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RESUMO 

 
O Coro da Universidade de Lisboa é uma organização estudantil com cerca de 53 

anos e o seu papel na Universidade, assim como no contexto musical Português, tem 
reflectido mudanças que não se circunscrevem exclusivamente ao meio académico nem 
coral. A recente fusão dos coros da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de 
Lisboa, como consequência da fusão destas Universidades, é exemplo disso.  

Com a tese que se segue procura-se delinear os contornos de uma actividade 
estudantil de canto coral na Universidade de Lisboa, entendidos à luz do conceito de 
Educação Artística, numa tentativa de compreender por um lado a sua história e por outro, o 
contributo que representa para os seus participantes.  

No primeiro capítulo procuraremos conhecer o Coro da Universidade numa 
perspectiva histórica, tendo como base as fontes documentais existentes no seu espólio. As 
raízes e desenvolvimento de um coro universitário como este parecem conter vestígios do 
meio em que está inserido, reflectindo-se em vários domínios. 

Por outro lado, ao longo do segundo capítulo, os discursos presentes nas respostas 
aos questionários utilizados no presente estudo não só reforçam evidências dessa 
componente social, mas também oferecem perspectivas pessoais que de alguma forma se 
repetem, permitindo-nos compreender  com outros olhos os vários domínios que esta 
actividade parece englobar.  

Representam assim dois vértices a partir dos quais procuraremos identificar algumas 
aproximações e afastamentos que convidam a reflexões em torno dos conceitos de Escola, 
Experiência Estética e Educação Artística.  
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ABSTRACT 

 

The Choir of the University of Lisbon is a student organization with approximately 
53 years and its role at the University, as well as in the context Portuguese music, has been 
reflecting changes not limited only to the academic community, nor coral. The recent merger 
of the choirs of the University of Lisbon and the Technical University of Lisbon, as a 
consequence of the merger of these Universities, is one such example. 

With the thesis that follows, we will seek to outline the contours of a student activity 
of choral singing at the University of Lisbon, understood at the light of the concept of 
Artistic Education, in an attempt to understand on the one hand its history and on the other, 
the contribution it represents to its participants.  

In the first chapter we will attempt to find out the University Choir in a historical 
perspective, taking as a basis the documentary sources on its booty. The roots and 
development of a university choir as this seem to contain traces of the social environment in 
which it is inserted, reflected in several areas. 

On the other hand, in the second chapter, the discourses present in questionnaires , 
not only strengthens evidences of this social component, but also offer personal perspectives 
that in some ways are repeated, which allow us to understand with other eyes the various 
domains which this activity seems to encompass. 

Thus represent two vertices from which we will seek to identify some approaches 
and departures that invite to reflections around the concepts of School, Aesthetic 
Experience and Artistic Education. 
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1. Introdução 

A Educação Artística tem sido defendida como essencial para o desenvolvimento do 

homem e da sociedade, por vezes reivindicada, outras reinventada. Sendo Educação um 

termo que implica uma relação de ensino/aprendizagem, é interessante o facto coexistirem, 

com o termo Educação Artística outros termos como educação musical, educação visual, 

educação tecnológica, educação física, educação sexual, educação social, entre muitos 

outros, talvez mais associados a disciplinas. Não parece contudo ser esse o caso da 

Educação Artística. Esta engloba e incorpora várias áreas do conhecimento ou disciplinas, 

centrando-se a sua fundamentação mais no como do que no quê.  

O conceito de Educação tem sido abordado, defendido e entendido sob diferentes 

perspectivas, sejam filosóficas, sociais, cognitivas ou outras, mas com um aspecto em 

comum: o facto de ser entendido como um veículo através do qual se transmitem 

conhecimentos e valores. Esta afirmação vai ao encontro da definição de Educação que 

Alberto B. Sousa nos proporciona em Educação pela Arte e Artes na Educação (SOUSA, 

2003, p.41-44). No mesmo, o autor mesmo refere a falta de coragem de definir uma abertura 

inequívoca para a criação de uma Universidade das Artes, onde pudesse ser efectuada a formação de 

artistas a nível universitário, bem como a preparação superior dos professores em Educação Artística 

(SOUSA, 2003, p.37). Esta afirmação toca num aspecto que converge na problemática 

entre a Educação Artística oficializada e dirigida essencialmente ao ensino obrigatório, 

excluindo o ensino universitário e, por outro lado, pelo facto de referir a importância de 

atender a uma oportuna preparação de professores. Assim entende-se que apesar de a 

Educação Artística ser uma componente de assumida relevância na Educação, vai ao 

encontro de um problema que se prende com a necessidade de preparar agentes 

suficientemente preparados que operem neste domínio. O objecto de estudo desta tese 

centra-se num caso muito concreto através do qual se propõe descobrir se se trata de uma 

actividade de Educação Artística entendida neste moldes e em que medida esta experiência 

constitui interesse para a discussão em tordo desta questão. Sendo um coro universitário, 

esta actividade centrada essencialmente na música distingue-se pelo facto de, apesar de 

estar integrada numa universidade, não ser em primeiro lugar de carácter oficial, e em 

segundo ser dirigida a jovens adultos, aspecto que se considera ser pouco comum. Por este 

motivo escolheu-se o Coro da Universidade de Lisboa como objecto de estudo, 

procurando compreender em que medida este grupo representa e se deixa representar pelo 

conceito de Educação Artística, e em que medida nos pode ajudar a pensar neste conceito 

com outros olhos.  
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2. Identificando ancoras conceptuais   

No cerne deste texto residem dois conceitos difíceis de tratar e de definir: Educação 

e Arte. Ambos compõem o conceito de Educação Artística e de certo modo pedem 

esclarecimentos. 

Para José Régio há uma expressão que não chega a ser arte, há uma expressão que 

transcende a arte, e há uma expressão que pretendendo ser arte não a consegue atingir. 

Régio baptiza assim os conceitos de Expressão Vital, Expressão Mística e Expressão Retórica, 

com o auxílio dos quais envereda na procura do que é Expressão Artística. Centremo-nos 

por momentos no conceito de Expressão Vital. É descrita como toda e qualquer expressão 

que tem origem na emoção e vivência, sem pretensão de representar ou de usar os meios 

expressivos intencionalmente para comunicar ou atingir algo. É a expressão do 

acontecimento, da urgência de uma reacção a um estímulo, ou a um acontecimento: 

“(...) tanto pelo silêncio, ou pela dificuldade de articular palavras como pelo 
falar desvairado; tanto pelos gritos, os choros, os guinchos, os soluços, os 
suspiros, como pelos sorrisos ou risos; tanto pela imobilidade, o pasmo, o 
delírio, o estupor, como pela decomposição da atitude, o excesso dos gestos, o 
tumulto da fisionomia, a desordem dos movimentos, -se manifesta o individuo 
abalado por qualquer violenta emoção ou possuído de qualquer sentimento 
forte. E ninguém dirá que tais manifestações não são uma expressão.” 
(RÉGIO, 1940 p.15) 

Encontramos assim em Régio uma expressão que não chega a ser artística, muito 

embora possa ser essa mesma expressão representada artisticamente, em cena, na tela ou 

musicalmente. Entende-se assim que distinguindo estas duas vertentes da expressão, 

estamos perante dois aspectos que nos ocuparão nesta leitura: a expressão e necessidade 

que ocorre no real, e a representação dessa expressão, desse real. Invocamos aqui outro 

conceito, o de educação, entendido à luz de Vygotsky, cuja perspectiva construtivista e socio-

histórica nos levam a entende-lo como uma necessidade através da qual o indivíduo se 

constrói, se adequa, se constitui, principalmente por meio das experiências e das vivências 

que têm lugar no seu ambiente e que requerem operações psicológicas, que por sua vez 

contribuem para a aquisição de reportório imaginário. Será rebuscado afirmar que educação 

é, nesta perspectiva, uma necessidade vital? E se nos for permitido afirmá-lo, qual será 

então, convidando novamente Régio para esta sequência de ideias, o tempo e lugar para a 

arte na educação? Será arte algo que se ensina? O que é então Educação Artística? Se por 

um lado a educação é uma necessidade vital para a continuidade da sociedade, por outro 

lado, José Régio não fala de educação, fala de uma da expressão, mas também do 

conhecimento e observação das expressões vitais, que a expressão artística tantas vezes 
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parece almejar alcançar, chegando mesmo a ultrapassá-la. Convoquemos então agora outro 

autor que nos ajudará a compreender o conceito de educação. De acordo com Dewey: 

“Etymologically, the word education means justa a process of learnig or 
bringing up. When we have the outcome of the process in mind, we speak of 
education as shaping, forming, molding activity – that is, a shaping into the 
standart form of social activity.” (DEWEY, 2004 p.10) 
 

Por estas palavras se entende que educação é uma palavra da qual podemos extrair 

pelo menos duas informações distintas. A educação como processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento, e o resultado da educação, entendendo-o como veículo que conduz a 

uma normalização social. Tanto no primeiro, como no ultimo ponto parece Dewey 

aproximar-se de Vygotsky, na medida em que, também para este a educação é o meio 

através do qual o individuo entra em contacto e experiência o que o rodeia, 

compreendendo, integrando-se, transformando. Nesta perspectiva a educação é sem dúvida 

um aspecto vital do desenvolvimento e integração do indivíduo na sociedade. 

Acrescentemos que para Vygotsky essa necessidade de integração promove e estimula uma 

série de mecanismos psicológicos através dos quais se desenvolvem as funções psicológicas 

superiores, que para o autor são as partes constituintes da cognição que permitem realizar 

conexões entre vários elementos do imaginário e do real e a partir daí apreender, 

problematizar, racionalizar, criar (VYGOTSKY, 2012). O trabalho de Vygotsky 

desenvolveu-se bastante em torno das questões da aprendizagem, da imaginação e da 

criatividade, mas também em torno de arte e da estética. Neste âmbito, centrou-se nos 

efeitos que a arte proporciona no indivíduo, actuando de forma profunda nos processos 

através dos quais o individuo a percepciona. Dito de outro modo, para Vygotsky o 

contacto com a arte, ou seja a experiência estética, provoca o surgimento de emoções, sendo 

estas entendidas como a força que convoca as várias funções referidas para compreender, 

para solucionar, em suma, para obter sentido e significado (VYGOTSKY, 2011). De 

acordo com Dmitry Leontiev Qualquer tipo de educação é uma prática social que prossegue o objectivo 

de proporcionar às pessoas determinados aspectos da experiência social acumulada, partilhada dentro de 

uma sociedade (LEONTIEV, 2011 p. 129). Esta expressão denota algumas afinidades com 

Vygotsky, nomeadamente no que diz respeito às questões sobre educação estética. Se por um 

lado há aspectos da sociedade que são restritos a instituições, ou lugares muito específicos 

com regras e normas que por vezes lhes são restritos, por outro também há espaços mais 

abertos, e por este motivo mais dificilmente identificáveis. Deste modo assiste-se dentro da 

sociedade uma grande variedade de micro sociedades, e do contacto com as estas ocorre o 
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desenvolvimento de identidade ou identidades (HALL, 2004). Contudo, para Leontiev a 

educação estética não se insere perfeitamente neste esquema, uma vez que esta não se pode reduzir 

exclusivamente ao conhecimento nem à informação (LEONTIEV, 2011 p.129). Educação estética 

tem algo a ver com o processo mais intimo do desenvolvimento pessoal e da personalidade, do que 

simplesmente com a adaptação social (Idem). E mais adiante esclarece, Em determinado sentido, 

aproxima-se mais da Psicoterapia e da formação psicológica de que da educação, entendida no seu sentido 

tradicional, uma vez que a educação estética se ocupa da transformação da personalidade no seu conjunto 

(LEONTIEV, 2011 p.130). Por outro lado o desenvolvimento da personalidade também é 

um dos objectivos da Educação Artística.  Para Leontiev o contacto com a arte desencadeia 

um diálogo entre o observador e a obra, diálogo esse que requer de certo modo um 

deslocamento de si para o que o autor refere como sendo uma atitude estética (LEONTIEV, 

2011). No entanto adverte, o paradoxo da percepção estética reside no facto de que só renunciando à 

percepção pessoal de uma obra de arte através  do prisma dos próprios significados pessoais, é que o 

observador consegue compreender a obra em toda a plenitude do seu significado e, nesta interacção, 

enriquecer o seu próprio mundo interior (LEONTIEV, 2011 p.132). Esta relação de diálogo é 

aqui entendida como fundamental, não só para o desenvolvimento, mas também para o 

enriquecimento pessoal. Perguntemos então se será apenas e unicamente através da arte 

que ocorrem estes diálogos. Poderão ocorrer, porventura num contexto educativo onde a 

empatia assuma igualmente um lugar importante? Ocorrerão no diálogo entre dois 

indivíduos cujas identidades, nacionais, ideológicas, religiosas ou outras, procuram e 

discutem soluções para problemas emergentes. Poder-se-á ao promover esse diálogo 

promover também um deslocamento, promover empatia? E se afirmativamente, estaremos 

perante arte? Assumamos que estamos a falar de aspectos distintos que originam um 

resultado semelhante. Destacaremos contudo dois aspectos. O primeiro é que, tal como 

defendem Vygotsky e Leontiev, a experiência estética requer um deslocamento, sendo este 

que enriquece e contribui para um desenvolvimento e enriquecimento interior. A segunda é 

que assumimos que não será unicamente na arte que ocorre esse deslocamento ao qual 

arriscamos a relacionar com o conceito de empatia. Esta afirmação talvez permita sustentar 

a seguinte hipótese: 

Sendo o Coro da Universidade de Lisboa um grupo de estudantes, professores e 

não estudantes que se juntam para cantar, em que medida estão a educação estética e a 

Educação Artística presentes nesta actividade? 
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3. Importância relevância do CUL como objecto de investigação  

Um coro é uma colectividade de pessoas que se juntam para cantar, como tal 

insere-se num contexto social e político ao qual não é impermeável. Sobre a importância ou 

relevância de uma investigação sobre um coro universitário, poderiam ser destacados vários 

aspectos, cada um deles de carácter muito específico. Sob uma perspectiva sociológica seria 

interessante tentar perceber como a organização e as actividades dentro de um coro se 

desenvolveram ao longo de quase 53 anos, tendo em conta o contexto social e político que 

se viveu em Portugal durante esse período. Sob uma perspectiva pedagógica, parece 

igualmente tentador procurar encontrar evidências que permitam compreender se houve 

alguma evolução das práticas e concepções educativas no domínio do canto coral, e de que 

modo este se vem caracterizando ao longo dos anos, entendendo que reflecte também 

mudanças de paradigmas e de concepções pedagógicas, artísticas ou culturais. Sob uma 

perspectiva artística, focada na área da música, destacaria a necessidade de compreender de 

que modo o canto coral tem assumido importância e tem tido lugar na sociedade 

portuguesa e em que medida, entendendo a contextualização deste coro na universidade 

como uma amostra que agrega à relação canto coral/expressão artística a especificidade de 

se tratar de um coro de estudantes universitários. Ainda sob uma perspectiva artística, 

entendendo o coro como uma actividade musical não formal, procurando evidências que 

permitam compreender a relação desta arte com outras artes como a pintura, o cinema ou 

o teatro, assim como as razões pelas quais algumas artes se assumem como 

profissionalizantes em determinados períodos e contextos, e outras como amadoras ou de 

carácter complementar. São muitas as questões que brotam de um objecto de estudo como 

um coro universitário, algumas podem assumir-se mais pertinentes do que outras em 

determinados contextos ou pontos de vista, mas não deixando de reflectir a riqueza deste 

objecto de estudo e a sua plasticidade. Manifesta-se no entanto a vontade em procurar 

conhecer este coro e compreender qual o contributo que esta actividade, que se entende à 

partida como sendo de carácter artístico, tem para os seus participantes. 
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4. Recomendações do Conselho Nacional de Educação sobre Educação 
Artística  

As questões em torno da Educação Artística têm vindo a ocupar várias entidades e 

organizações no sentido de identificar, por um lado lacunas ou contingências na aplicação 

de práticas na Educação Artística e por outro apontando caminhos viáveis, sustentados em 

investigações e estudos que se centram ora nos processos cognitivos que advém da 

experiência estética, ora nas pedagogias fundamentadas nesses estudos. Esta discussão 

latente faz-se sentir na recomendação n.º 1 de 2013, elaborada pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), onde as autoras apresentam um enquadramento sobre os princípios e 

orientações da Educação Artística, identificam as tendências internacionais e fazem um 

ponto da situação em Portugal descortinando algumas fragilidades. Trata-se de um 

documento que propõe apresentar um enquadramento do estado actual da Educação 

Artística em Portugal e em outros países, com o objectivo de reforçar a importância da 

arte, que segundo as autoras a par de outras formas de conhecimento – ciência, tecnologia, filosofia, 

humanidades... -, concorre para a compreensão e desenvolvimento da civilização, de cada sociedade e de cada 

pessoa (CNE, 2013 p.4270) A escolha da expressão Educação Artística é justificada para 

acentuar uma visão abrangente que integre a aprendizagem das linguagens específicas (artes plástica, 

música, dança, teatro, cinema, artes digitais), numa perspectiva que valorize a criatividade, a comunicação 

do próprio património artístico, histórico e contemporâneo. Trata-se aqui exclusivamente das aprendizagens 

artísticas que deverão constituir parte integrante da educação de todos e não do ensino artístico especializado 

que o sistema educativo também deve proporcionar mas que não é objecto desta recomendação (CNE, 2013 

p.4270). Encontra-se neste ponto a tónica dada na Educação Artística direccionada para 

um conjunto de aprendizagens acessíveis a todos e democratizado, através do sistema 

educativo. As recomendações centram-se assim num conjunto de núcleos organizados por 

orientações e estratégias, medidas legislativas, programas, pedagogias e boas práticas e 

formação de professores. Neste ponto gostava de destacar um aspecto que ajudará a 

compreender uma questão central desta dissertação. Esta problematiza-se na relação 

educação artística/escola, que atribui à escola e ao estado a função de desenvolver estratégias 

que proporcionem a todas as pessoas um conjunto de competências e valores já referidos 

como criatividade, a comunicação do próprio património artístico, histórico e contemporâneo (CNE, 2013 

p.4270). Aparece aqui a escola enquanto instituição através da qual se torna possível cumprir 

este objectivo, e como tal, as estratégias e recomendações apontadas no documento são-lhe 

dirigidas. Este aspecto leva a ter em conta, por um lado os alunos da educação básica e 

secundária, e por outro, a formação e preparação dos professores cuja acção ocorre nestes 
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domínios. Talvez tenhamos encontrado um aspecto que se desprende do Coro da 

Universidade de Lisboa (CUL) enquanto actividade artística de estudantes universitários. 

Em que medida se pode entender o CUL como uma actividade de Educação Artística? 

Esta é uma pergunta, em torno da qual se propõe descobrir o coro. Para tal tentar-se-á, 

numa primeira instância, conhecer melhor o que é o CUL e numa fase posterior perceber o 

que esta experiência representa para quem por lá passa. Propõe-se assim procurar perceber 

se, e  de que modo, uma experiência como um coro Universitário se afasta, aproxima ou 

permite alargar o conceito de Educação Artística, procurando contribuir para o 

enriquecimento da discussão em torno do mesmo. 

Ainda no que diz respeito a esta recomendação, o conceito de arte constitui uma forma 

de conhecimento singular, cuja marca mais distintiva é a interrogação do sujeito e a convocação para a 

fruição e a criação (Idem). O desenvolvimento de competências e capacidades como a 

criatividade é defendido por Vygotsky como faculdade biológica indispensável para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que constituem uma série de 

faculdades de inquestionável importância na construção do homem (VYGOTSKY, 2012).  

Gostaria de deixar claro que com esta referência, ou recensão, se quisermos, não se 

pretende por em causa ou criticar as directrizes ou politicas adoptadas no sistema 

educativo, mas antes identificar um aspecto que parece pertinente sobre Educação Artística 

e que pode ser apresentado como hipótese ancorada no nosso objecto de estudo: o CUL é 

uma actividade que promove um conjunto de experiências que concorrem para a compreensão e 

desenvolvimento da civilização, de cada sociedade e de cada pessoa (CNE, 2013 p.4270). Por outro 

lado, também contribui para uma visão abrangente que integre a aprendizagem das linguagens 

específicas (artes plástica, música, dança, teatro, cinema, artes digitais), numa perspectiva que valorize a 

criatividade, a comunicação do próprio património artístico, histórico e contemporâneo (Idem). O cerne 

desta hipótese consiste contudo no facto de este coro, enquadrar-se na caracterização e 

definição de Educação Artística, apresentando no entanto uma série de características que o 

afastam da instituição escola à qual se atribui essa função. Este aspecto pode ser 

interessante na medida em que permite encontrar um outro lugar na Educação Artística, 

que não deixa, contudo de estar integrado numa instituição educativa, a Universidade.  

Cumpre-me agora justificar a relevância e a escolha deste objecto de estudo para 

uma tese de mestrado em Educação Artística. A Educação Artística é um assunto de largo 

espectro, onde podemos ouvir falar de música, de artes visuais, de teatro ou outros 

domínios e dentro dos quais há toda uma série de especificidades que aparecem 

distribuídas ao longo da escolaridade de modo a promover competências ou metas 
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delimitadas para essas etapas. Parece, por outro lado inquestionável e até natural, que com a 

passagem pela vida escolar essas especificidades tendam a aumentar, culminando numa 

espécie de especialização ou profissionalização, definido como ensino artístico. No entanto, 

parece consensual que a Educação Artística, refractada por várias áreas, a par de outras 

disciplinas, tenda a desaparecer, a menos que as escolhas dos alunos sejam no sentido de 

aprofundar esses domínios, assumindo assim contornos mais relacionados com o conceito 

de Ensino Artístico. Estando sedimentada a Educação Artística numa série de conceitos e 

de fundamentações que sustentam a importância da arte enquanto aspecto fecundo para o 

desenvolvimento humano, porque razões tendem a tornar-se mais específicas, ao invés de 

promover uma experiência e visão ampla e alargada do mundo e da vida? Porque razão se 

promovem competências no ensino pré-escolar sedimentadas nesta concepção e se perdem 

ao longo do percurso escolar em detrimento de um conhecimento específico e 

especializado, ao invés de promover experiências que conduzam a um conjunto de 

competências, mas que efectivamente constituam um lugar e um espaço de construção de 

si? A hipótese que coloco é que o conceito de educação, enraizado num ideal democrático, 

centra e atribui à escola a função de promover o desenvolvimento de conhecimentos e 

competências de forma que seja acessível a todos, o que exige uma constante e clara 

definição de princípios e valores, assim como a refracção dessas competências e 

conhecimentos. Daí advém uma escola organizada por faixas etárias e patamares que 

tendem para uma maior complexidade e especificidade. Não se trata de um 

questionamento, nem de uma crítica deste modelo, essa questão mereceria uma outra 

dissertação. Trata-se sim de uma observação, evidência, se quisermos, de que no que 

concerne à Educação Artística poderá também haver espaço para contemplar outras 

experiências fora da escola. 

