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PREÂMBULO 

A portaria nº 243 B/2012 de 13 de agosto, que regula o novo plano 
curricular do Ensino Artístico Especializado, determina que cada 
estabelecimento de ensino artístico deve criar para o plano de estudos do 
Curso Secundário, a disciplina de Oferta Complementar. Esta deve ir ao 
encontro das necessidades e da disponibilidade do corpo docente, no 
sentido de ministrar as disciplinas mais pertinentes para o sucesso no 
ensino e aprendizagem dos alunos, no contexto pedagógico e sociocultural 
em que insere.  A disciplina de Oferta Complementar divide-se assim em 
três disciplinas anuais independentes, que de acordo com a implementação 
do novo plano curricular do Ensino Artístico Especializado e por 
determinação do Conselho Pedagógico do Conservatório são as seguintes: 
ACÚSTICA FÍSICA, ORGANOLOGIA e  TECNOLOGIAS DA MÚSICA. A 
disciplina de Oferta Complementar (trianual) insere-se na componente 
científica do Curso Secundário de Música e de Canto, do Ensino Artístico 
Especializado, no âmbito legal da referida portaria nº 243 B/2012 de 13 de 
agosto. Cada uma das 3 disciplinas constituintes da  Oferta Complementar, 
é ministrada em dois tempos letivos de 45 minutos, com a duração de 1 
anos letivo cada, correspondendo a ACÚSTICA FÍSICA ao 10º ano dos 
regimes articulado e integrado, ou ao 1º grau de Oferta Complementar do 
regime supletivo, ORGANOLOGIA ao 11º ano do regime articulado e 
integrado, ou ao 2º grau de Oferta Complementar do regime supletivo, e 
TECNOLOGIAS DA MÚSICA ao 12º ano do regime articulado e integrado, ou 
ao 3º grau de Oferta Complementar do regime supletivo. Cada uma destas 
disciplinas é avaliada de modo contínuo, através de frequência (anual), e no 
final dos 3 anos, é obtida a Classificação Final, através da média aritmética 
da avaliação de frequência das 3 disciplinas. Não está prevista a realização  
de Prova Global. 

 

Para se frequentar  a disciplina de ORGANOLOGIA é necessário ter havido  
frequência com aprovação à disciplina de oferta complementar ACÚSTICA 
FÍSICA, pois muitos conceitos e respetivo funcionamento dos instrumentos 
musicais estão diretamente ligados a proporções das Séries dos 
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Harmónicos, que são objeto de estudo desta disciplina precedente. É 
também em Acústica Física que se estuda o Som e suas propriedades sendo 
assim necessário ter-se previamente estes conhecimentos para se poder 
estudar os instrumentos musicais, que são o principal objeto de estudo de 
ORGANOLOGIA. 

METODOLOGIA E RECURSOS 

Nesta disciplina, para as aulas de Oferta Complementar | ORGANOLOGIA a 
apresentação expositiva dos conteúdos será um dos métodos mais 
apropriados. Como forma de atestar os domínios e competências adquiridas  
o método interrogativo será sempre uma ferramenta a utilizar, pois também 
desta forma o professor pode-se aperceber de quais os alunos que 
demoram mais tempo na sua apreendizagem ou os que têm mais 
dificuldades. Para o método expositivo, nesta disciplina de ORGANOLOGIA, 
os alunos deverão estar munidos apenas com cópias impressas dos 
Diapositivos (Powerpoints) usados pelo professor, onde poderão acrescentar 
aos mesmos mais pormenores e elementos de interesse relevante para os 
conteúdos em estudo, abordados pelo professor. O professor, por seu lado, 
deve usar a ferramenta de um Quadro Interativo, onde projeta os seus 
diapositivos e outros documentos com conteúdos compilados através dos 
softwares do próprio Quardo Interativo. Como recurso imprescendível, o 
professor deve estar conetado à internet, para que possa, sempre que 
pertinente, complementar a sua exposição com a apresentação de 
ferramentas e outros recursos multimédia, que ajudarão a assimilação dos 
conteúdos pelos próprios alunos. A disciplina de ORGANOLOGIA é muito 
dinâmica na área das novas tecnologias, de modo que esta ligação às redes 
de informação digital é fundamental. O uso de projeção de Apresentações 
de Diapositivos (Powerpoint) será um recurso indicado para a exposição de 
novos conteúdos em estudo, sempre complementado com informação e 
demais recursos multimédia disponiveis para tal. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

