com 

algumas exceções (Robert Levin e Malcolm Bilson, são dois exemplos) 

se foi perdendo. 
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5.1 Compositores e improvisadores 
 

 

 

“Outstanding improvisers were highly honored and celebrated in all 

periods of music history. For example, in the early Renaissance 

(trecento), there was the blind Florentine organist Francesco Landini; 

about 1500, Paul Hofhaimer at the court of Emperor Maximilian 

I; later Corelli, Domenico Scarlatti, Bach, and Handel; in the 

classical period, Mozart and Beethoven; in the romantic period, 

Schubert, Schumann, Mendelssohn, Liszt, down to Brahms, Bruckner, 

Franck, and Saint-Saëns, to name only a few. Sometimes we hear 

of four-hand improvisation also, for example by Mozart and Clementi, 

Beethoven and WölfH, or Mendelssohn and Moscheles - and 

even of concerted piano and violin improvisation, as practised for 

instance by Brahms and Reményi. The celebrated violin virtuoso 

of Beethoven's time, Franz Clement, improvised at his concerts on 

the piano as well as on the fiddle.” 

(Ferand,1940. p.12) 
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Tendo em consideração o facto da que a improvisação fez parte 

dos cânones da performance e do ensino da música no passado, vamos 

agora analisar de que forma esta esteve presente na vida musical de al-

guns dos compositores mais relevantes da História da música ocidental.  

Fenómeno curioso o que se passa com a improvisação. O seu 

afastamento dos palcos da performance, da sala de aula, do pensamento 

e da reflexão, enquanto se mantém ativa nos palcos da vida (to improvise 

is to live and to breathe. We improvise every minute, diz-nos David 

Liebman 2008), é uma peculiaridade de um modo de vida ocidental, que 

privilegia a recriação em prejuízo da criação. Há uma resistência, um 

afastamento evidente da criação musical espontânea na escola e dos pal-

cos, que acontece com maior frequência no universo da música clássica. 

O que é paradoxal, uma vez que a improvisação foi uma das atividades 

mais praticadas pelos compositores que hoje mais admiramos.  

São muitos os autores, e muito a literatura a atestar que a improvi-

sação foi uma atividade presente e regular ao longo da história da música. 

Improvisar fazia parte da vida musical de compositores e performers, e 

do próprio público, que assistia com prazer às improvisações realizadas 

pelos músicos nas suas apresentações públicas e privadas. Era expectá-

vel dos músicos, não só a interpretação de peças originais (suas ou de 

outros compositores), assim como a capacidade de improvisar. Se recu-

armos até ao período medieval, encontramos formas musicais, que eram 

completamente improvisadas: Cantus supra librum – improvisação polifó-

nica sobre uma melodia cantochão,47 Contrappunto alla mente - criação 

improvisada de novas vozes.  

	
47 Música vocal eclesiástica monofónica executada nas cerimónias religiosas a solo ou em coro, 

sem acompanhamento instrumental.		
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A literatura não deixa margem para dúvidas, improvisar fazia parte 

dos concertos e apresentações públicas musicais. Clive Brown, musicó-

logo e professor na universidade de Leeds, no artigo We’re playing clas-

sical music all wrong – composers wanted us to improvise (2015), argu-

menta precisamente a favor da inclusão da improvisação no ensino e na 

performance musical.  

Segundo o autor, os próprios compositores contavam com a capa-

cidade de improvisação dos intérpretes, e a notação musical era um ponto 

de partida. De um grande performer, esperava-se que fosse além dos 

símbolos e sinais presentes nas partituras: 

 

“Even in the great music of the late 19th century such as 

that of Brahms, options in performance were hinted at rather than 

prescribed. The notation was merely a starting point – a great per-

former was expected to go beyond it.” 

(Brown, 2015, p. 2) 

 

A improvisação sempre acompanhou a performance e o ensino da 

música. Na música ocidental é possível detetar a sua presença desde os 

tempos mais remotos. Na idade média, era nas igrejas e nas cerimónias 

religiosas que a música marcava presença, os primeiros cristãos mani-

festavam-se musicalmente de forma espontânea nas cerimónias religio-

sas. O filósofo Quintus Septimius Florens Tertullianus, citado em Ferand 

dá-nos conta disso: “each person present was invited to partake in the 

laudations with words from the Holy Scriptures or with songs of his own 

invention.” (Ferand, 1940, p. 116) 
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O próprio Papa João XXII, na sua bula de 1322, aborda a produção 

musical improvisada, ainda que de forma negativa, refletindo sobre a im-

provisação excessiva dos cantores nos ofícios religiosos: 

 

“Sed nonnulli novellæ scholæ discipuli, dum temporibus 

mensurandis invigilant, novis notis intendunt, fingere suas, quam 

antiquas cantare malunt, in semibreves et minimas ecclesiastica 

cantantur, notulis percutiuntur., […] Hoc ideo dudum nos, et fra-

tres nostri correctione indigere percepimus; hoc relegare, imo 

prorsus abjicere, et ab eadem ecclesia Dei profligare efficacius 

properamus”48. 

(João XXII, Bula Docta Sanctorum Patrum, 1322] 

 

Sabemos que assim era. Que a improvisação fazia parte da per-

formance e do ensino da música. No entanto, a interpretação contempo-

rânea de obras musicais criadas em épocas da história da música onde 

a improvisação era presença assídua, sem que a esta esteja presente 

nas leituras dos intérpretes não deixa de ser paradoxal. Ainda mais estra-

nho se torna quando algumas destas leituras, sem improvisação, são con-

sideradas como paradigmas de autenticidade.   

	
48 Mas há alguns discípulos de uma nova escola que, atentando somente na medida do tempo, 
ocupam-se com notas novas, mais preferindo forjar as suas notas do que cantar as antigas, 

sendo as peças eclesiásticas cantadas em semibreves e mínimas, e são tocadas com notas cur-

tas. […] Faz tempo que nós e os nossos Irmãos percebemos a necessidade de isso ser corri-
gido, banido e mesmo descartado, e mais eficazmente nos apressamos a eliminá-lo da própria 

Igreja de Deus. 
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Richard Taruskin, no seu trabalho, Text and Act, (1995) levanta 

questões curiosas relacionadas com conceito de autenticidade se defi-

nido pelo respeito escrupuloso do texto escrito, no caso a partitura.  

Neste texto, o autor reflete sobre a questão da interpretação e se 

esta se deve reger unicamente pelo texto escrito, conduzindo o intérprete 

para uma posição de replicador desse mesmo texto, ou se a interpretação 

de determinadas obras deve considerar o contexto em que a obra foi cri-

ada, e integrar as práticas performativas e as características estéticas que 

faziam parte da época, exigindo para isso um conhecimento profundo dos 

cânones performativos do respetivo momento histórico.  

Uma questão importante, e que nos faz pensar sobre os modelos 

de performance praticados e promovidos ainda hoje nas nossas escolas. 

Ou explorando ainda mais a reflexão deste autor, diríamos que a pre-

sença da improvisação conduziria a uma óbvia alteração nos paradigmas 

da interpretação musical vigente, e consequentemente a uma reformula-

ção dos planos de ensino das escolas.  

Algo se perdeu neste trajeto, a notação musical e o aferrado desejo 

de ser tecnicamente perfeito adquiriram um estatuto elevadíssimo, quase 

sagrado no ensino e na performance musical, relegando a improvisação 

para um plano secundário, afastando-a da prática musical, bem como do 

ensino. O fascínio da criação musical improvisada contrasta claramente 

com o conceito de reprodução fiel e inalterada da música escrita. Sawyer 

(2007) afirma que hoje em dia, no ocidente a improvisação está pratica-

mente ausente dos palcos da música clássica, e por consequência dos 

currículos do ensino musical (mas não dos normativos legais). Não pode-

mos afirmar com segurança se o nexo de causalidade aqui invocado por 

Sawyer, é factual. Aliás tenderíamos a existir tal relação, a afirmar o con-

trário. Que o afastamento da improvisação do ensino da música (no oci-

dente) conduz ao seu afastamento dos palcos da performance.  
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Será difícil alterar esta situação, sem uma profunda reflexão e re-

estruturação da formação de músicos e professores de música. Sabemos 

que os grandes compositores, além de intérpretes, eram também impro-

visadores e promotores da improvisação com os seus discípulos. Sabe-

mos ainda que os grandes improvisadores eram e continuam a ser alta-

mente respeitados em todos os períodos da história da música. O orga-

nista renascentista, Francesco Lancini, os compositores Paul Hofhaimer, 

Correli, Domenico Scarlatti, Bach e Haendel,  Mozart, Beethoven, Schu-

bert, Schumman, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Brukner, Franck e Saint- 

Saëns, são apenas alguns dos exemplos. E só estamos a referir compo-

sitores relacionados com o que se convencionou designar música clás-

sica, porque acreditamos que é neste universo musical, que Bailey cha-

mou de terreno inóspito (para a improvisação), que a improvisação en-

contra maior resistência. 

 

“Even about its presence in Occidental music, the most inhospita-

ble area for improvisation”  

(Bailey, 1992, p. ix) 

 

Continuemos então a observar a presença da improvisação na 

vida musical de alguns dos maiores compositores da música clássica.  
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Joseph Haydn 

 

Joseph Haydn foi um compositor muito ativo, escreveu música 

em praticamente todos as formas musicais da sua época. Enquanto es-

teve ao serviço da família Esterházy, tinha de apresentar semanal-

mente, duas óperas e dois concertos. Foi ainda professor de Mozart e 

Beethoven, exercendo uma enorme influência sobre estes dois composi-

tores.  

Haydn utilizava a improvisação como ignição do seu potencial cri-

ativo. Depois de encontrada a ideia, o motivo, e provavelmente só aí, o 

seu lado racional iniciava o seu trabalho (uma metodologia de trabalho 

ainda hoje atual), aí começava a composição. Encontrada a ideia inicial e 

recorrendo ao seu profundo conhecimento tanto da teoria como da prática 

musical transformava e desenvolvia as ideias musicais originais em obras 

completas.  

 

“I would sit down [at the piano] and begin to improvise, 

whether my spirit were sad or happy, serious or playful. Once I 

had captured an idea, I strove with all my might to develop and 

sustain it in conformity with the rules of art.”  

(Haydn, citado em: Composers on Music: Eight  

Centuries of Writings, p. 44) 
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Georg Friedrich Händel 

 

“Handel's extemporized accompaniments for arias were fa-

mous. Long spun-out improvisations in concertante style for an 

aria from Rinaldo survive in two contemporary versions.” 

(Ferand, 1940, p.121) 

 

Com o evoluir da sua composição e escrita musical, a importância 

da improvisação nos concertos e no trabalho de Händel foi aumentando. 

Andamentos completos, normalmente adágios e episódios a solo em es-

tilo Ritornello, nos seus trabalhos mais tardios, eram completamente im-

provisados. Neste período, os concertos de órgão, por exemplo, começa-

vam com improvisação e acabavam com improvisação.  

 

“Improvisation plays an increasing role in the later concer-

tos; whole movements, […] were left to be improvised. The role of 

improvisation in the organ concertos reached a height after Han-

del’s blindness, during which period not only Burney’s report but 

also a fragmentary manuscript of op.7 no.3 show that Handel im-

provised between a few orchestral ritornellos, leaving us with little 

to perform today. Thus, Handel’s public performances on the or-

gan had come full circle, from improvisation through fully com-

posed concertos and back to Improvisation.”  

(Hicksd, 1987, 272) 
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Johann Sebastian Bach 

 

“Cuentan que uno de los discípulos de Bach le preguntó: 

"Padre, ¿cómo se te ocurren tantas melodías?", a lo que Bach 

respondió: "Querido muchacho, lo que más me cuesta es no pi-

sarlas cuando me le- vanto por la mañana". 

(Nachmanovitch, 1990, p.18) 

 

“J. S. Bach’s organ playing during church services that he 

improvised so much when playing the “preludium” that intro-

duced a hymn that the congregants could not tell what the mel-

ody of the hymn was.” 

(Sawyer, 1998, p.115) 

 

Bach era conhecido e reconhecido pelos seus contemporâneos 

como um exímio instrumentista e improvisador. A improvisação era uma 

atividade central na vida de Johann Sebastian Bach, improvisava nas 

mais diferentes tarefas que faziam parte da sua vida musical, nos servi-

ços religiosos, enquanto professor e nas cortes; “It was a recurring criti-

cism of J. S. Bach’s organ playing during church services that he impro-

vised so much when playing the “preludium” that introduced a hymn that 

the congregants could not tell what the melody of the hymn was. (Erick-

son, in Sawyer,2001, p. 115)  
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Como professor Bach promovia a improvisação, o que não era se-

quer original, pois improvisar era uma atividade comum à época. Os alu-

nos de Bach improvisavam sobre melodias de corais, melodias de corais 

e baixo contínuo, e sobre baixo contínuo. Tudo isto tendo em conta um 

conceito curioso de instrução, diferente do conceito contemporâneo. Para 

o compositor o conceito de instrução, não significava escrever sobre com-

posição ou improvisação, significava criar música, deslocando o centro 

da aprendizagem, da recriação musical, para a criação e interpretação 

musical. Uma visão distinta de alguns modelos de ensino contemporâ-

neos, que talvez mereça alguma atenção por parte de professores e de-

mais intervenientes na construção de propostas curriculares, alicerçados 

na interpretação, quase exclusiva do reportório clássico.  

Para os músicos dos séculos XVI ao XVIII, a improvisação era 

uma parte essencial da sua vida musical, com especial enfase nos músi-

cos de teclas. Por exemplo, a atividade musical dos organistas estava 

(ainda está) fortemente alicerçado na música improvisada. Sabemos 

que a realidade dessa época era diferente, mas não deixa de ser curi-

oso que uma prática ocorrida vários séculos atrás, se transportada para 

a realidade contemporânea seria quase de certeza classificada como 

inovadora e talvez até pioneira.  

Outro fenómeno que a improvisação promovia era o contacto pró-

ximo com a música e os compositores contemporâneos, uma vez que a 

improvisação era realizada de acordo com as regras estéticas da época, 

algo bem distinto das práticas pedagógicas dos nossos dias, (século 

XXI), onde ainda impera, maioritariamente, o estudo e a performance de 

compositores precisamente dessa época, séculos XVI -XVIII. 

 

 



5-92	

 

Wolfgang Amadeus Mozart 

 

[…] “no public concert of Mozart was complete without a 

stand-alone solo improvisation”.50  

(Robert Levin, 2012)  

 

“I shall send the cadenzas and introductions [Eingange] to 

my dear sister at the first opportunity. I have not yet altered the 

introductions in the rondo, for whenever I play this concert [ K 

271], I always play whatever occurs to me at the moment.”  

(Mozart, in Taruskin 1995, p. 288) 

 

O comentário de Levin e o parágrafo aqui transcrito, excerto de 

uma carta escrita por Mozart a seu pai, Leopold Mozart, demonstram cla-

ramente que a improvisação fazia parte da sua vida musical. Nas suas 

apresentações publicas a improvisação era uma presença regular, o que 

aliás, não era incomum na época. A reputação de Mozart construiu-se 

primeiro apoiada na sua elevada competência e virtuosidade como impro-

visador, só depois como pianista e finalmente como compositor. “In Mo-

	
50 50 Palestra de Robert Levin, Humanitas Visiting Professor in Chamber Music 2012, acedida em 

ttps://www.youtube.com/watch?v=yaCpMEuEQjM  
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zart’s time, his reputation was based first on his skill in improvisation, sec-

ond on his skill as a performing pianist, and only third on his compositions.” 

(Levin, 2002, p. 88) 

Mais uma vez, e correndo o risco de repetição, esta é uma infor-

mação que não vai à escola, nas aulas de teoria e história da música, a 

ideia de que a improvisação era uma prática corrente, e que os grandes 

compositores eram improvisadores não é estudada. Afirmar que os com-

positores e os instrumentistas improvisavam as suas próprias cadenzas, 

contém em si o potencial de transformação que poderá conduzir a uma 

necessária e profunda, do nosso ponto de vista, alteração nos paradig-

mas de ensino musical. Estudar os processos criativos dos grandes com-

positores, e não apenas a obra acabada, colocaria em causa um modelo 

de ensino baseado no texto musical, que não permite grandes desvios ao 

que está escrito. Este potencial de transformação está presente e faz 

parte das características da improvisação, e talvez seja um dos motivos 

de seu afastamento.  
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Ludwig van Beethoven 

 

As extraordinárias capacidades de improvisação de Beethoven es-

tão espelhadas em vários textos. Kinderman, (1997) por exemplo, no seu 

livro Beethoven, retrata essas extraordinárias capacidades; 

 

” Contemporary reports described his extraordinary abilities in im-

provisation. “ 

(Kinderman, 1997, p.30) 

 

“During the early 1790’s, while Beethoven was becoming 

established as a first-rank pianist, he improvised often, and it was 

on his ability as an improvisational pianist that his initial reputation 

was built. Through these improvisations, moreover, Beethoven’s 

differences from his contemporaries were clarified and increas-

ingly hailed as evident of his ability.” 

(Kinderman, 1997, p.119) 

 

“Yet another work from this period captures Beethoven’s 

abilities in keyboard improvisation: the Fantasy for piano solo op. 

77.”  

(Kinderman, 1997, p.132) 
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Sobre o famoso episódio do duelo com o pianista Gelinek, que cau-

sou grande alvoroço na sociedade vianense da época, Czerny, aluno de 

Beethoven, escreveu o seguinte: 

 

“I still remember how one day Gelinek told my father that he was invited 

to a party that evening where he was to oppose a foreign virtuoso in a 

pianistic duel. “I’ll fix him,”. Next day my father asked Gelinek about the 

outcome of the batle. Gelinek looked quite crestfallen and said:  

“Yesterday was a day I’ll remember! That young fellow must be in 

league with the devil. I’ve never heard anybody play like that! I gave him 

a theme to improvise on, and I assure you I’ve never even heard Mozart 

improvise so admirably.”  

(Czerny, in Kinderman, 1997, p.121) 
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Franz Schubert 

 

“Schubert put the manuscript on the piano, sat down, and, 

after a casual glance at it, began to play. Schlosser declares that 

he never heard Schubert improvise as he did on that ocassion. 

“Stings of melodic pearls of the greatest beauty rolled from the 

keys, and gradually took the form of a Romance of exquisite ten-

derness, alternated with episodes and enriched with wonderful 

modulations.” 

(Flower, 1928, p. 92) 

 

De acordo com Herbert Antcliff, citado em Bodley e Horton, (2016 

p.173) Schubert, [was] “entirely a creature of impulse.” 

Os métodos de composição de Schubert foram interpretados mui-

tas vezes com uma visão mítica de um certo Romantismo ao qual não 

será alheio a própria vida do compositor. Um jovem pianista extrema-

mente talentoso, associada à Boémia e à falta de disciplina, que muito 

raramente revia ou reescrevia as suas composições e que improvisava 

valsas para amigos dançarem em festas. Esta maneira de ser, terá ali-

mentado vários mitos e até histórias anedóticas relacionadas com a vida 

e o talento do compositor, por vezes associado a inspiração divina. Mas 

não restam dúvidas que a improvisação fazia parte da sua vida. “Schubert 

never bother to revise; he was an improviser with an improviser’s wealth 

of ideas”. (Aldrich, 1919, p.3) 
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Frédéric Chopin 

 

Na sua época Chopin, também era famoso pela sua capa-

cidade de improvisação, disso nos dá conta Haliana Goldeberg: 

 

“Chopin’s early fame already rested in part on his extraor-

dinary ability as an improviser – a skill expected of a virtuoso per-

former.” 

 (Goldeberg, 2004, p. 63) 

 

Esta citação não só nos chama a atenção para as capacidades de 

Chopin, enquanto improvisador, como reforça a ideia que improvisar era 

uma competência expectável, ou seja, mais uma vez se verifica que a 

improvisação fazia parte da performance musical. Preludiar, era uma prá-

tica comum, e o piano o instrumento por excelência, para esta atividade 

musical. Não será difícil imaginar que a improvisação tenha sido utlizada 

pelo compositor como ignição para muitas das suas obras. Esta ideia é 

clara na seguinte citação, inscrita no diário de Eigène Delacroix, a vinte 

de abril de 1853, onde relata uma conversa tida com Wojciech Grzymala 

um amigo de Chopin: “We spoke of Chopin: “He told me that his improvi-

sations were much bolder than his finished compositions” (Kallberg, 2019, 

p. 409) 
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Franz Liszt 

 

Liszt é o exemplo, assim como os compositores anteriormente re-

feridos, de outro compositor que além de exímio instrumentista, era tam-

bém um brilhante improvisador. Desde muito jovem que a improvisação 

esteve presente na vida musical de Liszt. As suas experiências com im-

provisação refletem-se na sua música e estilo de orquestração (Botstein, 

2006)  

 

 “The piano (as well as the organ) was ideally suited to a 

form of improvisation that suggested a complete argument as 

real–time expressive narration. Liszt’s experience with improvisa-

tion pointed the way for his experiments in musical expression and 

style using the orchestra. Composition, like improvisation, had to 

frame the new within an audible trajectory of history. For Liszt, 

improvisation and preludieren new and old were dialectically 

linked. “ 

(Botstein, 2006, p. 545) 
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Clara Schumann 

 

Clara Schumann (1819-1896) foi, também, uma reconhecida im-

provisadora. A pedido das filhas terá transcrito vários prelúdios, que foram 

improvisados em apresentações públicas e privadas, durante a sua longa 

carreira.  

 

“The last days of her life, our mother, at our request, wrote 

out the exercises she played before her scales, with which she 

began her practices daily, as well as a few preludes of the kind 

she was in the habit of improvising before the pieces, quite freely 

on the spur of the moment; she also did this publicly[..]. Now, of 

course, she maintained that it was nor possible for her to capture 

this type of free improvisation on paper, but she finally gave in to 

our requests, and these small preludes came into being.” 

 (Maria Schumann, transcrita em Nettl, 1998, p. 237)  

 

Esta nota, escrita em 1929 por uma das filhas de Clara Schumann, 

Marie, é de tal forma preciosa que merece algum tempo de reflexão. 

Desde logo, a demonstração de amor, carinho e interesse pela mãe e 

pelo seu trabalho por parte das suas filhas, e desta ao aceder, ainda que 

com relutância a um pedido destas. 

 Do ponto de vista musical, demonstra o método de estudo de 

Clara Schumann. Iniciava o seu estudo diário, com exercícios antes das 

escalas, muito provavelmente improvisados, e transcritos posteriormente. 
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A música antes da técnica. Cremos que esta seria uma prática interes-

sante para o ensino musical. Antes dos exercícios técnicos, fundamentais 

para quem se propõem atingir um elevado nível musical, improvisar. Im-

provisar de forma livre, dentro de uma tonalidade, uma métrica, uma pro-

gressão harmónica, etc. 
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Estes e outros compositores comprovam a relevância da improvi-

sação. Mais exemplos se poderiam adicionar. As improvisações de Saint 

Saëns no órgão eram famosas pela sua qualidade e virtuosismo; 

 

  

(Smith, 1992, p.73) 
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Brahms chegou a ganhar dinheiro, enquanto jovem a tocar em ta-

vernas, Debussy considerava a improvisação como uma das suas princi-

pais ferramentas criativas.  

Está refletido na literatura que a improvisação era uma prática co-

mum. Os maiores pedagogos musicais promovem e defendem a sua pre-

sença no ensino. Os grandes compositores eram improvisadores, e a im-

provisação fazia parte da performance e da aprendizagem musical, situ-

ação distinta das práticas pedagógicas contemporâneas.  

A improvisação deve fazer parte do ensino e aprendizagem musi-

cal, e o papel da improvisação na aprendizagem musical, deve ser discu-

tido na escola, como já nos disse Caspurro (2006). Na realidade poucos 

são os professores que promovem a improvisação com os seus alunos, 

fenómeno que resultará muito provavelmente da sua formação, e ainda 

mais raros são os professores que se interrogam sobre os motivos que 

conduzem a esta situação invulgar. 