A recomendação parece ter este elemento em conta, convidando para a discussão 

sobre Educação Artística aspectos que se relacionam com especificidades cognitivas e 

pedagógicas das diferentes faixas etárias, uma vez que o plano de acção sugerido é 

essencialmente dirigido ao ensino obrigatório e à formação de professores que operam 

nesse domínio. No entanto, a perspectiva de Vygotsky parece ir ao encontro do que Roling 

afirma: “Hense, arts-based research methodologies are not analyzed here as alternative to social science or 

historical methods amply to be contrary; they are reviewed out of the recognition that we negotiate bodies of 

knowledge in a complex world where human beings learn and acquire life practices enacted along as 

spectrum between both scientific and artistic ways of comprehending the human experience and doing 

productive work” (ROLING, 2010 p.103). A visão holística que deixa transparecer este 
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excerto reflecte bem a dificuldade em encontrar as fronteiras do espaço que a arte e a 

Educação Artística têm vindo a ocupar na educação. Estas fronteiras e espaços não são 

fixos, deslizam e tocam em vários campos do conhecimento, o que contribui para uma 

ampla discussão sobre a relação arte/ciência. Rui Mário Gonçalves refere-se a esta dicotomia, 

chamando à atenção para um aspecto comum: 

“ (...) se por um momento, considerarmos as contribuições admiráveis, 
quer da arte, quer da ciência, podemos reparar que ambas (cada uma a seu 
modo, e às vezes sem o saberem, de modo análogo) ajudam a modificar a 
consciência humana, através do simples exercício da liberdade de pensamento e 
da difusão da experiência.” (GONÇALVES, 2011 p.19-20) 

 
Um coro inserido numa Universidade encontra-se igualmente na intercepção de 

dois pólos. Por um lado a escola, mais concretamente a Universidade, e por outro a arte, 

através da música. Estes dois ambientes não precisam necessariamente de ser distintos, no 

entanto, parece pouco comum serem entendidos como parte de um todo. O objecto de 

estudo desta tese centra-se essencialmente no Coro da Universidade de Lisboa, 

entendendo-o como um exemplo de encontro entre esses dois pólos. Podemo-los 

denominar através de várias dicotomias como arte/ciência, educação/ensino ou ainda 

individual/colectivo, uma vez que albergam conceitos e categorias distintos, mas que 

ajudam a compor, ou pelo menos a delimitar, os contornos tão amplos e complexos como 

consciência humana, ou desenvolvimento da civilização, ainda que partindo de um ponto de fuga 

tão pequeno e tão concreto. 

 

5 . Metodologia  

5.1 Recolha documental – Refractando o espólio  

Esta investigação consiste assim num olhar sobre o Coro da Universidade de 

Lisboa como organização estudantil dentro da Universidade. Propõe-se que este olhar seja 

progressivamente construído com base em fontes documentais e informações obtidas 

através de questionários. As fontes documentais consistem em grande parte do espólio 

existente do coro que começa essencialmente em 1974. Com base neste material procurei 

encontrar aspectos chave da vida do coro, assim como temas e questões que constituíram, 

ao longo dos anos, preocupações, objectivos e intenções deste organismo. Uma vez que o 

material existente no espólio do coro é de grandes dimensões, acrescendo o facto de os 
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registos e da documentação estarem organizados de forma bastante diversa e dispersa, 

optei por inicialmente partir de registos documentais que contêm aspectos inerentes à 

realidade que se fez sentir no coro ao longo dos anos e identificar modulações e variações 

de intensidade dos mesmos. Esta opção emergiu da constatação de que os registos 

documentais que melhor satisfaziam este objectivo continham em si ritmos diferentes quer 

em termos de frequência, quer de períodos. Assim enquanto as actas mostram-nos a 

frequência com que o coro se deparou com algumas questões, uma vez que ao longo dos 

anos, a regularidade com que se realizavam actas é em média de uma a duas vezes por ano 

e mais frequentemente em alguns anos (Gráfico 1), a frequência dos relatórios já é mais 

regular, normalmente uma por ano. Tornou-se então necessário perceber quais foram estes 

períodos e que assuntos ocupavam as assembleias. Esta pesquisa consistiu no registo de 

dados que surgiam da leitura das actas identificando aspectos e questões que preocupavam 

o coro. Procurei extrair essencialmente temas e expressões frequentes e específicas de 

determinados períodos.  

 

 

 

 

 

 

 

A partir desta recolha documental procurou-se apresentar o CUL e a sua história ao 

longo de quase 54 anos. Foram assim identificados períodos marcados por mudanças de 

ordem diversa. Estes poderão ser contestados e questionados com alguma legitimidade, 

atribuindo a justificação desta metodologia a uma escolha que teve como base a 

identificação de momentos que permitem compreender não só o coro em si, mas também 

o papel e a relação que este teve com a Universidade, com períodos que marcaram a 

sociedade Portuguesa, assim como com diferentes concepções de Educação Artística e 

Canto Coral. 

 

Gráfico 1 – Número de assembleias por ano
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5.2 Questionários e tratamento de informação  

A opção em realizar um questionário prendeu-se essencialmente pela necessidade 

de perceber os discursos que envolvem a participação no CUL na perspectiva dos antigos e 

actuais coralistas. Este questionário foi elaborado on-line e enviado através da Comissão 

Directiva do CUL para os antigos e actuais elementos. Ao procurar compreender o 

contributo que a participação no CUL teve nas pessoas, assim como o papel que este 

representa à luz do conceito de Educação Artística, tornou-se urgente convocar estes 

discursos. O questionário foi elaborado de duas formas distintas, procurando responder a 

questões relacionadas com motivações e expectativas, no sentido de perceber o que leva as 

pessoas a cantar em coro. Por outro lado procurou-se perceber o que fica desta experiência 

e o que marca as pessoas, e finalmente compreender a importância que atribuem a este tipo 

de actividade na Universidade. De uma forma resumida, os principais objectivos da escolha 

desta metodologia foram: 

1. O de perceber quem são as pessoas que cantam no coro, onde estudam, se a 

actividade musical ou de canto coral era algo de novo ou não e as suas 

motivações;  

2.  O que dizem sobre esta experiência  

3. O que dizem sobre a importância que lhe atribuem.  

Foram assim elaborados dois questionários, um para os antigos elementos e outro 

para os actuais com estes objectivos em mente. A diferença entre os dois consiste no 

acrescento 6 questões destinadas aos antigos elementos, como se pode observar no 

Quadro 2. Nele encontram-se as questões integradas em ambos os questionários. Por uma 

questão prática doravante referir-me-ei ao questionário dos antigos elementos como Q1 e 

ao questionário dos actuais elementos como Q2.  

 

5.2.1 Organização dos dados 

Uma vez que algumas questões são de carácter aberto e suscitam muitas 

interpretações, procurei organizar todas as respostas por ano de entrada dos inquiridos e 

em cada pergunta registar num quadro os tipos de resposta que surgiam. Deste modo para 

cada pergunta construiu-se um quadro/assunto em Excel, onde estão representadas as 

várias respostas e a frequência com que cada uma delas é mencionada. O Quadro 3 

representa a base de dados, constituída por diferentes secções que representam cada 
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assunto. Neste quadro podem-se observar as respostas obtidas num sentido vertical, 

organizadas numericamente, obedecendo ao critério de ano de entrada, por uma questão 

meramente prática. No plano horizontal encontram-se os critérios que serviram para 

análise, separados por secções. Estes estão organizados alfabeticamente, correspondendo 

cada letra à pergunta correspondente, assim como elementos posteriormente obtidos 

através das respostas dos elementos. Apresento de seguida e de forma sintética estes 

critérios indicando a que questionário se aplicam.  

 

 

Letra Pergunta Q1 Q2 

A Ano de entrada X X 

B O que motivou a entrada no CUL e o que esperava desta experiência? X X 

C Já tinha tido alguma experiência musical antes de entrar no coro? 
Qual? 

X X 

D Onde estava a estudar no ano em que entrou no Coro da 
Universidade de Lisboa e em que curso? 

X X 

E Durante a sua permanência no coro mudou de curso? Para qual? X  

F Fez alguma interrupção na sua participação no coro? X  

G Se respondeu sim, podia indicar a duração e os motivos? X  

H Saída X  

I Quando saiu do coro e o que motivou a sua saída? X  

J Continuou a cantar em algum coro? X  

K Qual ou quais? X  

L Quais foram os momentos ou acontecimentos mais marcantes na sua 
experiência no coro? 

X X 

M Sente que esta experiência foi/esta a ser importante para si? Podia 
falar um pouco sobre isso? 

X X 

N Estaria disponível para conversar um pouco sobre a sua experiência 
pessoal no coro? Se sim indique o seu e-mail para poder contacta-
lo/a. 

X X 

O Acha que é importante a existência de um coro na Universidade? 
Porquê? 

X X 

P Idade actual X X 

Q Idade à entrada X X 

R Data de Nascimento X X 

S Questionário X X 

T Duração X  

 

Quadro  1  – Questionários 
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Quadro 2 – Representação do quadro de análise dos questionários

As questões representadas pelas letras A,B,C,D,E,F,G,I,J,,K,L,M,N, O e R 

correspondem ao Q1, enquanto as letras A,B,C,D,L,M,N,O e R correspondem ao Q2. Os 

aspectos representados pelas letras  P,Q e T foram obtidos posteriormente através dos 

cálculos obtidos pelas respostas às perguntas sobre data de nascimento, ano de entrada e de 

saída.  

Apesar de através destes elementos ser possível conhecer um pouco a amostra de 

coralistas e a sua representatividade dentro do conjunto de pessoas que passaram pelo 

coro, procurou-se com esta metodologia organizar os dados de tal forma que fosse possível 

explorar diferentes abordagens. Por este motivo em cada secção optei por identificar por 

cores aspectos que serviriam como separadores. O Quadro 3 representa a divisão dos 

separadores correspondendo cada cor a um aspecto ou categoria. 
 

 

 

A divisão das secções A e H correspondentes ao ano de entrada e ao ano de saída 

respectivamente, merece ser justificada, uma vez que a sua escolha afecta indelevelmente os 

resultados das conexões que tiveram lugar na análise. A história do coro apresenta pontos 

críticos em determinadas épocas como a do 25 de Abril, ou a da formação de um Coro de 

Câmara. No entanto, torna-se difícil fazer a escolha de uma em detrimento de outra. Assim 

optei por fazer a divisão dos períodos do coro por décadas, de modo a não fazer qualquer 

tipo de alusão a períodos específicos e posteriormente procurar nos resultados obtidos as 

variações que pudessem então ser relacionadas com essas épocas. Nas secções C, E, F, J e 

N a divisão por categorias foi mais simples, uma vez que só havia lugar aos respectivos 

tipos de de respostas, dado que eram mais fechados (sim, não). Na secção S passou-se algo 

semelhante, uma vez que só havia estes três tipos de resposta. Finalmente em relação às 

secções P e Q a escolha da divisão das idades dos elementos à entrada e actualmente 

prende-se com o facto de não haver outro critério que merecesse ter em consideração. Para 

tal poderíamos encontrar estudos que se centrassem em idades específicas e características 

A C D  E F H J N P Q S 
1961-1969 Sim UL Sim  Sim  1961-1969 Sim  Sim  16-19 16-19 Q1 

1970-1979 Não 
Outra 
instituição Não Não 1970-1979 Não Não 20-29 20-29 Q2 

1980-1989  Não 
Sem 
resposta  1980-1989   30-39 30-39 Q3 

1990-1999     1990-1999   40-49 40-49  

2000-2009     2000-2009   50-59 50-59  

2010-2004     2010-2004   60-69 60-69  
        70-79 70-79  
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desses períodos de vida, mas uma vez que o cerne dos questionários se encontra nas 

perguntas de tipo aberto, optei por não o fazer. 

Finalmente em relação às referidas questões abertas, que não incluíam qualquer tipo 

de categorização, procurei fazer uma recolha qualitativa, através da identificação de 

aspectos ou categorias mencionados em cada questão de forma isolada. Assim em cada 

uma das secções B, C, D, G, I, K, L, M e O, emergiu um largo espectro que será 

apresentado no segundo capítulo.  

 

5.2.2 Dificuldades 

Embora o resultado da análise destas respostas permita fazer algumas conclusões, 

que apresentarei no segundo capítulo, deixam evidentes alguns aspectos que, pela sua 

natureza não se enquadram neste tipo de análise. Em primeiro lugar, constatou-se com 

alguma admiração que, ao contrário do que se esperava, houve muitas respostas cruzadas, 

ou seja, em algumas respostas encontravam-se elementos que se relacionavam com outras 

perguntas, e por vezes com nenhuma. Apesar de representar alguma dificuldade no 

tratamento de dados recolhidos e na metodologia adoptada, este aspecto parece tornar 

evidente a disponibilidade, ou o desejo que as pessoas sentiram em contar a sua história, o 

que deixa antever a importância que o coro teve nas suas vidas. Por outro lado, ao propor 

uma recolha total dos aspectos mencionados em cada questão, uma vez que pretendi obter 

respostas não dirigidas, deparei-me com uma grande variedade e carácter de respostas cuja 

organização pode facilmente ser questionada. Por este motivo, opto por apresentar os 

resultados das respostas dos questionários inicialmente em bruto e posteriormente 

estabelecer algumas relações que espera-se que facilitem a leitura. Um outro aspecto que 

constituiu alguma dificuldade prende-se com a constatação de que a apresentação de 

resultados em gráfico permite ilustrar de forma clara o tipo de discurso que as pessoas têm 

sobre a sua experiência pessoal e, de certo modo, alguma concordância nos tipos de 

resposta. No entanto, dada a natureza das respostas dadas, houve aspectos referidos 

importantes que não têm expressão nos gráficos. A tal deve-se o facto de nas narrativas dos 

inquiridos se encontrarem por vezes algumas ambivalências e expressões que, embora 

possamos categorizar, constituem informações pouco claras e que nem por isso se 

enquadram numa análise serial. Por este motivo optei por apresentar os resultados de cada 

questão em gráfico, de modo a evidenciar o espectro das respostas obtidas e 

posteriormente apresentar alguns destes discursos.
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Capítulo 1 

 Uma 

colectividade, um 

espólio 
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1. A importância e o papel do canto coral na Educação Artística 
– Breve perspectiva histórica de 1918 a 1974 

 O canto coral foi uma disciplina que abrangeu um período considerável na história 

da educação em Portugal, tendo sido instituído como disciplina no ensino liceal em 1918 

(ARTIAGA, 2001). Em defesa do canto coral, António Arroio afirma em 1909 que “a 

evolução artística faz-se hoje no sentido do povo” (ARROIO, 1909 p.26), entendendo e defendendo 

que “a música pode servir para marcar a unidade de um povo nos actos da vida pública; e, se o povo é uma 

democracia assente no princípio da egualdade, a forma mais adoptada a exprimir os seus sentimentos é o 

canto coral” (Idem p.17). O espírito republicano orientava-se no sentido da formação de 

evolução da consciência cívica, e assim, o canto coral surge como um meio que permite 

criar condições para a sua divulgação e coesão (COSTA, 2010 p. 240), aspecto que de certa 

forma foi explorado e subvertido posteriormente durante o estado novo, afinando aos seus 

contornos e ideologias subjacentes. Até 1936 surgem outras canções com uma componente 

fortemente didáctica, relacionadas com a alfabetização musical, assim como com a 

educação de estética, fisiológica e recreativa (ARTIAGA, p. 49). No entanto, a componente 

nacionalista no canto coral conquista outros contornos por volta de 1936, com o 

surgimento da Mocidade Portuguesa, numa altura em que, à semelhança do que se passava 

na Alemanha Nazi e na Itália de Mussolini, segundo Rómulo de Carvalho “as disciplinas 

escolhidas eram exactamente aquelas que se prestavam a ser veículo dessa mesma doutrina” 

(CARVALHO, 2008 p.755). De acordo com o mesmo, foi neste sentido que caminhou o 

canto coral, como “elemento de educação e de coesão nacional” (Idem) durante quase quatro 

décadas. De facto, o reportório que visava enaltecer e fomentar a tríade Deus, Pátria e 

Família, teve especial expressão durante este período, recorrendo frequentemente a canções 

populares. Foram vários os musicólogos e músicos que a partir de recolhas de canções 

tradicionais realizaram harmonizações para coro das mesmas. Algumas eram destinadas a 

Orfeões e aos coros existentes, que eram poucos. Urge neste ponto contrapor ideias 

relacionadas com o canto coral e com a música Portuguesa que se evidenciam antagónicas, 

sem a pretensão de levantar questões políticas, mas com o intuito de analisar as diferentes 

formas de entender a questão da música Portuguesa na época. Dizia Fernando Lopes-

Graça em 1955 o seguinte: 

 “A prática da música coral é, pelas sãs alegrias que proporciona, pelo 
que representa como factor de educação artística, pelos hábitos de sociabilidade 
que cria, pelos estímulos de nobre e pacífica cooperação que desperta, um dos 
índices mais seguros da vida civilizada dos povos e das nações.” (LOPES-
GRAÇA, 1992 p.108) 
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 Afirmação que revela uma perspectiva diferente da vigente no Estado Novo. 

Defende por um lado a música Portuguesa, não a música que é escolhida por “peritos” 

sobre o que se deve ensinar e proporcionar ao povo, mas a que está e sempre esteve no 

povo (LOPES-GRAÇA, 1992 p.83-95). A estas ideais contrapunham-se portanto as do 

Estado Novo que visavam “reforçar a estratificação das classes sociais” (ARTIAGA, 2001). 

Em certa medida a disciplina de canto coral surgiu com o intuito de fornecer meios para o 

progresso e desenvolvimento da sociedade e do indivíduo no seio de uma república ainda 

embrionária, que, de certo modo, logo foi resgatada para servir ideologias, transfigurando e 

estrangulando toda a sua potencialidade.  

A partir deste ponto surge uma questão, que pode ser formulada do seguinte modo: 

Em que medida os mais de 50 anos de canto coral nas escolas contribuíram para a cultura, 

educação musical e Educação Artística? Independentemente da resposta à pergunta, algo 

parece evidente. A partir da década de 60 surgem musicólogos e investigadores que 

realizam recolhas e sobre música tradicional Portuguesa. Algumas dessas recolhas deram 

origem a programas de televisão e de divulgação do que de mais genuíno se encontrava de 

música tradicional em Portugal1. De outras, resultaram harmonizações para coros e 

orfeões2, que constituem ainda hoje uma considerável e estimável base no nosso reportório 

Português. Reportório esse que, não só preserva a autenticidade e a identidade da canção 

tradicional Portuguesa, mas que também tem um valor histórico e social.  

 

2 . Raízes – Um coro, uma organização estudantil 1961 a 1980 

O Coro Da Universidade Lisboa é um grupo coral composto 

maioritariamente por estudantes universitários que funciona, desde a sua formação 

em 1961, dentro da própria Universidade, mais concretamente na reitoria da 

Universidade. Formado nesse ano por sugestão do então Reitor Marcelo Caetano, o 

coro estreou-se na cerimónia de inauguração da reitoria da Universidade e na sua 

vida e história com 53 anos estão presentes reflexos de mudanças estruturais que 

marcaram o país ao longo dos anos. Procura-se agora descortinar esta história de 

modo a que seja possível compreender, através do coro, a forma como o canto 

coral tem vindo a assumir um papel na Educação Artística em Portugal. 

 
                                                      
1 A título de exemplo os programas para a RTP de Michael Giacometti e de Francisco D’Orey. 
2 Harmonizações e arranjos de Fernando Lopes-Graça, os cadernos azuis de Mário de Sampaio Ribeiro, entre 
muitos outros que ainda hoje trabalham a música tradicional Portuguesa. 
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2.1 Os estatutos do coro e a presença do Estado Novo 

Os estatutos do coro têm sido um conjunto de regulamentos e de 

orientações que estruturam e organizam a actividade do coro ao longo dos anos. 

Neles estão expressos os objectivos, as regras de funcionamento dos ensaios e 

concertos, as questões de assiduidade, as responsabilidades e funções das comissões 

directivas e direcção artística entre outros aspectos que ao longo dos anos têm 

vindo a ser considerados, adaptados, substituídos ou alterados. Relativamente aos 

arquivos que remontam aos primeiros anos do CUL, uma cópia de estatutos não 

datada nem assinada, assim como alguns recortes de jornal constituem os únicos 

documentos que se conseguiu recolher sobre o coro nesta altura. Estes estatutos, 

assim como os que posteriormente vieram a entrar em vigor no CUL são 

documentos de carácter regulamentar e orientador da actividade do coro, que não 

chegaram a ter validade jurídica. Contudo, serão tidos em conta enquanto 

elementos que foram guiando e que englobam os principais aspectos organizativos 

da actividade do coro.  

Os estatutos mais antigos encontrados, embora não estejam datados, 

remetem para um período entre a fundação do coro e o ano de 1974. Esta 

correspondência só é possível dadas as características e o carácter do regulamento 

expresso nestes estatutos, uma vez que contempla um director do coro e um modo 

organizativo que após o 25 de Abril foi abandonado e substituído por outro. 

 Assim, de acordo com os estatutos 1 encontrados no espólio do coro, o 

coro é descrito como um organismo académico de carácter estritamente artístico e cultural, com 

sede em dependências da Universidade de Lisboa, para esse fim cedidas pelo Magnifico Reitor. 

Desta pequena expressão entende-se, em primeiro lugar o coro, simultaneamente, 

enquanto organismo académico cuja finalidade é unicamente de carácter artístico. 

Através de uma leitura deste estatuto encontram-se expressões como realização 

artística dos seus componentes através da música, ou desenvolvimento da música coral portuguesa, 

a propósito dos fins deste organismo logo no 2.º artigo do referido estatuto. O 

mesmo contempla os requisitos necessários para qualquer estudante universitário 

que pretendesse entrar no coro. Para tal, de acordo com o ponto 1 do art.º 4. é 

exigido um bom comportamento académico, moral e civil, expressão que não deixa de 

remeter para um carácter extremamente paternalista e sancionatório de todo e 

qualquer comportamento que se desviasse do que era, na altura, considerado bom. 

Existem algumas pistas que nos elucidam sobre a concepção desse conceito ao 
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longo do estatuto. A propósito disto, evidenciam-se os deveres dos componentes 

referidos no art.º 7, onde se encontram expressões como dar o melhor exemplo de 

disciplina, cumprindo o estabelecido nestes estatutos e aceitando as instruções e deliberações da 

Direcção (alínea d), honrar o C.U.L. em todas as circunstâncias e concorrer, por todas as formas, 

para o seu engrandecimento, evitando ocorrências que o desprestigiem ou ofendam (alínea c), 

aceitar a eleição ou nomeação para qualquer cargo ou comissão, salvo impossibilidade devidamente 

comprovada perante a direcção, e exerce-los gratuitamente com o maior zelo e dedicação (alínea e), 

e ainda o dever de participar com assiduidade, pontualidade e interesse nos ensaios (alínea a). 

