
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

RESUMOS DAS APRESENTAÇÕES 

NOTAS CURRICULARES  



PROGRAMA - 4 DE JANEIRO  

10h00 Sessão de abertura 
Joaquim Azevedo 

 
10h30 Daniela Coimbra  
Investigação em Psicologia da Música: estudos sobre motivação, ansiedade na performance e 
aprendizagem musical   
O medo do palco é experienciado por todos os performers e ocasionalmente num grau que pode afetar 
negativamente a sua carreira. Os elementos-chave desta condição serão descritos na Parte I desta apresentação. 
A Parte II focará os resultados de um estudo preliminar sobre os sintomas psicopatológicos numa amostra de 
alunos de ensino superior de música. 

11h15 Pausa  

11h30 Daniela Coimbra  
Investigação em Psicologia da Música: estudos sobre motivação, ansiedade na performance e 
aprendizagem musical   
O medo do palco é experienciado por todos os performers e ocasionalmente num grau que pode afetar 
negativamente a sua carreira. Os elementos-chave desta condição serão descritos na Parte I desta apresentação. 
A Parte II focará os resultados de um estudo preliminar sobre os sintomas psicopatológicos numa amostra de 
alunos de ensino superior de música. 

13h00 Pausa para almoço  

14h30 Sofia Serra  
A relação professor-aluno nas aulas individuais de música: personalidade e vinculação   
Nesta apresentação serão abordadas as componentes da relação professor-aluno em aulas individuais de 
instrumento e canto em termos de expectativas e realidades, personalidade, vinculação no adulto, feedback e as 
implicações da relação no desenvolvimento musical dos alunos.  

15h45 Pausa  

16h00 Rui Pintão  
O ensino de piano em grupo para uma nova literacia musical: um projeto de investigação-ação com 
crianças do 1º Ano do 1º Ciclo   
A conferência que vai ter lugar hoje diz respeito à apresentação sumária de um projeto de investigação no âmbito 
do meu doutoramento em Estudos da Criança, especialização em Educação Musical, a realizar na Universidade do 
Minho. Seguidamente irei usar o suporte em PowerPoint para descrever a temática e o processo que estão na 
base desta conferência. A temática diz respeito a duas keywords que estão subjacentes a este projeto e que são a 
literacia musical e o ensino de piano em grupo. O processo em que este projeto está assente diz respeito por um 
lado à metodologia seguida (investigação-ação) e por outro à implementação e descrição do projeto que teve 
lugar numa escola em Valadares-V.N. de Gaia com crianças do 1º Ciclo numa turma de alunos inscritos em música 
nas atividades de enriquecimento curricular (A.E.C.). Os resultados obtidos são provisórios carecendo neste 
momento de uma categorização e análise de conteúdo criteriosa que ainda não teve lugar. Duas premissas estão 
presentes e servem de motivação para este trabalho: a primeira diz respeito à constatação de que todos os 
humanos têm de alguma forma capacidades para criar e desenvolver atividades musicais de uma forma 
multidimensional (canto, execução instrumental, improvisação) através de um programa curricular dirigido para a 
agregação de uma literacia musical. A segunda premissa diz respeito à importância que deve ser dada à inscrição 
do ensino da música no currículo do 1º Ciclo com um conjunto de atividades diferenciadas através do uso de 
teclados para que, deste modo, cada criança possa desenvolver uma prática musical que seja antes de mais 
inclusiva e abrangente 
 

17h30 Fim dos trabalhos  



 

 
PROGRAMA 5 DE JANEIRO  
 

 
10h00 Helena Rodrigues 
Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin Gordon: orientações para a primeira infância e para a idade 
pré-escolar   
Nesta conferência serão introduzidas algumas ideias base relativas à Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin 
Gordon. Mostrar-se-á também como se aplicam estas ideias em propostas de orientações musicais para a 
primeira infância. O conceito de audição e o paralelismo entre a aquisição da linguagem falada e da competência 
musical serão pontos estruturantes da comunicação.  

11h15 Pausa  

11h30 Helena Caspurro  
Teoria de aprendizagem musical e sua aplicação à idade escolar   
Serão abordados temas como audição e sintaxe, padrões tonais e rítmicos e suas funções na aprendizagem, 
questões de sequência, discriminação e inferência, improvisação, sistemas silábicos, atividades sequenciais.  

14h30 Helena Caspurro  e Madalena Cabral  
Aplicações práticas da Teoria de Aprendizagem Musical ao ensino do instrumento e da improvisação: 
fundamentos, estratégias e materiais (sessão teórico-prática)  
Aprendendo a compreender música - da audição à improvisação. Sistemas silábicos prévios ao processo de leitura 
e escrita notacional. Neste módulo serão realizados trabalhos com canções e padrões para demonstração de 
estratégias de ensino, dando enfâse à compreensão e improvisação tonal, também aplicadas ao instrumento. 
Aplicações breves do sistema silábico funcional para aprendizagem do ritmo.  