Os factos falam por si, as evidencias estão demonstradas na lite-

ratura, improvisar era comum e expectável. Aliás e curiosamente tanto na 

literatura, como em conversas com músicos e professores, é um facto 

assumido que a criatividade é fundamental para o desenvolvimento dos 

alunos como músicos e como pessoas. Ora parece-nos paradoxal que 

sendo a improvisação um ato criativo por excelência, encontre ainda hoje 

na escola uma resistência considerável. Por outro lado, vemos a escola, 

diríamos a educação, como um espaço privilegiado onde é possível der-

rubar todos os preconceitos que ainda habitam a nossa forma de estar e 

pensar, artística e humana. 
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6 Propostas para o ensino da improvisação  
 

Nas décadas mais recentes, tem-se verificado um crescente inte-

resse e reconhecimento da relevância da improvisação no ensino da mú-

sica. Contudo as questões relacionadas com a improvisação e o ensino 

continuam a suscitar debate e reflexão entre investigadores. 

Autores, como Sawyer, Sarath, Kratus, Hickey, Azzara, defendem 

um papel muito mais relevante para a improvisação no ensino da música, 

uma presença efetiva, não só nos currículos, mas também nas rotinas, 

práticas pedagógicas e consequentemente na formação de músicos e 

professores de música. Defendem ainda que a improvisação deve estar 

presente desde o início da aprendizagem musical, ao lado e em pé de 

igualdade com atividades como a leitura, a teoria, a análise e a perfor-

mance musical.  

 

“Researchers have continued to articulate the need for improvisa-

tion instructional material, teacher education in improvisation, and, in gen-

eral, emphasis on improvisation as a vital part of music curricula” 

(Azzara, 2002, in Colwell, Richardson, p.171) 

 

Contudo, estes e outros autores (Elliot, Borgo, Lewis, Hickey) des-

tacam também, o que poderá ser igualmente problemático, o facto (na 

sua opinião), da maioria das abordagens à improvisação que se praticam 

no ensino não refletirem todo o potencial criativo e cognitivo que envolve 
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esta atividade musical, nomeadamente aquilo que consideram o ensino 

da improvisação através de fórmulas e abordagens mais ou menos fixas. 

Esta crítica dirige-se essencialmente ao ensino da improvisação no jazz, 

muito baseado na aprendizagem de motivos e pequenas frases (licks), 

padrões e solos, que uma vez interiorizados se transpõem para todas as 

tonalidades.  

Consideramos esta abordagem fundamental para o ensino da im-

provisação, no entanto também nos revemos nas críticas apontadas pe-

los referidos autores. Se o ensino da improvisação se focar apenas nesta 

abordagem, o potencial criativo e pedagógico da improvisação fica seria-

mente diminuído.  

Para melhor adereçarmos estas temáticas, consideramos rele-

vante uma pequena reflexão sobre algumas abordagens ao ensino da im-

provisação que se desenvolveram a partir de meados do século XX.  
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6.1 Abordagens para o ensino da improvisação 
 

 

Num trabalho editado por Gabriel Solis e Bruno Nettl (2009), Patri-

cia Campbell reflete sobre a improvisação como processo educativo, so-

bre as possibilidades e potencialidades que esta oferece à educação mu-

sical.  

Apresenta uma ideia dividida em três partes que sintetizam a forma 

como, no seu entender, a improvisação é trabalhada no ensino. 

 

 - Improvising to learn music; 

 - Learning to improvise music; 

 - Improvising music to learn. 

 

Improvising to learn music. – Aprender e desenvolver conceitos 

musicais (teoria, harmonia, ritmo, fraseado, etc) através da improvisação. 

Significa também, integrar a improvisação no processo de ensino, nome-

adamente em escolas que têm como base o modelo pedagógico ocidental 

(europeu).  

Neste conceito a improvisação é um meio para atingir um fim, 

sendo que esse fim é sempre o de desenvolver nos alunos uma compre-

ensão o mais profunda e abrangente possível da música.  
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Learning to improvise music. Aprender e desenvolver as compe-

tências necessárias para tocar estilos musicais nos quais a improvisação 

é estrutural. O jazz é um exemplo paradigmático. Quando num determi-

nado estilo musical, particularmente fora âmbito da música ocidental, a 

improvisação é estrutural, torna-se inerente ao processo de aprendiza-

gem desse estilo aprender a improvisar. Aprender música para improvi-

sar. 

Os alunos aprendem as regras e as convenções para criar música 

improvisada de acordo com os cânones do estilo musical que estão a 

trabalhar. Seria inconcebível, por exemplo, aprender jazz e não aprender 

a improvisar jazz. 

 

Improvising music to learn. Através da criação musical aprende-

mos o que for possível aprender sobre nós próprios, sobre os outros e 

sobre o mundo que está para além da música. Improvisar para aprender. 

Esta forma de aprendizagem e criação musical faz parte do que é 

ser humano, do nosso desenvolvimento emocional, social e intelectual, e 

da nossa forma de responder e reagir as experiências do quotidiano. É 

um fenómeno que se observa imenso nas crianças, improvisam música 

para aprender e quando, sem a intervenção dos adultos, espontanea-

mente cantam e expressam-se musicalmente, através do ritmo, som e 

movimento. 

À medida que brincam com a música (relembremos a designação 

da metodologia, que nos é muito próxima, desenvolvida pelo professor 

Pierre van Hauwe, Spilen mit musik, brincar com música) e que fazem da 

música uma brincadeira, criam variações de canções, rimas, pregões, 

rondas, que escutaram, ou aprenderam anteriormente. 
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De forma espontânea criam frases ou palavras, carregados de sig-

nificado melódico, rítmico, expressivo e emocional. Neste processo as cri-

anças estão a aprender sobre quem são e sobre as suas relações com 

os outros. 

Além de uma reflexão sobre a improvisação como processo de en-

sino, estas três ideias propostas pela autora, também podem ajudar os 

professores a preparar aulas ou atividades com improvisação 

Embora seja possível ensinar improvisação tendo em conta ape-

nas um dos conceitos - aprender para improvisar - não restam dúvidas  

que a utilização dos outros dois conceitos: - Learning to improvise music 

e Improvising music to learn - é significativa se o propósito é desenvolver 

a musicalidade e a criatividade dos alunos.  
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6.2 Jeff Pressing 
 

Partindo de questões como: “How do people improvise”, e “How is 

improvisational skill learned and taught” Jeff Pressing (1987), um autor 

com várias publicações (individuais e coletivas) dedicadas à performance 

musical e à improvisação, propõe agrupar o ensino da improvisação em 

5 categorias. 

A primeira categoria, segundo o autor, encontra-se nos textos his-

tóricos, nos quais está expresso de forma categórica o conceito de impro-

visação como composição em tempo real (uma ideia ainda hoje apreciada 

por alguns compositores) e que entre estas duas atividades musicais – 

improvisação e composição - não existem diferenças significativas. Uma 

ideia dominante no período pré-Baroco, período no qual a improvisação 

era abordada e ensinada como composição em tempo real. Uma prática 

musical que se baseava nos conceitos de variação, ornamentação e nos 

tradicionais modelos de desenvolvimento musical.  

A segunda, que historicamente foi ocupando o lugar da categoria 

antecedente, sustenta-se em padrões, modelos e processos específicos 

relativos um determinado momento da improvisação, que se forem em-

pregues corretamente por músicos que já atingiram um nível de musica-

lidade competente, irão resultar em música estilisticamente apropriada. É 

uma categoria focada na criação musical estilisticamente correta. Alguns 

exemplos destas práticas encontram-se em textos dos séculos XVII e 

XVIII, que versam o baixo contínuo e ornamentação melódica (Tartini, 

1756/1961, Quantz 1752/1966, Bach, 1778/1946), assim como em textos 

e na prática contemporânea do ensino do Jazz (Nelson, 1966, Cooker, 

1975, Reeves, 1995). 
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A terceira categoria baseia-se na criação de um conjunto de pro-

blemas e constrangimentos a partir dos quais se irá desenvolver a impro-

visação. De acordo com o pensamento do autor, esta categoria é um claro 

contraste com as duas anteriores, “no sentido em que promove a resolu-

ção individual dos problemas e não apenas a prescrição de fórmulas re-

petitivas e impessoais” (Aguiar, 2012, p. 35). Esta abordagem, segundo 

Pressing, foi muito utilizada pelo pedagogo Jacques Dalcroze, que, e 

ainda de acordo com Pressing, terá sido pioneiro na sua utilização. Está 

refletida num conjunto de exercícios de improvisação para piano, que in-

cluem problemas de composição, ritmo, melodia, harmonia, expressivi-

dade, entre outros. 

Pressing salienta ainda a prática da técnica interruptiva, também 

utilizada por Parsons (1978). Esta técnica consiste na realização de exer-

cícios nos quais, sempre que o professor diz a palavra “hoop”, os alunos 

reagem realizando um conjunto de atividades previamente definidas, e.g. 

transposição, ou mudanças de andamento. 

A quarta abordagem traduz-se na apresentação por parte dos pro-

fessores de diferentes versões elementos musicais, principalmente moti-

vos, cabendo aos alunos discernir qual a solução mais adequada, to-

mando em consideração o contexto em que está a trabalhar. É uma prá-

tica imitativa e de descoberta pessoal, muito trabalhada, segundo Pres-

sing no Radif Persa. 

A quinta e última categoria centra-se em conceitos de criatividade e ex-

pressão individual, que recuam, segundo o autor, pelo menos até ao tra-

balho de Coleman (1992), e que estão relacionadas com uma conceção 

psicológica humanística de realização pessoal. O autor refere que aplica-

ções relevantes desta ideia se encontram no trabalho de Orff, Czerny, 

Kodály, Suzuki e em particular em Dalcroze e Schafer,  aos quais Aguiar 
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(2012) acrescentou os trabalhos de György kurtág “Jatetok”, onde se pre-

tende que os alunos explorem diferentes sonoridades e texturas, improvi-

sando de forma livre no piano.51. Continuando a seguir o pensamento de 

Aguiar verificamos que este autor propõe uma sexta categoria, uma outra 

classe mais generalista […] o “uso comum do comentário em tempo real 

no ensino da música” (Aguiar, 2012, p. 37). Pequenas frases, muitas ve-

zes metafóricas, que incentivam os alunos a resolver de forma positiva 

problemas e bloqueios.  

Pressing termina esta reflexão citando e reforçando a relevância 

do trabalho desenvolvido por Pike (1974) que considera a projeção tonal 

imagética um processo fundamental no ensino da improvisação jazzís-

tica. A projeção tonal imagética pode ser reprodutiva, baseada na memó-

ria, ou produtiva, baseada na criatividade. Neste conceito, além da per-

ceção de eventos tonais exteriores, está incluído a perceção interna de 

imagens. Estas imagens, segundo o autor, podem ser associadas, com-

binadas e contrastadas. Segundo Pike, outros aspetos da improvisação 

podem ser incluídos: Conhecimento intuitivo, uma incursão imediata na 

singular e expressiva natureza de uma imagem, e previsão, um vislumbre 

sobre os horizontes de desenvolvimento de uma ideia embrionária do 

jazz.  

	
51 O investigador, na sequência do seu trabalho com a Orquestra Orff do Porto, e inspirado preci-
samente nos trabalhos referidos de György kurtág, escreveu uma peça para a referida orquestra, 
em 2017: Kurt o Kurtag, baseada nos mesmos princípios só que em vez de improvisarem no pi-
ano, os alunos eram encorajados a improvisar de forma livre na orquestra, improvisando sonori-
dades e texturas em conjunto. Era sempre muito interessante observar as sonoridades que os 
alunos crianvam de forma coletiva, quer em concertos quer nas aulas. 
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6.3 Barry Kenny e Martin Gellrich 
 

 

“How does one teach a student to move beyond the text of 

knowledge to the fluid context in which it can be most fruitfully ap-

plied?” 

(Kenny e Gellrich, 2002, p.125)  

 

É com esta questão que os investigadores Barry Kenny e Martin 

Gellrich iniciam uma reflexão sobre os desafios que a improvisação co-

loca ao ensino. Nomeadamente, o desafio de ultrapassar um conceito de 

improvisação como um ato mecânico de repetição e aplicação de mode-

los previamente aprendidos, para uma prática musical que promova a 

construção de uma voz singular, aproximando-se desta forma do último 

nível de improvisação proposto por Kratus: Personal Improvisation. 

De acordo com o pensamento destes autores, a melhor forma de 

responder à questão supracitada é através das seguintes práticas peda-

gógicas: prática deliberada e a transcendência. 

A maioria da investigação sobre a pedagogia da improvisação 

versa a prática deliberada, também mais fácil de avaliar. Um dos objetivos 

principais da prática deliberada é desenvolver competências musicais 

que se reflitam na improvisação através do desenvolvimento intensivo do 

conhecimento de base interiorizado. 
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A transcendência pode ser compreendida como um estado de 

consciência mais elevado, que não se confina com os limites do conheci-

mento de base acumulado. É um estado de consciência que, como a prá-

tica deliberada, deve ser promovido e encorajado desde o início do de-

senvolvimento artístico dos alunos, que não deve ser adiado, para as fa-

ses mais avançados do desenvolvimento musical dos mesmos, como a 

investigação sobre a prática deliberada sugere. Esta abordagem encontra 

eco no pensamento de Berliner (1994) quando este nos diz que a impro-

visação é uma atividade que requer muito estudo e preparação constante. 

A improvisação exige dos músicos improvisadores uma constante atuali-

zação do seu conhecimento de base, mas exige também que aprendam 

a transcender esse material. Desenvolver conceitos e atividades que pro-

movam a criatividade são fundamentais, e a improvisação em grupo é o 

território ideal para desenvolver estas ideias, “pois este meio requer res-

postas constantes às contribuições dos indivíduos do grupo. É neste es-

paço que se podem desenvolver competências importantes como a inte-

gração e a cooperação, vitais na improvisação em grupo.” (Aguiar,2012, 

p. 40)  

Para o ensino da improvisação, os autores destacam ainda outro 

conceito; improvisar a partir de diferentes estímulos artísticos não musi-

cais. Estes podem ser, danças, movimento criativo, poesia, imagens, fil-

mes, pregões, histórias, uma multiplicidade de diferentes materiais e fon-

tes inspiradoras externas, que podem ser impulsionadoras dos processos 

criativos. É um processo muito utilizado por grandes mestres improvisa-

dores, Kenny e Gellrich apresentam o exemplo do saxofonista Joe Hen-

derson, para ilustrar este conceito quando este afirma: “I’ve been influen-

ced by non-musical things as much as musical things” (Floyd, 1995, p. 

141). 
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Este conceito - prática da improvisação por estímulo associativo – 

(Aguiar, 2012), tem também um enorme potencial pedagógico. Partindo 

desta ideia podem surgir um vasto conjunto de trabalhos e projetos em 

colaboração com outras disciplinas, quer no ensino generalista, quer no 

ensino especialista. É uma ferramenta muito poderosa para promover o 

ensino integrado. 

Justamente na tentativa de desenvolver um modelo integrado para 

o ensino da improvisação Kenny e Gellrich continuam o seu trabalho afir-

mando que um dos maiores desafios que os músicos improvisadores en-

frentam é a necessidade de focar a sua atenção simultaneamente numa 

multiplicidade de aspetos motores e musicais enquanto improvisam: har-

monia, melodia, padrões, audiação, forma, expressão musical coordena-

ção motora são alguns exemplos. Os improvisadores além das tarefas 

implícitas na performance de um texto escrito, têm também de tomar de-

cisões sobre os processos de geração de material musical, momentos 

antes da sua realização motora. 

Apesar da investigação na psicologia apontar para a possibilidade 

do controlo consciente entre duas tarefas diferentes, e aqui os autores 

apoiam-se nos trabalhos de Heuer (1996) e Pashler e Johnston (1998), 

um considerável número de improvisadores entrevistados por Pashler, 

afirmaram só conseguir controlar uma tarefa de cada vez. Estas observa-

ções sugerem que enquanto um dos aspetos está a monopolizar a aten-

ção consciente do performer, outros, decorrem necessariamente, diga-

mos assim em segundo plano, inconscientemente. À medida que a im-

provisação se desenvolve os improvisadores vão alterando o foco da sua 

atenção entre diferentes aspetos, sem nunca perder o controlo global dos 

outros processos.  

Estas descobertas, segundo os autores, têm um profundo impacto 

no ensino da improvisação. Tomando em consideração as limitações do 
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controlo consciente, o ensino da improvisação, deve ser dividido em dife-

rentes áreas, e todas devem ser desenvolvidas de forma sistemática e 

em paralelo. Só depois de desenvolver a capacidade de controlar consci-

ente e separadamente cada aspeto é que os improvisadores podem con-

trolar todos os aspetos simultânea e inconscientemente com a capaci-

dade adicional de alternar entre eles. 

Realizando uma analogia a linguística, Kenny e Gellrich, conside-

ram que existem dois momentos na aprendizagem da improvisação; o 

primeiro onde se aprendem as palavras e as regras gramaticais e um se-

gundo onde se exploram as várias possibilidades de combinação e apli-

cação.  

Este modelo, se aplicado, terá, como os autores afirmam, um 

grande impacto no ensino da improvisação, desde logo propondo a con-

vergência do desenvolvimento motor e do desenvolvimento mental, que 

deve ser realizado através de atividades que estimulem e desenvolvam a 

criatividade dos alunos, apontando para um ensino não só reprodutivo 

mas também criativo, onde, ao pensamento e criação musical dos alunos 

seja atribuído espaço para o seu desenvolvimento. 

 





6-119	

 

6.4 Maud Hickey  
 

 

“The simple pairing of the words ‘teach’ and ‘improvisation’ 

presents a problem. How can one teach something that requires 

no preparation? Is it possible to teach, in the didactic sense, ex-

temporaneity, unpreparedness, in-the-moment music-making uti-

lizing didactic approaches to teaching? I will argue it is not; that 

the most creative and true improvisation is a disposition to be en-

couraged, facilitated and modeled in our classrooms, along with 

the musical skills that need to be taught.” 

(Hickey, 2009, p.287) 

  

A proposta de Hickey (2009) para o ensino da improvisação é a de 

encontrar um equilíbrio entre a disposição natural das crianças para a cri-

ação musical espontânea, e a necessidade de aprender as competências 

necessárias para improvisar de acordo com um estilo específico.  

A aprendizagem que se realiza de forma mais eficaz é através da 

transmissão direta de conhecimentos entre o aluno e o professor. É aqui 

que, segundo Hickey, reside a tensão. Entre a necessidade de ensinar as 

competências (técnicas e musicais), necessárias para improvisar, e a re-

lação, ou a interferência destas com as capacidades, a criatividade e os 

interesses dos alunos.  
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A investigadora defende que deve existir um equilíbrio entre traba-

lhar improvisação de acordo com um estilo musical específico, e a aber-

tura para improvisar de forma livre. Isto porque, se por um lado, o treino 

e o desenvolvimento técnico estiver em primeiro plano e acima das capa-

cidades dos alunos é inútil, os alunos não são capazes de o interiorizar, 

podendo, no limite hipotecar seriamente a capacidade e a motivação cri-

ativa dos alunos, pelo outro lado, se as necessidades técnicas não acom-

panharem a criatividade dos alunos, esta pode também ser comprome-

tida, pela incapacidade destes em concretizar as suas ideias.  

Hickey apresenta dois quadros para ilustrar a sua proposta. O pri-

meiro que descreve, na sua perspetiva a abordagem tradicional à impro-

visação no ensino, onde é possível verificar que o trabalho com a impro-

visação grosso modo, está concentrado na ornamentação e no trabalho 

com padrões e modelos, assim como, também é possível verificar que o 

tempo que os professores dedicam à improvisação vai diminuindo com os 

alunos mais velhos e mais experientes. A tendência é iniciar o trabalho 

num contexto controlado e orientado pelo professor, evoluir para exercí-

cios de imitação e improvisar a partir de padrões (muito comum no jazz), 

para regressar a um contexto mais controlado.  
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 (Hickey, 2009, p. 293) 

O segundo quadro reflete a proposta da autora invertendo o quadro 

anterior. Iniciar o trabalho em contextos de maior abertura, desenvol-

vendo uma predisposição, conforto, confiança e disponibilidade para im-

provisar.   

 

 

(Hickey, 2009, p. 293) 
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Ainda segundo Hickey os métodos atuais para o ensino da impro-

visação têm três aspetos em comum: 

- Uma trajetória claramente definida com o propósito de se atingir 

um produto improvisado. Trajetória esta que por norma garante o sucesso 

rítmico e tonal. 

- Aos alunos são oferecidas escolhas limitadas, por vezes nada 

mais do que permitir sugestões de dinâmica, ou escolhas tímbricas e de 

textura. 

- O caminho para o produto improvisado, para a improvisação é 

organizado em função do professor e/ou é cuidadosamente aplicado. 

Dificilmente se pode afirmar que daqui resulta um trabalho que pro-

moverá o desenvolvimento do pensamento e criação musical. Bem orien-

tados e estruturados estes métodos podem promover e desenvolver com-

petências importantes e necessárias para o fazer musical, especialmente 

na improvisação idiomática, mas carregam consigo o enorme risco de en-

fraquecer a disposição criativa dos alunos, uma vez que os caminhos es-

tão todos previstos e os resultados antecipados.  
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6.5 Vinko Globokar 
	

 

Não se caracterizando como um trabalho de cariz pedagógico, no 

artigo Réagir, (Globokar, 1970) Vinko Globokar52, “desenvolve um con-

junto de diretrizes que se tornaram numa referência abrangente tanto 

para improvisadores, como para compositores” (Aguiar, 2012, p. 129), e 

para além destes acrescentaria também professores.  

O objeto original deste texto, era refletir sobre questões relaciona-

das com a improvisação na música contemporânea, no entanto, a simpli-

cidade, a facilidade de compreensão, e a possibilidade de aplicação direta 

no ensino das ideias propostas neste texto, transformam-no, do nosso 

ponto de vista, num documento de elevado valor pedagógico, para quem 

se propõe trabalhar e promover a improvisação no ensino. 

As primeiras linhas deste artigo dedicam-se à análise da relação 

entre o compositor e o performer, o primeiro o criador da música, o se-

gundo o intérprete das ideias musicais do primeiro fixas numa partitura, 

uma relação que por volta das décadas de 60 e 70, se iria transformar. 

Com o surgimento da música aleatória e das partituras gráficas, ao per-

former é atribuído mais uma responsabilidade, a de tomar parte ativa na 

criação musical, ou seja, para além do estudo da obra e das suas exigên-

cias técnicas, ao performer é agora pedido que participe na criação musi-

cal e que assuma a responsabilidade das suas decisões criativas. Há nes-

tas ideias um apelo claro para a redefinição do performer contemporâneo, 

	
52 Trombonista e compositor de reconhecido talento no universo da música contemporânea, bem 
como uma individualidade para quem as problemáticas da performance musical e da música 
eram objeto de reflexão. 
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que este inclua nas suas competências a capacidade de improvisar, um 

apelo que se estende, obviamente ao ensino.  

Mas desde logo, o que nos chama a atenção é um problema des-

tacado pelo autor (Globokar considera ser uma aberração) que emerge 

quando nas partituras surge, sem preparação ou orientação do composi-

tor, a expressão: A cet endroit, improvisez. – Agora improvise, por nele 

vermos refletido uma situação similar que por vezes ocorre nas aulas. O 

professor sem preparação pedir aos alunos: Agora improvisem! 

Se poucos são os músicos que no universo do ensino da música 

clássica, para o qual este texto aponta, se sentem confortáveis com a 

prática da improvisação, imaginemos o que sucede numa aula, quando o 

professor diz para um aluno, que nunca improvisou: 

- Agora improvisa. 

Se estivermos a trabalhar num universo jazzístico, a expressão é 

redundante, mas se estivermos a trabalhar com alunos do ensino clás-

sico, corremos o risco de os colocar em situações desconfortáveis, que 

no limite poderão conduzir a um afastamento precoce da prática da im-

provisação, ou no caso dos alunos mais expansivos interpretar esta indi-

cação como:  

- A partir daqui faço o que eu quiser, o que é o exato oposto de 

improvisar. 