Era portanto um dever de cada componente do coro ser um exemplo de disciplina, 

entendendo-se que essa mesma disciplina implicava um cumprimento de regras 

estabelecidas e a aceitação do que a direcção sobre elas deliberasse. Eram também 

deveres dos componentes honrar o coro, aceitar gratuitamente nomeações que lhe 

fossem dirigidas e finalmente o dever de participar com interesse, expressão que 

evidência toda uma concepção de que as motivações pessoais e interesses das 

pessoas que estavam no coro eram uma obrigação. Muitos exemplos mais 

poderíamos referir como sendo um reflexo do período político em que se vivia na 

altura em Portugal. Talvez o mais gritante reflexo desse autoritarismo e 

paternalismo seja o que se pode ser no art.º10, alínea 4 a) onde está contemplada a 

penalidade de irradiação a quem pelo seu mau comportamento como cidadãos se tornem 

indignos de pertencer ao coro. Esta afirmação leva-nos a indagar que mau 

comportamento seria este que levaria alguém a ferir dignidade e honra do coro. E 

que dignidade seria esta? A obediência está enfim bem presente ao longo dos 

estatutos, assim como a hierarquia aparentemente estruturada que contemplava 

uma nítida divisão dentro do coro entre: 

1. Os estagiários, que não tinham voto em matéria alguma uma vez 

que pertenciam ao coro há menos de um ano ou que embora 

pertencendo há mais de um ano não tenham dado provas de assídua e útil 

colaboração,  

2. Os efectivos que durante um ano lectivo tenham prestado ao C.U.L. 

colaboração activa e assídua,  

3. Os honorários, cujo único requisito está expressam do seguinte 

modo: todas as pessoas singulares ou colectivas que tenham contribuído de 

forma extraordinariamente relevante para a existência, valorização e 

desenvolvimento do C.U.L. (art.º5).  
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Presume-se por esta divisão, que entre o estatuto de estagiário e efectivo 

distavam três aspectos, um mensurável pelo espaço de tempo, outro pelo n.º de 

ensaios a que era necessário comparecer, e um outro expresso unicamente pela vaga 

expressão de útil colaboração que leva a concluir que, não só a obediência e disciplina 

eram recompensadas por uma entidade superior, como também essa mesma 

entidade era um ponto cardeal, uma autoridade. Que entidade superior seria esta? 

Encontramo-la bem presente na alínea c) art.º18 que estabelece que compete à 

Assembleia-geral pronunciar-se sobre qualquer matéria, quando a direcção o achar conveniente. 

Era portanto a direcção esta entidade superior. Sobre este assunto muito pouco foi 

encontrado no espólio, apenas referências e reacções que se fizeram sentir 

posteriormente com o 25 de Abril de 1974 que estão essencialmente presentes em 

actas de Assembleias-gerais ocorridas após esse acontecimento. Também nelas se 

encontram pistas sobre a razão pela qual não existe quase nenhum vestígio do coro 

durante o período de 1961 e 1974, encontram-se nas actas ao longo dos anos a 

referência a isso mesmo. A ideia de honra, de dignidade e de cumprimento, 

parecem, após esse acontecimento, ter sido substituídas pelas expressões de 

representar, promover e contribuir (estatutos 2), expressões essas que sugerem uma 

participação activa, como se pode ler no art.º4, do qual se destacam duas alíneas 

que pensa-se espelharem bastante bem esta mudança. Assim no art.º 2 do estatuto 2 

na alínea 2.º pode ler-se que é objectivo do CUL contribuir para a unidade antifascista e 

anti imperialista dos estudantes, ideia esta reforçada posteriormente já no art.º17, 

enquadrado no 2.º capítulo referente à direcção artística, mais concretamente ao 

tipo de reportório que incluirá obrigatoriamente música popular tradicional portuguesa de 

diversos estilos regionais, com a adenda de que estão excluídas do reportório todas as peças que 

façam apologia de princípios contrários aos definidos no n.º do art. 4.º, anteriormente citado. 

Reiterava-se assim uma vontade e necessidade de demarcação com tudo o que tinha 

que ver com o passado do coro. Este passado do coro era também político.  

 

2.2 Das origens e de como o coro era visto 

Sobre os elementos sobre a vida e actividade do coro anterior ao 25 de 

Abril, que como já referido, pouco se sabe, uma vez que todo o espólio do coro 

desapareceu logo após este acontecimento (Actas das Assembleias-gerais 74). 

Encontrou-se, porém, referência a este período no museu on-line da RTP ao Coro 
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Universitário de Lisboa dirigido pelo maestro Mário de Sampaio Ribeiro, sobre o 

qual a emissora no programa Rádio Mocidade denomina como uma das melhores 

realizações da Mocidade Portuguesa, de ordem cultural, no sector universitário (RTP, guião de 

rádio de 1960 p.3).  

Também por descortinar fica toda uma história sobre o coro, desde a sua 

formação oficial em 1961 até ao 25 de Abril de 1974, já que sobre este período 

pouco que foi encontrado.  

Relativamente às críticas observa-se que havia um grande interesse e 

valorização do coro e da sua qualidade enquanto coro amador. São vários os 

exemplos que poderiam ser apresentados, entre os quais destacam-se as críticas ao 

coro a propósito do festival de Tees-Side. A propósito deste festival foi noticiada a 

participação do CUL em Setembro de 1968, desconhecendo-se o jornal a que 

pertence a crítica que se passa a citar: 

“Não deixaremos de observar, no entanto, que preferiríamos 
saber de uma actividade regular interna de interesse geral por parte de 
Coros como estes de carácter universitário, mas restritamente 
conhecido, mesmo no meio que lhe é afim. Sobretudo tratando-se de 
estudantes, hoje aprendendo, amanhã ensinando, seria a prática coral 
que exercem, quando posta ao serviço comum, mais um elemento de 
formação e informação recíproco. E são tão poucos estes... 
  É que antes de mais nada, o que é nosso a nós deverá servir...” 
(Recorte de jornal desconhecido, Dois Grupos corais portugueses premiados 
no estrangeiro , 19683) 

 

Este pequeno excerto apresenta porventura uma crítica positiva que está de 

certo modo relacionada com uma situação que posteriormente referiremos. 

Destacam-se, contudo, aqui dois aspectos, um relacionado com um certo 

desconhecimento deste coro universitário, uma vez que entendido como 

restritamente conhecido, mesmo no meio que lhe é afim, e outro relacionado com a ideia de 

que constitui um grupo composto por estudantes que hoje aprendendo, amanhã 

ensinando representam um elemento de formação e informação recíproco, elemento esse raro e 

de valor evidenciado pelo autor.  

A viagem a Inglaterra pelo coro foi alvo de notícias de diversos jornais, 

algumas das quais nos dão algumas pistas sobre o papel que o CUL assumia no 

panorama coral de então.  

 

 
                                                      
3 Anexo I p1 
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2.3 Da música popular portuguesa e dos objectivos do coro 

Em actas, existem duas Assembleias que se realizaram em 1973 onde 

encontramos na primeira a descrição dos processo de votação dos corpos gerentes 

do coro e dos elementos que foram nomeados e na segunda, a tomada de posse 

desses mesmos organismos. Pouco tempo antes do mês de Abril de 1974 foi ainda 

realizada uma outra Assembleia onde se discutiram questões relacionadas com as 

fardas do coro. Este foi um assunto de, de resto foi abordado ao longo dos anos e 

que revelava uma preocupação pela indumentária e apresentação em concertos. Da 

abordagem que se apresenta sobre as origens e rupturas que se fizeram sentir nos 

seus primeiros 13 anos, constata-se que o coro era inicialmente uma instituição 

integrada na Universidade e cujo funcionamento e organização estava centralizado 

num poder local, o poder da direcção. O 25 de Abril trouxe consigo uma 

oportunidade de romper com este sistema instituído e expressamente representado 

numa carta datada de Agosto de 1974 onde o coro se dirige à Directora dos 

Serviços Sociais da UL, ao Ministro da Educação e da Cultura e ao Director Geral 

do Ensino Superior nos seguintes moldes: 
 

“Sempre interessado em música de qualidade, o Coro foi 
sucessivamente elevando o seu nível artístico, sendo considerado 
musicalmente um dos melhores coros amadores do País. [...] Dentro da 
sua acção no país, o Coro orientou as suas actividades para as elites 
socialmente mais favorecidas, tornando-se antipopular dentro da 
Universidade, pelo que veio a ser repudiado pela camada estudantil.  

No seio do próprio coro esta situação gerou um 
descontentamento que aumentando gradualmente levou, após o 25 de 
Abril, a uma cisão entre os diversos elementos, sendo nessa altura o 
núcleo directivo afastado, bem como alguns elementos que se 
identificavam ideologicamente com esse núcleo.” (CUL, carta à 
Directora dos Serviços Sociais da UL, ao Ministro da Educação e da 
Cultura e ao Director Geral do Ensino Superior, Agosto/Setembro 
1974) 

  
 

  De este pequeno excerto parece estar presente uma preocupação dos 

coralistas nesta altura, que tomou outras formas mais tarde, mas que não deixa de 

ser um ponto de convergência entre o exterior e o interior na vida do coro. Este 

primeiro aspecto é toda uma ideia que parece transversal na vida do coro onde a 

música assume um papel social e educativo. A escolha e defesa de uma música de 

qualidade, como forma de promoção da cultura, é mais à frente complementada 
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manifestando o objectivo que o coro assumia nesta altura, promover a divulgação da 

música coral, não só dentro do meio estudantil, mas principalmente ao nível das classes 

trabalhadoras (Idem). A divulgação da música coral era, deste modo, um objectivo do 

coro, para o qual somos levados a crer que era essa a principal missão que exigia um 

elevado nível artístico. O interessante na confluência nestas duas posições ou, se 

quisermos, modos de fazer música, é o facto de em ambos estar presente uma 

mesma missão e objectivos culturais, que difere a quem se destinava. Parecem 

conflituar assim as elites socialmente mais favorecidas e por outro os estudantes e a classe 

trabalhadora, evidenciando-se por outro lado a ideia de que há espaço para os dois 

grupos, como se fossem inimigos. Este aspecto revela, para além de um momento 

de viragem, uma clara reacção localizada. O carácter anti popular atribuído ao CUL 

está bem representado, quer pela expressão acima citada, quer num texto redigido 

conjuntamente pelo Grupo Coral da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense e 

pelo Coro da Juventude Musical Portuguesa que a propósito da escolha deste coro 

(CUL) para ficar encarregue da organização da I Semana Coral de Lisboa, 

expressavam-se do seguinte modo: 

“Em primeiro lugar convém notar que o reportório do CUL 
apenas inclui uma ou duas canções portuguesas genuinamente 
populares (entendendo que Sampayo Ribeiro não é música popular 
portuguesa). Efectivamente falar em música popular, pressupõe o 
respeito e a identificação do harmonizador pela essência daquilo que é 
a criação artística e património do povo. Em segundo lugar é de 
salientar que o público para o qual o CUL costuma debitar o seu 
reportório não é propriamente aquele que seria aconselhado para quem 
pretende pôr ensinamentos ao serviço do País. Com efeito, bastará 
uma simples vista de olhos sobre a sua actividade para verificar que a 
maioria das suas apresentações são realizadas ou na Reitoria da 
Universidade de Lisboa, ou na Gulbenkian, ou noutros locais de difícil 
acesso para a grande maioria da população. O que aliás vem confirmar 
o carácter anti popular que este coro sempre se esforçou por divulgar. 
Por último, e para terminar a caracterização do CUL, cumpre-nos 
debruçar sobre as usuais viagens ao estrangeiro que ele costuma 
empreender a meio ou no fim de cada ano.” (Grupo Coral da 
Sociedade Filarmónica Incrível Almadense e Coro da Juventude 
Musical Portuguesa, Coros portugueses contestam a “I Semana Coral de 
Lisboa”, 19744) 

 
 

Apesar de reforçar e até justificar as razões do carácter antipopular do CUL 

antes do 25 de Abril, não deixa no entanto de descortinar outros aspectos que 

talvez nos interessem. Estes aspectos parecem-nos úteis, uma vez que se referem a 

                                                      
4 Anexo I p2 
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factos da vida do coro que convergem aqui neste período, mas que posteriormente 

se deslocam e ganham outro carácter. Observemos por ora um aspecto deste ponto 

de convergência. O texto apresenta duas críticas. Uma prende-se com o que acima 

se referiu, dando cara às elites socialmente mais favorecidas, que se supõe serem neste 

caso a Gulbenkian e a reitoria da UL. Muito embora aqui represente uma camada 

elitista da sociedade e da cultura portuguesa, para ilustrar esse carácter antipopular, 

pode-se adiantar, demarcando-nos dos conflitos que tiveram lugar neste período, 

que esta relação que o coro tem tido com Gulbenkian ao longo dos anos, assume 

varias frentes. Por um lado, na altura desta I Semana Coral de Lisboa, o maestro 

que havia sucedido o antigo director artístico Mário de Sampaio Ribeiro, logo após 

a sua morte, foi Francisco D’Orey, até 1970, sucedendo-se a este o Maestro 

Fernando Eldoro. Torna-se quase tentador não deixar de referir aqui que, quer um, 

quer outro, integraram o Coro da Fundação Calouste Gulbenkian. Francisco 

D’Orey enquanto coralista deste mesmo coro desde a sua fundação em 1964, e 

Fernando Eldoro enquanto maestro desde 1971, tendo terminado esta actividade 

recentemente (por volta de 2013). Nesta altura o CUL foi também dirigido alguns 

meses pelo maestro Jorge Matta, actual maestro adjunto do coro Gulbenkian. 

Encontramos referência a isso mesmo nas actas que precederam a direcção artística 

do CUL pelo maestro José Robert, por volta de 1981/1982. Nessa altura a 

sobreposição de ensaios e de concertos do CUL e da Gulbenkian, eram um assunto 

que obrigava a alguns ajustes de horários e datas de ensaios. O curioso, porém, é 

que também o maestro José Robert integrou o coro da Gulbenkian, embora o 

tenha feito aquando da sua fundação em 1964 (referimo-nos à formação do coro da 

Gulbenkian), tendo abandonado essa actividade no inicio dos anos 70. Estas 

relações Cul-Gulbenkian e parecem querer desenhar a imagem do pequeno e curioso 

espaço coral que existia em Portugal antes da década de 80.  

A segunda crítica presente no excerto, prende-se com a escolha de 

reportório e as questões em torno do conceito de Música Popular que nesta altura 

ocupavam o espaço musical e coral. Sobre isto não podemos deixar de referir uma 

outra relação curiosa, talvez relacionada com a anteriormente abordada. Para 

melhor compreender esta relação importa referir o trabalho de harmonização de 

canções populares portuguesas que o musicólogo Mário de Sampayo Ribeiro 

realizou ao longo da sua vida. Importa também referir o trabalho de recolha 

realizado pelo, também musicólogo, Michael Giacometti e posteriormente 
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harmonizadas pelo compositor Fernando Lopes-Graça, para o qual também o 

Maestro Francisco D’Orey contribuiu, quer na recolha, quer na produção 

audiovisual que posteriormente constituiria o programa documental de 1971 “Povo 

que Canta”. Não deixa também de ser curioso, que à parte das distâncias 

ideológicas e políticas que tomaram forma com o 25 de Abril, e que se reflectem no 

trabalho de recolha e harmonização de Mário de Sampaio Ribeiro e de Michael 

Giacometti e Lopes-Graça, representam aspectos que também estiveram presentes 

na vida do coro.  

Ainda em torno do mesmo texto, é bastante audível a crítica à escolha do 

reportório e ao trabalho de Mário de Sampaio Ribeiro.  

Num encontro onde se privilegiava a música popular portuguesa, os coros 

que assinam o texto, fazem distinção entre canção dita “popular” e canções 

genuinamente portuguesas, de certo modo pouco distinta da realizada por 

Fernando Lopes-Graça quando em 1973 afirma: 

 

“Com efeito, o que em geral se pensa da nossa canção popular é 
que ela é meramente uma manifestação do pitoresco regional – desse 
pitoresco assimilado impropriamente ao folclore e que faz as delícias 
do cidadão, letrado ou iletrado, que, cansado, desiludido dos requintes 
de uma vida e de uma arte «civilizadas», busca no «exotismo» indígena 
novas sensações, novos estímulos para o paladar e para os nervos; 
desse pitoresco ainda que, com uma tal ou qual dose de ironia 
complacente, tem servido de pretexto a certa arte edulcorada e fútil, 
pinturrilhada e falsa que, não sem alguma pretensão, se usa rotular de 
nacionalista.” (LOPES-GRAÇA, 1990 p.20). 

 

Percebe-se assim que havia uma distinção entre música popular e música 

populista. Em relação a esta distinção e a este período, poder-se-á afirmar que 

efectivamente houve uma viragem no reportório que o coro adoptou a partir daqui 

e que o acompanharia ao longo dos anos até aos dias de hoje. A presença da obra 

coral e das harmonizações e arranjos de Fernando Lopes-Graça, a par de outros 

compositores como Eurico Carrapatoso, representam uma considerável parte do 

reportório do coro. Podemos relacionar estas escolhas com a relação entre maestros 

do CUL e compositores. O maestro José Robert foi assistente de Fernando Lopes-

Graça no Coro da Academia de Amadores de Música desde 1973, assumindo a sua 

direcção artística como titular desde 1988 até hoje. Por outro lado, também 

Francisco D’Orey colaborou no trabalho de recolha etnomusicológica, na qual 

também tomou parte Fernando Lopes-Graça.  
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2.4 Actividades e concertos 

A actividade que se fez sentir no coro durante e após o Estado Novo 

reveste-se de concepções bastante díspares sobre o conceito de música popular e 

tradicional portuguesa. No entanto, parece convergir num aspecto que surge, dir-se-

ia, sob a forma de slogan Vamos mostrar o que é possível fazer com pessoas que não sabem 

nada de música, encontrado num recorte de jornal no espólio digital do coro, a 

propósito da Semana Coral de Lisboa entre 14 e 23 de Abril5. A propósito desta 

semana referimos já as duras críticas dirigidas ao CUL sobre a organização deste 

evento. As diferentes visões e concepções sobre o panorama musical, mais 

concretamente coral, português, descortinam uma discussão em torno da música 

que ilustra bem este período. Entendendo estas diferenças que se surgem 

aparentemente sob a forma de oposição, propõe-se perceber o ponto de vista do 

CUL sobre este evento. Numa nota de informação à imprensa datada de 18 de 

Fevereiro de 1974, a Direcção Geral da informação da Secretaria de Estado da 

Informação lançava um aviso, anunciando que seriam executadas obras de polifonia 

Portuguesa, de Moteverdi, de Schubert e de Brewinsku, sob a direcção dos maestros Willy Gohl e 

Oriol Martorell vice presidentes daquela federação (Secretaria de Estado de Informação e 

Turismo, nota à informação à imprensa, 18 Fevereiro 19746). Como referido 

anteriormente o CUL era nesta altura uma organização hierarquizada, sendo o 

presidente da direcção o seu órgão máximo. Foi a ele que se dirigiu o autor deste 

aviso. Nesta entrevista o então director do coro afirma:  

“Uma vez que o Coro da Universidade de Lisboa tem tido 
oportunidades de ir ao estrangeiro e ver o que se faz em matéria de 
música coral, ou melhor, ver em que estado se encontra o movimento 
coral na Europa e vendo, justamente, as nossas carências, a nossa 
situação de águas mornas em matéria de música coral, sentimos 
necessidade como coro universitário – portanto, participando de uma 
missão da universidade no País de transmitir a nossa experiência aos 
restantes coros nacionais e mostrar-lhes o que é possível fazer desde 
que haja boa vontade, desde que se congreguem esforços e desde que 
se façam as coisas desinteressadamente, exclusivamente por amor à 
música.” (Recorte de jornal desconhecido, A Semana Coral Internacional 
de Lisboa, iniciativa inédita no nosso país, 1974, 7) 

 

 Um olhar lançado sobre a ideia de missão que o coro assumia nesta altura, 

talvez nos permita afirmar que, apesar da vitória sobre um poder autoritário, assim 
                                                      
5 Anexo I p3 
6 Anexo I p4 
7 Anexo I p3 
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como, apesar das diferenças que se alojam numa ideia de que em Portugal era 

preciso preencher lacunas com os olhos postos no exterior, o coro manifestava a 

sua vontade em promover e divulgar a música coral que se prolongou até aos dias 

de hoje. O discurso em torno da questão da missão e dos fins do coro parece 

perpetuar a ideia de que se está a contribuir para o desenvolvimento e divulgação 

cultural do país. Subentende-se assim que para este desenvolvimento contribuiriam 

as colaborações com maestros e coros estrangeiros. Mas esta visão, como 

anteriormente destacámos, não era consensual. O CUL, enquanto organizador 

deste evento valorizava a participação de coros estrangeiros como demonstração do 

movimento coral no exterior, ao passo que outros coros participantes sentiam que 

este evento deveria ser precursor de um movimento coral de características 

autenticamente populares (Grupo Coral da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense e 

Coro da Juventude Musical Portuguesa, Coros portugueses contestam a “I Semana Coral de 

Lisboa, 19748), entendendo estas em relação ás outras como encontro dinamizador 

de um movimento coral exclusivamente Português, que começava a despontar, 

como consequência de um horizonte político e social que se adivinhava. Esta 

missão era assumida como uma missão da Universidade. Parece o coro assumir aqui 

o papel de mensageiro, que em nome da Universidade, e tendo a possibilidade de se 

deslocar ao estrangeiro e de conhecer outras formas de fazer música coral, regressa 

com conhecimentos que permitem construir e desenvolver no país uma cultura que 

se via pobre e estagnada cá dentro, mas que pululava lá fora. Detenhamo-nos um 

pouco mais nesta citação para destacar dois aspectos. O primeiro relaciona-se com 

o papel da Universidade em relação ao coro. O segundo com esta interpretação do 

panorama coral português e, consequentemente o papel que o coro se propõe 

assumir e as formas adoptadas. Mais do que questionar as intenções do CUL, 

parece a sua posição evidenciar o seu desenquadrando em relação ao movimento 

coral Português. Por este motivo podemos ser levados a crer que o CUL não estava 

a par das preocupações e vontades que uniam os outros coros, como que vivendo 

numa espécie de cultura paralela, com pouca ou nenhuma comunicação com a 

outra e, por este motivo, frequentemente entendida como paternalista e elitista.  