 

13h00 Pausa para almoço 

14h30 Helena Caspurro  e Madalena Cabral  
Aplicações práticas da Teoria de Aprendizagem Musical ao ensino do instrumento e da improvisação: 

fundamentos, estratégias e materiais (sessão teórico-prática). Aprendendo a compreender música - da audição à 
improvisação. Sistemas silábicos prévios ao processo de leitura e escrita notacional. Neste módulo serão 
realizados trabalhos com canções e padrões para demonstração de estratégias de ensino, dando enfâse à 
compreensão e improvisação tonal, também aplicadas ao instrumento. Aplicações breves do sistema silábico 
funcional para aprendizagem do ritmo.  

17h30 Fim dos trabalhos  

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 6 DE JANEIRO  

 
10h00 Aaron Williamon  
Evaluating performance: An investigation of quality judgments in musical performance   

An analysis of the factors that influence and determine audiences' evaluative responses to musical 
performances. Psychological processes that underpin decision-making will be considered in the context of 
recent studies with concert-goers. 

     

 

13h00 Pausa para almoço  

14h30 Aaron Williamon  
Fit to perform: Profiling musicians' health and wellbeing   

An assessment of the physical and mental demands of music making and the ways in which musicians meet those 
demands. Recent studies into the incidence of pain, injury and performance anxiety among performers will be 
discussed, as well as the extent to which musicians promote their health in their work and personal lives 

17h30 Fim dos trabalhos  

 

 

PROGRAMA 7 DE JANEIRO 
 

10h00 Aaron Williamon  
The art and science of musical memory   

A review of expert memory abilities, drawing on research from chess and sports as well as recent studies of skilled 
memory among musicians. 

13h00 Pausa para almoço  

14h30 Mesa Redonda 
Didáctica no Ensino Especializado da Música em Portugal: especificidades, conteúdos e formas de actuação 
Moderação: Sofia Lourenço  
Painel: Alexandre Santos, Carla Soares Barbosa, José Alexandre Reis  

16h30 Sessão de encerramento  

   

 

 



 

NOTAS CURRICULARES 

Alexandre Santos  

Licenciatura em Direito, Pós-graduação em Gestão e Pós-graduação em Contencioso Administrativo, 
todos na UCP-CRP. Frequentou o Curso Superior de Composição no Conservatório de Música do Porto. É 
profissionalizado na área da Educação Musical (Universidade de Aveiro). Ensinou no 2º CEB até 1990 e 
Iniciação e Formação Musical entre 1990 e 2001, na Academia de Música de Espinho. Responsável pela 
programação do Festival Internacional de Música de Espinho entre 1994 e 2007. Co-responsável pela 
programação do Auditório de Espinho entre 2006 e 2009. Presidente do Conselho Diretivo da Academia 
de Música de Espinho desde 2000. Diretor Pedagógico da Escola Profissional de Música de Espinho 
desde 1992. Coordenador da Programação da Casa da Música desde 2009. Vice-Presidente da Rede 
Europeia de Música Antiga desde 2010. 

 

Carla Soares Barbosa  
 
Mestre em Ciências Musicais, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e doutoranda em 
Gestão da Cultura e do Património, pela Universidade de Barcelona. Presidente da Direção da Academia 
de Música de Viana do Castelo e Diretora da Escola Profissional de Música de Viana do Castelo.  
Vice-Presidente da Aproarte. Professora desde 1979, com experiência diversificada de ensino, na área 
da Música, nas vias genérica, vocacional e profissional, e docente no ensino superior politécnico de 1998 
a 2008.  

 

Nuno Arrais 

Nuno Arrais é Assistente Convidado do Departamento de Música da Universidade do Minho. No âmbito 
da formação e ensino tem vindo a colaborar com a Escola Superior de Educação de Lisboa, Instituto 
Piaget, Universidade Nova de Lisboa e Universidade Católica Portuguesa. É Mestre em Psicologia e 
Pedagogia Musical pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde 
realiza atualmente os seus estudos de Doutoramento em Ensino e Psicologia da Música. Investigador do 
Laboratório de Música e Comunicação na Infância do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical 
da mesma Faculdade, desenvolve estudos no domínio das Emoções, Linguagem e Ensino da 
Expressividade Musical. Contrabaixista formado pela Academia Nacional Superior de Orquestra e pela 
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, tem uma intensa actividade artística e vasta 
experiência em todos os níveis de ensino. Os seus alunos de instrumento são laureados nos principais 
concursos de música erudita em Portugal e colaboram com as mais prestigiadas orquestras nacionais e 
estrangeiras.  