É aqui que as cinco propostas apresentadas por Globokar: Imita-

ção, Integração, Hesitação, O Oposto, e o Diferente se revelam preciosas 

para o ensino da improvisação. Relembramos que eram propostas para 

os improvisadores interagirem (reagirem) com o material musical pro-

posto pelos compositores, mas pelas suas idiossincrasias e potencial, fa-

cilmente as podemos adaptar ao ensino. 
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IMITAÇÃO 

 

A imitação, base de aprendizagens significativas, seja da língua 

materna, seja da linguagem musical, desempenha um papel fundamental 

no desenvolvimento da capacidade dos improvisadores reagirem criativa-

mente à música que está a ser criada. Os alunos após a escuta do mate-

rial proposto pelo professor ou por outros colegas (depois de um período 

que pode ser variável) devem reproduzir o que escutaram o mais fiel-

mente possível. A espontaneidade e a qualidade da resposta podem va-

riar de acordo com a dificuldade do modelo, e do desenvolvimento audi-

tivo dos alunos.  

Cabe aqui ao professor adequar as suas propostas aos seus alu-

nos, de forma a evitar frustrações que por desmotivação ou incapacidade 

de realizar a tarefa (por esta ser demasiado exigente, ou demasiado fácil 

para o nível técnico e musical dos mesmos,) podem contribuir para o afas-

tamento da improvisação.  

Para o autor desta tese e para o seu trabalho como professor, a 

imitação é uma atividade fundamental, que está muito presente no traba-

lho diário. Primeiro, porque desenvolve o vocabulário, a linguagem, o co-

nhecimento de base dos alunos, a capacidade auditiva, de concentração 

e reação; Segundo, e muito importante do nosso ponto de vista, porque 

oferece ao professor informações valiosíssimas sobre a evolução dos alu-

nos e da adequação das atividades. A partir das respostas dos alunos, o 

professor pode avaliar se o material que está a trabalhar se adequa ou 

não ao grupo, e que eventuais alterações serão necessárias. Deve estar 

atento para perceber se esse material é demasiado simples, o que pode 

conduzir a perturbações e desatenções no grupo, ou se por outro lado, é 
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demasiado complexo, o que pode levar à já referida desmotivação e de-

sinteresse.  

A imitação é uma resposta espontânea, quase instintiva, que não 

exige muita reflexão e análise consciente. 

 

INTEGRAÇÃO 

 

O trabalho com a imitação abre a porta para a integração. Quando 

os alunos incorporam nas suas respostas o material original, estão já a 

operar a um nível diferente. Neste caso as respostas, diferem ligeira-

mente do material proposto no modelo original. São pequenas alterações 

que acontecem em diferentes parâmetros, mas que permitem uma comu-

nicação de acordo com a proposta original. Esta atividade oferece tam-

bém informações sobre a evolução auditiva, técnica, performativa, criati-

va, muito relevantes ao professor, que lhe permitem desenvolver ativida-

des que potenciem o desenvolvimento musical e criativo dos alunos.  

 

HESITAÇÃO 

 

Uma das dificuldades quando se trabalha improvisação, principal-

mente com alunos principiantes, é tentar equilibrar tentação de permane-

cer constantemente ativo. Desenvolver competências de hesitar, evitar a 

pulsão de estar sempre a tocar, é uma tarefa difícil, mas fundamental no 

desenvolvimento das competências de improvisação. A HESITAÇÃO, um 

momento de concentração pré-criativa, através dos silêncios ou das res-

postas ativas que promove, oferece a possibilidade dos alunos decidirem 
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quando tocar, ou permanecer em silêncio, “A possibilidade do intérprete 

poder decidir quando participar no processo do momento improvisativo 

pode ser extremamente construtivo” (Aguiar, 2012, p. 131) controlando o 

impulso de estar permanentemente ativo. Controlar a possibilidade de de-

cidir o momento da sua intervenção é fundamental, não só pela possibili-

dade desse mesmo controlo, mas também pela oportunidade que pro-

move, de efetuar uma escuta atenta e profunda dos contributos de outros 

alunos/performers. 

Como referido, não é uma tarefa fácil controlar esta tentação, mas 

que pode ser trabalhada com a ajuda de pequenos jogos, como por exem-

plo, o jogo das três hipóteses.  

Cada aluno só tem a possibilidade de realizar três intervenções 

musicais, ao fim das quais já não pode participar mais. As primeiras ten-

tativas de realização deste jogo são por norma muito rápidas, ou seja, os 

alunos gastam as suas hipóteses num curto espaço de tempo. À medida 

que se joga, a sua capacidade de controlo e escuta vai se apurando, o 

que resulta em intervenções cada vez mais interessantes e integrantes, 

ou por vezes disruptivas do discurso musical que está a ser improvisado. 

Outro jogo é o: - Era uma vez.  

Quando os alunos decidem tocar, não o podem fazer, durante as 

primeiras duas tentativas, trocando a possibilidade pela realização de ou-

tra atividade, contar uma história, dançar, cantar, etc. É um jogo muito 

interessante, na medida em que incorpora (além de muita diversão) na 

improvisação musical a improvisação verbal e com movimento, e não me-

nos importante, momentos de muito boa disposição. 
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Roubar a música.  

Cada aluno, antes de iniciar a sua participação tem de roubar a 

música de outro aluno. Este roubo pode ser uma frase, ritmo, um acorde, 

textura, dinâmica, só para mencionar alguns exemplos que outro colega 

realizou. E o material roubado deve ser percetível, audível. Este roubo 

deve ser efetuado no mínimo duas vezes, só depois pode participar na 

improvisação com as suas ideias musicais. 

 Outra forma, que não um jogo, de desenvolver esta competência 

é realizar peças improvisadas de pequena duração.  

Os primeiros modelos de reação propostos por Globokar, Imitação, 

Integração e Hesitação não prossupõem por parte dos performers uma 

grande capacidade de reflexão ou análise. As reações dos performers 

ocorrem maioritariamente de forma intuitiva e por instinto. O mesmo não 

se passa quando se utilizam estes modelos na sala de aula. Como vimos 

requerem algum grau de atenção e capacidade de análise auditiva, pelo 

que a sua utilização com os alunos deve ser ponderada pelos professo-

res, de acordo com os alunos e o contexto.    

No que diz respeito aos modelos de reação: O Oposto e Fazer Di-

ferente, entramos noutro nível, seja na performance, como destaca o au-

tor, seja no trabalho na sala de aula.  

Decidir fazer o oposto implica uma compreensão e analise rápida 

da proposta original, compreender os parâmetros envolvidos, por forma a 

decidir o que pode ser considerado o oposto da preposição escutada, que 

por sua vez prossupõe um elevado desenvolvimento auditivo. Os alunos 

identificam auditivamente os principais parâmetros e características do 

modelo original, e de seguida reagem, reação que pode assumir diferen-

tes formas  A capacidade de realizar o oposto, implica também um nível 

técnico suficientemente apurado, que permita aos alunos traduzir em som 
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as suas ideias musicais. Globokar considera o Oposto, uma verdadeira 

ação criativa que prossupõe invenção e participação no processo de com-

posição.  

A última diretriz, FAZER O DIFERENTE, é aquela em que o grau 

de abertura é maior, uma vez que apela a uma análise e resposta indivi-

dual subjetiva. A cultura e conhecimento musical, bem como a personali-

dade dos alunos assume um papel preponderante. O diferente, é o dife-

rente do aluno, não o do professor. Globokar utiliza uma imagem curiosa. 

Com o oposto, os alunos compõem a sua resposta, com o diferente, in-

ventam uma resposta. 
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6.6 John Kratus 
 

Com um trabalho singular no que diz respeito à improvisação e ao 

seu ensino, o investigador John Kratus reflete sobre a importância desta 

atividade musical, e desenvolve um modelo para o seu ensino. 

 Referindo-se especificamente ao processo criativo da improvisa-

ção, o autor propõe um modelo sequencial composto por sete níveis dis-

tintos: 

 

1º Nível – Exploração  

2º Nível - Exploração com processo orientado 

3º Nível - Improvisação com produto orientado 

4º Nível - Improvisação fluente 

5º Nível – Improvisação estruturada 

6º Nível – Improvisação estilística 

7º Nível – Improvisação pessoal  
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Segue-se a descrição dos sete níveis. 

 

1. Exploração 

 

O primeiro nível de improvisação – exploração - pode ser conside-

rado como um nível de pré-improvisação. Quando exploram, os alunos 

experimentam diferentes sons e combinações de sons em contextos 

pouco estruturados, ou mesmo não estruturados, com pouco ou nenhum 

controlo sobre o instrumento, (que também pode ser o corpo ou a voz), 

ou sobre a música que estão a criar. Essas sonoridades não são guiadas 

pela audiação e a improvisação é orientada para o processo.  

Quando estão envolvidos nestas atividades de exploração, os alu-

nos vão tomando consciência que determinadas combinações de sons se 

podem repetir. Através da repetição dessas combinações, criam peque-

nos motivos ou padrões, torna-se possível a audiação dos mesmos, o que 

por sua vez os conduzirá ao nível seguinte. Neste nível, os sons produzi-

dos, são aleatórios e não refletem a intenção musical dos performers.  

O autor destaca a importância da exploração, afirmando que esta 

é fundamental para a aprendizagem musical (fundamental para todo a 

aprendizagem). É nos processos de exploração que as crianças come-

çam a compreender e a desenvolver as relações entre as suas ações 

motoras, realizadas nos instrumentos e os sons que daí resultam (os ins-

trumentos Orff são um meio precioso para este trabalho). Com o decorrer 

do tempo aprendem a controlar os seus movimentos de forma a obter as 

sonoridades que pretendem.  
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Neste primeiro nível de improvisação a função do professor é ofe-

recer aos alunos oportunidades e tempo para explorar diferentes fontes 

sonoras.  

 

2. Improvisação orientada para o processo  

 

A medida que evolui a capacidade de audiar os padrões realizados 

na exploração, a música que daí resulta torna-se mais “direta e padroni-

zada” (Costa, 2016. P.11). Neste segundo nível de improvisação, que 

pode ser identificado pela emergência de padrões-coerentes, os alunos 

estão mais interessados no ato de improvisar do que no produto que re-

sulta das suas improvisações, ainda não dominam os processos e as con-

venções necessárias que possibilitam a outros compreender e partilhar 

as suas intenções musicais, improvisam pelo prazer de improvisar. A mú-

sica apresenta breves momentos estruturais, criados através da repetição 

de alguns padrões rítmicos e/ou melódicos, ou breves referências a cen-

tros tonais, que indicam, de alguma forma, uma determinada intenciona-

lidade das suas ações, contudo ainda não dominam o material musical 

por forma a permitir que outros partilhem o seu significado.   

Neste nível o trabalho dos professores é similar ao do nível ante-

rior.  
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3. Improvisação orientada para o produto 

 

Dois fenómenos ocorrem quando os alunos evoluem da improvisa-

ção orientada para o processo, para a improvisação orientada para o pro-

duto. Em primeiro lugar desenvolvem uma maior consciência da música 

no meio em que estão inseridos, e começam as estruturar as suas impro-

visações de acordo com a música que ouvem, em segundo lugar aperce-

bem-se que a música pode ser partilhada com outros, e que estes a va-

lorizam como um produto. As competências motoras, não estão ainda 

completamente interiorizadas, é ainda necessário dividir a concentração 

entre o controlo motor e o acionamento dos processos mentais (gramati-

cais e sintáticos) necessários para realizar a improvisação.  

Qualquer uma destas características fornece indicações de que os 

alunos estão a organizar as suas improvisações de acordo com um signi-

ficado estrutural mais amplo, estão a iniciar processos de coordenação 

entre as sonoridades individuais e idiossincráticas das suas improvisa-

ções, com características musicais partilhadas com outros.  

A função do professor é apresentar aos alunos diferentes conceitos 

estruturais da música tais como, diferentes métricas, andamentos, pro-

gressões harmónicas e tonalidades. Nesta fase do seu desenvolvimento 

a improvisação em grupo é possível.  

 

4.Improvisação fluída 
 
Quando os alunos atingem este nível, a sua técnica instrumental 

está consideravelmente mais evoluída, mais relaxada e interiorizada, não 
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necessitam de pensar conscientemente, quais os movimentos físicos ne-

cessários, para traduzir as suas ideias musicais em som. As competên-

cias para improvisar em diferentes andamentos, tonalidades, modalida-

des ou métricas, também estão mais desenvolvidas, bem como as capa-

cidades auditivas, permitindo-lhes reagir de forma mais interessante a al-

terações do contexto musical.  

A função do professor neste nível é promover a evolução técnica 

e os conhecimentos musicais dos alunos, desenvolvendo desta forma 

as suas competências como improvisadores, promovendo oportunida-

des de improvisar em diferentes modos, métricas, tonalidades e anda-

mentos. 

 

5. Improvisação estrutural 
 

Neste nível o aluno tem a capacidade de utilizar um conjunto amplo 

de estratégias, musicais e não musicais, para controlar e estruturar as 

suas improvisações. Improvisa com a consciência da estrutura global da 

improvisação, que é tecnicamente bem executada e musicalmente bem 

estruturada. Neste ponto do seu desenvolvimento é capaz de improvisar 

estilisticamente. 

Neste nível, a função do professor é a de oferecer aos alunos dife-

rentes propostas, musicais e não musicais, como meios para desenvolver 

ideias e estruturar as improvisações. Além de apresentar ideias para o 

desenvolvimento das improvisações, o professor pode encorajar a trans-

gressão de regras.  
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6. Improvisação estilística 
 

Neste nível os alunos improvisam, com mestria, de acordo com as 

regras, convenções e gramática de um determinado estilo. Integram no 

seu discurso musical as respetivas características estéticas, nomeada-

mente a nível expressivo, rítmico, melódico e harmónico. A fase imitativa 

dos níveis anteriores ainda está presente, no entanto, os alunos já são 

capazes de empregar fraseado idiossincrático do estilo em que estão a 

improvisar. Esta competência implica um profundo conhecimento da lin-

guagem, das regras, bem como a capacidade para as utilizar de forma 

fluente.   

O professor no sexto nível de improvisação auxilia o aluno a cons-

truir um reportório específico de ritmos, padrões melódicos, progressões 

harmónicas, características tímbricas peculiares e identificadoras de um 

determinado estilo. Atingir e dominar este nível de improvisação requer 

mais do que obedecer a determinadas convenções e imitar músicos. Os 

alunos devem procurar e desenvolver a sua própria voz dentro do estilo 

que estão a estudar. Todos os grandes improvisadores (e.g. Miles Davis, 

John Coltrane, Bill Evans) desenvolveram formas de improvisar que res-

peitam os constrangimentos, mas que revelam uma música inteiramente 

pessoal.  

O professor que está a trabalhar com alunos neste nível deve en-

corajá-los a desenvolver o seu estilo pessoal, mesmo que isso significa 

quebrar alguma das regras e expandir as fronteiras desse estilo.  
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7. Improvisação individual 

 

Por vezes, um músico, expande de tal forma os limites e as con-

venções de um determinado estilo, que este deixa de ser reconhecido 

como tal, surgindo daí um novo estilo, um estilo próprio, pessoal, criado 

pelo improvisador. Estes músicos, criam novos territórios e estabelecem 

novas fronteiras com as suas próprias regras, convenções e constrangi-

mentos. 

Neste nível a função do professor é extremamente difícil, pois este 

não pode estabelecer as regras e convenções de um novo estilo que irá 

surgir, pode sim ser um parceiro cúmplice, promotor e encorajador da cri-

ação e da experimentação.  

Kratus termina o seu trabalho com uma esperança: 

“It is my hope that teachers of improvisation at all stages of 

learning will begin to see the connections among what they teach, 

what the student has learned before, and what the student will 

learn in the future. The elementary teacher using the Orff Ap-

proach and the College jazz instructor have more in common than 

they may realize.”  

(Kratus, 1995, p. 37).  
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6.7 Michele Biasutti 
 

 

De acordo com Michele Biasutti, uma metodologia orientada para 

o processo pode ser benéfica para a improvisação a vários níveis.  

Uma pedagogia centrada no desenvolvimento de processo em vez 

de produto, oferece a possibilidade de desenvolver competências espe-

cíficas tais como: resolução de problemas e pensamento crítico, que pro-

movam por sua vez, uma prática reflexiva sobre os processos envolvidos 

no decorrer da improvisação, uma prática que segundo o autor, vá mais 

longe do que a perspetiva meramente instrutiva de algumas das metodo-

logias contemporâneas para o ensino da improvisação.  

Numa pedagogia baseada no processo, a atenção do professor 

centra-se no desenvolvimento das atividades necessárias para desenvol-

ver as competências de improvisação dos alunos, que apoia e encoraja 

no desenvolvimento das suas próprias ideais.  

Apoiado nesta perspetiva Biasutti propõe uma abordagem para a 

improvisação baseada em processos cognitivos desenvolvida a partir 

das seguintes dimensões: antecipação, uso de reportório, comunicação 

emotiva, feedback e flow.     
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(Biasutti, 2017, p.4) 

 

Antecipação 

 

É a capacidade de prever, antecipar eventos musicais melódicos, 

harmónicos e rítmicos no decorrer da improvisação. É essencial na gé-

nese da ideia musical e nos processos de decisão. Ao antecipar os 

eventos musicais o improvisador desenvolve a capacidade de planear, e 

a ideia da estrutura total da improvisação. 
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Uso de reportório 

 

O uso de reportório traduz-se na utilização de padrões melódicos 

e rítmicos (licks) no decorrer da improvisação. Material que está arma-

zenado na memória de longo prazo, e que é aprendido na sequência do 

estudo, análise e audição de improvisações de músicos de elevada 

competência. O uso de reportório tem como base a memorização de pa-

drões que podem ser utilizados durante a improvisação. O objetivo é de-

senvolver e expandir o conhecimento de base de padrões e motivos 

(licks) na memória de longo prazo mobilizá-los no decorrer da improvisa-

ção. O desafio é não só apresentar aos alunos o material básico, os 

licks, mas também desenvolver estratégias para uma seleção correta 

desses mesmos licks (gramática), a seleção e deste material deve res-

peitar o contexto da improvisação, por este motivo a metodologia utili-

zada deve não só oferecer o material para memorização, mas também 

promover a correta utilização, reutilização e adaptação do material a si-

tuação específica. Uma possível abordagem pedagógica, muito comum 

nos estudantes de jazz é a aprendizagem por ouvido. O objetivo é esti-

mular, através da audição, os alunos a aprender, analisar, identificar as 

estratégias utilizadas pelo improvisar, memorizar um solo, cantá-lo e de-

pois tocá-lo no seu instrumento ou voz.  A análise deve promover uma 

reflexão sobre a forma como devem ser utilizá-los os licks em situações 

musicais específicas. Também se recomenda o desenvolvimento de es-

tratégias criativas: criar variações e adaptações do material original. 
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Comunicação emotiva 

 

Está relacionada com a indução e a comunicação de estados 

emocionais no decorrer da improvisação. A gramática musical e os prin-

cípios estilísticos, utilizados como um conjunto de regras para o desen-

volvimento de uma peça, são fundamentais para a comunicação musi-

cal. No decorrer da comunicação emotiva os elementos melódicos, har-

mónicos, tímbricas, dinâmicos e rítmicos, são mobilizados e ajustados e 

a geração de ideias é mediada pelas emoções e sentimentos interiores. 

Várias estratégias podem ser utilizadas para desenvolver a comu-

nicação emotiva. Por exemplo: pedir aos alunos para improvisar sobre 

um determinado estado emocional. Ao realizar esta atividade os alunos 

devem encontrar a sonoridade mais apropriada para expressar os seus 

sentimentos, ativando desta forma processos de introspeção. Desenvol-

vendo ainda mais esta atividade pode se pedir aos alunos para refleti-

rem sobre as sonoridades criadas, e se estas refletem os respetivos 

sentimentos. Esta atividade conduz os alunos a uma reflexão sobre os 

processos seleção, produção e definição das variáveis da comunicação 

emocional na música.  

 

Feedback 

 

Reporta-se a capacidade de reagir a eventos musicais realizando 

adaptações em tempo real, para sincronizar ou melhorar a improvisação 

utilizando processos de monotorização. Estas adaptações são realiza-

das para tornar a improvisação mais confiável e lógica. No decorrer de 
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uma improvisação várias situações inesperadas podem ocorrer e os alu-

nos devem estar preparados para reagir a estes momentos.  

Atividades de feeback podem envolver tarefas como propor even-

tos musicais que se alteram subitamente, pedindo aos alunos que rea-

jam as alterações no decorrer da performance 

 

Flow 

 

Um estado de espírito de intensa concentração durante a improvi-

sação, incluindo aspetos cognitivos, afetivos e psicológicos relacionados 

com uma experiência positiva, agradável. Utilizar estratégias que promo-

vam nos alunos estados de elevada concentração e redução da autocons-

ciência podem induzir este estado de espírito, tais como definir objetivos 

muito claros, que podem ser verificados de forma direta. 
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7 Improvisação e o ensino.  
 

“Today, in Western cultures, improvisation is completely 

absent from the high art tradition and, consequently, is completely 

absent from the music education curriculum.”  

(Sawyer, 2007, p. 1) 

 

A improvisação e a sua influência no ensino têm vindo a despertar 

um crescente interesse entre diferentes investigadores (Azzara, 2002, 

Sarath, 2002, Parncutt, 2006, Sawyer, 2007, 2011).  

Sabemos que a improvisação foi e é uma atividade musical essen-

cial e que várias formas de improvisar foram desenvolvidas ao longo da 

história da música. Parafraseando Hans von Bülow's, In the beginning 

was rhythm, poderíamos propor o seguinte: In the beginning was improvi-

sation, aludindo à criação musical dos povos primitivos, e a ignição do 

processo criativo onde seguramente a improvisação desempenha um pa-

pel de relevo.  

Até de meados do século XIX, a improvisação era considerada 

uma competência relevante, tinha presença regular no ensino e na per-

formance musical. Hoje em dia continua maioritariamente a ser colocada 

numa posição periférica nos currículos e nas atividades das escolas de 

música - focadas no desenvolvimento das competências performativas e 

interpretativas dos alunos - assim como na história da música, essencial-

mente cronológica, fundamental, mas com uma atenção diminuta sobre 
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tensões artísticas e socias, uma história que se apresenta “orderly, set-

tled, and unproblematic that it has appeared to be largely irrelevant to the 

ways music itself is organized. (Mclary, 1991 p. 28). 

Tendo em consideração que [...]”a criatividade tem vindo a con-

quistar um lugar privilegiado nos discursos educativos, nomeadamente, 

nos que se debruçam sobre a música” (Caspurro, 1999, p. 1), e sendo a 

improvisação um ato essencialmente criativo, é com perplexidade que 

nos deparamos com a resistência que a escola ainda oferece a esta ati-

vidade.  

 Sawyer (2007) chama-nos a atenção para uma realidade perti-

nente. Os alunos formados no ensino formal clássico, nos dias de hoje, 

com um elevado grau de probabilidade, terminam os seus estudos sem 

experimentar a improvisação, sem nunca terem tocado uma nota que não 

esteja escrita numa partitura, são incapazes de improvisar. A sua forma-

ção académica tem como objetivo, prepará-los para a leitura e interpreta-

ção, de forma competente e rigorosa, de música escrita, o que por sua 

vez, transforma as partituras em documentos altamente prescritivos, e re-

força uma cultura musical onde a improvisação tem cada vez menor re-

presentação. A grande maioria dos músicos formados nas nossas esco-

las e conservatórios vivem desta forma, a tocar a música dos outros, a 

não terem a possibilidade de falar pela sua voz. 

Pereira, (2016) apela para a criação de metodologias pedagógicas 

que desenvolvam a aplicação das extended vocal techiques e da impro-

visação tendencialmente livre.  

Em relação à primeira não possuímos conhecimentos e informação 

suficiente para comentar, em relação à segunda, embora o conceito de 

metodologias nos mereça alguma cautela, e não deixando de compreen-

der o apelo do autor, podemos afirmar com alguma segurança que não 
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será necessário criar estas metodologias. Elas já existem, como iremos 

verificar, no pensamento dos maiores pedagogos musicais. Todos eles, 

sem exceção, afirmam e defendem que a criatividade e o seu desenvol-

vimento, no qual se inscreve a improvisação, é fundamental para o ensino 

da música. 