  A relação da Universidade, enquanto instituição de construção de 

conhecimento com o coro, enquanto organismo dessa universidade, que constitui, 

em nome da mesma, um veículo de ligação com o exterior num país que nesta 

                                                      
8 Anexo I p2 
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altura era fortemente marcado por uma política fechada, precisamente destes 

contactos com o exterior, parece, à vista desarmada, paradoxal. A missão que o 

CUL abraça, com a organização deste festival, manifesta uma postura repudiada 

pelos outros coros participantes. O coro fá-lo convicto de que ele, conhecedor e 

entendedor do contexto musical do seu país e das suas fragilidades, portanto com 

uma perspectiva interna e externa do seu país, possui assim as condições necessárias 

e privilegiadas de divulgar, transmitir e mostrar o que é possível fazer desde que haja boa 

vontade. A música, enquanto aspecto elementar da vida, enquanto meio e resultado 

de uma expressão artística intrínseca ao homem, é um elemento poderoso de 

consciencialização e de emancipação do homem (LOPES-GRAÇA, 2001). Parece à 

primeira vista ser esta a convicção e missão que o coro assume, não fosse a forma 

como a conduziu revelar a visão que tinha de si mesmo no contexto coral e cultural 

de um Portugal que estava prestes a transformar-se. O evento coral organizado pelo 

coro é assumido pelo mesmo como uma oportunidade para educar e divulgar o que 

de melhor se faz no âmbito coral na Europa, aos outros coros que não tiveram a 

oportunidade nem o privilégio de realizar viagens ao exterior. Por muito que nesta 

altura o país estivesse fechado sobre si mesmo, será que não havia mais coros que 

conhecessem o que se fazia lá fora? Assumir este pressuposto era ofensivo, como 

se pode perceber pelo discurso e reacção dos coros participantes neste festival, 

estando no centro do evento o CUL, como benfeitor generoso que partilha os seus 

conhecimentos com os seus pares, que ao querer benévola e gentilmente instruir, 

conquista o rótulo de antipopular e de arrogante. A Universidade estava presente 

neste de espírito, enquanto instituição que financiava e apoiava o coro. O coro 

assumia e expressava um amor incondicional e desinteressado em favor da música, 

defendendo: transmitir a nossa experiência aos restantes coros nacionais e mostrar-lhes o que é 

possível fazer desde que haja boa vontade, desde que se congreguem esforços e desde que se façam as 

coisas desinteressadamente, exclusivamente por amor à música (Recorte de jornal 

desconhecido, A Semana Coral Internacional de Lisboa, iniciativa inédita no nosso país, 

19749). O fundamental era portanto haver boa vontade. Mas precisamente, não 

deixamos de identificar esta posição como um pré-requisito que lhe dava sentido de 

poder para dizer que o que os outros coros faziam não era suficiente. Para liderar. 

Para convidar outros coros estrangeiros, não pela partilha e pela experiência de 

convívio, mas como instrumentos de uma educação. O que traria aos restantes 

                                                      
9 Anexo I p3 
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coros semelhante apresentação senão o vislumbre do que só poderiam ver nas salas 

da Gulbenkian? Nestes moldes é dirigida a crítica ao CUL, por parte dos coros que 

não aceitariam ser colocados nesse papel de espectadores. Estes coros pretendiam 

outra coisa. Em certa medida era a mesma coisa que o CUL pretenderia meses 

depois deste evento ocorrido em vésperas da revolução dos cravos. O dia de 25 de 

Abril não só marcou um ponto de viragem no país, como também para o coro 

representou uma mudança e libertação destas ideias.  

 

2.5 Reestruturação 

Como referido, os vestígios, dir-se-ia arqueológicos, do coro remetem-nos 

para este período. Em actas e relatórios as informações sobre o coro começam 

essencialmente nesta altura. Optei, numa tentativa de compreender melhor o que 

foi o coro, por me centrar nestes elementos (actas, relatórios e planos), uma vez que 

estes permitem construir uma base de dados a partir da qual penso que seja possível 

identificar aspectos que posteriormente possam ser explorados através de 

entrevistas ou de inquéritos. Assim, quer em actas, quer em relatórios, surgem 

expressas ressonâncias de uma ruptura no tempo de vida do coro. A 5 de Março de 

1974 o coro reuniu-se com o objectivo de decidir quais as fardas que se iria adoptar 

como substituição das anteriores becas (Acta Posse e Corpos Gerais de Assembleia 

de 5/3/1974). A preocupação do coro relacionada com a farda a adoptar é um 

assunto que parece estar presente na vida do coro de forma quase constante e que 

nem sempre teve consenso, arrastando-se por motivos de indecisão ou por falta de 

verbas. Não deixa no entanto de reflectir uma preocupação com a imagem, que à 

semelhança do logótipo, deixou marcas que encontramos em fotografias. O 25 de 

Abril trouxe consigo outras preocupações como a necessidade sentida por alguns 

elementos do coro em reestruturar o ideal e o funcionamento do mesmo. Questões 

como a abolição do estatuto de estagiários que durava um ou dois anos e que 

permitia um controle dos coralistas, surgiu logo na Assembleia Geral de 4 de Maio 

de 1974 como uma questão pertinente à qual se sucederiam outras, culminando 

com a saída do director do coro, do director artístico, assim como dos elementos 

mais antigos que eram coniventes e apoiantes de uma direcção que tinha para com 

os que pensavam de outro modo uma relação que foi de autentica segregação, que 

impedindo que fossem eleitos para a direcção elementos com menos de 2 anos de coro, quer 
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retirando o direito a voto aos mais novos, quer compelindo algumas pessoas a abandonar o coro 

(CUL, Comunicado do Coro Universitário de Lisboa enviado às associações de estudantes do país 

a 25/7/1974).  

Seguiu-se assim um período de reestruturação do coro que implicou a 

construção de novas relações com a reitoria, com o Ministério Da Educação e com 

outros organismos culturais e estudantis. Poder-se-ia dizer que as consequências 

deste evento repercutiram-se de tal modo que permitiram mudanças por um lado e 

exigiam-nas, por outro. Já no final do ano de 1974 o coro era dirigido pelo maestro 

Paulo Brandão (Relatório do ano de 1975/1976). A situação económica do coro 

dependia essencialmente das quotas dos coralistas nesta altura, uma vez que o 

Ministério da Educação e da Cultura recusou continuar a financiar o coro desde a 

sua reestruturação, e a reitoria, só em Abril de 1975 daria uma resposta afirmativa 

sobre esta matéria (Idem). No entanto o coro realizou ainda no ano lectivo de 

74/75 alguns concertos e deslocações, cujas despesas ficaram a cargo dos coralistas 

(Idem).  

Em 1977 o coro já era dirigido pelo maestro Francisco D’Orey que 

substituiu o Maestro Paulo Brandão, tendo saído este em 1975 por motivos de 

saúde (Relatório do ano de 75/76). Durante o período que permeou 1974 e 1977 o 

coro foi ainda dirigido pelo maestro Jorge Matta a título temporário em 1976 

(Idem). As movimentações de maestros do coro nos anos seguintes ao 25 de Abril 

evidenciam um período de reestruturação. Evidências dessa reestruturação são-no 

também as actividades e concertos que teriam lugar nestes anos. 

Durante o ano lectivo de 1975/1976 o coro contactou com o Crara com o 

objectivo de conhecer melhor a reforma agrária e de promover o convívio com os 

trabalhadores. Espelha-se assim uma das várias iniciativas que o coro conduziu 

neste período com o objectivo de através de actuações em associações localizadas, 

contactar e relacionar-se com a realidade social do país assim como de promover 

um encontro pautado pela música e pelo canto coral. Estas iniciativas demarcam-se 

claramente das políticas anteriores a 1974, mas não são exclusivas do coro. Talvez 

possamos apontar aqui esta necessidade de abertura e de contacto com a realidade 

social como uma emergência que encontrou linhas de fuga com a revolução. A já 

referida participação com associações e cooperativas da reforma agrária é exemplo 

de uma consciencialização social, por um lado, mas também de sinal de uma 

expansão cultural. A criação de uma associação de coros amadores da área de 
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Lisboa (ACAAL) é um sinal deste aspecto, se nos centrarmos no âmbito coral. No 

entanto, as repercussões que o 25 de Abril teve no coro são reflexos de um 

momento relativamente limitado no tempo onde ocorreram trocas e contactos 

entre realidades distintas, até então praticamente inexistentes. É interessante ainda 

notar que essa inexistência de contactos conferia a vontade de melhoria e de 

emancipação dos direitos e condições de vida durante o Estado Novo a ideologias 

políticas, o que limitou, de certo modo a capacidade de discernimento entre as 

vontades sociais e essas ideologias, alojando as primeiras às segundas. Ou dito de 

outro modo, conduziu a uma associação das ideias e vontades sociais, entendendo-

as como resposta às forças e constrangimentos, a ideias e vontades de partidos 

políticos emergentes. Sente-se assim nesta convergência entre este antes e depois do 

25 de Abril a quase inevitabilidade de divergências e discussões. Fala-nos disso 

mesmo, a propósito da reforma agrária, Michael Vester, professor do Instituto das 

Ciências Socais Políticas de Hannover, que refere num artigo intitulado A Reforma 

Agrária Portuguesa no Processo Social na Revista Crítica de Ciências Sociais de 1986: 

“As fases da Reforma Agrária individualizaram-se de acordo com as 
diferentes constelações políticas, que se foram desenvolvendo em 
Portugal. Estas constelações colaboraram com os processos sociais na 
base da Reforma Agrária através do mecanismo de bloqueamento e 
dinamização. Os bloqueamentos não actuaram simplesmente ao nível 
macro-político, a partir de cima. Também na base, na aldeia, as energias 
sociais podem bloquear-se mutuamente – ou motivar-se – ou pelo 
menos tolerar-se.” (VESTER, 1986 p.492) 

No entanto, o interesse que o coro assume nesta altura pelo conhecimento 

da reforma agrária, aproxima-se mais do que o mesmo manifesta no relatório de 

actividades de 1975/1976, a finalidade do convívio entre os elementos do coro e de conhecer a 

reforma agrária (CUL, Plano de actividades 1976 p.2). Observa-se assim que as 

dinâmicas sociais e, consequentemente culturais que afectaram os objectivos e a 

vida do coro foram simultaneamente exteriores e internas, como reflexo de um 

fluxo e refluxo social. Entende-se assim que,  a par do exemplo acima referido, 

muitos outros se seguiram ao longo dos anos como resultado e consequência da 

realidade social portuguesa.  Talvez possamos estabelecer estas relações ao longo 

dos anos. Proponho assim que alarguemos o espaço de tempo e nos descentremos 

deste período colocando a questão: que fins e que missões emergiram no coro ao 

longo dos anos? 

Talvez possamos encontrar algumas respostas nas expressões encontradas 

nos estatutos: 
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“Promover o gosto pela música coral em todo o país e, mais 
concretamente, na Universidade de Lisboa.” (Estatutos anteriores ao 
25 de Abril de 1974, art.º 2 alínea C) 

“Promover através da prática musical em conjunto, a elevação cultural 
e artística dos estudantes e do povo português em geral.” (Objectivos 
do CUL, art.º 4 alínea 3, aprovados em assembleia-geral a 5-3-1979). 

 “Promover e divulgar a Cultura e a Música Universais, dando especial 
relevo à Música Portuguesa de raiz popular ou outra.” (art.º 6 alínea 2 
dos estatutos do CUL aprovados em 28/6/1984 mantendo-se nos 
estatutos revistos a 30/10/1996) 

“Promover e divulgar a Cultura e a Música Universais, dando especial 
relevo à Música Portuguesa.” (art.º 6 alínea B dos estatutos do CUL 
aprovados a 30/10/1996) 

 

Promover e divulgar a música coral, a música, a cultura universais. A ideia 

de que o coro é um veículo transmissor de cultura parece atravessar assim os vários 

períodos da vida do coro. A música coral parece revestir-se da missão de divulgação 

e de promoção de cultura, possamos embora identificar diferenças que levam a 

indagar sobre o que perpetua ao longo da história e o que muda, olhando para um 

exemplo como o é este coro, como o faríamos a um objecto microscópico de um 

organismo maior. Quer-se com isto propor alargar um pouco a visão da função 

social e cultural que o canto coral parece assumir ao longo da história.  

 Em certa medida poder-se-á afirmar com alguma segurança que, no que 

respeita às visões e importância que este coro assumia, numa perspectiva educativa, 

ou pedagógica, se quisermos, distinguem-se dois aspectos, que parecem evidenciar-

se numa leitura mais atenta. O primeiro prende-se com a missão do coro enquanto 

precursor e promotor de uma educação individual, de um desenvolvimento das 

qualidades artísticas do estudante universitário, assim como a canalização e 

aproveitamento destas qualidades numa perspectiva de divulgação e dinamização 

do meio universitário. Ainda nesta perspectiva, observa-se que embora a intenção e 

idealização da missão do coro fosse a de promover o gosto pela musica coral em todo o 

país, assim como o de promover o desenvolvimento da música coral portuguesa (projecto de 

estatutos p.1), estes objectivos era vistos com alguma desconfiança e encarados por 

outros coros e até estudantes e coralistas como tacanho e paternalista (CUL, 

Comunicado do Coro da Universidade de Lisboa, de 25.7.1974). Assim, parece assistir a 

uma mudança dos objectivos do coro, que passam nesta altura, a ser principalmente 

um coro composto por estudantes universitários identificado pelas aspirações do povo 
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português contribuindo para a elevação do nível cultural deste (idem). O segundo aspecto 

surge então de forma quase semelhante. A principal diferença parece ser uma maior 

abertura para com o exterior. Este aspecto reflectir-se-á inevitavelmente nas 

actividades e reportório escolhido pelo coro. Como foi então a história e actividade 

do coro a partir deste momento? Numa tentativa de responder a esta questão 

propõe-se que nos debrucemos agora um pouco sobre as actividades que o coro 

desenvolveu ao longo dos anos, partindo de um período específico, como o 

compreendido entre 1981 e 1994. Importa, talvez, referir que estas divisões com 

base numa linha temporal parecem sugerir que os aspectos da vida do coro, que se 

destacam em cada período são de algum modo exclusivos deste. Sobre isto gostaria 

de destacar que não é o que se entende. Do mesmo modo que o período anterior 

ao 25 de Abril parece estar ligado e relacionado com a situação política e social do 

país, também este período, marcado historicamente pela entrada de Portugal na 

Comunidade Económica Europeia (CEE) por volta de 1986, não deixa de ser um 

espelho das aspirações, ideais e ideias de uma sociedade em plena democratização. 

Propõe-se assim identificar aspectos da vida do coro que por qualquer motivo 

foram objecto de atenção ou mudanças, mas tendo em conta a evolução e 

consequências destas questões num contexto mais abrangente como o é o da 

universidade e o do país. Não será, assim, tanto a identificação de um marco 

histórico, mas antes uma metodologia que procura compreender vários aspectos 

(estrutura, actividades, maestros, coralistas), compreendendo que estes aspectos não 

são isolados no tempo.  

Os projectos artísticos e culturais acarinhados pelo coro, tiveram durante a 

década de 1980 especial expressão. A ideia de constituir uma escola de música, 

assim como os concertos “Música na Universidade”, os projectos “Oriente”, 

“Música Nas Escolas Secundárias”, sobre os quais falaremos de seguida, 

constituíram objectivos expressos em actas e relatórios ao longo  desta década. 

Como consequência, observa-se uma dinâmica e movimentação burocrática e 

prática no sentido de procurar patrocínios, contactos, divulgação destes objectivos. 

Assiste-se a um fenómeno de expansão do coro, reconhecendo vários campos de 

possível intervenção, não se restringindo apenas à universidade enquanto espaço, 

aos estudantes, enquanto público, nem unicamente ao canto coral, enquanto meio 

ou forma de promoção e dinamização cultural ou artística. Consequência 

florescente e frutífera da libertação de constrangimentos que se fizeram sentir nos 



34 
 

seus primeiros 15 anos, estas actividades foram conquistas apenas possíveis pela 

creditação por parte da Universidade no projecto coro, assim como pelo crescente 

espaço que o coro se propôs explorar. Interessante é também a noção de que o 

coro representa a universidade, que sempre se fez acompanhar como uma 

característica constante do mesmo. Mas talvez possamos compreender, através do 

coro, a forma como a própria universidade se fez representar no país e no exterior, 

vislumbrando assim, projectadas na história da universidade, vistas através do coro, 

as variações de mudanças de paradigmas e de objectivos que proliferaram após a 

queda do Estado Novo, ou, se quisermos, desde o nascimento de um novo período 

democrático em Portugal.  

 
3. Crescimento - Um coro, vários projectos de 1981 a 1994  
 

3.1 Flutuação de coralistas e implementação de projectos 

No ano lectivo de 1981/1982 o coro manifestava o interesse em construir 

uma série de condições e de contactos que fossem favoráveis a um trabalho cujos 

objectivos ultrapassassem o espaço temporal do ano lectivo: 

 

“Dada a nova situação do coro, com um novo Maestro e uma 
formação diferente, em suma, um novo coro, o plano de actividades 
deste ano procura inserir-se num âmbito mais vasto, e lançar bases 
dum trabalho que se desenvolverá ao longo do tempo.” (Plano de 
actividades para 1981/1982). 

 

Sendo um coro universitário constituído essencialmente por estudantes, o 

ano lectivo tem marcado a unidade de tempo que ao longo dos anos tem sido uma 

característica inerente. Este aspecto faz-se acompanhar de outros factores que 

constituem o CUL enquanto objecto de estudo singular. Assim, a par do facto de 

estar integrado na universidade e de ser constituído por estudantes, reserva a 

característica de, não só terminar a sua actividade em finais de Julho de cada ano, 

mas também de no início de cada ano lectivo, por volta de Setembro, iniciar a sua 

actividade abrindo portas a novos estudantes que queiram integrar o coro. Deste 

modo, todos os anos, consistentemente, no final de cada ano lectivo assiste-se à 
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saída de estudantes que terminaram os seus cursos10 e à entrada, em Setembro de 

novos elementos. É precisamente a esta flutuação que o coro se refere no plano de 

actividades de 1981/1982, como uma característica que é apontada como um 

problema para discussão ao longo do ano (Plano de actividades para 1981/1982). A par 

das propostas deste plano de actividades, sobre as quais falaremos mais adiante, 

importa referir o facto de este ser o primeiro documento encontrado onde se faz 

referência à substituição do maestro Francisco d’Orey pelo maestro José Robert. 

Em actas do ano lectivo de 1981/1982 encontraram-se referências a uma quebra da 

vitalidade do coro devido ao 1.º curso de direcção coral dado pelo maestro 

Francisco d’Orey ( Livro Assembleia Geral, acta de 18/11/1981). Ainda em torno 

desta acta onde se pressupõe que não tinha sido feita a substituição de maestros, há 

referências a uma proposta de apresentação de projectos da parte dos coralistas, 

assim como à vontade de criação de coros e grupos especializados dentro do coro. 

Estas propostas parecem ganhar novos contornos no plano de actividades desse 

ano: 

“Quanto ao reportório pretende-se que o trabalho do Coro incida 
sobre todos os géneros e períodos compreendidos entre o séc. XV e a 
actualidade, ou seja, toda a polifonia europeia (e de todas as 
proveniências), desde os seus começos, prestando especial atenção à 
música portuguesa. Isto sem excluir outros géneros, como o canto 
gregoriano. Como parte igualmente importante do reportório, 
pretende-se continuar o trabalho sobre música popular portuguesa, de 
todas as regiões, quer em harmonização, quer tal como é recolhida. 
Acordou-se continuar o trabalho desenvolvido pelo maestro anterior, 
no sentido de apresentar às pessoas a música fora do esquema clássico 
do concerto, procurando motivar o público para a audição da música, 
solicitando a sua participação. 
Pretende-se igualmente formar dentro do coro um pequeno grupo 
instrumental, para apoio dos concertos. 
Pretende-se desenvolver contactos com coros de Lisboa e do resto do 
país, para a realização de trabalho comum. Pretende-se igualmente 
contactar organismos de cultura e recreio de várias zonas do país, 
especialmente de zonas pouco beneficiadas para realizar espectáculos, 
eventualmente em colaboração. 
Está também prevista a participação do CUL em encontros de coros e 
festivais dentro e fora do país. 
Pretende-se, finalmente, preparar os elementos do coro no aspecto 
artístico, através de preparação vocal e teórica, no sentido de melhorar 
a qualidade do trabalho a desenvolver.” (Plano de actividades para 
1981/1982). 

 

                                                      
10 É de relembrar que a conclusão de curso foi durante muitos anos um factor de saída de elementos do coro, 
estando esse mesmo contemplado nos estatutos do coro que regulam que não podem permanecer no coro 
elementos que já tenham terminado o seu curso há mais de 2 anos. 
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 Surgem assim algumas propostas que visavam dinamizar o coro e 

desenvolver a sua actividade, assim como justificar e evidenciar a importância e 

papel do coro dentro da universidade, criando assim condições que 

possibilitassem o fortalecimento e desenvolvimento de actividade que se 

avizinhava intensa. 

 

3.2 Situação dos maestros no CUL 

Relativamente aos motivos da saída do maestro Francisco d’Orey é de 

referir a falta de evidências, aspecto, entre outros que poderia ser colmatado 

através de entrevistas aos diferentes directores artísticos. Sobre este assunto 

encontramos porém algumas referências nas respostas aos questionários que nos 

ajudam a compor, de certo modo, ou a compreender o que se passou nesta 

transição. Um aspecto a destacar é a criação por parte de um grupo de cantores do 

CUL, que com a saída do maestro Francisco d’Orey e sob a sua direcção se 

juntaram para formar outro coro, o Grupo Vocal Arsis. Referem-se a este grupo 

elementos que responderam aos questionários e que andaram no coro neste 

período. Apresentam-se de seguida algumas respostas às questões presentes no 

questionário11 que fazem referência a este coro: 

 

 “Cantar, cantar e ainda canto no Grupo Vocal ARSIS, criado em 
1980, a partir do CUL, com o então maestro Francisco d´Orey. Foram 
7 anos de boa música e bons maestros. 
Em 1975 iniciei com o maestro Paulo Brandão. Mais tarde com 
Francisco d´Orey e ainda cantei com José Robert.  
Como já tinha a licenciatura, tive que abandonar o CUL e faço parte do 
grupo de pessoas que em Outubro de 1980, registou na Conservatória 
o Grupo Vocal ARSIS, onde ainda estou, com o maestro Paulo 
Brandão. “(Q1 – B/6) 

 
 “Saí no início de 1982. Quando acabei o curso em 1981, já 
existia um outro grupo (grupo vocal Arsis) formado por antigos 
elementos do coro da Universidade que, gostando de cantar, não o 
poderiam fazer no CUL (tínhamos de sair assim que se completassem 2 
anos após a conclusão do curso) 
Ainda me mantive até ao início de 1982 em ambos os coros, mas como 
nessa altura a maior parte dos meus amigos já estava no Arsis, saí do 
CUL..” (Q1 – I/10) 
 

                                                      
11 Uma vez que as respostas onde se encontram menções ao Grupo Vocal Arsis estão relacionadas com 
diferentes questões do questionário, opta-se, doravante, por localizar as mesmas referências de forma 
simplificada, correspondendo a primeira letra e número ao tipo de questionário, a segunda letra à secção 
correspondente a cada pergunta e o último número à ordem da resposta dada, ordenada por data de entrada 
no CUL (ex: Q1 – B/9) 



37 
 

 “Como no ano que saí do CUL houve um número significativo 
de pessoas que tiveram de sair pela mesma razão, juntámo-nos e com o 
maestro da época, Francisco d' Orey fundámos um coro, o Grupo 
Vocal Arsis que ainda existe e onde permaneço.“ (Q1 – K/5) 

 

Relativamente à razão pela qual houve um número significativo de pessoas que 

tiveram de sair referida pela última citação importa salientar que em resposta à 

questão sobre os motivos de saída do coro o mesmo elemento refere Na época os 

estatutos do coro determinavam que só poderíamos ficar no CUL 2 anos após finalizar a 

licenciatura. Tive mesmo de sair (Q1 – I/5), pelo que se confirma a flutuação de 

dinâmica interna no coro já nesta altura e a presença de um factor, contemplado 

nos estatutos e que está bem presente nas respostas aos questionários como se 

verificará mais adiante. Por outro lado parece ter sido este um período em que a 

formação de um coro como o Grupo Vocal Arsis se tornou uma necessidade para 

os elementos do coro que já tinham terminado os seus cursos há mais de dois 

anos, e por este motivo não podiam permanecer no coro, constituído assim uma 

ramificação ou primeiro fruto, se quisermos do coro. Do mesmo modo podemos 

presumir também que nos anos precedentes ao da saída do maestro Francisco 

d’Orey se assistiu a um fortalecimento e desenvolvimento do coro, sendo que 

havia pessoas que já lá estavam há algum tempo. Esta situação conduziu, por 

outro lado ao aparecimento de um coro “novo” com a entrada do maestro José 

Robert, sendo também este um aspecto que será interessante de notar, 

especialmente se tivermos em conta o desenvolvimento de projectos que tiveram 

lugar desde inícios, até finais dos anos 80. 