A disciplina de ORGANOLOGIA está vocacionada para o aprofundamento dos 
conhecimentos musicais a nível teórico e estético dos alunos de curso de 
Instrumento e de Canto. Ela permite-os conhecer de uma forma um tanto 
lúdica como algo aprofundada a ciência socio-humana que estuda os 
instrumentos musicais. Assim, pretende-se que um aluno desta disciplina de 
oferta complementar conheça as metodologias de estudo dos instrumentos 
musicais, de modo que ele com essas ferramentas tenha a capacidade de 
conhecer cada vez mais e melhor o seu respetivo instrumento. Desta feita, 
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com este conhecimento aprofundado do mecanismo, história, evolução, 
conservação e funcionamento do instrumento que ele usa para fazer 
música, o aluno poderá tirar um melhor rendimento artístico resultante 
desse conhecimento acrescido. Por outro lado, para além deste 
conhecimento digamos quase íntimo que o aluno adquire sobre o seu 
instrumento, ele também irá estudar, de forma não tão específica, as 
caraterísticas e funcionamento dos instrumentos de outras famílias, e esse 
enriquecimento cognitivo será muito importante para o aluno, em situação 
de interação com outros instrumentos, em diferentes contextos e 
agrupamentos instrumentais, onde se sentirá mais enquadrado nessas 
novas realidades de música de conjunto. Um pianista que compreende 
como funciona um Clarinete, e vice-versa, permite que resultado desta 
interação instrumental tenha muito melhores resultados do que se os 
músicos apenas tocassem as obras, sem compreender as qualidades e 
limitações dos instrumentos envolvidos. 

 

Conteúdos Programáticos de Oferta Complementar | ORGANOLOGIA 

 

1. A Organologia 
 

1.1  A ORGANOLOGIA e seus âmbitos de estudos; 
1.2  ORGANOLOGIA como ciência; 
1.3  Principais tratados medievais e renascentistas de estudos 

organológicos: 
1.3.1 1511 – Sebastien VIRGUNG: “Music getuscht und 
ausgesogen”; 
1.3.2 1528 – Martin AGRICOLA: “Musicae Instrumentalis 
Deustch” ; 
1.3.3 1618 – Michael PRAETORIUS: “Syntagma Musicum”;  
1.3.4 As Cantigas de Santa Maria (séc. XII). 

 
2. Efetivos instrumentais 

 
2.1 Orquestra Barroca; 
2.2 Orquestra Clássica; 
2.3 Orquestra Sinfónica; 
2.4 Música de Câmara. 

 
3.  Instrumento como sistema de sistemas 
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3.1 Sistema Oscilador; 
3.2 Sistema Ressoador; 
3.3 Sistema radiante; 
3.4 Energia linear e não linear. 

 
4. Sistema de Classificação de Instrumentos Hornbostel/Sachs 

 
4.1 Contextualização do sistema;  
4.2 Os Idiofones: 

4.2.1 Idiofones de percussão; 
4.2.2 Idiofones de agitamento; 
4.2.3 Idiofones beliscados; 
4.2.4 Idiofones de fricção; 
4.2.5 Idiofones de raspagem. 

4.3 Os Membranofones; 
4.4 Os Cordofones: 

4.4.1 Cordofones arcos-livres; 
4.4.2 Cordofones tipo lira; 
4.4.3 Cordofones tipo harpa; 
4.4.4 Cordofones tipo alaúde; 
4.4.5 Cordofones tipo cítara. 

4.5 Os Aerofones:  
4.5.1 Aerofones de Aresta; 
4.5.2 Aerofones de Palheta;  
4.5.3 Aerofones de Bocal; 
4.5.4 Aerofones especiais: Órgão, Voz Humana e aerofones livres. 

4.6  Os Eletrofones; 
4.7  Exercícios de Classificação de instrumentos (sistema 

Hornbostel/Sachs). 
 

5. Estudo dos instrumentos transpositores 
 

6. Casos práticos / metodologia de estudo de instrumentos 
musicais 
 

6.1 Estudo do Órgão: 
6.1.1 Classificação; 
6.1.2 História e evolução; 
6.1.3 Principal repertório; 
6.1.4 Principais escolas de construção; 
6.1.5 Localização do Órgão; 
6.1.6 Funções do Órgão na Igreja; 
6.1.7 Teclado - tipos, localização, extensão, oitava curta; 
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6.1.8 Tubos - aflautados e palhetados; 
6.1.9 Jogos de Tubos/Registos; 
6.1.10 Mecanismo; 
6.1.11 Funcionamento; 
6.1.12 O Órgão Moderno sintetizado; 

6.2  A Voz Humana: 
6.2.1 Anatomia da voz humana; 
6.2.2 Diferentes funções dos órgãos do aparelho vocal; 
6.2.3 A Glote: cordas vocais, cartilagem, tiroide e cartilagem 

aritenoide (caraterização e suas funções); a epiglote; 
6.2.4 Funcionamento da voz humana; 
6.2.5 O sistema ressoador; as formantes; os fonemas vogais 

(representação espectral);  
6.2.6 Tessituras convencionadas (género masculino e 

feminino); comprimento médio do trato vocal; 
6.2.7 Saúde vocal; 
6.2.8 Voz humana: como comunicação verbal; um 

instrumento musical; 
6.3  A Família do Cravo: 

6.3.1 Caraterização da família do Cravo: A Espineta, a Virginal 
e o Cravo; 

6.3.2 História e Evolução - Repertório específico do Cravo; 
6.3.3 Funcionamento do sistema de Martinete (mecanismo do 

Cravo); 
6.3.4  Os registos e sistema de teclados;  
6.3.5 O Cravo Italiano: origem, principais escolas de 

construção, mecanismo e utilização musical; 
6.3.6 O Cravo Flamengo origem, principais escolas de 

construção, mecanismo e utilização musical. 

 