Aplicar e concretizar, no que à improvisação diz respeito, o pensa-

mento construído por um número considerável de pedagogos (Émile Jac-

ques Dalcroze, Carl Orff, Maurice Martenot, Justine Ward, Edgar Willems, 

Zoltan Kodály, Shinichi Suzuki, George Self, Edwin Gordon), utilizar de 

forma efetiva os seus ensinamentos parece-nos fundamental no ensino 

da música. Assumir, como afirma Pereira que “uma introdução séria e 

correta destes territórios na escola é fundamental para garantir uma real 

mudança de paradigma.” (Pereira, 2016, p. 198).  

E que paradigma é este a que alude o autor? 

Um modelo de ensino centrado na notação escrita, na interpretação esti-

listicamente correta, na especialização, no desenvolvimento técnico, que 

coloca à margem a possibilidade dos alunos criarem e interpretarem a 

sua própria música. Um modelo de ensino baseado na transmissão, me-

morização e repetição de conhecimentos, e que tem vindo a ser colocado 

em causa por diferentes autores, que reclamam um papel mais relevante 

para a improvisação no ensino da música (Azzara, 2002, Campbell, 2009, 

Hickey, 2009, Wright and Kanellopoulos, 2010, Sawyer,2007, 2011, Bur-

nard, 2012). 

Centrar o ensino da música na leitura e interpretação de notação 

musical, prepara os alunos para uma experiência diminuta da música, 

uma experiência, histórica e culturalmente peculiar “rare in its neglect of 

improvisation”. (Sawyer, 2007, p. 1) 
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Alterar paradigmas é de facto fundamental, esse é, na nossa opi-

nião, o caminho para uma mudança efetiva. Não vemos como determi-

nante a criação de novas abordagens ou metodologias para o ensino da 

improvisação pelo simples facto, já referido, de que estas já existem, es-

tão pensadas, organizadas e estruturados por importantes autores e pe-

dagogos. O que nos parece premente é criar territórios para sua a aplica-

ção, eventualmente alterar planos de estudo na formação de professores 

e músicos, promover nas aulas o espaço, a abertura necessária para a 

improvisação aconteça, para que a criação musical espontânea seja pre-

sença efetiva no ensino e na evolução artística e estética dos alunos. 

Para esta alteração de paradigmas, muito terá contribuído a re-

cente inclusão do jazz53 no ensino formal da música, que começou no 

ensino superior e tendo vindo a expandir-se para outros níveis de ensino, 

nomeadamente o ensino secundário com presença efetiva em diferentes 

conservatórios e academias. O ensino do jazz potenciou senão uma alte-

ração de paradigmas, um olhar diferente para a improvisação como ativi-

dade musical e como forma de pedagogia para o ensino da música. Veri-

ficamos isto na prática, no contacto que mantemos com professores, es-

colas de música, oficiais e particulares onde o jazz é ensinado, assim 

como, consultando os repositórios das universidades onde verificamos 

que a improvisação é objeto de estudo de um já considerável número de 

teses de mestrado e doutoramento. Embora a um ritmo lento, as altera-

ções estão de facto a acontecer. A entrado do jazz no ensino da música, 

potenciou de alguma forma um conjunto de mudanças, ou pelo menos 

uma reflexão, nos modelos de ensino musical, das quais provavelmente 

a mais significativa terá sido o ensino não estar apenas centrado no que 

	
53 Referimo-nos à inclusão do jazz em Portugal. Uma vez que a inclusão do jazz em outros paí-
ses, nomeadamente nos Estados Unidos da América, aconteceu nos finais da década de LX 

princípios da década de LXX. 
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foi criado pelos compositores, mas passar a incluir a música criada pelos 

alunos, seja através da improvisação, da composição e até das duas. 
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7.1 Improvisação e escola: a problemática 
 

 

[...] “é na educação e nas escolas de música que reside o 

problema e os obstáculos da prática da improvisação.” 

(Aguiar, 2012, p. 319) 

 

Enquanto educadores parece-nos fundamental dar conta do con-

forto que é imaginar a improvisação, como parceira fundacional e segura 

do trabalho e vida nos alunos nas nossas escolas. 

Certos de que esta constatação enaltece as respostas a dar à sin-

gularidade de cada um, espantados e consternados ficamos quando o 

pressuposto anunciado, raras vezes está exposto nos bancos de escola, 

tal como muitas vezes o é nas mesas de café, ou na azáfama do dia-a-

dia. 

 A que se deve tal desfasamento? Por que motivo a improvisação 

fica, a maioria das vezes, na margem, e quase sempre afastada dos cur-

rículos, mesmo quando neles está visível e declarada? 

Deste questionamento resulta que, nos sintamos comprometidos 

com a tentativa de darmos uma resposta efetiva a esta inquietude, sendo 

para isso necessário tentar compreender as circunstâncias que nos leva-

ram a afastar este conceito da escola, tudo isto para evitarmos o choque 

de nos vermos diminuídos, mais fechados em currículos dignos de serem 

considerados meras aporias.  

Assim, tomamos a responsabilidade de refletir sobre a presença, 

(e a ausência), da improvisação no ensino da música, realizando uma 
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breve análise das propostas metodológicas dos mais significativos peda-

gogos musicais, que são referência para o nosso pensamento pedagó-

gico. Iremos tentar perceber o porquê da dissonância entre as propostas 

destes pedagogos e a situação real da presença da improvisação musical 

na escola. Passaremos em revista autores – Émile Jacques Dalcroze 

(1865-1950), Carl Orff (1895-1982), Maurice Martenot (1898-1980), Jus-

tine Ward (1879-1975), Edgar Willems (1890-1978), Zoltan Kodály (1882-

1967), Shinichi Suzuki (1898-1998), George Self (1921-2011), John Payn-

ter (1931-2010), Murray Schafer (1933-...), Pierre Van Hauwe (1927-

2009), Jos Wuytack (1935-...) e Edwin Gordon (1927-2015) – para neles 

detetarmos ocorrências, evidencias e semelhanças que nos permitam 

uma leitura, crítica, e talvez singular, das suas manifestas intenções.  

Estes autores, personalidades preocupadas e interessadas com o 

acesso à música, por parte de todos, dedicaram-se à criação de metodo-

logias e abordagens para a aprendizagem musical. Interrogaram-se sobre 

os processos de acesso e compreensão da música, promovendo, cada 

um a sua proposta para a aprendizagem musical, propostas estas, que 

ainda hoje continuam muito presentes e muito pertinentes, na realidade 

das nossas salas de aula, ainda que por vezes com interpretações duvi-

dosas, como se verifica em relação à improvisação no ensino musical.  

Não há dúvidas, quanto à relevância do pensamento e ação destes 

autores para o ensino da música. Cada um, de acordo com o seu pensa-

mento, criou uma abordagem, uma escola, que por sua vez formou um 

conjunto de seguidores comprometidos e leais aos seus pressupostos, 

não era a sua intenção criar fórmulas, ou receitas, com guiões bem orga-

nizados e pré-definidos, prontos a serem utilizados pelos educadores, an-

tes pelo contrário. Como indivíduos preocupados em promover o acesso 

á música, pretendiam com o seu trabalho, desenvolver modelos nos quais 
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outros professores se pudessem inspirar para construir o seu próprio ca-

minho pedagógico. Tenderíamos a afirmar que assim foi, com a exceção 

da improvisação, e de outras formas contemporâneas de fazer música, 

como por exemplo a música aleatória e a música indeterminada, cuja pre-

sença nas escolas de música continua ainda hoje bastante diminuta, para 

não dizer completamente ausente. Para comprovar esta afirmação será 

porventura suficiente analisar o reportório musical apresentado pelas di-

ferentes escolas de música especialistas, e pelas escolas generalistas, 

de primeiro, segundo e terceiro ciclo, nos seus concertos, apresentações 

ou exames.  

Por que motivo os professores que desenvolvem o seu trabalho de 

acordo com as propostas dos autores citados, não utilizam a improvisa-

ção na sua prática pedagógica? 

Quase todos autores atrás referidos agregaram à sua volta múlti-

plos discípulos e continuadores do seu pensamento, veja-se o conjunto 

de escolas e instituições que se formaram para continuar e desenvolver 

as respetivas propostas pedagógicas: Orff Institut, Dalcroze Institute, Gor-

don Institute for Music Learning, são apenas três exemplos das referidas 

instituições de elevado prestígio, que perpetuam o pensamento dos refe-

ridos autores e o enquadram nas referências culturais dos nossos dias.  

Postas assim as coisas, e dirigindo o nosso pensamento para os 

referidos pedagogos, tentaremos montar um cenário que evidencie a pos-

sibilidade de trabalhar na escola todas as linguagens musicais desde as 

mais antigas até à contemporaneidade. Colocar a criação musical, a ex-

perimentação, a improvisação num plano de igualdade com a interpreta-

ção, composição, orquestração, análise, direção, e desta forma dar relevo 

às propostas apresentadas por estes autores, pedagogos e professores 

que construíram um extenso universo de cenários pedagógicos e curricu-

lares que moldaram o fazer música nas nossas escolas. 
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8 Os pedagogos 
 

Émile Jacques-Dalcroze 

 

“The study of pianoforte IMPROVISATION combines the principles 

of rhythm and solfège, with a view to their musical externalization, by 

means of touch; awakens the motor-tactile consciousness, and teaches 

pupils to interpret on the piano musical thoughts of melodic, body, ear, and 

mind.”  

(Dalcroze, 1921, p.121)  

 

 “Tout professeur de Ryhtmique doit avoir étudié á found l’improvisation 

au piano et tous les rapports entr l’harmonie des sons et celle des mouve-

ments. Il doit étre capable de traduire les rythmes corporels en rythmes 

musiceax et vice versa.” 

(Dalcroze 1916, p. 16) 
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Émile Jacques-Dalcroze, compositor, pedagogo, exímio pianista e 

improvisador de origem suíça, precursor dos chamados métodos ativos 

para a aprendizagem musical, influenciou toda uma geração de pedago-

gos da primeira metade do século XX.  

 Nasceu na Áustria em 1865 e ainda criança mudou-se com a fa-

mília para Genebra. Frequentou aí o Conservatório de Música, institui-

ção na qual se diplomou aos 18 anos e onde aos 27 anos viria a lecio-

nar. Era frequentador da ópera, ballet e teatro, tendo inclusive partici-

pado como ator em algumas peças teatrais. Em Viena, aos domingos, 

era presença assídua nos concertos dirigidos por Johann Strauss. 

Viveu entre Genebra, Viena e Paris, estudando e compondo. Em 

1892 é nomeado professor de solfejo e harmonia do Conservatório de 

Genebra. Este foi um momento marcante na vida de Jacques Dalcroze. 

Nesta escola tomou consciência das dificuldades rítmicas dos seus alu-

nos, inaugurando aí todo um processo que irá culminar na criação da 

sua abordagem ao ensino da música.  

Criou um conjunto de exercícios rítmicos cujo propósito era, por 

um lado, corrigir as dificuldades manifestadas pelos seus alunos, por ou-

tro lado, através da música promover uma aprendizagem baseada tanto 

na experiência sensório-motor, como na experiência estética (Mariani, 

2012).  

A metodologia desenvolvida por Dalcroze está alicerçada em três 

elementos: Euritmia, Solfejo (educação auditiva), e Improvisação. Dos 

três elementos a Euritmia foi o mais inovador. 

Só por aqui já é possível perceber que a presença da improvisa-

ção no ensino da música não era uma novidade. Se a Euritmia foi o ele-

mento mais inovador, pressupõe-se que os outros dois, solfejo e impro-

visação fossem prática corrente.  
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“Improvisation, practised as an art and a science, is based 

upon all the traditional rules of harmony and composition; its func-

tion is to develop rapidity of decision and interpretation, effortless 

concentration, the immediate conception of plans, and to set up 

direct communications between the soul that feels, the brain that 

imagines and co-ordinates, and the fingers, arms and hands that 

interpret; and all this, thanks to the education of the nervous sen-

sibility which unites into one organic whole all particular sensibili-

ties—whether auditory, muscular or constructive faculties—in 

time, energy and space.”  

(Jaques-Dalcroze, 1932, p. 371) 

 

Pela leitura das citações aqui transcritas não restam dúvidas que 

a improvisação é uma atividade presente e prevista na metodologia para 

a aprendizagem musical criada por Émile Jaques-Dalcroze. A improvisa-

ção para este autor é um território de criatividade, de descoberta onde os 

alunos desenvolvem as suas ideias musicais, conceitos e conteúdos 

aprendidos. É um espaço onde o aluno se torna compositor, intérprete e 

coreógrafo, é o momento da síntese, que deve estar presente desde a 

iniciação musical.  

Os alunos descobrem, criam e experimentam a música através do 

movimento, do canto, e da prática instrumental. “Improvisation becomes 

a way of finding music for yourself and by yourself, a discovery rather than 

an imitation.” (Abramson, 1980, p. 62).  
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Este sentido de descoberta, de exploração, fundamental para os 

improvisadores, coloca uma enorme tensão num modelo de escola tradi-

cional, que está organizada em volta da repetição e recriação da música 

escrita. Uma escola mais orientada para a imitação do que para a criação, 

onde a disponibilidade para a descoberta, para a exploração é muitas ve-

zes ofuscada pela fixação na música escrita.  

Maurice Chavais, citado em Gainza (1964) descreve desta forma 

este modelo de ensino: 

 

 “Los tradicionalistas puros definen desde el primer día el 

arte y la música. Les encanta aplicar fórmulas y se dirigen a la 

memoria de los niños para obtener la “repetición exacta”. Consa-

gran, con la tiza en la mano, demasiado tiempo a los desarrollos 

teóricos y ven los hechos musicales comunes como una mera 

aplicación de las reglas que enseñan (...) A estos métodos no les 

importa ni la música ni el niño. Tal enseñanza sólo puede resultar 

provechosa para los bien dotados, y constituye una grave crítica 

para un método el hecho de que se dirija a una minoría, sobre 

todo tratándose de una enseñanza artística, cuyos beneficios de-

bieran extenderse a todos. Si algunos tradicionalistas brillantes 

han sacado buenos alumnos, pensemos en lo que esos mismos 

profesores obtendrían de los mismos alumnos con un poco de 

pedagogía.” 

(Maurice Chevais, in Gainza, 1964, p. 12) 

 

Mas não é só nos alunos, ou para os alunos que Dalcroze promove 

e prevê a improvisação. Os professores Dalcroze também improvisam. 
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Improvisam criando atividades e música para exercícios que realizam 

com os seus alunos. Numa situação ideal é ao som de improvisações 

musicais realizadas pelos professores, que as improvisações com movi-

mento realizadas pelos alunos acontecem. Alunos e professores estão 

juntos, numa unidade de pensamento e expressão musical, influenciando 

mutuamente as respetivas perspetivas de som e movimento.  

Este conceito de professor improvisador está em evidente disso-

nância com uma visão do professor incapaz de improvisar. Um professor 

formado num modelo de ensino que não promove a improvisação, e que 

ainda oferece uma enorme resistência a formas fazer música que não se 

alinhem com os cânones da música europeia ocidental.     
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Carl Orff 

 

“I encouraged the activation of the students by the playing of their 

own music, that is through improvising and composing it themselves.”  

(Carl Orff 1963) 

 

Apesar do seu sucesso estar inevitavelmente associado a uma 

obra musical, Carmina Burana, Carl Orff foi um músico de muitos talentos 

e um compositor ativo. Além de compositor, Orff foi reconhecido, prova-

velmente com mais notoriedade, como uma personalidade de significativa 

relevância no universo da pedagogia musical. O seu trabalho nesta área 

é mundialmente conhecido como Orff Schulwerk.  

Carl Orff, nasceu em 1895 no seio de uma família Bávara. Ainda 

criança estudou piano e violoncelo. Mais tarde viria a estudar na Acade-

mia de Música de Munique, terminando os seus estudos em 1914. Nesse 

mesmo ano, Orff foi nomeado Kapellmeister, na Munchen Kammerspiele, 

ficando aí a trabalhar até 1917.  

Em 1924, fundou juntamente com Dorothee Günther, a 

Güntherschule, uma escola dedicada ao ensino da música e da dança. 

Foi nesta escola que o Orff Schulwerk cresceu e se desenvolveu. A partir 

deste momento, e a par com o seu trabalho como compositor, o ensino 

da música assumiu um papel preponderante na sua vida.  

Orff, e tomando em conta as suas próprias palavras, "Improvisation is the 

starting point for elemental music making. From the beginning we prac-

tised freely-made rhythmic improvisations for which simple ostinati served 
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as foundation and stimulus.” (Orff,1976, p.22), nunca deixou qualquer dú-

vida em relação à importância que atribuía à improvisação na sua abor-

dagem para o ensino da música.  

A improvisação para Orff é o ponto de partida para a criação musi-

cal, e é a partir desta que o conhecimento musical se desenvolve. Ponto 

de partida, porque através da improvisação os alunos criam melodias e, 

ou coreografias, (considerando a improvisação com movimento), que se 

podem tornar em composições (material musical) da sua autoria, que vai 

ser trabalhada nas aulas. Criam e interpretam, coletiva e individualmente, 

na sala de aula a sua música.  

A improvisação torna-se desta forma um catalisador para a criação 

musical. Mas não é sempre o ponto de partida, também está previsto no 

Orff Schulwerk, a interpretação musical a partir da notação, no entanto 

nas peças que Orff e os seus colaboradores mais próximos criaram, no-

meadamente Gunild Keetman, bem como em todo o conceito do Orff 

Schulwerk, há sempre abertura para a improvisação.  

Improvisação “is the heart of the Orff approach: improvisation in 

speech, in movement, in melody, in instrumental play, and not least, in the 

art of teaching. Carl Orff himself notes this emphasis on improvisation as 

a unique characteristic of his way of teaching music, an essential part of 

the process of learning and making music.” (Carley, 1977, p. 1). É uma 

atividade sempre presente na sala de aula e o professor, também ele um 

improvisador na medida em que demonstra abertura para interagir com a 

dinâmica da aula, com os desafios e necessidades colocados pelos seus 

alunos, está disponível para reorganizar o que estava previamente plani-

ficado.  

Os professores Orff, assim como os improvisadores, dominam um 

reportório de estratégias e estruturas, um conhecimento de base, ao qual 
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recorrem para organizar e adaptar as suas aulas às necessidades do dia-

a-dia da sala de aula. 
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Maurice Martenot 

 

“Entraîner l'élève à donner libre cours à son imagination créatrice, 

c'est éveiller en lui l'amour de la musique, c'est cultiver son émotion 

esthétique et lui permettre de recréer les oeuvres qu'il interprétera.” 

(Martenot, 1970, p. 63) 

 

Pianista, violinista, violoncelista e compositor, Maurice Martenot, é 

uma figura respeitável na educação musical contemporânea, nomeada-

mente em França, onde nasceu em 1898. A sua formação académica foi 

diversificada, caracterizada por uma abertura e curiosidade intelectual, 

sobre um mundo em transformação e uma sensibilidade particular com o 

mundo da educação. Foi professor no conservatório de Paris, e expressa-

se através de uma das suas máximas L’esprit avant la lettre, le couer 

avant l’intellect, protagonizando uma das ideias mais caras ao seu pen-

samento. Fazer música, com enfâse no fazer, explorar o som e as múlti-

plas sonoridades, expressar-se, e só mais tarde, abordar a teoria e os 

conhecimentos teóricos.   

A metodologia criada por Maurice Martenot parte da valorização do 

Homem enquanto ser dotado de corpo e mente, inserido num contexto 

histórico e social que não pode ser esquecido. A sua proposta visa o de-

senvolvimento integral do ser humano. A arte, mais concretamente a mú-

sica, deve fazer parte do desenvolvimento da criança, desde o nasci-

mento. Cantar, e/ou tocar um instrumento musical oferece a possibilidade 

de desenvolver a criatividade, e a liberdade de expressão individual, e 

coletiva, fundamental no desenvolvimento integral do Homem. Desta 
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forma, de acordo com Martenot, a iniciação musical deve desenvolver-se 

de forma equilibrada e harmoniosa, não colocar o desenvolvimento téc-

nico em primeiro plano. 

Uma ideia que se torna recorrente no pensamento dos autores já 

analisados, que nos faz pensar, mais uma vez, no ensino e nos modelos 

de ensino contemporâneos que privilegiam a evolução técnica, quase 

sempre à custa do desenvolvimento criativo, nomeadamente da improvi-

sação. E com esta reflexão não estamos a desvalorizar a relevância da 

técnica, que é fundamental estamos a afinar o nosso diapasão pelo de 

Martenot afirmando a necessidade do já citado equilíbrio. Não será nunca 

possível um desenvolvimento integral do ser humano, sem considerar a 

sua necessidade intrínseca criar.  

Como já referido, Martenot considera o desenvolvimento expres-

sivo e criativo dos alunos fundamental, atribuindo à criação musical, ex-

pressa através da improvisação, um elevado valor educativo e humano. 

“Por estas razones hay que insistir particularmente sobre el desarrollo de 

las facultades que favorecen a la improvisación.” (Martenot, 1966, p.36). 

A improvisação, tonal, modal e rítmica está prevista no 3º ca-

derno do método Martenot: IMPROVISACIONES: Tonales y moda-

les. Variaciones sobre un fondo sonoro, sobre un canon. Improvisa-

ciones de acompañamientos rítmicos (Martenot, 1957) como uma 

das atividades a trabalhar com os alunos.  

Também no livro: Principes fondamentaux d' éducation musicale et 

leur application (Martenot, 1970), que põe em evidência o processo 

educativo proposto por Martenot, é possível verificar que a improvi-

sação é uma atividade com presença efetiva, e detetar um dos pro-
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blemas que, na nossa opinião, conduz ao afastamento da improvi-

sação do ensino: o facto de os professores não improvisarem no 

decorrer da sua formação:  

“N’ayant pas eu le plus souvent l’occasion d’apprécier 

la valeur de l’improvissation au cours de leurs études, les 

professeurs sont enclins à considérer cette partie de l’en-

seignement comme secondaire. Puissent-ils nous faire con-

fidence et oser le mettre franchementt en pratique suivant 

nos conseils” 

(Martenot, 1970, p. 75) 

 

Não menos significativo do que a presença da improvisação 

no pensamento de Martenot, são as regras elementares, que o autor 

defende para que tal aconteça: a liberdade e a confiança, são con-

dição fundamental para o desenvolvimento da improvisação, para 

que os alunos se sintam confortáveis e seguros para ousar.  

 

“La faculté d'improvisation en partant du rythme parlé 

est à la portée de tous les enfants, à condition d'oberver 

quelques règles élémentaires: Créer um certain climat cor-
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respondant à un minimum de libération grâce à la reproduc-

tion spomtanée de rythmes par imitation. Climat de confi-

ance permettant à l'enfant d'oser.”54 

(Martenot, 1970, p. 75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
54	A faculdade de improvisação a partir do ritmo falado está ao alcance de todas as crianças, 

desde que observadas algumas regras elementares: Criar um clima que corresponda a um mí-
nimo de liberdade graças à reprodução espontânea de ritmos por imitação. Um clima de confi-
ança que permite que a criança ouse. 
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Justine Ward 

 

“The spontaneity of the child should not be crushed but, 

on the contrary, stimulated. If we begin by imposing a set of 

arbitrary rules for the progression of tones, for the length of 

phrases, for the likenesses and contrasts that must appear in a 

melody, this will intimidate and discourage, and the child, thus 

hedged about with inhibitions, will cease to make any personal 

effort and will string notes together mechanically according to 

the imposed will of the teacher.” 

(Justine Ward,1936. p.8) 

 

Justine Bayard Ward, oriunda de uma família, muito aprecia-

dora de música, nasceu em Morristown, New Jersey, em 1879 nos 

Estados Unidos da América. O seu pai, William Bayard Cutting, foi 

um dos fundadores da New York Metropolitan Opera. 