Parece assim o coro assumir, em 1981/1982, uma continuidade do 

projecto conduzido até então, num sentido de expansão, sem, no entanto deixar 

de contemplar contingências que são assumidas como dificuldades da parte do 

coro no que respeita às contribuições monetárias dos maestros. Este assunto é 

bastante evidente no coro logo após o 25 de Abril, quando em plena 

reestruturação interna o coro se viu sem subsídios nem meios de pagar ao 

maestro, tendo sido a pró-UNEP a emprestar a quantia destinada para tal nessa 

altura (Actas das Assembleias-gerais 74, acta de 13-11-1974). O pagamento dos 

maestros assumido pelo coro conduziu à proposta da parte do CUL de integrar o 

director artístico nos quadros da reitoria da UL. A primeira referência a este 

aspecto surge durante o ano lectivo de 1983/1984 quando a comissão directiva do 

coro redige uma carta ao Director do Gabinete de Actividades Culturais 
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Universitárias da Reitoria da Universidade de Lisboa no sentido do apresentar a 

candidatura do director artístico ao lugar de Técnico Superior De Canto Coral 

(CUL, carta ao director do Gabinete de Actividades Culturais Universitárias da 

Reitoria da Universidade de Lisboa, 27/6/1984).  Juntamente com esta carta foi 

apresentada pela Comissão Directiva a proposta de candidatura e plano de acção 

elaborados pelo maestro José Robert, assim como o comentário a essa proposta 

elaborado pela CD. Nesta proposta é apresentado pelo maestro um breve historial 

nestes termos: 

“O Coro da Universidade de Lisboa (CUL) desde longa data 
tem vivido da boa vontade dos Reitores da Universidade de 
Lisboa, do empenho e entusiasmo dos estudantes que nele têm 
participado e do labor e capacidade técnico artística dos vários 
directores artísticos e regentes que por ele têm passado. Se tais 
condicionalismos conseguiram manter o CUL ao longo dos anos 
sem interrupção e , inclusive, fazer dele um organismo difusor de 
cultura viva, sob o ponto de vista coral, evidentemente, já outro 
tanto não se poderá dizer quanto a garantias de estabilidade por 
parte dos regentes e indirectamente dos cantantes ou coralistas.” 
(Proposta de candidatura e plano de acção elaborada pelo maestro 
José Robert, 27/6/1984, p1). 

A criação de um lugar nos quadros da universidade, ao qual a referida 

proposta se destina, estava contemplada no DL 356/79. Pode-se adiantar que o 

resultado desta proposta só teve efeitos em 1996, conforme consta nos estatutos do 

CUL desse ano. Não obstante, no ano de 1987 foi realizado um contrato de avença 

entre o maestro e a UL representada pelo respectivo Reitor de então, o Professor 

Doutor Virgílio Alberto Meira Soares, no qual se estipulava que o maestro terá como 

funções o apoio e dinamização das actividades circum-escolares dos estudantes da Universidade de 

Lisboa no domínio do Canto Coral, nomeadamente através da orientação e direcção artística das 

actividades do Coro da Universidade de Lisboa (Contrato de avença do maestro José 

Robert 25/3/1988), sendo que o contrato não confere maestro a qualidade de 

funcionário ou agente administrativo (Idem). 

Assistiu-se assim, até sensivelmente 1996, à necessidade da parte do CUL e 

do respectivo maestro de resolver uma situação instável. No entanto, foi 

precisamente neste período que se desenvolveram projectos que, como referimos 

anteriormente, estivessem inseridos num âmbito mais vasto. Alguns dos quais 

contemplados no plano de acção apresentado pelo maestro José Robert em 1984. 

Neste plano a proposta centra-se em três vertentes que passamos a descrever: 
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a) “Abertura do seu quadro de cantores actual (cerca de 45 
elementos) a um maior número de participantes – prevê-se para um 
espectro de actividades mais amplo (música coral à capella, grupo de 
câmara, grande coro para obras corais sinfónicas e poli-corais) mais 40 
cantores, o que totalizará aproximadamente um grande coro de 90 
vozes. 
b) Organização e orientação do processo de aperfeiçoamento vocal, 
musical e estético dos elementos do coro, através dos seguintes meios: 
1. Preparação e educação vocal individual 
2. Educação musical à disposição dos coralistas 
3. Audições comentadas e outras iniciativas no sentido dum maior 
apuramento da formação estética dos cantores 
4. Integração, sempre que possível, do reportório do CUL nos 
“curriculum” universitários, de forma a solicitar, por parte dos 
cantores, uma participação activa e complementar no respeitante aos 
seus estudos 
c) Equipar o CUL dos meios necessários à sua participação activa na 
vida universitária como elemento de animação pedagógico-musical 
(realizando ensaios-espectáculo abertos e comentados), e, numa linha 
de globalização de várias expressões artísticas, promover realizações 
conjuntas com outros agrupamentos universitários (teatro, dança-jazz, 
por exemplo) explorando os audiovisuais, como a sua integração em 
espectáculos corais. 
d) Propõe a Direcção do CUL e Gabinete de Actividade Culturais 
Universitárias os monitores e técnicos de apoio às acções a desenvolver 
e já referenciadas: os mais necessários, de momento, são um técnico 
vocal e dois professores de música como assistentes eventuais do 
director artístico.” (Proposta de candidatura e plano de acção elaborada 
pelo maestro José Robert, 27/6/1984, p3 e 4) 

 

A realização destas propostas pressupunha que para haver uma abertura do 

quadro de cantores e um espectro de actividades mais amplo seria necessário desenvolver 

um conjunto de condições que permitissem desenvolver e aperfeiçoar o processo 

de desenvolvimento de competências inerentes ao canto coral, promovendo assim 

um sistema de organização e de meios mais adequados para esses fins. Embora 

possamos identificar alguns desses meios como a existência de um técnico vocal, 

uma educação musical à disposição dos coralistas ou ensaios comentados e 

abertos à comunidade estudantil da Universidade como propostas que visassem, 

por um lado fazer crescer o coro, e por outro constitui-lo como elemento 

dinamizador cultural na universidade, o facto é que para tal acontecer seria 

necessário também desenvolver formas e mecanismos que fossem apelativos aos 

estudantes que não cantavam no coro que o próprio define nos seguintes termos: 
  

“Um dos grandes problemas de qualquer plano de dinamização 
cultural e musical da Universidade é a falta de preparação dos 
universitários o que está na base do seu desinteresse e falta de 
motivação.” (Plano de acção para o ano de 1986/1987 enviado ao 
Vice Reitor a 13/11/1986).  
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Percebe-se assim a ideia que sustentava a necessidade de divulgar a música 

coral no meio estudantil como forma de dar a conhecer algo que se entendia ser 

desconhecido dos estudantes, estando esse desconhecimento na génese do referido 

desinteresse e falta de motivação dos mesmos. 

 

3.3  Projecto Música Na Universidade 

O projecto Música na Universidade surge por volta de 1986/1987 

mencionado no plano de actividades desse ano. Neste é possível encontrar alguns 

vestígios e desenvolvimento de um trabalho e projectos que referimos 

anteriormente. Este aspecto parece destacar os anos 80 dos restantes no que toca às 

diferentes orientações e ambições que se assistiram no coro.  

Talvez seja exemplo disso o seguinte excerto do texto inicial do referido 

plano de 1986/1987 intitulado “Lançar das raízes em 1985/1986”: 

“O coro da Universidade de Lisboa tem desenvolvido durante os 
últimos 5 anos de existência uma acção essencialmente centrada no 
âmbito da música coral, núcleo essencial da actividade de qualquer 
Coro. No entanto, tanto o coro como o seu director Artístico foram 
progressivamente tomando consciência da necessidade de alargar o 
âmbito da acção musical contribuindo assim para uma verdadeira 
dinamização musical do meio universitário. 
O contacto regular com universitários não membros do coro mostrou-
se que é urgente e fundamental promover na Universidade de Lisboa 
um programa de formação musical básica dos estudantes – tem 
existido por parte da direcção do coro uma vontade muito forte de 
trilhar esse caminho, contudo a penúria de meios financeiros tem 
tornado tal projecto inviável. De facto, a não resolução desde 1981 até 
hoje de um problema estrutural como o é a integração do maestro José 
Robert nos quadros da Reitoria implicou não só uma ausência de 
condições de trabalho para o próprio maestro (vivendo uma situação 
de insegurança em termos profissionais e não auferindo uma 
remuneração que lhe permitisse alargar quer em termos quantitativos, 
quer qualitativos a sua acção) como uma situação de estrangulamento 
financeiro do próprio coro que se viu obrigado (cremos que 
injustamente) a canalizar todos os subsídios recebidos (e que eram 
atribuídos para outros fins por parte da direcção-geral do Ensino 
Superior) para o pagamento do vencimento do Maestro. Continuamos 
pois a considerar a resolução de tal situação como uma das condições 
básicas para a expansão qualitativa da acção musical do Coro da 
Universidade – não podemos esquecer que o Maestro José Robert será 
necessariamente o coordenador dessa acção. 
As dificuldades que foram e continuam a ser muitas, não impediram, 
contudo, a concretização de algumas iniciativas no ano de 1985/1986 
(cujos fundamentos já haviam em parte sido pensados anteriormente) 
as quais ilustram sem dúvida a vontade séria de alterar qualitativamente 
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a filosofia das actividades do CUL.” (Plano de actividades para o 
ano de 1986/1987, p1,2). 

 

A alteração filosófica que o coro refere neste texto é descrita logo de 

seguida englobando na sua actividade o ciclo de concerto “Música na Universidade” 

cujo principal objectivo era o de levar a música à Universidade, o de organizar uma 

Escola de Música do Coro com o objectivo de oferecer formação musical inicialmente 

aos coralistas e posteriormente aos restantes estudantes universitários, a 

inauguração de uma biblioteca e discoteca do coro uma vertente essencial da formação dos 

membros de um coro sobretudo de um Coro Universitário com responsabilidades grandes no 

domínio da investigação e finalmente a montagem de um espectáculo dramatizado em 

colaboração com o grupo de teatro “MAIZUM” (espectáculo de aniversário) e que pretendeu ser 

uma 1.ª experiência no sentido da exploração de novas formas estéticas e de expressão (Idem) 

Estas quatro iniciativas ajudam a descortinar quatro vertentes que o coro 

procurou nesta altura explorar: a divulgação, a de formação, a de recolha e 

disponibilização de um espaço de trabalho e investigação e a de exploração de 

novas formas estéticas e expressivas em colaboração com outros grupos. Estavam 

deste modo lançados os alicerces de uma série de projectos e iniciativas com que o 

coro procurou alargar e expandir a sua actividade. Apesar de se fazer sentir uma 

missão antiga do coro como a divulgação da musica coral portuguesa e universal, 

assumindo-se o CUL como um meio privilegiado de abertura da Universidade ao meio em 

que esta se insere (Idem), pode ser interessante referir o facto de ao assumir esta 

missão e ao criar e construir uma série de instrumentos como contactos, relações 

com a reitoria, organização interna, procura de subsídios, entre outros, o coro 

enquanto colectivo constituído por estudantes universitários estar também se a auto 

formar, auto constituir e auto desenvolver. Encontramos assim, quase 

acidentalmente perante um aspecto que pode ser distintivo de actividades de 

carácter artístico mais formais.  

Como vimos, desde 1974 o coro passou a ser organizado e regulado através 

dos seus estatutos, criados, elaborados, aprovados e alterados assumindo a 

assembleia-geral enquanto órgão soberano do coro. Deste modo e dito de uma 

forma simples, o coro é constituído e regido segundo as suas regras, criadas e 

exercidas por estudantes universitários. Assim, talvez possamos desvendar um 

pouco uma questão que poderia ser conclusiva desta tese, mas que aqui importa 

realçar enquanto característica: o coro é uma colectividade de estudantes 
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universitários que procuram através da actividade coral dinamizar e promover uma 

vivência musical na universidade. Este aspecto parece especialmente relevante se 

tivermos em conta as questões do programa, da avaliação e do currículo como os 

mencionados na Recomendação sobre Educação Artística. Talvez se comecem a 

evidenciar nesta altura alguns factores que nos permitam encontrar relações entre a 

experiência coral e a experiência estética, assim como aspectos similares que advêm 

de ambas.  

Contudo, falávamos das funções e missões entendidas pelo coro como 

orientadoras da sua actividade. Referiu-se a questão já conhecida da divulgação da 

música coral portuguesa e universal, importa agora acrescentar as seguintes: 

divulgação de géneros musicais variados, nomeadamente os de vanguarda; 

exploração de diferentes formas de arte e de expressão; reforço dos laços culturais 

com os restantes universitários portugueses e estrangeiros; a formação musical no 

meio universitário assumindo a função de: 

 
“Atender à promoção do indivíduo considerado no seu todo. Ao 

permitir-lhe o acesso a uma formação musical – que se associa à 
formação científica veiculada pela faculdade – contribui para a 
consolidação da cultura geral do indivíduo. Esta contribuição torna-se 
tanto mais necessária quanto à descurada pela universidade actual que 
parece confirmar a sua actividade a uma função informativa.” (Plano de 
actividades para o ano de 1986/1987, p3). 

 

Finalmente a investigação no domínio da música popular portuguesa, aproveitando as 

diversas formações científicas dos elementos do coro (Idem). Neste último ponto destaca-se 

um outro factor de especial relevância no domínio da Educação Artística, e talvez 

um feliz encontro entre arte e ciência, que foi posteriormente desenvolvido, quer 

em concertos, quer no Projecto Escolas Secundárias, sobre os quais falaremos mais 

tarde. 

Relativamente ao projecto Música na Universidade os objectivos eram os 

descritos no plano 1986/1987: 
 

a) Tornar acessível aos estudantes universitários a assistência a 
espectáculos musicais de qualidade, uma vez que a iniciativa não tem 
fins lucrativos. 
b) Contribuir para a formação musical e cultural dos estudantes da 
universidade 
c) Dinamizar a vida universitária criando um fórum cultural que 
promova o encontro de estudantes e professores no âmbito de uma 
universidade aberta e que não se limita a ser um mero veículo de 
transmissão e acumulação de informações. 
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d) A abertura da Universidade à cidade de Lisboa surgindo aquela 
como um ente activo e dinâmico no âmbito da vida cultural da cidade, 
como pensamos seu dever. (Idem) 

 
 Estavam assim alicerçadas as linhas mestras deste projecto. Importa talvez 

realçar o facto de este valer por si mesmo, mas estar incluído numa mudança de 

filosofia assumida pelo coro e sobre a qual manifestamente menciona a necessidade 

de criação de uma escola de música, colmatando as deficiências do sistema de 

ensino que na altura se fazia sentir no âmbito da música e a perspectiva da 

formação holística e global do estudante universitário (Idem). 

Em parte pode dizer-se que é na tentativa de colmatar a referida deficiência 

que o coro procurou desenvolver os seus projectos neste período. 

 

 

3.4 Projecto escolas secundárias 

O CUL conserva ao longo dos anos uma característica que se prende com o 

facto de todos os anos entrarem novos elementos, que em alguns casos são pessoas 

com pouca ou nenhuma experiência coral. Assim, durante os meses de Setembro e 

Outubro o coro recebe novos coralistas que se juntam aos já existentes. Observa-se 

deste modo, ao longo dos anos uma dinâmica cíclica. O ano académico, ou ano 

escolar é assim a unidade temporal da vida e actividade coral. Acresce, a esta 

característica de o coro estar constantemente a constituir-se, a reconstruir-se, o 

facto de permanecerem durante anos, no coro, outros elementos que já integram o 

coro há mais tempo. Se quisermos fazer um paralelismo com a vida escolar ou 

académica é como se o coro fosse um curso, não organizado por anos, portanto 

sem limite, mas contendo dentro de si, em simultâneo e de forma não escalonada, 

vários níveis. No início de cada ano lectivo entram novos elementos, juntando-se a 

outros que já lá estão, por vezes há anos. Este facto nunca impediu a aceitação de 

elementos sem qualquer experiência coral ou musical. O factor determinante para a 

aceitação de um novo elemento no coro parece ser, consistentemente ao longo dos 

anos, capacidades mínimas de audição e afinação (procurar evidências). Este 

aspecto tem feito do coro um espaço onde ao prazer em fazer música em conjunto, 

se alia, dir-se-ia consequentemente, a uma necessidade em desenvolver e 

aprofundar os conhecimentos musicais sentido individualmente. Por este motivo, 

surge desde quase o seu início a vontade em se criar uma escola de música dentro e 
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paralelamente à actividade coral. Embora a ideia de uma escola de música tenha 

acompanhado a vida do coro ao longo dos anos, houve outras evidências que 

reflectem esse desejo de aprofundar e desenvolver a leitura de partituras e a técnica 

vocal. No segundo capítulo serão mencionados os aspectos da experiência anterior 

à entrada do coro, assim como a importância que o desenvolvimento das 

competências inerentes ao canto coral se fizeram sentir ao longo da experiência das 

pessoas no coro. Este desejo é bastante expressivo na década de 80 e a ele se 

juntam outros projectos que tomariam outros rumos. Pretende-se por ora, focar 

estes aspectos falando agora um pouco sobre como surgiram estes projectos, quais 

eram os seus objectivos e como se desenvolveram. É neste contexto e durante este 

período, falamos da década de 80, que surge o projecto Música Na Universidade, o 

Projecto Oriente e o Projecto Escolas Secundárias, que constariam nos relatórios de 

actividades desde 1984 até sensivelmente 1990. Nesta altura o coro era dirigido 

desde 1981 pelo maestro José Robert. A relação dos maestros com o coro é 

expressa e regulada nos estatutos desde 1974 conferindo ao director artístico apenas 

e especificamente poderes de carácter artístico, sendo o mesmo escolhido pelo coro 

e remunerado pelo mesmo. 

O projecto escolas secundário ocupou o coro entre 1985 e 1989. Sendo um 

projecto de dinamização musical a levar a cabo junto das escolas secundárias (Projecto escolas 

secundárias, enviado à Secretárias de Estado do Ensino Básico e Secundário a 

5/12/1985, p.1), integrado no já mencionado “Música na Universidade” (Idem), a 

primeira referência sobre o projecto escolas secundárias surge em Dezembro de 

1985, numa carta enviada à Secretaria de Estado do Ensino Básico e Secundário. 

Na referida carta o CUL menciona concertos realizados anteriormente nas escolas 

secundárias D. João de Castro, Telheiras, António Arroio, e outras, cujo objectivo 

visava a sensibilização dos estudantes para a música, nomeadamente e com maior incidência para 

a música coral (Idem). A partir desta experiência o coro procurou preparar um plano 

global e estruturado, igualmente experimental (Idem) destinado a 5 ou 6 escolas, que 

consistia em concertos didácticos tendo em conta o público, abordando temas de 

história da música, solicitando para tal a colaboração de um docente universitário da matéria 

em articulação com a interpretação coral ilustrada pelo coro. O objectivo deste projecto era o 

de dinamizar e incentivar a criação de coros nas escolas secundária que receberiam no futuro e na 

medida do possível, o apoio especializado do pessoal docente das escolas secundárias de música que 

compõem a respectiva rede; por outro lado, visar-se-ia, ainda, divulgar a actividade dum coro 
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universitário que de ano para ano se vem afirmando no âmbito da música coral portuguesa 

(Idem). 
“Este projecto foi apoiado pela DGES e constitui este ano uma 

segunda volta pelas mesmas seis escolas onde estivemos em 
Maio/Junho de 87. Consiste na animação e audição comentada em 
escolas da área de Lisboa com ramo vocacional de música (4), numa 
escola preparatória e na escola secundária da cidade universitária 
privilegiada pelo contacto assíduo que existe com esses colegas mais 
novos. No final, contamos convidar os estudantes do ensino 
secundário para um espectáculo nosso que poderá coincidir com o 
“Música na Universidade"” (Projecto de actividades musicais do 
GACU apresentado pelo Coro da Universidade de Lisboa, enviado à 
Associação Académica, direcção das AE da UL, com conhecimento do 
Reitor, Vice-Reitor e director do GACU). 