Daniela Coimbra 

Daniela Coimbra é professora adjunta na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo do Porto. 
Licenciada pela Escola Superior de Educação do Porto, prosseguiu os estudos de Psicologia da Música na 
Universidade de Sheffield, no Reino Unido, onde se doutorou, com uma bolsa da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT). Entre 1999 e 2001 lecionou a disciplina de Psychology of Music na Guildhall 
School of Music and Drama, em Londres. Ainda como bolseira da FCT realizou um pós-doutoramento no 
Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes (CITAR) da Escola das Artes da Universidade 
Católica Portuguesa, no Porto, em colaboração com o Centre for Performance Science (CPS) do Royal 
College of Music em Londres, no qual é Honorary Research Fellow. A sua investigação foca aspetos 
educacionais e psicológicos da prática musical. Publicou vários artigos científicos em revistas nacionais e 
internacionais com referees, bem como capítulos de livros, e participou ainda em várias conferências. É 
membro fundador e vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina e Artes do Espetáculo.  



Sofia Serra 

Sofia Serra estudou na Universidade de Sheffield onde concluiu Mestrado e Doutoramento em 
Psicologia da Música - Canto. Na classe do professor Rudolf Piernay, obteve o 'Master of Music' na 
Guildhall School of Music and Drama e licenciou-se na Escola Superior de Música e das Artes do 
Espetáculo do Porto na classe da professora Fernanda Correia. Sofia Serra venceu o 2.º prémio Tracy 
Chadwell, em Londres e em 2005 o 2.º prémio "Jovens Empreendedores XXI" num projeto cultural de 
Ópera/ Arquitectura em Santa Maria da Feira. Foi selecionada pela Samling Foundation para trabalhar 
com Sir Thomas Allen e Iliana Cotrubas. Interpretou os principais papeis para Soprano em Ópera, 
Oratória e Lied. Apresentou-se em diversos festivais nacionais e internacionais e fez gravações em CD e 
transmissões para RTP e BBC. É docente no departamento de Música - Escola das Artes da Universidade 
Católica Portuguesa do Porto desde 2002 e é investigadora no Centro de Investigação em Ciência e 

Tecnologia das Artes (CITAR) e Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano.  

 

Rui Pintão 

Rui Pintão fez o curso de Piano, no Conservatório de Música do Porto com o Prof. Fernando Azevedo, 
tendo terminado o curso em 1988 com distinção, na classe do Prof. Fausto Neves. Durante esse período 
e até meados dos anos 90 teve aulas particulares com a Prof. Helena Sá e Costa. Por essa altura 
frequentou diversas masterclasses com pianistas e professores de renome como sejam os casos de 
Jorge Moyano, Sequeira Costa, Nina Svetlanova e Fernando Laires.  

A sua formação académica nos E.U.A. incluiu o curso " Artist Diploma " na Hartt School of Music (E.U.A.) 
com Prof. Luiz de Moura Castro e o " Master`s in Piano Performance ", no New England Conservatory - 
Boston- com a Prof. Veronica Jochum. A nível artístico tem atuado por diversas vezes em concertos e em 
júris de concursos nacionais. A sua atividade pedagógica tem-se desenvolvido no Conservatório de Gaia 
e na Escola das Artes da Universidade Católica. Nesta universidade leciona as cadeiras de piano e 
didática da música, tendo no ano passado dirigido a unidade curricular de Didática específica integrada 
no Mestrado em Ciências da Educação, no ramo do Ensino Especializado da Música. Atualmente 
encontra-se a frequentar o 3º Ano de doutoramento em Estudos da Criança, na Universidade do Minho 
- Braga.  

 

Helena Caspurro 

Helena Caspurro natural do Porto, onde vive, é Professora Auxiliar Convidada na Universidade de 
Aveiro, colaborando desde 2009 com a Universidade Nova de Lisboa. O tema da improvisação na 
aprendizagem, ao qual dedicou a sua dissertação de doutoramento (2006), tem constituído motivo 
para a realização de seminários e workshops dirigidos a crianças, jovens e professores de música, em 
escolas e conservatórios dentro e fora do país. Recentemente, foi diretora artística e pedagógica do 
Sonho Americano, projeto de formação de professores do Serviço Educativo da Casa da Música, do 
qual resultou um concerto cénico para comemorar o dia Mundial da Criança.  