Ward estudou piano em Nova Iorque, revelando-se uma pia-

nista talentosa, contudo aos 25 anos, abandonou os seus estudos, 

para se dedicar inteiramente ao estudo da música da Idade Média e 

do Renascimento, na Universidade Católica de Washington D.C. Aí 

trabalhou com o professor Thomas Schields, diretor do Departa-

mento de Educação e autor de um texto significativo para Justine 

Ward: Philosophy of education (Schields, 1917).  
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Motivada pelos princípios ali anunciados, iniciou as suas pes-

quisas, investigações e experiências pedagógicas, trabalhando di-

retamente com crianças. Depois da primeira guerra mundial, viaja 

pela Europa, tendo-se fixado em França, Sablé-Sur-Sarthe, perto da 

Abadia Beneditina de Solesmes, para estudar canto gregoriano. Es-

tudou com Dom André Mocquereau, mestre de Coro da Abadia de 

São Pedro de Solesmes. Durante o tempo que permaneceu na Eu-

ropa, fez importantes recolhas de canções populares, nomeada-

mente na França, Holanda, Itália, País Basco, Inglaterra e Alema-

nha.  

Jaques-Dalcroze, foi uma influência significativa para Justine 

Ward. Estudou as suas propostas pedagógicas, nas quais se viria a 

inspirar para a criação da sua própria metodologia para o ensino da 

música.  

A metodologia criada por Ward está claramente enraizada na 

formação académica formal tradicional do ocidente (Frega, 1994), 

no entanto, e aqui afasta-se dos cânones tradicionais, dos alunos é 

expectável não só a reprodução, mas também a improvisação mu-

sical. Estes devem desenvolver as competências necessárias não 

só para interpretar a música escrita, mas também para expressar e 

criar as suas próprias ideias musicais. Esta harmonia entre interpre-

tação e criação, evidenciada no pensamento da autora, torna claro 

que os dois conceitos podem conviver, mesmo na tradição ocidental 

do ensino da música, o terreno mais adverso para a improvisação 

musical, como nos diz Bailey (1992), deitando por terra o precon-

ceito que ainda hoje permanece enraizado em algum pensamento e 

práticas pedagógicas contemporâneas, em relação à improvisação 

musical e à sua presença e relevância no ensino. 
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A improvisação podia tomar diferentes formas na proposta de 

Ward: 

 

“The improvisations may take the form of a Musical 

Conversation between two or more children, or a child may 

improvise the entire melody, a system which many teachers 

prefer. In either case, the improvisation should be: 

(a) Melodic but should take on a more rhythmic char-

acter than the improvisations composed during the First 

Year.  

(b) Rhythmic. —Designs merely pronounced and ac-

companied by the appropriate gesture.  

(c) Melodic and Rhythmic in the sense that each 

phrase of the melody will be sung with the appropriate rhyth-

mic gesture.” 

(Ward, 1936, p.10) 

 

Vai-se tornando claro, à medida que avançamos neste traba-

lho a influência destes autores nos pedagogos musicais contempo-

râneos. No caso de Ward, detetamos a presença de uma ideia pró-

xima do conceito de audiação de Gordon: hearing without singing 

(Ward, 1936, p.9), assim o designa a autora, referindo-se à capaci-

dade dos alunos criarem pequenas frases, ou melodias recorrendo 

ao que podemos designar audição interior, e só depois as transcre-

verem para a notação musical tradicional.    
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 De seguida iremos expor um plano de aula, organizado de 

acordo com metodologia criada por Ward. Neste plano, está evi-

dente a presença da improvisação, como atividade a realizar com 

os alunos nas aulas. É um plano criado de acordo com o pensa-

mento da autora, mas que esta afirma não ser uma cartilha, uma 

ortodoxia a seguir de forma rigorosa pelos professores. Estes devem 

adaptar a planificação de acordo com os princípios previstos para a 

organização de uma aula, bem como, e mais importante, de acordo 

com as necessidades e as capacidades dos alunos.  
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Plan of a Lesson 

 

1. Vocal Exercises.  

 

2. Intonation from Chart, Blackboard and (or) fingers. 

 

 3. Rhythmic gestures and tapping of designs. 

 

 4. Dictation (melodic on intonation material).  

5. Vocal Exercises.  

6. Singing of melody.  

7. Observation and memory. (Numbers and (or) staff.)  

 

8. Composition or improvisation. 

  

9. Metrical conversation (tapping of designs).  

The teacher, need not follow this precise plan, but may 

vary it according to 

need, bearing in mind the general principles for the organ-

ization of a lesson already explained in the first year.  

(Ward, 1936, p.44) 
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Edgar Willems 

 

“Hay que decir también que, para Willems, el elemento cre-

ativo evidentemente no se limitaba a la música. Sabía que exis-

tían analogías reales entre todas las artes, en lo que se refiere al 

funcionamiento humano. Lo experimentó personalmente practi-

cando la pintura, la poesía, el teatro, la danza y la marquetería. 

Todo esto iba a tener influencia en la Pedagogía con la inclusión 

de mucha «invención» e «improvisación», ya desde el primer mo-

mento de la iniciación musical de los más pequeños y a lo largo 

de toda la progresión pedagógica, incluida la formación de pro-

fesores.” 

(Jacques Chapuis, in prefácio da edição espanhola do li-

vro: El oído musical) 
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Edgar Willems, nasceu na Bélgica, a 13 de outubro de 1890. Em 

1910, iniciou os seus estudos em Belas Artes, na Academie des Beaux 

Arts em Bruxelas. A sua carreira como professor, (seguindo o exemplo do 

seu pai, também ele professor e músico), principiou na École Normale 

des Instituteurs. Em 1915, vai com a sua família para Bruxelas. Aí, e en-

quanto estudava na academia de Belas Artes, começou a dirigir um coro 

religioso com um sucesso assinalável.  

Entre 1918 e 1925, praticou diversas artes, estudou filosofia, ma-

temática e viveu de forma comunitária na Akademia Raymond Duncan, 

em Paris. Foi um período de desenvolvimento do seu pensamento peda-

gógico, de descoberta pessoal, de estabelecer os parâmetros que iriam 

ser a base da sua metodologia. 

 

“A partir del momento en el cual abordé la música desde el 

ángulo de la educación - la mía y la de los otros  he descubierto 

que la fuente de vida de los elementos musicales: sonido, ritmo, 

melodía, armonía, improvisación, composición radicaban, no en 

el conocimiento de las enseñanzas escolares, sino en el ser hu-

mano, en su naturaleza múltiple: dinámica, sensorial, afectiva, 

mental e ideal.“ 

(Willews, citado em Frega, 1994, p. 160) 

 

Foram anos muito intensos na vida de Willems. Entrou para o Con-

servatório de Genebra (como aluno primeiro, como professor depois), co-

nheceu Dalcroze, de quem viria a tornar-se amigo, que escreveu o prefá-

cio do livro L’ Oreille Musicale, e que teve uma influência significativa na 
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construção da proposta metodológica para o ensino da música de Wil-

lems. Sobre Willems, Dalcroze no prefácio supracitado, descreve desta 

forma as pretensões do autor, assinalando em simultâneo as caracterís-

ticas que definiam os músicos, que eram compositores, improvisadores, 

maestros e professores.  

 

“En el fondo lo que Willems deseaba era volver a encontrar 

el camino y el ejemplo encarnados desde hace muchos siglos por 

los «buenos músicos», capaces de reunir múltiples funciones, to-

das ellas útiles a la sociedad. El buen músico era a la vez com-

positor, improvisador, instrumentalista, director de orquesta... y 

profesor.”  

(Dalcroze, in Willems, 1985, p. 15) 

  

Todos estes acontecimentos, e oportunidades de conhecimento re-

sultaram na criação de um método inovador, e no qual, a improvisação 

marca presença, junto com todas as atividades e propostas para a apren-

dizagem musical. 

Ana Lucía Frega, (1994) refere que assistiu em fevereiro de 1965, 

a uma aula com alunos da iniciação musical lecionada por Willems no 

conservatório de Genebra, e que a improvisação fazia parte das ativida-

des realizadas pelos alunos nessa aula: “Estos cantaban, marchaban, im-

provisaban con todo el “arsenal” sonoro que llenaba hasta los bordes un 

enmenso armário ubicado en el salón.” (Frega, 1994, p. 180) 

A improvisação na proposta metodológica de Willems, manifesta-se de 

múltiplas formas. Aliás, não só a presença da improvisação é manifesta, 

como é notória a critica à sua ausência e a modelos de ensino que não 
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a promovem, confundindo educação musical com o estudo da técnica 

instrumental: “En nuestros días, muchas personas confunden todavía la 

educación musical con el estudio de una técnica instrumental. Los peda-

gogos del siglo xx han disipado esta confusión y han insistido en la dife-

rencia que hay entre el virtuosismo y la musicalidad: se puede llegar a 

manejar con gran destreza, e incluso con un cierto gusto musical, una 

flauta, un violín y sobre todo un piano, sin que por ello se sea capaz de 

improvisar, de componer, ni tan siquiera de acompañar, mediante, al-

gunos acordes, una simple canción popular.” (Willems, 1985, p. 31) 

Também Willems prevê a presença da improvisação desde a inici-

ação musical: 

 

“Más que cualquier otra rama de la educación, la música 

necesita um cultivo de las emociones. Este cultivo encontrará su 

lugar natural en el estudio de todo lo que concierne al aspecto 

melódico: la escala, los intervalos melódicos, las canciones, las 

pequeñas improvisaciones y puede empezar ya desde los prime-

ros contactos con el material auditivo, despertando en el niño el 

amor por el sonido” 

(Willems, 1985, p. 56) 
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 Zoltan Kodály 

 

“It is every child’s birthright to be given into his hand the 

small key that can open, if so he wishes, the magic garden of 

music that multiplies the value of his whole life. Often a single 

experience will open the young soul to music for a whole lifetime. 

This experience cannot be left to chance, it is the duty of the 

school to provide it.” 

(Zoltan Kodály in Nemes, 2017, p. 90) 

 

Zoltan Kodály, compositor e pedagogo húngaro, viveu uma vida 

multifacetada, que incluiu trabalho como compositor, etnomusicólogo, pe-

dagogo, e um defensor do ensino universal da música.  

Nasceu em Kecskémét a 16 de dezembro de 1882. Filho de músi-

cos amadores, ainda criança aprendeu a tocar piano e violino. Estudou 

no conservatório de Budapeste, onde, e apenas com a idade de 24 anos, 

iniciou a sua atividade como professor lecionando composição.  

Como criador trabalhou diferentes estilos e formas musicais; mú-

sica de câmara e sinfónica, música para piano, e várias obras corais. Jun-

tamente com Béla Bartók, Kodály é uma das personalidades húngaras 

mais significativas no universo musical do século XX.  

Em 1905, Kodály liderou uma equipa composta por músicos, etno-

musicólogos e sociólogos, à qual se juntou no ano seguinte Bartók, com 

o objetivo de compilar e recuperar enorme reportório da música folclórica 

húngara. Era o seu intento, desenvolver a literacia, bem como restaurar a 
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tradição musical do seu povo, muito influenciada, na sua opinião, pela 

música alemã.  

Kodály defendia que a música e as aulas de música devem ter uma 

presença regular e sistemática no ensino, tem no canto e na música tra-

dicional as suas principais fontes de desenvolvimento e aprendizagem. 

Assim como os autores anteriores, também Kodály sustenta que a vivên-

cia musical deve preceder o processo formal de aprendizagem dos con-

ceitos musicais. Os alunos devem participar nas aulas de forma ativa, 

através de atividades que promovam a performance, a análise, a compo-

sição e improvisação (Silva, in Mateiro e Illari, p. 57), atividade que deve 

fazer parte da formação dos alunos: […] “all healthy children would impro-

vise if they were allowed to.” (Kodály, 1929, in:  http://kodaly.hu/), uma 

clara alusão à presença da improvisação no seu pensamento, bem como 

à necessidade de criar o tempo e o espaço, na sala de aula, ao que acres-

centaríamos a disponibilidade e abertura do professor, para que as crian-

ças explorem, experimentem e improvisem (quase que nos atrevemos a 

afirmar que têm o direito a esse espaço), desta forma, e tendo essa pos-

sibilidade, a exploração e a improvisação, surgirão naturalmente na se-

quência das aulas.  

No entanto, e não há bela sem senão; […]  “they cannot be left to their 

own resources in forming their concept of music.” (Kodály, 1929, in:  

http://kodaly.hu/). 

Aqui antevemos um olhar desconfiado, no que diz respeito ao con-

ceito de improvisação. Uma necessidade de governação sobre os alunos, 

incapazes de formar o seu próprio conceito de música. 

Kodály destaca o carácter experimental do seu método, encora-

jando os seus alunos a participar ativamente em múltiplas ações, tor-
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nando estas o motor de busca para a apreensão futura de conceitos. Ape-

sar da intenção “boa” expressa na experimentação, a verdade é que Ko-

dály e os seus seguidores defenderam sempre a necessidade de os alu-

nos aprenderem previamente o solfejo e a escala pentatónica, o que nos 

deixa desconfiados face à impregnação/moldagem de uma gramática so-

nora prévia ao improviso. Diríamos que, neste caso como noutros, a liber-

dade está constrangida a uma sintaxe e a uma morfologia musical hege-

mónica. É nesta confirmação que Frega (1994, p. 204) citando E. Szonyi 

faz a propósito de Kodály e dos seus colaboradores, de que “un nino no 

debería comenzar jamás el estúdio de un instrumento sin haber aprendido 

previamente la lectura musical”, que nos podemos declarar desiludidos e 

dececionados face à violência deste discurso de governação e de ades-

tramento sobre o mundo da música e da educação. 

Regressando a Kodály e a um problema que já aqui foi apresenta-

do, este alerta-nos para a necessidade de uma formação de professores 

muito robusta, sem a qual o ensino da música, ao que será possível adi-

cionar o ensino em geral, estará comprometido, [...] “teaching in schools 

will improve if we first train good teachers who develop the student's ear 

and give a general musical knowledge.” (Kodaly, 1929, citado em 

http://kodaly.hu) 

Continuando a seguir o caminho da improvisação neste método, 

viramos o nosso olhar para a atualidade e para as escolas que seguem o 

método Kodály.  

No livro Kodály Today: A Cognitive Approach to Elementary Music 

Education, (2015) segunda edição, de Micheal Houlahan and Philip 

Tacka, a presença da improvisação numa sala de aula Kodály é evidente 

e indispensável:  
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“Music improvisation, the art of composing extemporane-

ously, the art of formulating and writing music, are indispensable 

components of a music education. Kodály believed that students 

should possess a well-trained ear to engage in music improvisa-

tion and composition. “How often has it happened that pupils 

studing composition without a trained era write down something 

quite different from what they have imagined?” 

 (Houlahan, Tacka, 2015, pág, 26) 
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Shinichi Suzuki 

 

Shinichi Suzuki nasceu em Nagoya, Japão, em 1898. O seu pai, 

Masakichi Suzuki, construtor de instrumentos tradicionais japoneses, 

(shamisen56), e fundador em 1930, da Suzuki Violin Seizo Co., tinha pla-

nos bem distintos para o filho. O seu destino seria o de trabalhar na fá-

brica que fundara. Assim Suzuki foi estudar gestão de impressas para 

escola comercial de Nagoya, e durante as férias de verão trabalhava na 

fábrica do seu pai, onde aprendeu a fazer violinos. Na adolescência, pe-

ríodo que estudou o Budismo Zen, a arte, a filosofia e a espiritualidade 

fizeram também parte dos seus interesses. Terminados os seus estudos 

em Nagoya, Suzuki foi trabalhar a tempo inteiro para a impressa do pai.  

O interesse pelo violino desperta em 1917, e Suzuki começa a es-

tudar o instrumento como autodidata. Mais tarde, já com a idade de 21 

anos, por influência do marquês Tokugawa, foi estudar para Tóquio com 

a professora KoAndo, e depois para a Alemanha (1920), Berlin com o 

professor Karl Klinger. Aí permaneceu durante 8 anos, conheceu a sua 

esposa, Waltraub Suzuki, cantora lírica, e privou com distintas personali-

dades, entre as quais Albert Einstein, que, como veremos adiante, terá 

sido o provocador, entre outras coisas, de uma reflexão sobre improvisa-

ção, a única que encontramos, no pensamento de Suzuki.  

Em 1929 regressa ao Japão iniciando no Conservatório Imperial 

de Música, a sua atividade como professor. Entre 1931 e 1933, o autor 

começa a experimentar as suas ideias pedagógicas, que se vão espa-

lhando e adquirindo reconhecimento. 

	
56 Instrumento de cordas (3) tradicional japonês.		
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Em 1942 realiza apresentações públicas com diferentes grupos de 

alunos, todos eles constituídos por um elevado número de participantes, 

e em 1945 o Método Suzuki, dá os primeiros passos (as primeiras notas) 

nasce o movimento Educação do Talento57. Esta metodologia estava ini-

cialmente pensada para o ensino e aprendizagem do violino. No entanto 

desde a sua criação, meados da década de 40 do século XX, o método 

Suzuki tem sido adaptado para diversos instrumentos e diversas culturas. 

Esta metodologia é conhecida como o método Suzuki, embora a 

referência mais correta, de acordo com o autor, seja: Educação do Ta-

lento: “I named my method Talent Education and began an educational 

movement in which children dropping behind or struggling to get along are 

not turned away.” (Suzuki, 1983, p. 3) 

Não é pacífica a designação de Educação do Talento, pois uma 

leitura menos rigorosa, facilmente remete para uma abordagem do ensino 

dirigida para jovens ou crianças prodígio, detentoras de um talento inato, 

com via verde para mirabolantes quadros de honra, o que está longe da 

intenção do autor: 

 

“I have worked out a new method [Talent Education] I 

want to teach to small Children – not to turn out geniuses but 

through violin playing to extend the child’s ability.” 

 (Suzuki, 1983, p. 29) 

 

No entanto, o trabalho pedagógico de Suzuki suscita dúvidas, de-

bate e discussão. 

	
57 Tradução em português da expressão original Talent Education.  
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Uma das mais acesas controvérsias é com o violinista com Mark 

O’Connor58, ele próprio, autor de um método para o ensino do violino. 

Numa primeira abordagem, diríamos que este está a disputar um mer-

cado para o seu trabalho, promover o seu método de ensino do violino, 

mas numa análise mais profunda, as suas críticas merecem reflexão, dú-

vidas semelhantes nos ocorreram durante a realização deste trabalho.  

 O’Connor critica a seleção de reportório, a técnica, a constante 

repetição (uma das bases do método Suzuki), a pouca atenção dedicada 

à criatividade e à improvisação. Vai até mais longe, O’Connor59, acusando 

a formação de Suzuki e o seu método como fraudulentos, pondo em 

causa os encontros com Pablo Casals e Albert Einstein.     

Está fora do escopo deste trabalho, analisar as críticas apresenta-

das por O’Connor, no entanto não deixamos de ser sensíveis aos seus 

argumentos, nomeadamente em relação à criatividade e à improvisação. 

Estes conceitos são pouco considerados no trabalho de Suzuki, aliás, 

como veremos a seguir, encontramos apenas uma referência à improvi-

sação. É, no entanto, necessária alguma cautela na análise do trabalho 

pedagógico de Suzuki, sem considerar que apesar da sua proposta estar 

assente em conceitos ocidentais, alguns dos pressupostos como [...]” 

como obediência, aos mais velhos, valor da ordem e da repetição acima 

da liberdade de expressão, não são prerrogativas do método, mas da cul-

tura japonesa.” (Fonterrada, 2008, p. 176). Os nossos olhos ocidentais, 

vão sempre olhar, com preconceito para estas propostas. O universo mu-

sical é sem dúvida ocidental, mas muitos dos seus pressupostos “não são 

prerrogativas do método, mas da cultura japonesa.” (Fonterrada, 2008, p. 

176).   

	
58 Mark O'Connor (1961) Violinista, compositor e professor americano.  
59 Críticas presentes no seu blog http://markoconnorblog.blogspot.	
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Ao continuar o nosso percurso, encontramos um novo obstáculo: 

a dificuldade de percebermos de que forma Shinichi Suzuki, (e os seus 

seguidores), apesar de invocar a improvisação para o seio da sua meto-

dologia, a coloca ao serviço da comunidade educativa.  

De facto, e como já expresso, não encontramos nenhuma referên-

cia direta de Suzuki relacionada com a improvisação, ou com a sua prá-

tica musical enquanto improvisador, o que o distingue claramente, dos 

autores anteriormente citados, todos eles improvisadores. Este poderá 

ser um dos motivos pelo qual esta forma musical não é visada no seu 

pensamento.  

 A única referência em relação à improvisação e ao seu potencial 

uso no ensino, encontramos no livro, Narture by love (Suzuki, 1983), 

quando relata um episódio em casa de Einstein, um jantar, com a pre-

sença do compositor Walter Kaufmann. Nessa noite Suzuki assistiu a uma 

série de improvisações, realizadas pelo compositor, sobre um tema pro-

posto ao piano por Einstein. Suzuki terá ficado impressionado com a ca-

pacidade de improvisar e com o talento do jovem compositor, e refere que 

essa capacidade deveria ser desenvolvida nos alunos. 

 

“Whether Kaufmann’s amazing skill at improvising would 

lead to his becoming a great composer or not is beside the point. 

I was deeply impressed by is talent, and it struck me that this 

kind of skill could be developed. What a delight it would be!”      

 (Suzuki, 1983, p. 79)   

 

Da análise do livro Suzuki Violin School vol.1 (1978), não nos pa-

rece difícil imaginar uma espécie de introdução à improvisação a partir 
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das sugestões expressas sobre o ato de variar, não nos parece difícil de 

imaginar, que uma metodologia que coloca em posição destaque o ou-

vido, o tocar de ouvido, de alguma forma, ainda que sub-reptícia, abra a 

porta à improvisação.  
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(Suzuki, 1978, p. 14, 15) 

 

Tudo fica ainda mais claro se observarmos os resultados/produtos 

musicais – concertos coletivos de dezenas ou centenas de crianças – 

provindos deste trabalho pedagógico. São representações musicais cujo 

repertório favorece o óbvio mundo clássico da música ocidental, onde a 

improvisação, aqui e ali, é exposta como uma atividade secundária e não 

estruturante. Fica-nos a sensação de que esta existe apenas enquanto 

matéria sujeita a uma subordinação técnica, pedagógica e estética. 

Seguimos o nosso périplo analisando as propostas de George Self, 

professor e compositor inglês, crítico de um sistema de ensino focado na 

música do passado, Murray Schafer, compositor canadiano e pioneiro das 

paisagens sonoras, e de John Paynter a oferecerem-nos espaço de diá-

logo e de coabitação com a improvisação. 

 

 

 

 

 

 



8-186	

 

George Self 

 

George Self foi um compositor e um educador inglês muito com-

prometido com a ensino da música e com a integração do que se conven-

cionou chamar música de vanguarda,60 no ensino musical. Foi crítico de 

um modelo de ensino da música que considerava focado no passado, 

cujo objetivo, era (talvez ainda seja assim) desenvolver as competências 

técnicas dos alunos - que se refletem do domínio de um instrumento mu-

sical ou da voz - e na capacidade de interpretar partituras de forma com-

petente. ” Since the begining of this century, musical educators have been 

insistent upon basing training on music of the past”. (Self, 1976, p. 2) 

Estabelecer uma ligação entre a música contemporânea e a mú-

sica da sala de aula, foi uma das principais motivações para o autor de-

senvolver uma proposta para o ensino da música. 

 

“Meanwhile, in the plastic arts and science, pupils are learning to 

recognize and use the language of their own time. Musical education 

seems to lag far behind, and the aim of this book is to form a link between 

contemporary music and instrumental music in the classroom.” 

(Self, 1976, p.2) 

 

	
60 Regra geral a música pós segunda grande guerra.  
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Outra das propostas inovadoras de George Self foi a criação de um 

sistema de notação gráfica, que visa integrar diferentes atividades musi-

cais da sala de aula e oferecer aos alunos a possibilidade de explorar e 

experimentar novas sonoridades, ritmos, e liberdade para improvisar. Self 

desenvolve anima uma nova classificação dos instrumentos musicais:  

 

“With the limited time available for music in the classroom the intro-

duction of a new notation needs some explanation […] the simplified no-

tation has many advantages, enabling children to venture a range of 

sounds and rhythm with considerable freedom to improvise” 

 (Self, 1976, p.2) 

 

Á semelhança de Orff, também Self no seu trabalho com os alunos 

utiliza uma grande variedade de instrumentos musicais, principalmente 

instrumentos de percussão de altura determinada e indeterminada, e ins-

trumentos artesanais criados pelos próprios alunos.  