 A iniciativa de se realizarem concertos comentados, desmontados e 

ilustrados, quer pelo coro, quer por professores externos realizou-se em parte ao 

longo de cerca de 4 anos, facto que parece evidente numa carta informativa aos 

coralistas, a propósito de uma iniciativa do coro intitulada “Iniciativa Monserrate” 

onde se pode ler como um objectivo do ano de 1989 concluir o projecto iniciado à dois 

anos, referente às escolas secundárias. Embora seja referido que este projecto durou 

apenas dois anos, remetendo-o para 1987, a verdade é que, como vimos, o mesmo 

parece ter começado por volta de 1985 com a Secretaria de Estado do Ensino 

Básico e Secundário referida anteriormente. Por outro lado, apesar das iniciais 

intenções, não foram encontradas evidências de que este projecto tenha contado 

com a participação de docentes universitários, mas antes com a colaboração dos 

coralistas do coro através da realização de uma breve introdução histórica e socio-cultural 

referente às peças apresentadas elaborada de modo a despertar o interesse dos 

alunos (Informações ao CUL, 23/3/1989 p.3). A propósito da realização desta breve 

introdução há referências na carta aos coralistas mencionada anteriormente à já 

existência de algum material sobre algumas peças ao qual os interessados em 

realizar essas redacções/dissertações pudessem aceder. A “Iniciativa Monserrate” 

consistia num convívio musical no jardim de Monserrante, possivelmente o 

primeiro fim-de-semana coral do CUL. Neste dia programava-se uma caminhada, 

ensaios e apresentações das dissertações preparadas pelos elementos do coro e 

sugeridas pela CD com temas diversificados e relacionados com a área científica de 

estudo de cada elemento. Sobre estas propostas atribuídas a alguns elementos do 

coro foram encontradas três com temas diversificados e que ilustram o interesse no 

cruzamento de várias áreas de conhecimento com a musica: “música e sociologia”, 



46 
 

“matemática e música” e “Anatomia e mecanismo dos aparelhos respiratório e 

vocal” 

 
3.5. Projecto 1987/1988 

 
Por volta de 1987 assiste-se a uma maior especificidade das actividades a 

desenvolver pelo coro no sentido de continuar a desenvolver as referidas missões 

por ele assumidas. Estão bem patentes no Projecto de Actividades Musicais do 

ACU para o ano de 1987/1988 apresentado pelo CUL e enviado à Associação 

Académica e às Associações de Estudantes da UL. É sobre este plano que 

proponho que nos debrucemos um pouco no sentido de tentar perceber como 

estas actividades e projectos ganharam forma, ou não. O referido projecto está 

dividido em quatro vertentes apresentadas, com uma breve descrição do seguinte 

modo: 

Vertente A – Actividade do CUL 

a) Espectáculo em Lisboa – concertos a realizar em Lisboa já com 
marcação 

b) Actividade institucional – contemplando a participação em 
eventos institucionais como a abertura solene do ano académico, 
participação em congressos, concertos em faculdades, doutoramentos 
“Honoris Causa” 

c) Escolas Secundárias – Este projecto foi apoiado pela DGES e constitui 
este ano um a segunda volta pelas mesmas seis escolas onde estivemos em 
MAIO/JUNHO de 87. Consiste na animação e audição comentada em escolas 
da área de Lisboa com ramo vocacional de Música, numa escola preparatória e na 
escola Secundária da Cidade Universitária privilegiada pelo contacto assíduo que 
existe com esses colegas mais novos (Projecto de actividades musicais do 
GACU apresentado pelo Coro da Universidade de Lisboa, enviado à 
Associação Académica, direcção das AE da UL, com conhecimento do 
Reitor, Vice-Reitor e director do GACU, p3) 

 

d) Digressões internas e espectáculos fora de Lisboa – Com 
referência a alguns contactos com câmaras municipais já feitos neste 
sentido  

e) Projecto Macau/Extremo Oriente – projecto que se propunha 
levar a cabo durante as férias da Páscoa de 88  incluindo passagens por 
Macau e Japão, assim como China e Tailândia. Previa-se a participação 
de um grupo de conferencistas e do grupo “Sagreis de Lisboa”. 
Tinham já sido feitos contactos com as embaixadas correspondentes 
neste sentido 
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f) Intercâmbio com outros coros – incluindo protocolos entre a 
Universidade de Lisboa e Universidades estrangeiras, assim como 
a actividade da ACAAL da qual o coro se tinha estado afastado 
desde 1982 por falta de interesse cultural (Idem) 

Vertente B – Festival de Música 

a) Música na Universidade – inclui perspectiva de contratação e de 
uma orquestra universitária estrangeira, mostra de actividades musicais 
universitárias como tunas, coros e orquestras, trazer o coro da 
universidade de São Paulo, a realização de uma noite de Jazz, 
contribuição de artes paralelas como dança, declamação e expressão 
pelo movimento, gravação de um disco e apresentação das peças 
vencedoras do concurso para jovens compositores de música coral 

b) Audições comentadas – projecto a continuar em anos seguintes 
visando interacção com a escola de música, realizar programas 
explicativos e com a colaboração de especialistas de música 

c) Concertos “avulso” – realização de concertos numa tentativa de 
ampliar o ciclo de concertos “Música na Universidade” trazendo 
periodicamente um concerto ao salão nobre ou à aula magna 

d) Apoio a produções externas – relativamente a este ponto 
interessa fazer uma breve citação: Esta ideia não é nossa, surgiu por contactos 
havidos durante o “música na Universidade/87”, nomeadamente, com a 
organização do “Festival Jazz de Lisboa”. Dificuldade de apoio numa primeira 
fase, pode ser objectivo importante de um futuro Serviço de Música na Universitário 

Vertente C – Concurso para jovens compositores de música coral 
– Plano de realização de um concurso de composição para jovens 
compositores 

Vertente D – Escola de Música – Iniciada em 85/86 e interrompida em 
86/87, relança-se em 87/88 com maior fôlego e ambição. Todas as aulas estão 
abertas a todos os membros da Universidade de Lisboa, não excluindo outros 
possíveis interessados. Aulas a ministrar 1 – iniciação musical (2 níveis); 2 – canto 
(aulas individuais ou em grupo); 3 – Análise Musical (em seminários de 3 meses. 
Em princípio 3 seminários: Crítica Musical, Música Portuguesa e Música 
contemporânea; 4 – História da Música. Contratação de professores: no 1.º ponto, 
de entre os membros do CUL mais capazes; no 2.º e 4.º pontos, profissionais 
contratados em regime de contrato anual; no 3.º, profissionais ou membros do CUL 
ou amadores de reconhecida categoria. 

g) No âmbito do inquérito efectuado durante o “Música na Universidade 87” 
muitos foram os estudantes (e não só) que se mostraram interessados nesta vertente 
dos nossos projectos.  

 

O plano ainda contempla alguns aspectos administrativos, financeiros e de 

organização interna que identifica como constrangimentos ao bom desenvolvimento 

das actividades propostas. Ainda antes de os referirmos podemos talvez constatar, 

pelo plano descrito acima, uma vontade assumida pelo coro algo ambiciosa e de 

difícil realização dadas as dificuldades em financiar todos os projectos e ao facto de 
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muitos deles estarem relacionados entre si. Eram portanto muitos os projectos que 

ocuparam o coro nesta altura e para os quais necessitaria de apoio financeiro, como 

o Projecto Macau, assim como no caso da escola de musica. Parece ser com vista à 

melhor resolução possível da condução deste projectos a criação de um serviço de 

música Universitário, assim como a integração do maestro nos quadros da reitoria, 

o reconhecimento e livre trânsito na reitoria dos elementos directivos do CUL para 

a realização de trabalho organizativo e burocrático do coro e a cedência dos 

espaços, assim como um calendário da disponibilidade dos mesmos para a 

realização de ensaios e aulas do coro. Era neste sentido que o coro expunha os 

aspectos administrativos, financeiros e de organização interna12( Projecto de actividades 

musicais do GACU apresentado pelo coro da universidade de Lisboa, enviado à 

Associação Académica, direcção das AE da UL, com conhecimento do Reitor, 

Vice-reitor e director do GACU, p9-11). 

 Já em 1988/1989 o coro manifestava alguma apreensão na realização do 

plano de actividades desse ano o que nos dá a informação de que estes projectos 

não tiveram bom porto. De facto este plano contrasta com o anterior na ausência 

da especificidade de projectos: 

“Iniciando mais um ano de actividades, o coro da universidade de 
Lisboa encara-o com uma certa apreensão. Tentámos ao longo do 
últimos anos apresentar e desenvolver projectos que de uma forma m 
ais marcante reflectissem do coro aquela que é a sua vocação: ser um 
pólo de desenvolvimento cultural na vida da Universidade de Lisboa 

Infelizmente a nossa experiência mostrou-nos que a falta de estruturas, 
nomeadamente a não institucionalização do Gabinete de Actividades 
Culturais Universitárias (GACU) e o abandono do projecto de criação 
de um centro de Artes da Universidade de Lisboa, torna inviáveis todos 
os projectos minimamente ambiciosos.  

Com efeito, ao procurarmos, sozinhos, realizar projectos de grande 
envergadura cultural e financeira como foi o caso do Festival “Música 
na Universidade” e sobretudo a digressão “Macau-Extremo Oriente 
88”, deparámos com inúmeros obstáculos, por vezes intransponíveis, 
acabando por ficar numa situação melindrosa que nos leva a olhar o 
futuro com bastante preocupação. 

Não esquecendo, contudo, as responsabilidades que nos confere o 
estatuto da mais antiga associação cultural da universidade de Lisboa, 
tentaremos prosseguir os nossos objectivos na medida do possível, 
muito embora isso nos pareça longe do que seria exigível e desejável 
numa instituição como esta Universidade.” (Plano de actividades do 
Coro da Universidade de Lisboa para 1988/1989) 

                                                      
12 Projecto de actividades musicais do GACU apresentado pelo coro da universidade de Lisboa, enviado à 
associação académica, direcção das AE da UL, com conhecimento do reitor, vice-reitor e director do GACU, 
dossier A-D p9-11 
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 A não concretização do projecto “Macau-Extremo Oriente”, assim como a 

grande mobilização de todos os coralistas nos projectos que tiveram lugar no coro 

durante os 2, 3 anos precedentes, conduziu a uma enorme saída de elementos do 

coro, nomeadamente da CD de então. A este aspecto acresce o facto de no ano 

lectivo seguinte, 1989/1990 ter sido anunciada a institucionalização do Gabinete de 

Actividades Culturais Universitárias, o que permitiria ao CUL uma maior 

possibilidade de obter apoios financeiros (Plano de Actividades 1989/1990, 

7/11/1989). 

 

4- Frutos de 1995 a 2014 – continuidades e descontinuidades 

Apesar das vicissitudes, o coro continuou a desenvolver as suas actividades, 

entrando no que pode ser considerado como um novo período da sua história. Em 

1991 passou a ser atribuído ao CUL um subsídio que permitia a contratação de um 

técnico vocal (Relatório de Actividade do Coro da Universidade de Lisboa 

1990/1991, 7/11/1990). A partir desta altura não foram encontradas mais 

referências aos projectos “Música na Universidade”, “Macau-Extremo Oriente” 

“Escola de Música” e “Escolas Secundárias”. Na verdade não foram encontradas 

mais actas, relatórios ou registos periódicos, pelo menos nos mesmos moldes com 

que temos vindo a falar sobre o coro. Uma das razões que poderá ter contribuído 

para esta ausência podemo-la atribuir ao facto de a partir dos anos noventa o uso 

dos computadores e posteriormente da Internet ter ganho maiores dimensões, 

aspecto que contribuiria para o armazenamento e arquivamento de documentos e 

correspondência do coro que deixaram de ocupar um lugar físico na sala do coro. 

Por outro lado, este arquivamento, apesar de apresentar potencialidades de 

organização mais simples e facilitadoras, parece ser mais ausente, uma vez que mais 

facilmente se perdem documentos digitais, especialmente se tivermos em conta que 

bastará um problema no computador ou nos dispositivos de armazenamento que 

ao longo dos anos vieram a ganhar uso neste tipo de ferramenta. Assim, facilmente 

o arquivo em e-mail, em disquetes, cd’s ou discos externos, uns mais do que outros 

é certo, se perde ou se deteriora, ou ainda se torna inacessível se não houver um 

mecanismo de arquivamento exclusivo do coro que contemple esta efemeridade de 

arquivo. Esta é uma das razões pelas quais se poderá justificar a falta de 
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documentação, especialmente a partir dos anos 90. Outra talvez seja uma mudança 

substancial da vida e organização do coro. Como vimos, os anos oitenta foram 

muito férteis em termos de projectos e de ambições do coro. O que se observa em 

anos seguintes, embora este aspecto possa ser facilmente contestado, é que a 

actividade do coro ganhou alguma regularidade em concertos e colaborações com 

actividades da universidade, resultando assim numa organização e actividade mais 

periódicas. Um dos aspectos que ao longo dos anos tem tido uma presença 

constante na vida do coro é os concertos de aniversário que se realizam todos os 

anos por volta do mês de Julho. Este é um evento que desde os anos 80 tem tido 

uma presença quase constante, resultando num convívio que conta 

tradicionalmente com a colaboração de antigos elementos do coro. É também de 

destacar a realização de grandes obras corais a partir dos anos 90, realizadas todos 

os anos, muitas das quais de carácter inédito em Portugal como o foram o Réquiem 

pelas vitimas de fascismo em Portugal de Fernando Lopes Graça, Catulli Carmina 

de Carl Orff ou Pettit Messe Solenelle de Rossini. A referida ausência de material a 

partir desta época, parece sugerir que esta se destaca das anteriores na ausência de 

projectos e no surgimento de um outro tipo de actividade e filosofia. No entanto 

pretende-se evitar esta assunção, uma vez que resulta mais da carência de elementos 

do que da presença destes. Por outro lado, relativamente a esta fase os 

questionários, que apresentaremos de seguida, oferecem-nos muitos elementos, 

dado que a amostra dos inquiridos sugere que responderam aos mesmos, elementos 

que estiveram no coro mais recentemente. Pensa-se por isso que nesta altura, e uma 

vez que o objectivo central deste trabalho não é o de realizar uma história do coro 

(essa merece ser feita com mais tempo e diligência) mas o de tentar perceber em 

que medida o coro e as pessoas que por lá passaram se constituíram e de que modo 

essas dinâmicas nos permitem compreender as potencialidades deste tipo de 

actividade numa perspectiva de Educação Artística, é um momento oportuno para 

dar voz aos antigos e actuais elementos do CUL. Em suma, as fontes documentais 

relacionadas com este período mudam de natureza, mas por outro lado, 

encontramos reflexos e consequências que o coro teve como actividade impactante 

nas pessoas nos discursos pessoais recolhidos aquando dos questionários. Deste 

modo propõe-se que nos debruçamos um pouco sobre eles, para que possamos 

melhor articular com o material documental recolhido, sendo que ambos já 

parecem oferecer algumas evidências que assistem ao tema desta tese.  
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Avancemos assim rumo ao segundo capítulo desta tese, com a advertência de 

que não se trata de um novo capítulo, terminando a história do coro aqui, mas antes 

de uma abordagem igualmente histórica sobre o coro, introduzindo e articulando 

com os testemunhos e discursos pessoais recolhidos através dos questionários. 

Assim, se nos for permitido afirmar que estivemos até aqui a falar sobre o coro à 

luz das fontes documentais existentes nos arquivos do coro, poderíamos dizer que 

agora iremos continuar a fazê-lo introduzindo uma nova luz, ou fonte, a dos 

questionários. Para tal será necessário uma breve introdução apresentando o 

tratamento e recolha de dados, assim como uma caracterização dos inquiridos. 

Entendamo-la como um intervalo, ao longo do qual podemos descansar um pouco 

sobre as questões em torno das quais temos vindo a falar e às quais retomaremos, 

certamente com novo fôlego e talvez com descobertas interessantes. 
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Capítulo 2 

 Uma colectividade, 
uma multidão de 
discursos 
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1. Introdução 

Neste capítulo propõe-se que nos debrucemos sobre os questionários, procurando 

encontrar aspectos que nos ajudem a reflectir sobre o coro e a questão da Educação 

Artística. Esta análise terá dois eixos: um onde serão apresentados dados quantitativos (n,ºs 

de respostas, quantidade de vezes que determinadas respostas foram dadas, etc) e onde se 

procurará extrair expressões ou discursos que se destacam ou que se evidenciam como 

significativos para a compreensão do coro e da importância que o mesmo tem para as 

pessoas. Optou-se por fazer esta recolha de modo a apresentar numa primeira instância o 

espectro de respostas, de modo a permitir que posteriormente nos possamos debruçar  

sobre os discursos das pessoas a partir de uma estrutura já apresentada. Na verdade 

podemos desde já adiantar a dificuldade de extrair categorias e temas, dada a riqueza que 

por vezes os discursos apresentam. No entanto, procurou-se fazê-lo com a consciência de 

que os mesmos podem por vezes ter diferentes interpretações e por este motivo mais do 

que uma categoria. Não obstante, apresenta-se de seguida uma breve caracterização da 

amostra destes elementos que colaboraram. 

 
2. Os coralistas, contributo para uma caracterização a partir de 

uma amostra  
 
A necessidade de elaborar um questionário dirigido aos antigos e actuais elementos 

do Coro da universidade surgiu, por um lado, pela referida falta de elementos documentais 

que constituem o espólio do coro, e por outro, pela necessidade de ouvir o que as pessoas 

dizem, ou têm a dizer, sobre a importância desta experiência nas suas vidas. Assim, neste 

capítulo propõe-se que nos debrucemos sobre os discursos que emergem deste 

questionário, num gesto convidativo. O questionário foi elaborado de duas formas 

distintas, procurando responder a questões relacionadas com motivações e expectativas, no 

sentido de perceber o que leva as pessoas a cantar em coro, procurando perceber o que fica 

desta experiência e o que marca as pessoas, e finalmente tentar perceber a importância que 

atribuem a este tipo de actividade na universidade. É de referir a existência e referência a 

gráficos e quadros que não se encontram presentes no texto. Por uma questão de 

organização de espaço e de maior facilidade de leitura optou-se por incluir apenas os que 

melhor ilustram os resultados, podendo os restantes ser consultados em anexo. Em relação 

aos que não se encontram presentes na tese, optou-se por incluir em nota de rodapé o n.º 

de página e secção de modo a serem mais facilmente localizados (ex. Anexo II pag.5). 



54 
 

2.1 Representatividade dos coralistas a partir das respostas aos questionários 

Como referido, foram recolhidas 126 respostas ao questionário, sendo 93 de 

antigos elementos e 33 de actuais coralistas. No Gráfico 2 podem ser observadas a 

quantidade de respostas dos antigos e dos actuais elementos e pode ainda ser identificada a 

quantidade de respostas dos antigos elementos ao Q1 e ao Q2, sendo que estes últimos 

foram casos em que antigos elementos responderam ao questionário dos actuais. Chama-se 

à atenção para esta situação, uma vez que ao longo da análise dos questionários haverá 

aspectos e questões dirigidas aos antigos elementos, cuja amostra terá um número inferior 

ao real, uma vez que há respostas que não foram dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Entrada, permanência e saída do coro -  resultados 

Com o objectivo de perceber, numa primeira instância qual a representatividade 

desta amostra, organizaram-se as respostas à pergunta Quando entrou no coro? por ordem 

cronológica, identificando em cada caso o ano de saída e a duração no coro (antiguidade)13,   

de modo a perceber quantas pessoas entraram no coro em cada ano. Uma vez que das 126 

respostas ao questionário apenas 2 não responderam à questão sobre o ano de entrada, esta 

amostra é composta por 124 respostas. 

                                                      
13 Doravante, por uma questão prática e maior inteligibilidade, usarei a expressão antiguidade para designar a 
duração de permanência no coro dos elementos. 

Gráfico 2 – Respostas ao questionário
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No Gráfico 3 podem-se observar as dinâmicas de entrada, permanência e de saída dos 

elementos que reponderam ao questionário, incluindo-se já nesta amostra os 33 elementos 

que fazem actualmente parte do CUL. 

 

Pelo que se pode observar nos gráficos apresentados, as respostas obtidas 

constituem uma amostra significativa da representatividade dos coralistas. Relativamente à 

entrada dos elementos, observa-se que, a partir dos anos setenta, fazem parte da amostra 

elementos que entraram no coro em praticamente todos os anos. Embora se observe 

alguma tendência para aumento do n.º de entradas ao longo dos anos, esse aumento 

apresenta-se irregular, pelo que não se considera ser um dado significativo. 

 

 

2.3 Idades dos inquiridos 

Como anteriormente referido, as idades actuais dos inquiridos, assim como as 

idades à entrada no coro foi calculada a partir das datas de nascimento recolhidas nos 

questionários. Importa salientar que para esse cálculo foi tido em conta apenas o ano de 

nascimento, pelo que representam assim a idade que os inquiridos terão no final do ano de 

2014 e não a idade que tinham ou teriam à data em que o cálculo foi efectuado. A razão 

pela qual se optou por calcular as idades deste modo foi por considerar que os resultados 

estariam sempre a ser alterados, quer ao longo da realização da tese, quer à data de entrega 

e de defesa da mesma. Por este motivo, optou-se por fixar o final do ano de 2014, como 

forma de clarificar os resultados. 

Gráfico 3 – Dinâmicas de entrada, permanência e saída dos  elementos
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O Gráfico 4 representa a idade dos inquiridos distinguindo ambos os questionários. 

No anel exterior estão representados os actuais elementos do coro, enquanto que no 

interior estão representados os antigos elementos.  

 

Observa-se que ao Q2 responderam maioritariamente pessoas entre os 20 e os 40 

anos, sendo que 17 tinham entre 20 e 29 e 11 entre 30 e 39. Observa-se ainda que ao 

mesmo questionário apenas uma pessoa tinha entre 50 e 59 e 4 tinham entre 40 e 49. Este 

aspecto, para além de representar uma amostra do coro actualmente, lembrando que ao Q2 

responderam cerca de 33 pessoas, pode ser entendido como uma variante no tipo de 

respostas que analisaremos posteriormente. I.e., para além de factores relacionados com as 

diferentes vivências e tipos de experiência no coro, relacionadas com vários factores, a 

idade dos inquiridos pode também ser um aspecto relevante.  

 

2.4  Idades à entrada no coro 

Tratando-se de um coro universitário, pressupor-se-ia que as idades à entrada no 

CUL reflectissem alguma regularidade. De facto, os dados recolhidos sugerem que as 

pessoas que entram no coro são tendencialmente novos alunos da Universidade, no 

entanto, observa-se que ao longo dos anos as idades dos mesmos tende a aumentar. No 

Gráfico 5 podemos observar o total de 124 elementos que forneceram datas de nascimento 

e de entrada no coro a partir das quais pudemos calcular a idade à entrada no coro.  