Presentemente a preparar o seu novo álbum, desenvolve carreira artística como pianista, cantora e 
compositora num género jazzístico e de fusão, tendo editado dois Álbuns/Cd de originais, Mulher 
Avestruz (2003) e Colapsopira (2009). Alguns dos seus temas podem ser ouvidos regularmente na 
Antena1. http://www.helenacaspurro.pt  

     

 

  

http://www.helenacaspurro.pt/


Aaron Wiliiamon 

Aaron Williamon is Professor of Performance Science at the Royal College of Music (RCM). His research 
focuses on skilled performance and applied scientific and health-related initiatives that inform music 
learning and teaching. His book, Musical Excellence, is published by Oxford University Press and draws 
together the findings of initiatives from across the arts and sciences, with the aim of offering musicians 
new perspectives and practical guidance for enhancing their performance. Aaron is a fellow of the Royal 
Society of Arts (FRSA) and the UK's Higher Education Academy (FHEA) and has been elected an Honorary 
Member of the RCM (HonRCM). In addition, he has performed as a trumpeter in chamber and 
symphony orchestras, brass bands, and brass quintets in both Europe and North America.  

Helena Rodrigues 

Helena Rodrigues Professora-Auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa onde fundou o Laboratório de Música e Comunicação na Infância no âmbito do Centro de 
Estudos de Sociologia e Estética Musical. Desde 1994 que divulga as ideias de Edwin Gordon em 
Portugal. Membro fundador da Companhia de Música Teatral, participa regularmente na conceção e 
interpretação das criações deste grupo(www.musicateatral.com). Autora de vários trabalhos de 
natureza científica e artística, tem apresentado conferências e workshops em todo o país e Espanha, 
França, Alemanha, Reino Unido, Noruega, Lituânia, Finlândia, Alemanha, Áustria, Estados Unidos da 
América e Canadá.  

Madalena Cabral 

Madalena Cabral violinista pela Escola Superior de Música de Lisboa e licenciada em Ciências Musicais 
pela Universidade Nova de Lisboa-FCSH é pós-graduada em Violin as a Performer pela Royal College of 
Music (RCM), em Londres. Integrou várias orquestras em Lisboa como free-lancer (Orquestra 
Metropolitana, Orquestra Sinfónica Portuguesa e Orquestra Gulbenkian) e, desde 2004, o grupo Vozes 
Alfonsinas sob orientação de Manuel Pedro Ferreira, onde executa rebab. Posteriormente conclui uma 
pós-graduação no Ramo de Formação Educacional(RFE) da Universidade Nova de Lisboa (UNL-FCSH) sob 
orientação de Helena Rodrigues, onde obtém contacto com a Teoria de Aprendizagem Musical(TAM) de 
Edwin Gordon. Desde então tem dedicado toda a sua atividade pedagógica e de formação de 
professores segundo esta linha de aprendizagem da música, tendo obtido o Instrumental Music 
Mastership-Level One em ensino instrumental conferido pela Universidade do Texas em Arlington, sob 
orientação de Michael Martin e de Diane Lange, segundo a TAM. Atualmente integra o Laboratório 
Instrumental da Academia de Santa Cecília na classe de Violino, desenvolve um projeto de ensino 
instrumental diversificado na Cooperativa A Torre e ensina classes de Música com bebés, crianças em 
idade pré-escolar e ensino instrumental no projeto por si fundado "Música para todas as idades", em 
Lisboa.  

 

Sofia Lourenço 

Pianista, natural do Porto, onde concluiu estudos superiores no Conservatório de Música do Porto, 
Faculdade de Letras da U.P. Discípula de Helena Sá e Costa desde os 10 anos de idade, foi igualmente 
orientada por diversos pianistas de referência (Sequeira Costa, V. Margulis, A. Larrocha, G. Sebok, C. 
Cebro, G. Sava, L. Simon). Obteve o Diploma de Solista de Piano (Abschlussprüfung Klavier) na 
Universität der Künste Berlin, como bolseira da Fundação Gulbenkian. É professora de piano na 
ESMAE/IPP desde 1991. Concluiu o grau de Doutor em Música e Musicologia, na Universidade de Évora 
em 2005. Integra desde 2007 (Coordenação Estudos Musicais), o Centro de Investigação (CITAR) da 
Escola das Artes, na Universidade Católica Portuguesa. Dedica-se à divulgação da música portuguesa, 
tendo gravado 3 CDs a solo para a editora Numérica, em 2008, "Porto Romântico: Mazurkas e 
Romanzas". Em março de 2008 gravou o CD "DUAL" (dedicado ao compositor Álvaro Salazar). Integra a 
"Oficina Musical", grupo residente no Porto desde 1978 com a sua atividade orientada para o estudo e 
divulgação da música do século XX e XXI.  

http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-852535-4
http://www.musicateatral.com/