A base do trabalho com os alunos está na exploração sonora dos 

meios de produção musical que estes têm ao seu dispor, e em atividades 

musicais não convencionais, que de acordo com o autor são mais ade-

quadas ao trabalho na sala de aula. Será interessante recordar que Ge-

orge Self era professor do ensino regular.  

A classificação de instrumentos que Self desenvolveu é ela própria 

também distinta. Classifica os instrumentos pelo tipo de som que produ-

zem e não pelo timbre, ou formas de produção sonora. Organiza assim 

os instrumentos em três famílias: 

• Instrumentos que produzem sons curtos 
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• Instrumentos que produzem sons que se extinguem de 

forma gradual 

• Instrumentos que produzem sons sustentados 

 

 

(Fonterrada, 2008, p.182) 

 

A notação musical convencional apresentava um problema para 

George Self, pois não respondia ao trabalho que pretendia desenvolver 

com os seus alunos nas aulas. Para responder a esta questão o autor 

desenvolveu uma forma alternativa de notação. Uma forma de escrita mu-

sical mais simples e mais próxima das sonoridades e estruturas que pre-

tendia trabalhar nas aulas. 

 É uma notação musical muito simples e fácil de aprender e que de 

alguma forma traduz visualmente o modo como o som se manifesta.  
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(Fonterrada, 2008, p.182) 

 

Ao analisar o pensamento deste compositor, não podemos deixar 

de refletir e estabelecer paralelos com a realidade contemporânea do en-

sino musical, e desta forma testemunhar que as críticas aqui apontadas 

ainda se refletem na atualidade. O ensino da música continua centrado 

no desenvolvimento das capacidades técnicas e de leitura dos alunos, 

habilitando-os a ler e interpretar da melhor forma possível a música do 

passado.  

A criação musical, com especial relevo na improvisação, continua 

na margem de um ensino, particularmente nos seus graus intermédios, e 

a escola ainda mostra alguma resistência à presença de música que não 

se orienta pelos cânones da música da clássica ocidental. Com esta afir-

mação, não estamos a desvalorizar a música do passado, ou a afirmar 

que esta não tem lugar na escola, bem pelo contrário, somos conscientes 

da sua importância, artística, cultural e pedagógica. Enquanto professo-

res e pedagogos, reconhecemos a vital importância de todo o reportório 
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musical criado pelos mais extraordinários compositores do passado. Es-

tamos apenas a referir que os problemas com que George Self se deba-

teu nos anos sessenta do século passado ainda hoje estão presentes no 

ensino da música, e estamos também a reforçar, do nosso ponto de vista, 

a urgência (além da improvisação) da presença das linguagens contem-

porâneas na formação de futuros músicos e professores de música.  

Exemplo de peças para trabalhar nas aulas: 

 

 

               (Self, 1967, p.24) 
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(Self, 1967, p.4) 

 

George Self utiliza os símbolos convencionais de dinâmica f (forte) 

e p (piano). Sugere que se evitem os símbolos mf, (mezzo-forte), princi-

palmente na iniciação musical, “em que é mais importante conseguir efei-

tos extremos que exigem intencionalidade, do que sons médios, que po-

dem ser produzidos sem qualquer empenho especial por parte do aluno.” 

(Fonterrada, 2008, p. 184). 
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Murray Schafer 

 

“Muito frequentemente, ensinar é responder a questões 

que ninguém faz.” 

 (Schafer,1992, p.282) 

 

Raymond Murray Schafer nasceu em Sarnia, Ontário no Canadá, 

em 1933. Em 1952 entrou na universidade de Toronto, onde estudou pi-

ano, composição e musicologia. Aí contactou com Herbert Marshall 

McLuhan, filosofo, educador, intelectual, e teórico da comunicação (co-

nhecido por ter visionado a internet quase trinta anos antes da sua apari-

ção), cujas ideias exerceram grande influência no seu pensamento.  

Não terminou os estudos na universidade, preferindo estudar de 

forma autodidata, literatura, línguas e filosofia. Na Áustria estudou música 

antiga alemã, e em Inglaterra compositores contemporâneos. De re-

gresso ao Canadá, organizou ciclos de concertos, e inicia o trabalho como 

professor na Simon Frasier University.  

O ensino da música foi um tópico significativo na carreira de Scha-

fer, com várias publicações sobre esta temática: Ear Cleaning, (1967); 

The New Soundscape, (1968); The Composer in the Classroom, (1969); 

When Words Sing, (1970); Rhinoceros in the Classroom, (1984); A Sound 

Education, (1992) são alguns exemplos. 

O que Schafer nos propõe é digno de registo e cujo tom é medido 

pela maneira curiosa como Keith Bissel descreve na introdução do Livro 
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Ear Clening, (1967) qual é o denominador comum ao que pode ser uma 

aula, ou um encontro educativo.  

 

 “His technique in the classroom, as observed by the writer, 

is refreshingly unorthodox. It is flexible, socratic and deceptively 

improvisatory […], The common denominator of all lessons is ac-

tive participation through free discussion, experimentation, im-

provisation and objective analysis of the elements of music. No 

conclusion is accepted until thoroughly tested in the crucible of 

personal experience.”  

 (Bissel, in Schafer,1967, p.1.). 

 

Schafer, afinando pelo mesmo diapasão dos autores já citados, 

também defende que a prática musical é fundamental para o ensino da 

música. 

 “As a practicing musician I have come to realize that one learns 

about sound only by making sound, about music only by making mu-

sic.[…]. An actual contact with musical sounds is made and this is more 

vital than the most gluttonous listening program imaginable. Improvisatory 

and creative abilities – atrophied through years of disuse – are also redis-

covered, and the student learns something very practical about the size 

and shape of things musical.” 

(Schafer, 1967, p. 1)   

 

Como síntese, ou resumo do seu pensamento pedagógico perece-

nos pertinente, transcrever as máximas aos educadores.  
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Schafer escreveu estas máximas no seu ensaio O Rinoceronte na 

sala de aula, (1992), “Para estar sempre em forma, escrevi e mantenho 

na minha mesa de trabalho, bem ao alcance, as seguintes máximas aos 

educadores.” (Schafer, 1992, p. 277). 
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Máximas aos educadores 

 

1. O primeiro passo prático, em qualquer re-

forma educacional, é dar o primeiro passo prático. 

 

2. Na educação, fracassos são mais importantes 

que sucessos. Nada mais triste que uma história de su-

cessos. 

 

3. Ensinar no limite do risco. 

 

4. Não há mais professores. Apenas uma comu-

nidade de aprendizes. 

 

5. Não planeje uma filosofia de educação para 

os outros. Planeje uma para você mesmo. Alguns ou-

tros podem desejar compartilhá-la com você. 

 

6. Para uma criança de cinco anos, arte é vida e 

vida é arte. Para uma de seis, vida é vida e arte é arte. 

O primeiro ano escolar é um divisor de águas na histó-

ria da criança: um trauma. 

 

7. A proposta antiga: o professor tem a informa-

ção; o aluno tem a cabeça vazia. Objectivo do profes-

sor: empurrar a informação para dentro da cabeça va-

zia do aluno. Observações: no início, o professor é um 

bobo; no final, o aluno também. 
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8. Ao contrário, uma aula deve ser uma hora de 

mil descobertas. Para que isso aconteça, professor e 

aluno devem em primeiro lugar descobrir-se um ao ou-

tro. 

 

9. Porque são os professores os únicos que não 

se matriculam nos seus próprios cursos? 

 

10. Ensinar sempre provisoriamente: Deus 

sabe com certeza.  

(Schafer, 1992, p. 277) 
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Nestas máximas é possível observar que a prática antecede a te-

oria, a música faz-se fazendo. O erro e o risco são potenciadores da cri-

ação e de uma prática pedagógica reflexiva, que visa descobrir o poten-

cial criativo dos alunos. É neste exercício que a improvisação se destaca 

como atividade criativa, como forma musical e como atividade geradora 

de material rítmico e melódico.   

Na proposta pedagógica de Schafer a criatividade assume o papel 

de protagonista; “O principal objectivo do meu trabalho tem sido o fazer 

musical criativo” (Schafer, 1992, p. 280), a improvisação e a exploração 

são atividades essenciais para a concretização deste objetivo.   

Numa aula organizada de acordo com a metodologia proposta por 

Schafer a improvisação e a composição são atividades geradoras de ma-

terial musical, tornando a aula num espaço aberto entre o determinado e 

o não determinado, focando-se em particular no que foi realizado/tocado 

e não necessariamente no que foi escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8-198	

 

John Paynter 

 

“For all musicians there is a continuing cycle of Improvi-

sation, composition/Improvisation, rehearsal and performance 

with each element feeding back others. The ability to “hear music 

in your head” comes only from involvement from all points of that 

cycle.” 

(Paynter, 1992, p. 92)  

 

“Do not, however, overlook the value of improvisation – 

both as an art-form worth cultivating for its own sake and also as 

a training ground for composition (e.g. listening and imitating; lis-

tening and responding; channeling ideas and shaping their de-

velopment musically). All compositions begins with some form of 

improvisation, even if it is a silent process in the head.” 

(Paynter,1992, p. 28) 
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John Paynter, nasceu na Inglaterra em 1931, foi professor, diretor 

do departamento de Música University of York, compositor, filósofo, 

(doutorado em filosofia) e membro da Royal Society or Arts. 

Além das considerações com o ensino da música, o afastamento 

entre a produção musical contemporânea e o público foi também uma 

preocupação de Paynter enquanto compositor.  

  Estas inquietações, do artista-compositor projetaram-se no com-

positor-educador (Frega, 1994), e conduziram Paynter à criação de uma 

proposta pedagógica para o ensino da música. 

Á época, e aqui estamos a reportar-nos à época de vida de Payn-

ter, e apesar da atenção que lhe foi devotada por diferentes autores e 

compositores. – Dalcroze, Kodály, Orff, Schafer, – a criação musical na 

sala de aula, era o parente pobre da educação musical, o que não é muito 

diferente na atualidade. O ensino da música estava essencialmente cen-

trado no desenvolvimento das competências performativas, instrumentais 

ou vocais, da teoria, e da história da música.  

Foi nos primeiros anos da sua carreira que Paynter se confrontou 

com esta realidade. A prática musical nas salas de aula, regra geral, con-

sistia na interpretação, a partir de partituras ou instruções precisas dadas 

pelos professores, de peças em grande grupo na flauta de bisel. Confron-

tado com esta situação, Paynter propôs-se desenvolver uma nova abor-

dagem que coloca a criatividade no tutano da educação musical.  

Pelo que já aqui foi exposto, oferecer um lugar de destaque à cria-

tividade é um refrão poderoso e recorrente de todos os autores referidos 

neste trabalho, mesmo naqueles onde seria menos expectável. Propor a 

criatividade e a criação musical como o centro do ensino da música não 

é propriamente inovador.  
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Não queremos com esta observação diminuir a relevância do tra-

balho e pensamento de Paynter, bem pelo contrário, reconhecemos cla-

ramente o seu mérito como professor e pedagogo musical. O seu contri-

buto, do qual nos aproximamos, para o desenvolvimento do ensino da 

música, foi (e ainda é) muito significativo, mantendo-se ainda hoje perti-

nente, nomeadamente em relação à temática que motiva este nosso tra-

balho.  

O que queremos destacar como paradoxal, é o facto de todos os 

grandes pedagogos musicais destacarem a criatividade e a improvisação, 

em particular, como uma atividade essencial, e esta, ainda hoje, continuar 

a ser o parente pobre do ensino da música.  

Também não nos oferecem dúvidas o papel e a relevância da im-

provisação na abordagem desenvolvida por John Paynter. Muitas ideias 

e propostas de trabalho estão vertidas em textos do autor sobre educação 

musical, nomeadamente, nos livros Hear and Now, 1972, e Sound & 

Structure 1992. Neste livro (Sound & Structure)  o autor propõe um con-

junto de 16 aulas a que chama projetos. Em todos estes projetos, a im-

provisação e a composição são tarefas essenciais e fazem parte do tra-

balho a ser desenvolvido pelos alunos, a primeira quase sempre como o 

ponto de partida, a génese dos trabalhos a realizar pelos, e com os alu-

nos. 

 A improvisação é a força geradora de material musical, das ideias 

que depois são trabalhadas, de forma sistemática até que a composição 

reflita as ideias musicais do músico. 
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(Paynter, 1992, p. 126) 

 

 

(Paynter, 1992, p. 142) 

 



8-202	

 

(Paynter, 1992, p. 157) 

 

Uma questão, já abordada a propósito de outros autores, na qual 

Paynter é bastante assertivo, está relacionada com o conceito de método, 

melhor dizendo, com a ideia de considerar o seu trabalho um método para 

o ensino da música. A ideia de adotar um método, aplicando-o à risca, irá 

resultar sempre num ensino mecânico, que não tem em conta o contexto, 

a realidade e os alunos com quem se trabalha. É sempre possível e de-

sejável estudar os grandes mestres, observá-los e até adotar algumas 

ideias, mas a última decisão, a forma como vamos trabalhar cabe sempre 

a nós, aos professores. Enquadrar o que aprendemos na nossa realidade, 

promovendo um ensino aberto e criativo. 

Para Paynter, a composição, a criatividade e a música contempo-

rânea são atividades essenciais para a educação musical. Uma trindade 

que o autor defende como a base para o desenvolvimento musical dos 

alunos. Argumenta a favor da criatividade afirmando que a música é uma 

arte criativa em todas as suas manifestações, composição (criação e im-

provisação), execução (performance) e audição, e é na música contem-

porânea que encontra o sustento para o desenvolvimento das suas ideias.  
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Edwin Gordon 

 

“Improvisation is the essence, the sum and substance, of music.” 

Edwin Gordon  

 

Edwin Gordon foi um reputado investigador, professor, autor e edi-

tor. O seu trabalho no âmbito da psicologia e a sua contribuição no domí-

nio da pedagogia musical são internacionalmente reconhecidos como ex-

tremamente relevantes. 

Antes de se dedicar à investigação Gordon estudou contrabaixo na 

Eastman School of Music e tocou com o famoso baterista Gene Krupa. 

Foi também palestrante realizando seminários em vários países, nomea-

damente em Portugal, e como já mencionado, autor de várias publicações 

dedicadas às temáticas relacionadas com a aprendizagem e pedagogia 

musical: Learning Sequences In Music: A Contemporary Music Learning 

Theory, (1988); A Music Learning Theory for Newborn and Young 

Children, (1990); A Music Learning Theory for Newborn and Young 

Children, (1990);  Jump Right in: The Music Curriculum (2000).  

A improvisação é um elemento fundamental na proposta pedagó-

gica de Gordon, partilhando o palco educativo com a criatividade, com 

quem estabelece um processo de parceria, um continuum (Gordon, 

2000). São arias as publicações dedicatees exclusivamente a esta prática 

musical: Improvisation In The Music Classroom, (2003); Harmonic Im-
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provisation for Adult Musicians, (2005); Harmonic Improvisation Readi-

ness Record/Rhythm Improv Readiness Record - 100 Harmonic Answer 

Sheets - Grades 3 through music graduate school, (2005).  

Parece-nos que no caso dos últimos autores mencionados, George 

Self, Raimund Murray Schafer, John Paynter e Edwin Gordon encontra-

mos a expectativa de fazer da improvisação um acontecimento. Afigu-

rasse-nos evidente que percorrem uma cartografia distinta das anteriores 

e, sem as fraturarem, propõem uma espécie de desconstrução do já pen-

sado. Talvez seja essa desconstrução, essa inquietação, esse pouco jeito 

que dão à normalização, que no caso de Self, Schafer e Paynter os torna 

tão pouco atrativos e tão pouco disseminados. Esta suspeita surgiu ao 

ler, quer Ear Cleaning de Schafer, quer Hear and Now e Sound and Struc-

ture de Paynter. No caso de Gordon, a sua presença, embora mais evi-

dente que os autores citados anteriormente, não é digna da relevância do 

seu trabalho.   

Continuando o nosso trabalho, que esmiúça a presença da impro-

visação e os modos de estar perante o mundo da educação musical e, 

por óbvia necessidade de perspetivar o universo português, observamos 

agora dois pedagogos que, nas últimas décadas, muito trabalho coloca-

ram no corpo e no pensamento dos educadores e professores portugue-

ses: Pierre Van Hauwe, de quem o investigador foi aluno, e Jos Wuytack, 

com quem o investigador realizou diversos cursos de pedagogia musical.  

Estes autores, que trabalharam (no caso de Wuytack ainda a tra-

balhar), com regularidade em Portugal nas últimas quatro décadas, de-

ram vigor às práticas coletivas da música para crianças bastando para 

isso observar a miríade de orquestras escolares espalhadas pelo país in-

teiro, e examinar a inclusão das práticas de música de conjunto nos cur-

rículos nacionais. 
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Ao oferecer uma panóplia gigantesca de repertório usando sempre 

princípios de trabalho muito relacionados com o conceito de música ele-

mentar, princípio este caro a Carl Orff, e imprimindo em todos os educa-

dores uma máxima de pensamento e de trabalho próxima de John Dewey 

sintetizada no learning by doing, promoveram mudanças significativas no 

universo da educação musical no contexto curricular português.  

Estes autores afirmam a importância capital da improvisação – 

basta olhar os princípios do método Orff/Wuytack e para o Spielen mit 

musik de Van Hauwe - como ato genuíno de dar voz e vez às crianças, 

oferecendo-lhes tempo de antena suficiente para poderem expressar a 

sua criatividade no seio dos seus grupos de trabalho. 

Acresce a este legado o facto do seu olhar ético e estético piscar 

o olho a todas as músicas, e de todo este seu pensamento pedagógico 

estar atravessado pela ideia de música para todos, ideia esta claramente 

disposta a desalojar a hegemonia de um ensino formal, pouco condes-

cendente com o informe, o irregular, o imprevisível e o singular. Talvez o 

seu pecado maior seja o de terem imaginado a improvisação como um 

meio, e não como um fim em si mesmo, e o de conceberem o seu trabalho 

face às músicas do mundo numa perspetiva, digamos assim, euro e et-

nocêntrica, mas, apesar de tudo, ainda está por fazer o balanço desta 

gigantesca ação de trabalho pedagógico realizado entre nós. Talvez uma 

tarefa a realizar no futuro.  
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Com o nosso pensamento apoiado nas leituras realizadas e no 

conceito de improvisação, verificamos que este está de facto, presente 

no pensamento dos autores anteriormente citados, ainda que a sua pre-

sença se encontre no âmbito de uma gramática e sintaxe pré́-estabele-

cida, talvez com a exceção de Self, Paynter e Schafer. 

Sendo assim, parece-nos pertinente destacar que:  

i) Orff promove liberdades inusitadas quando nos diz que improvi-

sation is the starting point for elemental music making. (Orff, 1976, p.22); 

ii) as atividades propostas por Willems preveem e permitem às cri-

anças improvisarem; 

iii) as escalas pentatónicas usadas por Kodály facultam às crianças 

idiomas propícios à improvisação; 

iv) Suzuki inspira a realização de exercícios instrumentais próxi-

mos daquilo que é tido por introdução à improvisação, mas, ao fazer des-

tacar o bom que será se permitir o enriquecimento da memória musical 

dos alunos, desativa dessa forma a “pura” competência improvisacional; 

v) Gordon relaciona improvisação com o conceito de audiação (ca-

pacidade de compreender a música não estando na sua presença), inci-

tando os educadores quando numa conversa com Mary Ellen Pinzini (Mu-

sicstaff.com 1998), afirma My best recommendation to music teachers of 

the next century is to improvise, improvise, improvise! 

vi) Van Hauwe e Wuytack propõem a improvisação coletiva como 

processo de inclusão, num verdadeiro exercício democrático e contem-

porâneo de abordar o conceito de música para todos deixando claro que 

a criatividade deve acontecer mesmo quando provoca desalinhamentos 

e tensões; 
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vii) Self, Paynter e Schafer alertam que improvisation and creative 

abilities, atrophied through years of disuse, are also rediscovered 

(Schafer, 1967, intro.). 

Aproximando-nos ainda mais das intenções dos diferentes autores 

trabalhados, colocamos em evidência particularidades dos seus discur-

sos em torno do conceito de improvisação, para melhor os conhecermos 

e deles retiramos informação relevante.  
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Começam assim a esboçar-se duas ideias muito claras.  

1) Os autores referenciados, consideram a improvisação como 

uma atividade regular nas suas propostas pedagógicas,  

2) torna-se clara a assunção de uma conceção utilitarista do con-

ceito de improvisação, colocando esta sempre ao serviço de algo e nunca 

como um fim em si mesmo.  

E, se juntar-mos ao afastamento da improvisação, a ausência sis-

temática do acaso e da indeterminação, com a exceção de Self, Schafer 

e Paynter nos métodos atrás revistos, podemos adivinhar mais facilmente 

o incómodo que estes colocariam, ao exigirem que manifestassem nos 

seus propósitos a vontade de não poderem apenas fabricar perfis de alu-

nos de acordo com a norma e em conformidade com o estabelecido. Ima-

ginamos as dificuldades que estes conceitos musicais colocariam a uma 

escola assente num “humanismo que propõe uma norma de humanidade, 

uma norma do que significa ser humano, e, ao fazê-lo, exclui aqueles que 

não vivem ou são incapazes de viver de acordo com essa norma” (Biesta, 

2017, p. 143).  

É paradoxal que num tempo em que uma das palavras mais escu-

tadas no universo do ensino; Inclusão, e uma das ideias mais vinculada 

seja a da escola inclusiva, atividades que promovem essa inclusão, como 

é o caso da improvisação, ainda vivam na margem da escola. 

Fechando o nosso encontro com estes autores não podemos dei-

xar de considerar a relevância e originalidade do seu trabalho e das suas 

propostas – e, por isso mesmo de podermos a partir destas construir um 

pensamento crítico fundado numa racionalidade aberta, disposta a ver as 

crianças, os alunos e os homens como um aberto. Sobretudo porque, 
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como pudemos constatar na maioria das ideias atrás apresentadas, a im-

provisação expressa no pensamento destes autores, raras vezes é maté-

ria nuclear do esforço empreendido por todos aqueles que vivem nas co-

munidades escolares.  

Esta ausência foi muito clara, aquando de conversas tidas no âm-

bito deste trabalho com professores dos conservatórios do Porto, Bra-

gança e Academia Musical de Faro, em pequenas entrevistas realizadas 

por email a um conjunto de professores de diferentes estéticas musicais 

e graus de ensino, bem como em duas apresentações realizadas na Es-

cola Superior de Educação do Porto - 19 de novembro de 201661 e 13 de 

Outubro de 2018.62  

Nestes encontros, alguns professores (poucos) afirmam utilizar a 

improvisação nas suas aulas, mas não receberam nenhum treino especí-

fico na sua formação para tal, o que confirma o facto da improvisação não 

ser trabalhada na formação de professores, do nosso ponto de vista um 

dos principais motivos do seu afastamento. Outros afirmam que não re-

correm à improvisação de todo, apontando como motivos para tal, a já 

referida falta de preparação e um currículo que se revela muito extenso. 

Em relação ao acaso e à indeterminação todos os professores confirma-

ram a ausência estruturante destes conceitos, bem como, e mais uma 

vez, a impreparação para trabalhar os mesmos nas aulas. Fica claro a 

necessidade de uma profunda reflexão na formação de professores sobre 

a ausência sistemática destas matérias. O imprevisto também faz parte 

da educação, não é possível prever e prescrever tudo. O pensamento 

	
61 Encontro 30 Anos de Formação em Educação Musical na ESE – Politécnico do Porto. 
62 CIPEM – 20 anos de investigação e prática	
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pedagógico e o pensamento crítico nas escolas, não devem ficar reduzi-

dos à reflexão e organização dos meios mais adequados para atingir obje-

tivos pré-determinados (Novoa, 2002).  