Gráfico 4 – Idade dos inquiridos a ambos os questionários 
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Podemos observar assim a quantidade de pessoas que entrou no coro com idades 

compreendidas por décadas (16-19, 20-29, 30-39, 40-49 e 50-59), assim como a média das 

idades em cada década.  
Pode-se observar que tendencialmente as pessoas entram no coro na altura em que 

estão a estudar na Universidade, concluindo-se que a grande maioria, cerca de 98 dos 

inquiridos, entraram no coro entre os 16 e os 29 anos. O Gráfico 6 mostra a quantidade de 

pessoas que entraram no coro em cada década, assim como a média das idades do total de 

cada grupo. É de lembrar que esta amostra representa os 124 inquiridos que forneceram 

dados que permitem saber a idade à entrada no coro. Com este gráfico procurou-se 

compreender se havia tendência para as idades à entrada no coro variarem ao longo dos 

   Gráfico 5 – Idades à entrada no coro e médias 

Gráfico 6 - Idades à entrada no coro e representatividade
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anos e pode-se concluir que sim. De facto a média parece tender a aumentar, mesmo 

considerando que a representatividade da amostra só é mais significativa a partir dos anos 

80, a linha sugere um aumento. Procurou-se por outro lado perceber mais concretamente 

em que consistiam e de onde poderiam vir essas diferenças. O Gráfico 7 ilustra a quantidade 

de elementos que entraram em cada década por idades. Numa primeira instância observa-se que a 

partir da década de 90 a quantidade de pessoas com idades entre 30-39 aumentou. Por 

outro lado as pessoas com idades entre 50-59 anos surgem visivelmente na década 2010-

2014. Um aspecto interessante é que apesar de estes resultados levarem a crer que também 

pessoas com idades entre os 40-49 anos aumentasse com grande expressividade, uma vez 

que foi o que aconteceu com as pessoas com 50-59, o mesmo aconteceu, mas de forma 

muita faseada. Apenas há registo, tal como o grupo dos 50-59, de três elementos com 

idades entre 40-49, mas estes entraram em décadas diferentes, um 1990-1999, outro em 

2000-2009 e outro em 2010-2014, ao passo que a entrada de elementos com 50-59 anos 

aconteceu apenas em 2010-2014.  

 

Uma vez que esta última década não é na verdade uma década, mas apenas 4 anos, 

talvez este número venha a ser consideravelmente maior até 2019. As razões que podem 

ajudar a compreender este aumento de idade à entrada do coro ao longo dos anos, poderão 

ser muitas, como por exemplo políticas de admissão do coro. No entanto, tendo em conta 

as transformações sociais e educativas dentro da universidade, este resultado talvez seja 

Gráfico 7 – Quantidade de elementos que entraram em cada década por idades 
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uma evidência do aumento de pessoas a realizar mestrados e doutoramentos, como 

consequência de medidas que atendem uma política de aprendizagem ao longo da vida. 

Não obstante, também relativamente à vida e dinâmica do coro, podemos apontar alguns 

aspectos interessantes. Apesar de alguma previsibilidade, observa-se ainda no Gráfico 7 

uma depressão por volta dos anos 90 do n.º de pessoas que entraram no coro com idades 

entre os 20-29 e a continuidade do aumento de pessoas com pessoas entre os 16-19 anos. 

Parece sugerir esta discrepância que nesta altura houve muitas pessoas novas a entrar no 

coro.  

Talvez esta mudança se tenha devido ao facto de em finais dos anos 80, como 

referimos no capítulo anterior, ter chegado ao fim um período de grandes projectos e 

actividades que o coro ambicionava e que nem sempre chegaram a bom porto. Assim, nos 

anos 90, também nos questionários parece estar presente uma renovação de elementos 

mais novos.  

Por outro lado, na década seguinte, parece ocorrer o inverso. Diminui 

consideravelmente a entrada de elementos com idades compreendidas entre os 16-19 e 

aumenta a entrada dos com 20-29 e 30-39, juntando-se em 2010-2014 os elementos com 

50-59. Embora seja possível relacionar com algumas evidências sobre a vida do coro ao 

longo dos anos, como referimos anteriormente, não há muitos registos documentais que 

nos falem da mesma maneira sobre estas últimas três décadas, para tal precisaremos de 

conhecer um pouco esta amostra e perceber os motivos que levaram à entrada no coro e 

relacioná-los com outros dados presentes nos questionários, como experiência anterior e 

origem dos coralistas. 

 

2.5 Origem dos elementos – cursos e faculdades 

Na tentativa de compreender as origens dos inquiridos colocou-se a questão Onde 

estava a estudar no ano em que entrou no Coro da Universidade de Lisboa e em que curso? Como se 

pode observar pelo Gráfico 8, dos 126 inquiridos, 29 responderam que não eram 

estudantes, ou que já não estudavam quando entraram no coro.  
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Podemos também observar uma grande predominância de alunos da UL no CUL. 

Apesar de estes dados nos fornecerem elementos que permitem afirmar que a população 

do coro é maioritariamente composta por estudantes da UL, é de referir a presença de 21 

estudantes de outras Universidades, representando a Universidade Nova e a Universidade 

Técnica de Lisboa uma grande parte desse grupo, conforme se pode ver no Gráfico 8/A 

em anexo14.  

Os cursos que parecem 

estar mais presentes são os de 

Letras, Direito e Ciências, 

sendo este último o que possui 

maior n.º de inquiridos, 

conforme se pode observar no 

Gráfico 9.  
O Gráfico 9/A15 mostra-

nos os cursos que os inquiridos 

frequentavam ao longo dos anos, 

na UL 

                                                      
14 Anexo V p.8 
15 Anexo V p.10 

Gráfico 8 – Representatividade de universidades e outras instituições de ensino superior 

Gráfico 9 – Representatividade de curso por áreas 
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A partir de uma leitura destes gráficos podemos observar as dinâmicas e 

predominância de determinadas áreas de conhecimento, estando a área das ciências muito 

representada, especialmente a partir dos anos 80, assim como uma diminuição da presença 

do curso de letras nos anos 90, seguido de uma presença crescente até hoje. Embora estes 

dados nos possam levar a variadíssimas questões, talvez a mais pertinente seja o facto de a 

partir dos anos 80, e especialmente nos anos 90, se assistir a uma variedade cada vez maior 

de cursos e de Universidades dentro do coro, o que talvez ajude a compreender porque 

razão a idade dos coralistas à entrada no coro tende a aumentar, o que certamente também 

está relacionado com um possível aumento de idade de estudantes universitários. Não 

obstante, o que parece evidenciar-se nestes gráficos é uma grande variedade de cursos e de 

Universidades dentro do coro. 

 

2.6 Experiência anterior 

A experiência anterior ao coro foi uma das questões colocadas aos inquiridos, com o 

objectivo de perceber se a motivação, assim como a duração está relacionada com 

experiência musical anterior. A esta questão, dos 126 inquiridos 100 responderam que 

tinham tido experiências anteriores e 26 responderam que não, como se pode observar no 

Gráfico 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Elementos com e sem experiência prévia no coro 
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Uma vez que as respostas afirmativas se fizeram acompanhar de algumas descrições 

e comentários sobre as experiências musicais passadas, optou-se por, à semelhança de 

outras questões de carácter aberto, elaborar um quadro onde se registaram todos os 

aspectos ou tipos de experiência mencionados. Deste modo obteve-se um espectro 

composto por 9 categorias representadas no Gráfico 11. 

Um aspecto que suscitou alguma curiosidade foi tentar perceber se os tipos de 

experiência variavam ao longo das décadas. O Gráfico 12 representa essa variação.  

 O facto de a amostra correspondente a cada década ser variada é um aspecto que 

importa ter em conta no estudo dos gráficos onde se analisam as respostas, de acordo 

com a época de entrada no coro. Neste caso se não tivermos este aspecto em 

Gráfico 12 – Tipos de experiência anterior ao longo dos anos

Gráfico 11 – Tipos de experiências anteriores à entrada no coro
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consideração podemos ser levados a crer que, por exemplo na década 60 havia tendência 

para entrarem no coro pessoas sem experiência coral anterior. Um instrumento que se 

considerou importante incluir nestes gráficos é precisamente a linha que representa a 

totalidade dos inquiridos que responderam ter entrado nesse período, e assim concluímos 

que relativamente à década de 60 estamos a falar de apenas uma pessoa. Por outro lado, 

no que toca à experiência anterior talvez seja relevante referir alguns aspectos conhecidos 

do sistema educativo deste período. Sabemos por exemplo que o canto coral foi uma 

disciplina obrigatória durante o Estado Novo, como referimos no início, pelo que os 

elementos que entravam no coro nas décadas subsequentes tinham passado por essa 

experiência. Apesar de a escolaridade e de a literacia neste período (Estado Novo) ter 

deixado índices bastante baixos, o facto é que os estudante universitários nas décadas de 

60, 70 e em parte de 80 representavam uma franja pequena da população portuguesa, 

franja essa que tinha tido acesso a uma educação que não estava ao alcance de todos. Este 

aspecto não se regista do mesmo modo  nas décadas seguintes, uma vez que grande parte 

dos estudantes que ingressavam na universidade desde essa altura tinham já frequentado a 

escolaridade num regime obrigatório. Isto não quer dizer que do coro faziam parte menos 

elementos, mas antes que a experiência desses elementos contrastava mais em relação 

com a de indivíduos da mesma idade, do que actualmente. Contudo, e retomando a 

análise do gráfico em questão, uma vez que esta amostra é mais significativa ao longo 

anos 80, podemos já a partir dessa altura apontar alguns aspectos. O primeiro é que a 

experiência em escolas de música tende a aumentar conforme o aumento da amostra e o 

mesmo parece acontecer com a experiência em coro. Contudo, apesar de estarmos a falar 

de uma amostra com menos de 10 pessoas, na década de 70, mais de metade dessas 

referiram experiências em coros de escola, tendendo esse número a diminuir com o 

tempo, apesar da população da amostra aumentar consideravelmente a partir daqui. Este 

aspecto pode ser uma evidência da presença do canto coral nas escolas durante o Estado 

Novo, como referimos ainda agora. Por outro lado, a amostra dos elementos que 

referiram não ter tido qualquer tipo de experiência anterior parece crescer com o aumento 

da amostra total dos inquiridos até aos anos 80 e decrescendo com a mesma nos anos 90. 

Contudo observa-se que na década de 2000 a amostra dos elementos sem experiência 

tende a manter-se estável, enquanto a população total aumenta consideravelmente. Nesta 

altura é interessante também referir que os elementos que tinham estado em escolas de 

música também diminui bastante, subindo novamente durante o período de 2010 a 2014, 

enquanto os restantes tipos de experiência parecem estabilizar. De facto até aos anos 80 o 
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n.º de elementos sem experiência e com experiência em escolas de música aumentam a 

par e passo, mas nos anos 90 observa-se que há uma diminuição dos primeiros e a 

culminação do aumento dos segundos, aumentando na década seguinte o n.º de 

elementos sem experiência e diminuindo o n.º de elementos que frequentaram escolas de 

música. Parecem indicar estes dados que nas décadas de 90 e de 2000 estas duas amostras 

se opõem, o que poderá sugerir que, tendo em conta que na década de 90 o CUL iniciou 

uma nova fase da sua actividade com o abandono dos projectos que ocuparam os anos 

80, houve uma grande saída de elementos do coro nesta altura que abriu portas a outros 

coralistas.  

Podemos com estes dados inferir alguns aspectos que nos permitem colmatar a 

ausência de fontes documentais constantes no espólio. Assim, diríamos que o CUL sofreu 

uma transformação nos anos 90.  

Importa ainda identificar um outro aspecto que parece estar timidamente, mas de 

forma constante, presente nas várias questões dos questionários. Este aspecto é a questão 

familiar. Nesta questão relacionada com a experiência anterior, dir-se-ia que a amostra é 

pouco significativa, uma vez que apenas uma pessoa mencionou cantar com familiares, 

situando-se na década de 70. Não obstante, por ter sido um tipo de resposta que não se 

esperava e que de certo modo está presente em outros domínios, vai ganhando corpo e 

forma ao longo da análise dos questionários. É por este motivo que a destacamos.  

 Finalmente, numa tentativa de perceber se a experiência anterior em coros ou em 

música estava relacionada com a duração da permanência no coro, procurou-se relacionar 

a média de antiguidade dos elementos com experiência anterior com a média de 

Gráfico 13 – Média de duração no coro de inquiridos com e sem experiência 
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permanência dos elementos sem experiência ao longo das décadas, de modo a encontrar 

respostas que ajudassem a perceber se a experiência anterior era ou não um factor que 

contribuía para uma maior permanência no coro, uma vez que o n.º de elementos com 

experiência é significativamente maior do que o de elementos sem experiência. Também 

neste ponto, tal como se pode observar pelo Gráfico 13 surpreendentemente se observa 

que, apesar de falarmos de duas amostras díspares, uma composta por 100 elementos e 

outra por 26, a antiguidade dos elementos sem experiência no coro tende a ser 

consideravelmente maior nos anos 90 e 2000.  

Estes dados são ainda mais surpreendentes se considerarmos que foi precisamente nos 

anos 90 que se observou uma diminuição de elementos sem experiência e um aumento de 

pessoas com experiência anterior, o que reforça a ideia de que se tratou de um período 

que proporcionou algum interesse e participação. Procuraremos tentar perceber porquê. 

 

 

3. Motivações e expectativas 

 Uma das questões colocadas aos antigos e actuais coralistas foi O que motivou a 

entrada no CUL e o que esperava desta experiência? Por se tratar de uma pergunta aberta e 

susceptível de respostas diversificadas, após uma leitura das mesmas procurou-se identificar 

aspectos mencionados pelas pessoas com o objectivo de organizar os resultados e 

estabelecer relações com outros aspectos ou questões. Assim, numa primeira fase foi 

possível encontrar 17 categorias que reflectem as motivações e expectativas das pessoas à 

entrada no coro, assim como a frequência com que estas foram mencionadas, que podem 

ser observadas no Gráfico 14. Os resultados que se encontram neste gráfico mostram os 

aspectos extraídos das respostas recolhidas. No entanto, é importante referir que, uma vez 

que a natureza das perguntas era aberta, numa resposta encontrava-se frequentemente mais 

do que um aspecto referido. Importa também mencionar que a pergunta colocada continha 

em si duas vertentes aparentemente semelhantes, mas que pela natureza de algumas 

respostas se revestiram de carácter diferente. Ao perguntar O que motivou a entrada no CUL e 

o que esperava desta experiência? procurou-se perceber as motivações e expectativas que as 

pessoas tinham antes de entrar no coro. Apesar de ser possível apresentar alguns dados que 

distingam estes dois aspectos (ex. Fui motivada pelo desejo de cantar em conjunto e 

conhecer gente nova16), em muitos outros tornou-se complicado discernir dentro de um 

discurso os aspectos que se referiam a motivação e os que se referiam a expectativa (ex. 
                                                      
16 Q1 – B/29 
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Prazer de cantar em grupo17). Por este motivo, e por considerar que as expectativas 

constituem, ou são reflexo de uma motivação, optou-se por não fazer esta distinção, uma 

vez que ao fazê-lo poderia estar a induzir em erro e a complicar. 

A estratégia adoptada consistiu na recolha de questões ou temas mencionados pelos 

elementos como importantes. Desses 17 aspectos encontraram-se algumas categorias 

comuns ou que de algum modo estavam relacionadas. Como forma de melhor identificar e 

clarificar essas categorias, apresentam-se de seguida uma breve análise destes 17 aspectos. 

  

 A resposta Aprender/aperfeiçoar/continuar conhecimentos musicais foi registada cerca de 42 

vezes, estando no 2.º lugar das mais mencionadas. O que se observa através do Gráfico 15 

é que as respostas Voltar a cantar, Maestros, Reportório/Preparação cénica e Qualidade do coro, 

revelam aspectos díspares que integram uma categoria mais ampla na qual subentende-se 

que os elementos que as mencionaram reconheciam o valor e os aspectos que realçam da 

actividade em coro. Dentro deste ponto de vista podemos ainda mencionar a resposta 

Conhecer elementos do coro, e Incentivo de família e amigos como sendo estes factores importantes 

aos quais podemos relacionar ainda outros que se seguem, mas que permitem vislumbrar já 

algumas respostas. A principal seria a importância das relações existentes e que se criam em 
                                                      
17 Q1 – B/38 

Gráfico 14 – Motivações e expectativas à entrada no coro



67 
 

torno do coro, não só como factor preponderante para a entrada no CUL, mas também 

como aspecto referido como importante nesta experiência.  

 

 A Partilha através da música, tal como Fazer musica em conjunto, foram também aspectos 

mencionados algumas vezes e que denotam a importância do canto coral enquanto 

actividade de conjunto. Esta questão, no fundo, parece clarificar-se e ganhar alguns 

contornos se nos debruçarmos sobre outra que parece ser uma motivação importante, 

Fazer amigos/Convívio/Fazer parte de um grupo, tendo esta sido mencionada 32 vezes. A 

necessidade e vontade de integração na Universidade parece assim ser um factor que 

motiva a entrada no coro, subentendendo-se que pelo menos para os elementos que 

mencionaram esta resposta, o coro era entendido como m veículo de integração. A este 

aspecto poderíamos acrescentar ainda outros mencionados como Era novo na faculdade, 

Actividade para além do curso. Conclui-se assim que para a entrada no coro, o facto de se tratar 

de um colectivo, assim como a necessidade de integração são aspectos e motivações 

determinantes. 

Finalmente, um outro aspecto que foi referido várias vezes de formas distintas é a 

vontade de experimentar uma actividade nova sem expectativas, pelo prazer e diversão que 

essa actividade poderia representar. Esta característica está bem expressa nas respostas 

Diversão/Prazer/Lúdico/passatempo; Desafio/experiência nova/curiosidade; Acaso e Não tinha 

Gráfico 15– Motivações à entrada no coro por  números
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expectativas ou tinha poucas. Do mesmo modo, assim como o facto de se gostar de cantar e/ou de 

música foi dos aspectos mais referidos, como um motivação para entrar no coro (cerca de 

67 vezes).  

 

4. Momentos e aspectos marcantes  

As respostas a esta questão parecem estar mais relacionadas com as experiências 

dentro da actividade coral em si. Ou seja, pela recolha das respostas obtida são 

identificados vários aspectos relacionados com a actividade do coro e outros, em menor 

quantidade, relacionados com as relações que se constroem. Embora pareça representar 

uma descontinuidade, em relação à análise das respostas da pergunta anterior, uma vez que 

não estão aqui presentes aspectos como integração ou diversão. Na verdade, grande parte 

das respostas refere-se a situações específicas, muitas delas pontuais, que nos fornecem 

algumas informações sobre actividades que tiveram lugar em determinadas alturas 

posteriores aos anos 90, como a realização de uma curta metragem18, a fundação do Coro 

de Câmara da Universidade ou gravações de discos, para além das viagens ao estrangeiro 

no âmbito de encontros de coros, festivais, digressões ou concursos.  

                                                      
18 Única referência à realização da curta-metragem. Apesar de não ser referido no questionário, esta teve lugar 
em 2012. Tratou-se de uma curta-metragem produzida por um elemento do coro, com o apoio da reitoria, e 
participação do coro, enquanto actores e enquanto cantores, uma vez que toda a curta é acompanhada pela 
obra Três Esconjuros de Fernando Lopes-Graça.  

Gráfico16 – Momentos marcantes 
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Não obstante, relativamente à análise destas respostas, à parte das informações que 

podem oferecer para uma posterior recolha das actividades do coro, tal como se pode 

observar pelo Gráfico 16, um dos aspectos fortemente presente nas respostas dos 

inquiridos é o contacto com o reportório e a respectiva montagem. Esta referência assume-

se como um aspecto que evidência o impacto que a participação num coro pode ter na 

experiência e descoberta da cultura e património musical, quer português quer estrangeiro. 

O Gráfico 17 representa a forma como estes aspectos mencionados como 

importantes estão distribuídos de acordo com o período de entrada dos inquiridos. As 

décadas de 1990 e de 2000 são aquelas onde esta referência é mais expressiva, o que 

permite evidenciar que se tratou de um período onde foram realizadas regularmente 

grandes obras corais, muitas vezes inéditas em Portugal e algumas com relativa 

complexidade. A ideia de que um coro amador, cuja maioria dos elementos não sabe ler 

música nem teve experiência coral anterior, e poder ainda assim participar na montagem e 

produção destes concertos e fazê-lo com qualidade, é relevante para a análise do nosso 

problema na medida em que demonstra que essa crença sustentada na ideia de que não é 

preciso saber ler musica para aprender grandes obras corais constitui um forte estímulo e 

confiança, não só para a realização destas obras, como também para posterior 

aprofundamento de conhecimentos e competências no âmbito musical e artístico. 

Este aspecto vai ao encontro de uma outra evidência que iremos encontrar nas 

respostas à questão sobre a importância e impacto da experiência no coro e que, de certo 

modo nos leva a outras conclusões sobre a relação coro/escola. De seguida analisaremos 

Gráfico 17 – Momentos marcantes por década
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os aspectos que se prendem com a relação do coro com a Universidade e em que medida 

essa relação se reflectiu em mudanças de curso ou em interrupções no coro. 

 

5.  Mudanças de curso 

Uma das perguntas que foi colocada 

aos antigos elementos no Q2 foi se durante 

a sua permanência no CUL tinha havido 

alguma mudança de curso. Das 69 

respostas, apenas 6 foram afirmativas. Para 

além disso, estas respostas afirmativas estão 

distribuídas pelas décadas quase que 

uniformemente, o que nos permite concluir 

que a decisão de mudar de curso não esta 

relacionada com a época do coro em que se 

andou. Com esta questão procurou-se 

perceber se a participação no coro teria, de algum modo, influenciado mudanças no 

percurso académico. De facto parece constatar-se que não, uma vez que a amostra dos  

inquiridos que respondeu  afirmativamente não é significativa. No entanto, ao debruçarmo-

nos sobre os cursos abandonados, deparamo-nos com o curso de matemática, mencionado 

três vezes, seguido de outros três como Geologia, Direito e Escultura. Por outro lado os 

cursos para os quais estas mudanças ocorreram também não nos fornecem grandes pistas, 

diversificando-se bastante, como se pode ver no quadro. 

1983 FCUL - Matemáticas Aplicadas SIM Para Línguas e Turismo no ISLA 

1988 Fac. Ciências - Matemática 
Sim para Eng. Geológica Fac. Ciências e Tecnologia - 
UNL 

1997 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Matemática Sim, para Ensino da Matemática 

1997 Curso de Geologia 1 ano Sim para arquitectura paisagista 

2008 Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Direito. Sim. Antropologia. 

2010. Faculdade de Belas Artes, Licenciatura em Escultura. 
Faculdade de Ciências e Tecnologia (Universidade Nova 
de Lisboa), Licenciatura em Química Aplicada. 

Quadro 3 - Mudanças de curso  

63
57

6

Não
Não respondeu
Sim

 

Gráfico 18 -  Mudanças de curso  
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De certo modo pode-se concluir que a permanência no coro não influenciou, nem 

afectou o percurso académico. Houve contudo uma resposta de um elemento que referiu  

não ter mudado de curso, mas ter ingressado em direcção coral na Escola Superior de 

Música, sendo este o único caso que parece ir ao encontro do que se esperava na resposta a 

esta questão e que não se verificou. 

 

6.  Interrupções e motivos 

Outro aspecto que se procurou descobrir prendia-se com as interrupções no coro e 

motivos para as mesmas. Esta questão pertencia apenas ao Q2 e em 73 respostas 22 

foram afirmativas, representando quase um terço. Relativamente à duração dessa 

interrupção as respostas variam. Na grande maioria não excedeu um ano, tendo sido 

apenas alguns meses em alguns casos. Por outro lado, procurou-se identificar os motivos 

que levaram a estas interrupções. A saída do país ou da cidade, quer em estágio ou em 

estudo, foi o aspecto mais mencionado pelos inquiridos que responderam 

afirmativamente a esta questão, seguindo-se de outros aspectos como a falta de tempo, a 

conclusão do curso ou constituição de família. Alguns destes aspectos iremos encontrar 

mais adiante referidos. 