 Não podemos afirmar contudo, que o número de docentes com 

quem conversamos relativamente a estes conceitos, seja representativo 

do panorama do ensino da música em Portugal, nem é isso que se pre-

tende. É no entanto legítimo pensar que existe uma lacuna no ensino da 

música, um ensino onde os conceitos supracitados, apesar de previstos 

nos documentos normativos, continuam a ter uma presença débil. Mais, 

ao refletirmos sobre estes documentos acabamos por os ver pouco críti-

cos e raramente capazes do distanciamento necessário, para uma refle-

xão sobre as singularidades que habitam o universo das artes em con-

texto educativo. 

Deste modo estes documentos poderiam constituir-se como um 

alerta, criticando as narrativas salvíficas – artes enquanto fator de equilí-

brio e correção social – com que o discurso político brinda as artes e de-

veriam afastar-se da hierarquização – problema este ainda maior – dos 

espaços e tempos educativos que assim se nos expõem pelos rankings 

avaliativos, refletidos em competências e postulados em metas desassos-

segadoras. Sem querer, estão reféns de um espírito que busca obceca-

damente normatividades, esse inferno do igual (Han, 2014). 

No entanto, se nos posicionar-mos face ao trabalho – tema esse 

que daria um outro labor - desenvolvido pelas escolas portuguesas de 

formação de formadores, pelos centros de investigação, i.e., CIPEM 

(Centro de Investigação em Psicologia da Música sediado no Porto), pe-

las escolas profissionais, academias, conservatórios, associações profis-

sionais ligadas à educação e à música, i.e., APEM (Associação Portu-

guesa de Educação Musical sediada em Lisboa), podemos constatar que 

algo tem vindo a ser feito para minorar esse vazio existencial.  
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De regresso à nossa reflexão, não nos resta outra coisa que não 

seja registar a desilusão que constitui a oportunidade historicamente per-

dida de não ver refletido o trabalho destes obreiros, a fazerem uso sério, 

mas normativo da improvisação na escola, por esta ser amiúde gover-

nada por discursos dentro da caixa, e alinhada com a governação dos 

percursos educativos ainda enraizados no pensamento idealizado pelo 

século da luzes. 

É assim que a improvisação o acaso e a indeterminação vivem. Na 

esperança de poder cumprir a sua tarefa, de poder participar ativamente 

no trabalho da sala de aula. Pois certos ficamos de que, quanto mais fa-

lamos desta manifestação: a improvisação enquanto possibilidade de 

descobrir e inventar outros relacionamentos com objetos, ideias ou idio-

mas; mais nos aproximamos de um desígnio por ela promovido - destacar 

o aberto que nos habita. (Azevedo e Leite, 2017) 

Percebemos então que a escola, uma escola que prevê e pres-

creve, assente em pilares reguladores, cuidadosamente organizados 

para gerarem um produto não pode ficar indiferente, pode e deve encon-

trar na música, nas atividades artísticas um “fator de desativação dos re-

feridos dispositivos de controlo (metas, currículos, perfis, etc.) e, como tal, 

reagir contra a náusea e a rotina a que têm vindo a ser sujeitos”. (Azevedo 

e Leite, 2017, p. 21) 
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9 A Improvisação na escola e nas comunida-

des (improvisação e política social?) 

 

“No concibo una educación musical y mucho menos una iniciación musi-

cal sin libre expresión. ¿Por qué tendría que ser la música diferente a 

otras artes, a otros lenguajes? […] Si solamente le enseñáramos a recitar 

o a transcribir de memoria poesías, relatos, obras literarias, no podría de-

sarrollarse y ni siquiera entender el significado de lo que está diciendo. Si 

solamente lo preparáramos técnicamente para copiar con fidelidad y cui-

dado dibujos, pinturas y esculturas famosas desvirtuaríamos el sentido de 

su infancia y con ello partes esenciales de su vida futura. ¿Por qué olvidar 

entonces que la música también le pertenece y que con ella puede jugar, 

decir, enviar «cartas» y mensajes personales?” 

(Gainza 1983, p.7) 
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Ensinar improvisação? 

 

 - A improvisação é uma atividade musical que pode ser trabalhada 

nas aulas? 

- Será uma prática musical, que pode ser “learned but not taught,”? 

(Campbell, 2009) 

- O que acontece à improvisação quando é institucionalizada? 

Perde as idiossincrasias que lhe conferem o seu poder criativo e crítico? 

Estas são algumas das questões que percorrem todo este traba-

lho. 

Como já foi referido, uma resposta à questão: é possível ensinar 

improvisação? Não é simples e não pode ser dissociada, entre outras 

considerações, do conceito e da relação que os professores estabelecem 

com a improvisação, que não é apenas uma forma de criar música, não 

é exclusiva desta ou daquela estética musical, é sim a força criativa que 

está por trás da grande maioria da produção musical. “It’s [practiced] eve-

rywhere in the most complex musical designs and in the earliest attempts 

at music making.” (Bailey, 1992). 

 Se perguntarmos a um professor de jazz ou a um professor Orff, 

se a improvisação se ensina, a resposta é óbvia: Sim. Mas se a questão 

for colocada a um professor de formação clássica, é muito provável que 

a resposta seja negativa. No território do ensino formal clássico a impro-

visação ainda é um tema desconfortável para a grande maioria dos pro-

fessores de música, que não reconhecem, por falta de formação e ou in-

formação, nesta atividade musical nenhuma relevância pedagógica signi-

ficativa para a incluir nas suas salas de aula. Ora, e como já destacado, 
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a ausência estrutural da improvisação na formação de professores de mú-

sica, é um fator decisivo para o seu afastamento. Não tendo qualquer 

formação, trabalho ou contacto prévio com improvisação, perece-nos 

claro que muitos professores considerem um grande desafio a inclusão 

da improvisação nas suas aulas. É compreensível a dificuldade que sin-

tam em ensinar conceitos e competências com as quais não tiveram qual-

quer contacto, ou, o que se poderá revelar ainda pior, se as experiências 

em que participaram se tenham revelado frustrantes ou negativas.  

A improvisação coloca na escola a incerteza, é um agitador, uma 

pedagogia do desconforto - da desobediência, diria Atkinson (2014), 

perturba as rotinas, práticas, hábitos, hierarquias e preconceitos que se 

instalam confortavelmente nas escolas e que não se sujeitam à reflexão 

crítica. Destabiliza métodos antigos e modernos, instiga nos alunos a 

capacidade e a vontade de desenvolver o pensamento crítico, a criativi-

dade, a empatia e a justiça.  

Porque dissemos justiça? 

Porque na improvisação todos têm voz, e todas as vozes são es-

cutadas com atenção. Perante ideologias cívicas e académicas, que te-

mem a diferença e promovem a uniformidade, a improvisação revela-nos 

a riqueza da diversidade. O poder da música improvisada está na possi-

bilidade de nos revelar novos horizontes do que é criativamente possível, 

e desta forma dar vez e voz a um direito fundamental de livre expressão 

e de reflexão sobre a condição humana. É uma pedagogia que tem como 

pilar o diálogo crítico, na qual alunos e professores são coprodutores de 

conhecimento.  
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"The unpredictable creativity of improvisation that can forge new 

relationships among different sounds in music serves as an alternative 

academy teaching people way of envisioning and enacting new relation-

ships among different people.” 

 (Small, 1998, p. 63). 

 

Na sua génese, a improvisação tem uma profunda relação com as 

comunidades (raças e etnias), e as pessoas mais oprimidas e desfavore-

cidas,63 foi (ainda é) em muitos casos uma forma de expressão, por vezes 

a única possível, para estes mesmos grupos e pessoas.  

A improvisação desenvolveu-se em terrenos hostis e ambientes 

opressivos, e aí foi e continua a ser uma forma de resistência à opressão: 

[Improvisação] is at its heart a democratic, and emancipatory practice, and 

that securing rights of all sorts requires people to hone their capacities to 

act in the world, capacities that flow from improvisation (Fischlin, Heble e 

Lipsitz, 2013).  

	
63 A história da população negra de New Orleans e do nascimento do jazz são um exemplo claro 

desta relação. Ainda durante os tempos de escravatura nos Estados Unidos, entre 1800 e 1835, 

os escravos juntavam-se em Congo Square, aos domingos, o seu dia de folga, para canções e 
danças acompanhados por instrumentos de percussão e sopro. A tradição da Second Line nas 

marchas de rua em New Orleans, é de alguma forma também uma expressão de improvisação. 

Os Second Liners, que eram na sua maioria o público, além de acompanhar as marchas com os 
passos de dança tradicionais, também improvisavam novos passos e movimentos. 

Malcolm X, pouco antes da sua morte em 1965, apelou aos seus seguidores para emular as im-

provisações dos músicos de jazz. Afirmando que os musicos negros não precisavam de partituras 
para criar e tocar bem, libertos das partituras (da opressão) eles improvisavam criativamente ba-

seados nas suas experiências, desejos e imaginação.			
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É uma prática social, musical e ética fundamental para compreen-

der e promover formas de cocriação, sem a qual as relações que estabe-

lecemos uns com os outros seriam impraticáveis. É mais do que um con-

ceito artístico, mais do que a criação espontânea de melodias por músi-

cos, de coreografias por bailarinos, ou de palavras e gestos por atores. A 

improvisação na sua alma é a criação e o desenvolvimento do novo, do 

inesperado, de relações novas e cocriativas entre pessoas. Ao oferecer a 

possibilidade de descobrir novos territórios, mesmo nas circunstâncias 

mais desencorajantes, ensina-nos que há sempre novos caminhos a per-

correr, a ver para lá dos nossos limites e preconceitos. Requer uma ati-

tude de abertura e escuta para com o outro, assim como para a criação 

artística. 

Uma pedagogia que inclua a improvisação, requer que os alunos, 

(além da preparação e interpretação do reportório tradicional que traba-

lham e estudam) levem e trabalhem nas aulas a sua música, e que esta 

esteja sujeita à crítica por parte do professor e dos colegas. O aluno trans-

forma-se num autor, num participante ativo na construção do seu próprio 

conhecimento. Observa, reflete e questiona, o seu trabalho e o trabalho 

dos outros, que não é mais concebido como um conjunto de exercícios e 

ensaios para um futuro papel ou função a desempenhar, mas sim um 

conjunto de atividades das quais participa de forma ativa e criativa. 

Ao incluir a improvisação nas aulas, professores e alunos entram 

e abrem as portas ao novo, abraçam a possibilidade de construir novos 

territórios do ser e do imaginar. A improvisação oferece a possibilidade 

de criar futuros ainda não imaginados e descobrir novas soluções para 

problemas velhos. Apela a uma desterritorialização da sala de aula e a 

reconhecer a fluidez e o dinamismo intrínseco do conhecimento (Heble e 

Lawer, 2016). Desde logo a relação dos professores com alunos é dife-
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rente. Não é mais uma relação entre professor e o aluno, mas uma rela-

ção entre dois improvisadores, dois criadores que exploram novos territó-

rios, que refletem, interpretam e analisam a música que criam. Esta nova 

relação coloca em causa o modelo tradicional do professor que detém o 

conhecimento e do aluno que o recebe de forma passiva. A sala de aula 

passa a ser um espaço do cocriação, dito de outra forma, a aula não é 

mais concebida como um momento de transmissão de conhecimentos ou 

de informações, para ser concebida como um espaço de diálogo crítico 

entre professor e aluno. O professor não é mais aquele que ensina, mas 

sim aquele que - em diálogo com os alunos - também é ensinado, que por 

sua vez, (os alunos) quando estão a ser ensinados também ensinam. Pro-

fessores e alunos são corresponsáveis num processo em que todos 

aprendem.  

Quando aprendem a improvisar, ou quando trabalham com a im-

provisação, (aprender a improvisar é também um tema que provoca dis-

cussões acesas entre músicos e professor, Hickey, por exemplo, afirma 

que ensinar improvisação no sentido tradicional do termo, não é possível. 

Improvisar é uma disposição que deve ser encorajada, promovida e ori-

entada nas aulas), os aluno e os professores invertem, melhor dizendo, 

subvertem modelos hegemónicos do ser e do saber, transformam as au-

las em territórios de novas possibilidades, em vez de espaços de perpe-

tualidades, (até quando vamos ver alunos, na iniciação da aprendizagem 

de violino e a tocar o Tinkle Tinkle Little Star, por muito que seja do agrado 

de amigos e familiares), a sala de aula é nesse momento um espaço de 

criação e criatividade e não um espaço de contenção, no sentido em que 

muitas vezes a voz do aluno não é escutada.  

A perturbação (musical) que a improvisação coloca no ensino, 

abana não apenas as convenções e os preconceitos que se desenvolve-
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ram na aprendizagem e performance musical mas também os que se de-

senvolveram sobre a natureza da criação musical, e não conseguimos, 

paradoxalmente, conceber melhor local para explorar todo o potencial de 

uma pedagogia baseada na improvisação do que a escola.   

Quando improvisamos (professores e alunos, assim como outros 

performers) interiorizamos material musical, (conhecimento de base) de-

senvolvemos o nosso ouvido, adquirimos experiência, conhecimentos, 

destrezas, assim como manifestamos conhecimentos adquiridos. Relem-

bremos o conceito de Azzara, que nos diz que a improvisação é manifes-

tação de pensamento musical (Azzara, 1992). 

Além do desenvolvimento destas capacidades, estabelecemos 

uma relação profunda uns com os outros, sem a qual o ato de improvisar 

seria impraticável, a escuta atenta de todos os intervenientes, de todas 

as vozes é fundamental, desta forma, torna-se possível desenvolver uma 

ética de cocriação e de elevada empatia para com vozes alternativas. 

Existe uma responsabilidade partilhada entre performers e a música que 

criam, e estar atento às nossas escolhas musicais e aos seus efeitos nos 

outros performers e na música que está a ser criada é fundamental. Para 

Lewis (2000) a improvisação é uma pedagogia das relações, na qual es-

cutamos para saber onde estamos e onde estão os outros.  
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A notação musical 

 

Tendo em consideração que a notação não é um requerimento 

obrigatório, a improvisação coloca (mais) um problema complexo a um 

modelo de ensino que desenvolveu uma forte dependência do texto mu-

sical. Um paradigma no qual as aulas de instrumento e de música em 

conjunto (música de camara, combos e orquestra) se apoiam e desenvol-

vem (quase exclusivamente na leitura e na escrita musical), e as aulas de 

história quase sempre descrevem a música como uma evolução sequen-

cial de textos musicais e biografias dos grandes compositores. 

 Quando pensamos em obras musicais não como textos fixos, mas 

como o resultado de processos musicais improvisados, continuidades 

sempre em fluxo - uma continuidade que está sempre a construir-se 

(Heble e Laver, 2016), podemos desde logo imaginar, e seguindo o pen-

samento de Small64 que apela à reconceptualização da música como um 

	
64 Christopher Small na sua obra Musicking, 1998, coloca um vasto conjunto de questionamentos, 

desde logo sobre o conceito de música, afirmando, de forma catagórica, que Música não existe, 

que Música não é uma coisa, mas sim uma atividade, que é realizada pelas pessoas: There is no 
such thing as music. Music :js not a thing at all, but an activity, something that people do (p.2), 

continua Small afirmando que a aparente música, enquanto substantivo, é uma invenção, uma 

abstração da ação, cuja realidade desaparece assim que a examinamos de perto (p. 2): The ap-

parent thing “music”  is a figment, an abstraction of the action, whose reality vanishes as soon as 

we examine it at all closely (p.2).  Outra preposição que imaginamos bastante perturbadora para 

o universo musical, é sobre o conceito de performance (o foco do ensino musical), quando afirma 
que a performance, ou melhor dito, uma performance, não existe para que as obras musicais 

sejam apresentadas, antes pelo contrário, as obras musicais existem para que o performer tenha 

algo para interpretar, nenhuma performance poderá ser melhor do que a obra que está a ser exe-
cutada: The first is that musical performance plays no part in the creative process, being only the 

medium through which the isolated, self-contained work has to pass in order to reach its goal, the	
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processo vivido dependente das experiências do mundo real e dos seus 

participantes, performers e ouvintes, novas possibilidades de questiona-

mentos e reflexão critica, quer na teoria musical quer na historiografia.  

A improvisação enquanto atividade de grupo, ato social e político, 

desafina com rotinas e práticas pedagógicas, que se foram instalando 

com o surgimento dos primeiros conservatórios, do ensino individual65 e 

da procura quase obsessiva de talentos individuais. 

 

“These conservatories are largely a 19th – century inven-

tion, designed in an era obsessed with the child protégé, whose 

principal raison d’etre was the fostering of solo as well as rank-

in-file talent for the burgeoning orchestras and operas houses at 

the mainstay of European musical life a century ago.” 

(Bruno, 2006, p.27) 

 

A questão que se coloca é tentar perceber, refletir, por que razão na es-

cola de século XXI, os modelos de ensino da música ainda permanecem 

idênticos aos do século XIX? 

	
listener (p.5); no performance can possible be better than the work is being performed (p.6). Estas 
são apenas algumas das possibilidades de reflexão a que nos referíamos. 
65 Por volta de 1800 a musical clássica, e o interesse pela música clássica, principalmente nas 

cidades despertou um grande interesse. Até então era a burguesia e a igreja os grandes centros 
da criação e da performance musical. Com o desenvolvimento de uma classe média o interesse 

pela música orquestral e pela ópera, bem como a acessibilidade cresceu também. Novas orques-

tras e companhias de ópera surgiam nas cidades europeias. A música clássica tornou-se um novo 
negócio. A formação de músicos não acompanhava esta procura. Dentro deste contexto surgiram 

os primeiros conservatórios. Conservatório de Paris,1795, Milão, 1807, Nápoles, 1808, Praga, 

1811, Viena, 1817.  

	



9-223	

A improvisação coloca na escola processos de ensino, onde se 

aprendem as regras e as convenções através da performance e não atra-

vés da referência a normas musicais universais. Desconstruindo assim os 

diversos instrumentos reguladores, que ainda habitam as escolas. 

Não está aqui a ser sugerido alguma espécie de superioridade da 

improvisação em relação às demais atividades que concorrem para a for-

mação musical integral dos alunos, estamos apenas a defender e a afir-

mar que a improvisação oferece novas possibilidades de aprendizagem e 

conhecimento, promovendo uma aprendizagem musical holística. A im-

provisação não anula as demais atividades que concorrem para o desen-

volvimento da musicalidade dos alunos: o desenvolvimento técnico, a lei-

tura, a composição, a formação auditiva, a teoria. Bem pelo contrário, ali-

menta-se de todas estas atividades e é por sua vez alimento para elas.  

É uma forma de colocar no centro do processo de ensino aprendi-

zagem a criação musical, a participação ativa dos alunos na construção 

do seu conhecimento e promover formas de criar música em conjunto. 

Refletir sobre a presença da improvisação no ensino, ou sobre uma pe-

dagogia baseada na improvisação, é pensar em resistência, resistir a um 

pensamento e um currículo que define previamente o ponto de partida e 

o ponto de chegada.  

A improvisação, ato musical e sonoro discordante, não normativo, 

desalinhado com uma cultura dominada por ortodoxias convencionais, 

transforma-se desta forma num ato crítico, corajoso, de resistência e de 

liberdade, que ainda é olhado com desconfiança porque não adere a con-

venções, gramáticas ou protocolos. A sua história está profundamente 

relacionada com comunidades marginalizadas, às quais o discurso insti-

tucional dedica pouca atenção, é um elemento potencialmente desesta-

bilizador de tradições e rotinas normativas e hegemónicas que habitam 

(cada vez mais) a escola.  
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É uma forma de criação musical onde a liberdade de expressão e 

de criação estão em jogo, precisamente pelo facto de desafiar conven-

ções, normas, ideologias e regras prescritas previamente. Num modelo 

de ensino, demasiado focado no individual, a improvisação propõe o 

grupo, o desenvolvimento de uma confiança coletiva. É um território de 

encontros e confrontação, outro fator que coloca uma elevada tensão em 

modelos de ensino já referidos. 

Pela sua natureza, encoraja os alunos a experimentar novas ide-

ais, as suas ideias, a questionar as várias possibilidades e permutações 

dessas ideias. Promove o contacto humano e uma aprendizagem coope-

rativa. Oferece a oportunidade aos professores de acompanhar os seus 

alunos à medida que estes encontram respostas, as suas respostas, que 

os próprios professores nunca imaginaram. Podemos neste impromptu, 

afirmar o interesse em remeter os homens para a emancipação da sua 

linguagem materna ao dignificar o desiderato da improvisação, enquanto 

terreno não-amigável à determinação, jogando até a favor do desapren-

der, e do voltar a desaprender. Por aí, e dialeticamente, poderemos cons-

truir um território favorável ao improviso (ao acaso e à indeterminação) 

que nos permita relacionarmo-nos com os materiais sonoros sem cons-

trangimentos e sem classificações abusivas quanto à natureza da música. 

Sawyer (2006) afirma, que se o ensino formal da música se orga-

nizar apenas na leitura e interpretação de música escrita, está a preparar 

os alunos para uma experiência musical diminuta, uma experiência histó-

rica e cultural insólita na sua negligência pela improvisação. 

Assim, podemos fazer um aviso à navegação metodológica con-

temporânea – de Dalcroze a Gordon – pedindo-lhes que observem bem 

a possibilidade de (des)gramatizar o ensinar a improvisar. 
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Encontramos propriedades na improvisação que nos ajudam a re-

fletir sobre o ensino da música e sobre a música enquanto fenómeno ar-

tístico. Regressamos à ideia de Sawyer e da negligência sobre o afasta-

mento da improvisação do ensino para refletirmos se estaremos a pro-

porcionar aos nossos alunos uma formação ajustada a realidade profis-

sional da performance musical contemporânea. 

Sabendo que o trabalho nas orquestras é diminuto, que o uni-

verso da música clássica representa uma ínfima parte da realidade mu-

sical contemporânea e que a improvisação está presente na maior parte 

da produção musical dos nossos dias, questionamos de forma aberta e 

clara a posição das escolas e dos criadores de currículos em relação ao 

afastamento da improvisação do ensino.  

 



10-226	

 

10  A improvisação enquanto discurso musi-
cal 

 

[…] “we need a transformation of our musical culture, one 

that upends the relationship between performer and composer, 

one that places the performer at an equal status with the com-

poser, and one in which both performer and composer contribute 

creatively to music.” 

(Sawyer, 2008, p.1) 

 

A improvisação enquanto discurso musical inscreve-se num ar-

quivo de possibilidades historicamente construído. Neste arquivo, estão 

guardados todos os discursos que de alguma forma marcaram as frontei-

ras de uma determinada estética. É um arquivo (conhecimento de base) 

que ao mesmo tempo estabelece as fronteiras e abre possibilidades ao 

seu alargamento.  

A improvisação exige um estudo do que já foi feito, para projetar o 

que virá a ser apresentado, e o improvisador, que em alguns momentos 

explora de forma audaz territórios desconhecidos, noutros estabelece diá-

logos com a tradição, numa procura criativa com as suas próprias raízes. 

Além de outras coisas, um improvisador é um estudioso do passado.  

Uma afirmação um pouco estranha, quando estamos a falar de im-

provisação, quase sempre conotada com o futuro, com algo que há de 

vir. Mas na sua construção enquanto tal, o passado é uma fonte de co-

nhecimento imprescindível. É neste passado, entendido como referência, 
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como uma ponte para o futuro, que o improvisador vai encontrar as suas 

referências, as suas coordenadas, estuda-o, incorpora-o, e tenta trans-

forma-lo, oferecendo mais tarde a sua leitura, a sua voz, e desta forma 

talvez consiga atingir o ultimo nível de improvisação proposto por Kratus 

(Kratus, 1995), personal improvisation.   

Mas este não é um estudo passivo, não é uma mimesis, é uma 

etapa para a construção da sua voz, da sua subjetividade, e a partir daí 

construir o seu próprio discurso, construir-se a si próprio, a sua versão 

dessa mesma linguagem, e quem sabe tornar-se ele próprio um passado.   

Os músicos de jazz, por exemplo, estudam, muitas vezes até à 

exaustão, o fraseado, os voicings66 a respiração, a articulação, dos mes-

tres improvisadores que os precederam, para desta forma interiorizar uma 

linguagem, uma estética, um conjunto de regras e gramáticas, as quais 

irão tentar juntar a sua voz.  

Mas será que a escola promove este caminho na construção do 

improvisador? Ou fica contente com a imitação? Estará a escola a pro-

duzir copistas? pergunta Azevedo (2016) 

Cremos que não, para tal basta ver a quantidade de trabalhos ino-

vadores que são produzidos nas escolas. Contudo, a escola deve ir mais 

longe. Acreditamos que o fito da escola não é só conservar o que já foi 

feito, é também oferecer a possibilidade de descobrir o que ainda não 

conhecemos, de aceitar a diferença, de projetar o Homem no aberto que 

é o mundo. A improvisação é um território extraordinário para articular e 

aceitar diferentes discursos à medida que criam e produzem significados 

consonantes e dissonantes, promove a abertura ao desconhecido, ao im-

previsível, às singularidades do pensamento crítico. No ensino promove 

	
66	A	forma	como	as	notas	de	um	acorde	estão	distribuídas	
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a possibilidade de escutar o outro, de descobrir o que ainda não foi dito, 

não foi pensado. 

Peters (2009) considera a improvisação como uma prática subver-

siva, mas também como uma forma de colocar o performer em contacto 

com o passado. Uma forma de criatividade envolvida não só com a pro-

dução do novo, mas também com a renovação do passado. Não quere-

mos com isto negar, e como já afirmado, a improvisação como produtora 

de futuros, antes pelo contrário, apenas queremos destacar um dos pro-

cessos pelos quais os improvisadores se construem, consideramos aliás, 

que um improvisador é um artista em constante renovação, e a “improvi-

sação é uma reinvenção perpétua do próprio começo” (Maldonato, 2017, 

p. 1537), onde tudo está aberto, inacabado e imprevisto.  

 Imaginamos que será assim em todas as artes, bem como nas 

ciências. O passado é para o investigador uma fonte de conhecimento, 

alimenta-se nele para oferecer novas proposições para o futuro, entenda-

se passado, não como um conceito fechado, mas como um processo con-

tinuo que conduz a uma reinterpretação e reorganização dos seus pró-

prios conceitos, e desta forma à possibilidade de erigir novos conceitos.  

Veja-se, por exemplo, nos processos doutorais, a relevância do 

Estado da Arte. Uma etapa fundamental em qualquer trabalho científico, 

difícil por ser crítica e reflexiva. O que é o estado da arte, senão um estudo 

do passado, com os olhos arregalados para o futuro! 

Ora, para a escola, ou para a escola contemporânea, que vive no 

e do passado, esta característica da improvisação deveria ser facilmente 

aceite. Se não vejamos. 

O ensino da música (diríamos o ensino em geral), ainda está fun-

damentalmente alicerçado num ensino tradicionalista, no passado con-

centrado “sobretudo no aperfeiçoamento das habilidades de execução de 
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jovens músicos” (Schafer, 1992, p. 280), com o que de positivo e negativo 

tem esta opção. O ensino instrumental é dominado pela tradição, privile-

giando a execução a solo, a memória e a técnica, preferivelmente com 

obras que demonstrem um elevado grau de dificuldade e destreza motora 

e técnica. Para tal recorre-se a uma utilização frequente de exercícios, 

estudos, da repetição, da leitura da notação convencional e do estudo de 

reportório.  

Não está aqui em causa (repetimos mais uma vez) o valor deste 

trabalho. Reconhecemos a sua importância e função. Sabemos da sua 

relevância para a aprendizagem musical. Atestamos que existem aspetos 

positivos nesta forma de ensinar, como a transmissão de um corpo de 

conhecimento e experiência que se acumulou ao longo de muitos anos, 

o contacto com as grandes obras e realizações do Homem, artísticas, 

culturais, científicas, políticas e sociais. No entanto não deixamos de afir-

mar que nesta forma de ensinar a criatividade, nomeadamente expressa 

aqui pela improvisação, não tem presença significativa. O que afirmamos 

é a urgência de encontrar um equilíbrio no ensino entre a criação e a 

interpretação musical. 

 Se entendermos que improvisar implica tomar decisões em tempo 

real, reagir e interagir a eventos que ocorrem a nossa volta, criar algo que 

ainda não existe através da reconfiguração e reorganização do que já foi 

criado, e do que está a ser criado, descobrir soluções criativas diante do 

imprevisto, então todos nós somos improvisadores.  
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10.1 O afastamento da improvisação 
 

De acordo com Heble e Laver (2017), o afastamento da improvisa-

ção do ensino parece ser o resultado de três fatores principais.  

O primeiro, já aludido, está relacionado com a relação, ou ausência 

dela, que os professores de música estabelecem com a improvisação. 

Ainda hoje são poucos os professores que na sua formação têm contacto 

com a improvisação, e consequentemente não se sentem habilitados 

para ensinar ou trabalhar a improvisação, ou uma pedagogia baseada na 

improvisação com os seus alunos.  

O segundo tem a ver com a escassez de literatura metodológica 

relacionada com a improvisação e o ensino da música, desta forma os 

professores que pretendam incorporar a improvisação na sua prática pe-

dagógica têm poucos recursos à sua disposição.  

Aqui, não acompanho o pensamento destes autores. Estaremos 

de acordo que o material não abunda, mas o que existe67, acredito ser 

suficiente para qualquer professor que de facto se sinta estimulado para 

utilizar a improvisação nas suas aulas, a ele possa recorrer e preparar as 

atividades que considere necessárias para trabalhar improvisação. Volta-

mos outra vez à formação de professores, e à importância desta na divul-

gação e promoção da improvisação e da literatura com ela relacionada.  

O terceiro fator apontado por Heble e Laver, corresponde ao facto, 

ainda hoje bastante atual, de que muitos professores permanecem céti-

cos em relação à presença da improvisação no ensino e às suas potenci-

	
67 Relembramos o pensamento dos diversos pedagogos aqui analisados. 
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alidades pedagógicas. Em grande medida este ceticismo poderá estar re-

lacionado com a falta de estudos que avaliem o impacto da presença da 

improvisação na sala de aula. Aqui mais uma vez, nos afastamos um 

pouco dos autores, embora reconhecendo que a quantidade de estudos 

não é suficiente, consideramos que existe já um elevado número de in-

vestigadores, com trabalho realizado e publicado que defendem a inclu-

são da improvisação como elemento fundamental no ensino da música: 

(e.g., Azzara, 1999; Bitz, 1999; Brown, 1991; Delia Pietra & Campbell, 

1995; Gregory, 1996; Jorgensen, 1998; Lubart, 1998; Richmond, 1989; 

Riveire, 1998; Rosfeld, 1989; Townsend, 1998, Capurro, 2006, Aguiar, 

2012, Pereira, 2016). 
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11  Conclusões 
 

É chegado o momento de realizar uma reflexão final. Uma reflexão 

que nos leva a olhar novamente para os questionamentos levantados 

nesta tese e para as possibilidades que se abrem a partir deles. Nesta 

investigação, sempre assumida como um ponto de partida, e nunca po-

deria ser de outra forma considerando as características do objeto de es-

tudo, procurou-se refletir sobre o afastamento da improvisação do ensino 

da música e tentar compreender os motivos que conduziram a este afas-

tamento, assim como promover a urgência que é do nosso ponto de vista, 

a inclusão da improvisação na aprendizagem musical.  

Tentar analisar e compreender este fenómeno, é uma tarefa que 

não se esgota neste trabalho nem é esse o seu propósito, pelo contrário, 

gostaríamos que esta tese fosse um catalisador de trabalhos futuros, um 

promotor de reflexões sobre as temáticas que aqui foram abordadas. Mui-

tos assuntos ficaram por tratar e outros tantos por descobrir, é isto que 

acontece quando olhamos em aberto para o futuro. 

Se no início do trabalho nos deparamos com alguma resistência 

por parte da escola à improvisação, por considerar que esta não traz van-

tagens significativas à aprendizagem musical, rapidamente constatamos 

que a improvisação como ato único e insubstituível que é, (Aguiar 2012), 

pode contribuir muito para a aprendizagem e o desenvolvimento musical 

dos alunos. 

Desde cedo se mostrou claro, que um dos maiores constrangimen-

tos que se colocam à improvisação é o próprio conceito de improvisação 

que ainda habita nas escolas e no pensamento de alguns professores e 
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dirigentes. Desmistificar conceitos errados torna-se fundamental para que 

a improvisação integre de pleno direito as práticas pedagógicas na sala 

de aula.  

A improvisação não marca presença na formação de professores, 

ou se é trabalhada não é de forma estrutural, o que conduz necessaria-

mente a circularidade do problema – professores que na sua formação 

não trabalham com a improvisação, não se sentem habilitados e confian-

tes para a trabalhar com os seus alunos – é um perpetuem mobile que 

urge findar, caso contrário o problema eterniza-se. A alteração nos mo-

delos de formação de professores é dos caminhos apontado para ultra-

passar tais constrangimentos. 

A presença da improvisação no ensino implica a alteração de mo-

delos e práticas há muito instaladas e que oferecem enorme resistência 

a qualquer mudança. Desde logo uma se torna evidente, a relação entre 

professor e aluno. Esta relação deixa de ser entre o professor e aluno, 

para se tornar numa relação entre dois improvisadores, dois criadores que 

exploram, interpretam, analisam e refletem sobre a música que criam, e 

estabelecem desta forma uma relação de cocriação. 

As tensões que implicam a presença da improvisação, expostas 

nos últimos capítulos desta tese, parecem-nos bastante pertinentes e de-

veriam ser objeto de reflexão por todos os atores implicados nos proces-

sos de ensino aprendizagem da música.  

A improvisação, uma pedagogia do desconforto, da desobediência, 

coloca na escola a incerteza, o risco e uma perspetiva diferente sobre o 

erro, conceitos muito difíceis para modelos de ensino diretivos, que pre-

veem e prescrevem, alicerçados em perfis e metas muito desassossega-

doras sobre o percurso que os alunos devem percorrer. Coloca ainda em 

causa o que Aguiar (2012) chamou “a tendência do eterno retorno ao 
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“conforto” das linguagens com as quais somos fluentes, mas que nos po-

dem inibir para o encontro da novidade e da invenção” (Aguiar, 2012, p. 

314),  

É aqui que nos afirmamos críticos em relação à escola e a mode-

los de ensino muitas vezes avessos a transformações e reflexões sobre 

as suas práticas. Conservar uma tradição musical secular, estudá-la, in-

terpretá-la e analisá-la, é fundamental no universo educativo e artístico, 

e sobre isto não temos qualquer dúvida. O que se afigura mais difícil de 

aceitar é que, e apesar de prevista nos documentos normativos e de 

acontecer, de facto, em algumas escolas, o ensino da música ainda co-

loque nas margens das suas práticas uma das atividades com maior 

presença na música de todo o mundo; a improvisação. 

E esta poderia ser uma primeira conclusão. A necessidade de man-

ter sempre presente nas aulas e no pensamento de todos os atores que 

habitam as escolas, uma disponibilidade e uma abertura ao novo, ao erro, 

ao risco, ao imprevisível, à escuta de outras vozes, que em aberto podem 

expor novas possibilidades, novos territórios, novas descobertas que de 

outra forma poderão nunca ser reveladas. Uma abertura que evite o cho-

que de nos vermos diminuídos, mais fechados e embriagados em currí-

culos, rotinas e práticas que nos afastam de um pensamento crítico e re-

flexivo sobre a nossa própria atividade docente. Talvez seja este um dos 

legados da improvisação para o ensino, promover a abertura ao mundo, 

um mundo que sabemos ser polifónico.   

As respostas aos questionamentos formulados na génese desta 

tese – que motivos conduzem ao afastamento da improvisação do ensino 

da música – ficaram longe de ser completamente esclarecidas, não era 

esse o propósito. A proposta inicial deste trabalho era sim, contribuir para 

uma reflexão sobre esta temática que tem vindo a ser sistematicamente 
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negligenciada. Ainda assim, as informações e possíveis respostas encon-

tradas no desenvolvimento deste trabalho podem significar (este é o de-

sejo do investigador) um avanço, que contribuirá, para um maior conhe-

cimento do que é a improvisação, qual o seu contributo para a aprendiza-

gem musical e que abordagens e metodologias existem para a sua pro-

moção.  

Uma limitação deste estudo revela-se no facto de ele se desen-

volver a volta do trabalho do autor, o que impossibilita uma visão mais 

abrangente sobre a problemática da improvisação no ensino. Propõe-se 

em projetos futuros, trabalho de campo utilizando metodologias que per-

mitam a recolha e análise de informação sobre o impacto da improvisa-

ção no ensino, não só sobre a improvisação não idiomática, (como 

acontece maioritariamente na investigação), mas também sobre a im-

provisação idiomática.  

Ações de (in)formação sobre as implicações da utilização de uma 

pedagogia baseada na improvisação, até porque se bem analisadas to-

das as perspetivas, não se afigura muito complexo a inclusão da impro-

visação no ensino, porque qualidade, competência musical e teórica não 

faltam aos professores e as escolas que os formam, talvez a questão 

esteja mais relacionada com a informação do que com a formação, e 

com o desmistificação de preconceitos. 

Se foi no terreno da escola que encontramos os maiores blo-

queios para a presença da improvisação, eis-nos chegados à conclusão 

que também é na escola, na educação, que encontramos, potencial-

mente, o território ideal para o seu desenvolvimento. O contacto estrutu-

ral com a improvisação desde a iniciação e durante toda a formação mu-

sical dos alunos contribuirá certamente para derrubar preconceitos há 

muito instalados no ensino, e por outro lado, um contacto precoce com a 



11-237	

improvisação contribuirá, e disso não temos qualquer dúvida, para o de-

senvolvimento de “melhores músicos, melhores compositores e improvi-

sadores mais criativos.” (Aguiar, 2012, p. 320). 

Assim, dando resposta a um conjunto de perguntas que fomos 

colocando ao longo deste trabalho: 

- Temos nós condições para pôr em cena a improvisação, o 

acaso e a indeterminação?  

A nossa resposta a esta questão é: Sim. Temos todas as condi-

ções físicas e humanas, até porque em alguns casos já assim é. O que 

nos falta de facto, é ultrapassar os já (muito) referidos preconceitos, que 

ainda oferecem resistência à inclusão de forma estrutural da improvisa-

ção no ensino da música.  

 - E em que escola? Com que professores? Com que alunos? 

Nas nossas escolas, generalistas e especialistas, como os nos-

sos professores e com os nossos alunos, e pelos mesmos motivos refe-

ridos anteriormente. 

Relembrados alguns dos questionamentos que estão na génese 

deste trabalho, vamos agora olhar, de forma breve, os diferentes capítu-

los e verificar que ressonâncias nos ficam do que lá foi exposto. 

 No primeiro e no segundo capítulos, realizamos um exercício de 

reflexão sobre percurso académico do autor desta tese, para neles ver 

espelhado a perplexidade que está exposta neste texto, pois foi aí, nas 

escolas do ensino formal, que a ausência da improvisação foi mais signi-

ficativa. Foi como viver em dois mundos, o universo dos músicos com 

quem tocava, e o universo dos músicos com quem estudava. No primeiro 

a improvisação era uma prática regular; os músicos com quem tocava 

improvisavam, no segundo a improvisação (com a exceção dos estudos 
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na ESMAE) não marcou presença; os músicos com quem estudava não 

improvisavam. O que levanta questões curiosas. Como manter na mar-

gem do ensino uma prática musical que está presente em quase todas as 

culturas musicais? Será a improvisação uma forma de fazer música que 

não se ensina? Então como aprenderam os músicos com quem tocava? 

Como ensinar improvisação, se não aprendemos a improvisar? 

Estes questionamentos conduzem-nos inevitavelmente, para um 

dos motivos do afastamento da improvisação dos modelos de ensino da 

música, quer na formação de músicos, quer na formação de professores. 

É compreensível que sendo um produto destes mesmos modelos, muitos 

professores não se sintam confiantes para colocar em prática competên-

cias para as quais não se sentem habilitados, nem consequentemente lhe 

atribuir significado especial. Este carácter circular do problema também 

se manifesta nas atividades e nos produtos resultantes da ação educativa 

desenvolvida pelos próprios educadores, que pode ser potenciada por 

modelos de ensino que ainda não lograram libertar-se “desse peso ex-

cessivo da tradição, dos modelos arcaicamente validados e de um con-

junto de verdades que só o são se historicamente situadas” (Pereira, 

2016, p. 111).  

Assim, da leitura destes capítulos, concluímos que a escola como 

espaço de abertura e construção de pensamento torna-se fundamental 

para que atividades relacionadas com a improvisação (criatividade, mú-

sica indeterminada, aleatória), e se desenvolvam, quer no trabalho com 

os alunos, quer no trabalho dos professores.  

A escola de música do instituto Orff do Porto e a Orquestra Orff do 

Porto foram, (no caso a orquestra ainda é), duas instituições educativas 

que sempre mantiveram a abertura necessária para que projetos alterna-

tivos baseados em pedagogias diferentes encontrassem o território ne-

cessário e fecundo para se desenvolver. Foram territórios férteis para que 
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o pensamento e as práticas pedagógicas do autor desta tese evoluíssem 

sempre sujeitas a crítica e reflexão.68   

Aqui vamos de encontro a uma segunda conclusão, que se apro-

xima do conceito de Schlule, (escola) associado ao Orff Schulwerk, des-

tacando a escola como um território reflexivo sobre o pensamento e as 

práticas pedagógicas que nela habitam; 

“No termo Schulwerk, [Schule] assume um sentido mais amplo e 

promissor: uma fonte de inspiração que, através de práticas e reflexões 

profundas, ligadas tanto aos sentidos, quanto às emoções e à mente, pro-

porciona o crescimento holístico da pessoa humana.” 

(Cunha, 2013, p. 27) 

 

Entramos desta forma no terceiro capítulo, dedicado ao Orff 

Schulwerk, uma abordagem ao ensino da música que tem na improvisa-

ção um dos seus alicerces. Uma atividade que Carl Orff considerava fun-

damental.  

Neste capítulo foram analisadas várias temáticas relacionados 

com o Schulwerk, desde os pressupostos pedagógicos até as potenciali-

dades das orquestras Orff para o ensino da música e a promoção da im-

provisação. Mas, e paradoxalmente, também na escola, onde Orff desen-

volveu a sua abordagem, que a já referida perplexidade também se ma-

nifestou, ou seja, estudar no Instituto Orff de Salzburg foi constatar um 

facto também já referido. A improvisação, apesar de prevista no pensa-

	
68 Não posso de todo deixar de referir o apoio e cumplicidade na construção do meu pensa-
mento pedagógico, dentro do Instituto e da orquestra, de dois grandes amigos Rui Ferreira e Má-

rio Azevedo.   
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mento e nos pressupostos do Orff Schulwerk, não foi uma atividade pre-

sente, com a exceção do trabalho realizado com o professor Doug Go-

odkin, um pianista de jazz, que faz uma fusão entre o Schulwerk e o jazz. 

Esta situação vem reforçar o que já foi expresso; professores e músicos 

que não têm experiência com improvisação dificilmente a irão utilizar nas 

suas aulas ou performance.   

No capítulo quatro, e com o propósito de nos centrarmos no tema 

que deu origem a esta dissertação, foram analisadas diferentes defini-

ções de improvisação. Apesar das diferenças entre as várias definições 

analisadas, estas, e outras que se podem encontrar na literatura, não en-

tram em conflito, antes pelo contrário, complementam-se e colocam em 

evidência a natureza complexa da improvisação, e não ficamos apenas 

pelas definições no âmbito da música. Alargamos o nosso olhar a outras 

áreas do saber e procuramos aí definições de improvisação, destacando 

a abrangência desta atividade. Neste olhar, não podemos deixar de fora, 

aqueles que foram os principais atores no trabalho realizado pelo investi-

gador ao longo de mais de 25 anos de docência no ensino da música: os 

alunos, que também foram convocados para contribuir com a sua visão 

do que é improvisação, e as suas respostas não deixaram de se muito 

interessantes, algumas revelando um carácter mais pessoal, outras apro-

ximando-se das definições de alguns dos autores referidos.  

No capítulo 5 dirigimos o nosso pensamento para a presença da 

improvisação no universo da música clássica. Aqui observamos que a 

presença da improvisação sempre foi uma realidade, confirmada pela li-

teratura e em diferentes publicações. Também observamos, pelo estudo 

biográfico de alguns dos compositores mais significativos dos diferentes 

períodos da história da música, que a improvisação era uma atividade 

regular quer no seu trabalho como professores, quer no seu trabalho 

como performers.  
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A partir do sexto e sétimos capítulos, a relação entre a educação e 

a improvisação assume o papel principal. No sexto capítulo analisamos 

um conjunto de propostas de diferentes autores para o ensino da impro-

visação. Propostas que deveriam estar presentes no pensamento e refle-

xão dos educadores musicais e que se apresentam como uma resposta 

à questão que é sempre controversa: a improvisação ensina-se? 

Para o investigador a resposta é clara: Sim. Até porque no nosso 

trajeto pessoal, e regressando aos capítulos iniciais aprendemos a impro-

visar. Se não fosse possível, poderíamos colocar a questão: então como 

aprenderam os grandes mestres improvisadores? A verdadeira questão 

coloca-se aqui: É possível ensinar improvisação em modelos de ensino 

que privilegiam a recriação musical, que direcionam os alunos para mo-

delos pré-existentes, que atribuem à criação um espaço diminuto?  

É aqui que a improvisação, [música improvisada, indeterminada e 

aleatória] pelas suas características coloca tensão nos modelos tradicio-

nais do ensino: “essa desconstrução, essa inquietação, esse pouco jeito 

que dão à normalização, ou ortopedização, do perfil ideal do homem, que 

as torna tão pouco atrativas e tão pouco disseminados entre nós” (Aze-

vedo e Leite, 2016, p. 9),  

Continuamos a olhar para a educação no capítulo oitavo, desta vez 

pelos olhos de um conjunto dos mais significativos pedagogos musicais, 

para comprovar que de facto não é necessário criar (novos) modelos pe-

dagógicos para incluir a improvisação, estes já existem. Todos os peda-

gogos analisados preveem (uns com mais força que outros) a improvisa-

ção nas suas propostas, o que de certa forma até ajuda na reflexão sobre 

os modelos e as práticas pedagógicas contemporâneas.  

No nono capítulo refletimos sobre o que significa incluir no ensino 

uma pedagogia baseada na improvisação. Que transformações implica a 
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sua inclusão nas relações (que são relações de poder) entre professores 

e alunos. Olhamos para a incerteza que a improvisação coloca na escola 

e adivinhamos a resistência que esta lhe vai oferecer. Analisamos as ori-

gens da improvisação e observamos a sua ligação às comunidades mais 

desfavorecidas, verificamos que além de uma prática musical a improvi-

sação também é uma prática social e ética, inspiradora de relações co- 

criativas entre pessoas e que fomenta a experimentação e exploração de 

novas ideias. As ideias e pensamento dos alunos.  

No capítulo décimo olhamos para a improvisação como discurso 

musical e para a necessária construção de um conhecimento de base que 

lhe serve como pilar fundacional.  

Terminamos o nosso trabalho com o desejo, e porque não afirmar 

a ambição, de ter contribuído para que a improvisação se torne uma ati-

vidade regular na escola e com uma recomendação de Edwin Gordon: 

  

 

My best recommendation to music teachers of the 
next century is to improvise, improvise, improvise! 

(Pinzino, Musicstaff.com 1998) 
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https://www.youtube.com/watch?v=04EKmP2OuvE 

https://www.youtube.com/watch?v=4EIUROpkqAc 

https://www.youtube.com/watch?v=YBXUR-

ZOpSXg&list=PLyvk424kF8xD2ck4ggplW3RCy5zH4kcKQ 



13-270	

https://www.youtube.com/watch?v=wSdc9iyZxCI&list=PLyvk424kF8xD2

ck4ggplW3RCy5zH4kcKQ&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=v_qdBmHucto&list=PLyvk424kF8xD2

ck4ggplW3RCy5zH4kcKQ&index=4 
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https://www.youtube.com/watch?v=wzXthOaSvIc&list=PLyvk424kF8xD2

ck4ggplW3RCy5zH4kcKQ&index=5 
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