 

 

Gráfico 19 – Motivos de interrupção no coro
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7. Importância e impacto da experiência no coro 

A importância e o impacto desta experiência constituem também o cerne da questão 

desta tese. Nas respostas fornecidas pelos inquiridos a esta questão podemos já vislumbrar 

alguns aspectos interessantes e pertinentes. Contudo, esta questão representa o discurso 

que as pessoas têm. Quais são então os aspectos exclusivos desta actividade que os 

inquiridos referiram como de especial importância? Muitas foram as respostas obtidas a 

esta questão e de carácter muito pessoal, a par das que anteriormente referimos. Contudo, 

sendo esta pergunta aquela que se encontra no âmago do problema ao qual se propõe 

responder com esta tese, sentiu-se alguma dificuldade em encontrar uma metodologia de 

análise de dados adequada. Optou-se por seguir a mesma utilizada nas questões anteriores, 

procurando encontrar pontos de encontro nos discursos fornecidos. Assim, obteve-se 

novamente um espectro, desta vez com cerca de 14 respostas. Importa referir que se 

entende que este espectro não é fixo nem inquestionável, nem se pretende que o seja. 

Representa, tal como as questões anteriores, uma organização de dados qualitativa, muito 

embora se apresente como quantitativa. Fica assim o convite a uma leitura das respostas 

aos questionários, que se pode encontrar em anexo neste trabalho, e que, porventura 

poderá suscitar interesse para posteriores abordagens ou discussões.  

As respostas a esta questão, dizíamos, estão representadas no Gráfico 20 onde está 

identificada a frequência com que determinadas questões foram mencionadas, assim como 

o modo como essa frequência está presente em cada década.  

Gráfico 20 – Importância da experiência no coro
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Nas 14 respostas identificadas procurou-se encontrar categorias que permitissem 

agrupá-las de acordo com aspectos mais latos. Assim podemos encontrar respostas que se 

referem a aspectos de carácter mais pessoal, como Fiz amigos, Construí família/casei-me, Mudou  

a minha vida, Cresci desenvolvi aspectos de carácter artístico o/cultural Ajudou a constituir-me 

como músico, Maestros, Conheci reportório, Aspectos artísticos e aspectos de carácter social 

denotando a importância da colectividade Trabalhar em equipa, Superar a timidez/confiança, 

Ajudou-me na minha profissão, Aspecto humano, Colectividade/fim comum  e ainda Aspectos de 

organização ou institucionais. Contudo, os aspectos mais frequentemente mencionados como 

impactantes foram o facto terem feito amigos, os aspectos artísticos e os maestros.  

Estas respostas evidenciam o coro enquanto actividade artística que proporciona 

uma experiência que permite conhecer pessoas novas, inclusivamente fazer amigos e até 

constituir família. Uma construção de si, referida não só como gratificante, mas também 

útil e enquanto actividade que torna acessíveis aprendizagens que dificilmente seriam 

possíveis noutros contextos.  

Para melhor compreendermos do que estamos a falar quando dizemos aspectos 

pessoais, aspectos artísticos e aspectos sociais, proponho que olhemos mais de perto para alguns 

discursos que os antigos e actuais coralistas nos forneceram, dando destaque a alguns deles. 

 

7.1 Uma questão de adaptação 

Como anteriormente referimos, a vontade de conhecer pessoas novas, assim como 

a necessidade de integrar na vida da Universidade de uma forma mais efectiva e plena, 

foram algumas das razões mencionadas como motivação para entrada no coro. Este 

aspecto pode ser entendido, por um lado como evidência de um sentimento de 

desenraização e de desadequação dos universitários quando entram na Universidade, e por 

outro, como evidência de que as pessoas ao integrarem um coro terem a ideia de que 

através desta experiência poderão enriquecer a sua vida pessoal e artística, que de outro 

modo não conseguiriam. Encontramos algumas respostas que nos ajudam a compreender 

este aspecto, destacaremos duas: 

“Toda a experiência que tive no CUL foi muito importante para o meu 
crescimento enquanto pessoa. Quando ingressei no CUL tinha chegado a 
Lisboa para estudar, estava desenraizada, o grupo de pessoas que integrava o 
CUL passou a ser muito importante na minha vida social, e foi ali que criei os 
laços de amizade mais forte que ainda hoje tenho em Lisboa.” (Q1/42). 
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“Mesmo muito importante, sempre fui um bocado tímida e apesar de gostar de 
cantar nunca tinha partilhado esse lado com os meus amigos, pensava que não 
era suficientemente boa.. Pensei sempre que nunca iria seguir o caminho da 
música que não iria ter uma oportunidade. O coro permitiu-me seguir esse 
sonho e fez-me perceber que eu tinha um lugar neste mundo. Aprendi imensa 
coisa até agora e espero continuar a aprender, sinto-me mais confiante. Agora 
até no metro canto, quando saímos dos ensaios e vou com os meus 
colegas/amigos do coro para casa :D. Nunca pensei que fosse tão bem recebida 
e que me sentisse em casa, como se fôssemos todos uma família.” (Q2/124). 

 

7.2 Uma questão de família 

Por outro lado poderíamos extrair outro aspecto mencionado com alguma 

regularidade, o conceito de família. No questionário 124 podemos ler que o inquirido, 

actual coralista, manifesta que sente que o coro é como se fôssemos todos uma família (Q2/124). 

Contudo este aspecto foi mencionado mais vezes, referiremos algumas: 

“Como disse, nunca mais parei de cantar. Passei para o coro de câmara. fiz 
parte do grupo que tomou a iniciativa de criar um coro infantil e que convidou 
a Erica para concretizar esse projecto (os nossos filhos andavam a correr pela 
reitoria durante os ensaios e pensámos que tínhamos que os entreter...). As 
minhas filhas cantam no CIUL e estudam música. 
Por isso, o coro mudou a minha vida e a da minha família.” (Q1/30) 

“Sim, foi e é uma experiência importante e marcante, porque foi a minha 
primeira experiência musical mais séria, sendo a música algo que eu queria há 
muitos anos que fizesse parte da minha vida. Ao entrar no coro tomei mais 
consciência do quão importante a música é para a minha vida e isso deu-me 
força para investir mais nesta área de estudo. Além disso, este coro em 
particular (não estive em mais nenhum mas é o que sinto em relação a este) é 
que há uma união muito grande entre os coralistas e com o maestro (Luís 
Almeida), coesão que passa para a música que fazemos. Para mim, este coro é 
uma família.”(Q2/103) 

“Acho que esta experiência veio a melhorar em muito a minha vida. Para além 
de tudo o que estou a aprender, sinto que o CUL já é uma família para mim, e 
as experiências que este coro já me proporcionou foram e são fantásticas 
(Q2/114) 

“Foi muito importante: do ponto de vista musical, aprendi muito sobre a 
música coral e tive a sorte de, graças ao cul, ter estado envolvida na fundação 
do CCUL e, mais tarde, do CIUL... extensões que só foram possíveis graças ao 
trabalho do maestro José Robert que motivou de uma forma única o grupo que 
fez parte do CUL entre 1992 e 1996; do ponto de vista profissional: a 
experiência que tive na direcção dos 3 coros da UL enriqueceu-me enquanto 
profissional; tive o privilégio de organizar desde concertos a digressões, a 
festivais, conhecer pessoas fascinantes e conhecer o lado administrativo de um 
coro; Do ponto de vista pessoal: posso dizer que ganhei uma família pois 
conheci o meu marido no CUL, fiz lá grandes amigos e graças à criação do 
CIUL a minha filha pode experimentar o que é fazer parte de um coro desde 
muito cedo.” (Q1/40) 
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É interessante notar como a “questão família” surge quer em antigos, como em 

novos elementos do coro como sendo um aspecto importante desta experiência. Se por um 

lado para os antigos elementos a questão família é referida por ter sido no coro que 

conheceram e constituíram família, já no caso de actuais elementos a questão família é 

mencionada para referir o ambiente acolhedor e familiar que se sente no coro, assim como 

a importância que o mesmo parece passar a assumir na vida dos coralistas. 

Por outro lado, alguns elementos mencionam terem participado na fundação do 

Coro de Câmara da Universidade de Lisboa (CCUL). Este coro nasceu do CUL por volta 

de 1994, podendo também ser entendido como uma evidência da fertilidade desta 

actividade. Vemos assim o conceito de família no coro sob uma nova perspectiva, à qual 

poderemos ainda juntar a fundação de um outro coro, o Coro Infantil da Universidade de 

Lisboa (CIUL). Referimo-nos a estes coros aqui identificando-os como resultados de uma 

actividade cujos resultados parecem ultrapassá-la, brotando dela. Este aspecto é 

interessante na medida em que demonstra que o coro enquanto escola foi uma instituição 

que deu origem a outros grupos, que por sua vez proporcionaram e representam extensões 

do mesmo, embora sejam de certo modo independentes dele, sendo o Grupo Coral Arsis o 

primeiro. Podemos assim afirmar que são frutos do CUL, quer metaforicamente, quer 

literalmente, uma vez que, como mencionado por alguns elementos, o CIUL nasceu por 

um lado da necessidade de ocupar os filhos dos coralistas que assistiam aos ensaios, como 

da vontade dos mesmos em cantar. No entanto, reconhece-se ser um tema oportuno para 

investigações posteriores, que poderão complementar a presente. 

 

7.3 Uma questão de desenvolvimento pessoal 

O “desenvolvimento pessoal” foi outro aspecto frequentemente referido, como 

aspecto que impactou os coralistas. Questões como formação pessoal, cívica, cultural e 

social, aparecem nas respostas misturando-se de certo modo com outros aspectos. 

Apresentamos dois ou três exemplos: 

“Foi, aprendi a trabalhar em equipa e a respeitar a democracia de iguais 
“(Q1/8). 

“Sim. Harmonizou-me.” (Q1/17) 

“Esta experiência foi muito importante para mim, tendo constituído uma parte 
significativa da minha formação. O contacto com o Maestro José Robert, quer 
estando eu na qualidade de cantor, quer na de membro da Comissão Directiva 
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do CUL, deu-me não só uma formação musical que acho que não poderia obter 
de outra forma, mas também a percepção da forma como a música se integra na 
sociedade. “(Q1/32) 

A experiência no coro evidencia-se assim também como uma experiência que 

proporciona mudanças e construção de si. Podemos associar estas mudanças a vários 

factores, como ao facto de se tratar de indivíduos em plena formação, não só académica 

mas também de personalidade, e ao facto de esta actividade coral, proporcionar um 

contacto com pessoas muito diferentes em torno de uma actividade artística para o 

exercício da qual é necessário mobilizar uma série de capacidades físicas e intelectuais. 

Neste aspecto parece residir a riqueza desta actividade, no sentido de possibilitar o 

deslocamento de si para ir ao encontro do outro. 

 

7.4 Uma questão de maestros 

Outro aspecto bastante mencionado foi o contacto com os vários maestros. Neste 

âmbito encontramos discursos carregados de admiração e de gratidão pelo trabalho dos 

mesmos, pela forma como estes conduziram o coro e pelo modo como representaram e 

personificaram não só um incentivo para novas descobertas na música, nomeadamente na 

escolha da música como forma de estar na vida, como também, e através desta, uma 

abertura para novas formas de estar e de encarar a sociedade. Vejamos alguns exemplos: 

“Sim. Foi o 1º coro com membros totalmente da minha faixa etária e adorei o 
trabalho do maestro Francisco d'Orey, a sua maneira de lidar com jovens, os 
seus conhecimentos e a maneira de os transmitir.”(Q1/7) 

“O Maestro José Robert deu educação musical a largas dezenas de alunos da 
UL que, como eu, não tinham tido educação musical significativa anterior. 
Recusou trabalhar apenas para as elites. Recusou obras fáceis. Se hoje sei um 
pouco mais, devo isso "ao Zé" e ao CUL. “(Q1/24) 

“A experiência que tive no CUL ( e nomeadamente o trabalho com o maestro 
José Robert como membro do Coro da Universidade mas também como 
"aprendiz de direcção" coral nos vários cursos que efectuei com ele) foi 
simplesmente a experiência mais importante que tive durante toda a minha 
estadia no curso de Biologia e posterior mestrado em Biofísica ( Curso que 
terminei com média de 17 valores e mestrado que realizei com Grau " Muito 
Bom" ... ) de tal forma importante que me levou a mudar todo o curso da 
minha vida para me tornar numa profissional da música , primeiro como 
cantora ( fiz o curso de Canto no Conservatório nacional de Música e tornei-me 
cantora profissional nos dois coros profissionais de Lisboa) e posteriormente 
como maestrina e encenadora , tendo fundado o Coro Infantil da Universidade 
de Lisboa em 2005. Por fim... e não menos importante para a minha vida... foi 
aqui que conheci o meu marido como o qual sou casada há 21 anos!”(Q2/35) 
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“Tem sido uma experiência muito importante e gratificante. O convívio entre 
todos, o poder cantar quando se gosta e não qualquer tipo de música, ter um 
maestro como o Luís Almeida e poder representar a Universidade são aspetos 
a valorizar entre outros.”(Q2/98) 

 

Poderíamos ainda falar de um outro aspecto relacionado com a importância que os 

maestros tiveram na experiência dos coralistas. Destacaria assim o aspecto da escolha do 

reportório, que parece ter sido sempre atribuída aos maestros. Nesta escolha parece ter 

estado a consciência de que este era um coro amador, sendo que parte dos coralistas nunca 

tinha tido experiência coral anterior. Não obstante, este aspecto não parece ter impedido a 

procura de um reportório, por vezes complexo e de dificuldade técnica. Assim parece 

residir a ideia de que para cantar não é preciso saber música ou ter conhecimentos técnicos 

avançados, mas antes e acima de tudo cantar. Ora aqui o papel dos maestros parece 

assumir um interessante relevo, uma vez que deixa bem clara a convicção de que será pela 

via da experiência e da vivência directa com a arte que se dá a experiência artística e 

estética. É ainda de notar que esta experiência não é só individual, mas também colectiva, 

uma vez que é pela congregação dos vários elementos do grupo que se consegue montar 

uma obra coral, e neste sentido o papel do maestro é bastante relevante. Quanto mais 

abertura der à expressão individual de cada componente, mais intensa parece a experiência 

tornar-se, e mais partilhada. Fica no entanto identificado outro tema fértil para posteriores 

investigações. 

 

7.5 Uma questão de colectividade 

Os aspectos que referimos anteriormente tocam de certo modo naquele sobre o 

qual nos debruçamos agora. A experiência partilhada foi assim identificada como um 

aspecto que potencia o grupo e o indivíduo num coro, não sendo o grupo a simples soma 

dos seus constituintes, mas representando um encontro que dá origem a algo de novo, 

enriquecendo e alargando a experiência individual de cada elemento. 

Novamente, apresentamos alguns exemplos que parecem espelhar este aspecto: 

“A experiência no Coro da Universidade de Lisboa foi uma experiência muito 
importante, na medida em que me permitiu, de forma totalmente amadora mas 
empenhada, conhecer obras corais e compositores, correntes e estilos, 
envolvendo-me nesse conhecimento de um modo que é, por excelência, 
afectivo e agregador de emoções, pelo contacto humano que 
pressupõe.”(Q1/34) 
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“Foi muito importante. Aprendemos a trabalhar em equipa. Ninguém é melhor 
que o outro e temos de trabalhar em conjunto para obter a harmonia 
pretendida. O falhanço de um é o falhanço de todos; o sucesso de um é o 
sucesso de todos. Todos temos o nosso papel e todos fazemos falta...Não 
importa a idade o género, o que fazemos, se somos mais ou menos 
inteligentes...importa trabalhar em conjunto para alcançar o mesmo objectivo 
comum.” (Q1/20) 

“Sim, cresci enquanto pessoa numa comunidade fantástica e extremamente 
diversificada.” (Q1/43) 

A importância da questão de colectividade parece assim ir ao encontro do que 

António Nóvoa afirma ao dizer o cimento de uma sociedade não é o afecto entre as pessoas ou a 

semelhança dos gostos, mas o facto de estarem juntas, de terem de trabalhar em conjunto, de se respeitarem e 

de se enriquecerem mutuamente (NÓVOA, 2006). Parece tornar-se também evidente que, na 

leitura destes testemunhos, o trabalho em conjunto, o respeito e a conjugação de esforços 

para um propósito comum, potenciarem o afecto entre as pessoas. 

 

7.6 Uma questão profissional 

Encontrámos igualmente algumas evidências sobre a importância que a experiência 

no coro teve para a aquisição de competências importantes no meio profissional em que os 

inquiridos se inserem. As questões do desenvolvimento da voz e do corpo como 

instrumentos expressivos com os quais interagimos com o meio, são aspectos trabalhados 

no canto em coro e que exigem a mobilização do corpo para a emissão de uma mensagem. 

Reside no entanto, no interior de alguns discursos a noção de que o conhecimento do 

corpo e da voz são fundamentais para uma atitude e postura conscientes e eficazes noutros 

domínios. Podemos encontrar este aspecto na seguinte resposta: 

“Sim, foi muito importante. Foi o maestro Zé Robert quem me elucidou sobre 
muitas técnicas de canto, de voz, de respiração. Essas aprendizagens 
acompanharam-me sempre na minha profissão (sou professora) e desafiaram-
me para a procura de outras áreas que privilegiam o trabalho de voz, como o 
teatro. Hoje desenvolvo projetos na área do teatro, da leitura em voz alta e da 
formação para professores e reconheço que foi no coro que estas 
aprendizagens começaram. “Q1/18) 

Contudo, há ainda um outro aspecto relativo à importância do canto coral numa 

perspectiva profissional. Este prende-se sobretudo ao facto de esta experiência ter 

representado uma mudança de rumo nas escolhas profissionais de alguns dos seus 

elementos. Neste sentido, a ideia de um coro/escola, embora não oficializado, formalizado 

ou estilizado, parece ter dado alguns frutos como podemos ver no excerto que se segue: 
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Como antiga coralista foi marcante. Motivou o meu gosto pela música e 
contribuiu para a escolha da música como minha profissão. (Q1/58) 

 Podemos observar por estas afirmações que a participação no coro não só 

contribuiu para a aquisição de formas de estar, que são referidas como uma mais valia no 

âmbito profissional de cada um, como contribuiu também para a escolha da actividade 

musical ao longo da vida, como profissão ou de forma amadora. 

 

7.7 Uma questão artística 

 A importância e o contributo “artísticos” foi um dos aspectos mais mencionados. 

Nele podemos destacar alguns aspectos que ajudam a perceber do que falam os inquiridos 

quando referem a questão artística. Apresentamos alguns exemplos: 

“Sim. Foi importante, na medida em que foi um bom veículo de educação 
musical, a qual está pouco presente nos currículos de educação pública. Por 
outro lado, houve o lado construir algo com um grupo grande. O que acaba por 
ser interessante do ponto de vista de aprendizagem social.” (Q1/69) 

“Naturalmente que sim. Existem dois vectores importantes: O primeiro está 
relacionado com a aprendizagem de técnicas vocais, como a influência da 
postura, afinação, colocação da voz. Por outro lado a importância de aprender 
o legado cultural português, sobretudo através obras de Fernando Lopes Graça 
e de outros autores portugueses.” (Q2/112) 

 Destas citações podemos tentar identificar vários aspectos relacionados com a 

questão artística na experiência do coro. Em primeiro lugar há o aspecto do canto coral 

como experiência artística amadora. Amadora no sentido de não ser realizada por 

profissionais, excluindo-se assim o carácter profissionalizante, muito embora tenha dado 

origem e motivado a escolhas profissionais ligadas à música. Em segundo lugar o canto 

coral enquanto actividade que proporciona um contacto com reportório nacional e 

internacional, sendo esse contacto entendido enquanto experiência através da qual os 

coralistas vivem a música. Esta vivência destaca-se como uma característica que é o facto 

de não constituir apenas um consumo, contacto, observação, mas também, e 

simultaneamente, uma produção, interpretação da música. Em terceiro lugar, o aspecto 

artístico parece fazer-se acompanhar da importância do contacto com o referido 

reportório, no sentido de conhecimento do legado musical, ao qual de outro modo 

dificilmente teriam acesso. Destaca-se aqui a importância do espólio musical Português, 

para o qual contribuíram os maestros do coro, quer falemos de Mário Sampaio Ribeiro, de 

Francisco d’Orey ou José Robert, uma vez que, como vimos no 1.º capítulo, todos eles 



80 
 

tiveram, cada um à sua maneira, um papel na recolha, interpretação e divulgação da música 

coral Portuguesa. 

Finalmente é igualmente de referir a importância que o coro parece representar no 

sentido de proporcionar e tornar acessível um contacto e conhecimento no âmbito musical, 

que, de outro modo teria tido lugar em escolas de música. Encontramos também aqui 

novamente a relação coro/escola. 

 

7.8 Uma questão de escola 

Como referimos no 1.º capítulo, a ideia de o coro constituir uma escola integrada 

num serviço de música na Universidade de Lisboa, foi uma das ambições do coro, senão a 

principal, durante a década de 80, que viria posteriormente a consolidar-se nos anos 90. 

Este aspecto é mencionado por alguns inquiridos como sendo uma característica que dá ao 

conceito escola um sentido mais lato e abrangente.  

“Quer os fins-de-semana corais quer as viagens que o CUL realizou enquanto 
era nele cantor foram extremamente marcantes para mim. Para além de ser 
jovem e estar ainda em plena formação académica e pessoal, o CUL sempre 
conseguia provocar em todos os seus elementos várias sensações, entre as quais 
se destacam a amizade, vivência de experiências únicas e uma enorme alegria. O 
facto de todos partilharmos a aprendizagem de repertório e a sua apresentação 
em público criava uma muito importante ligação entre todos, pois todo o 
conjunto participava para um fim comum. A orientação de José Robert 
enquanto maestro do coro foi para isso decisiva. A sua visão de um coro 
enquanto escola muito abrangente fazia do CUL um coro muito especial. A 
minha experiência enquanto músico fazia-me ter já alguma experiência de 
cantar em coro, mas no CUL havia algo mais para além do que se tinha numa 
escola de música. O ritmo, provavelmente, era mais lento, mas a substância era 
muito mais interessante. “(Q2/39) 

“Foi um marco importante na minha vida! A partilha que existe entre os 
elementos é muito boa e só quem a viveu sabe descrever... somos todos tão 
diferentes, com experiências e vivências tão dispares (ciências/direito/letras...) 
mas que no fim de cada trabalho até parece que não fazíamos mais nada... 
parecia que todos eram alunos de canto! É UMA VERDADEIRA ESCOLA! O 
rigor e o tempo de ensaios e treino vocal fazem a diferença! Uns profissionais! 
Aprendi tanto....! Ainda hoje me vêm as lágrimas aos olhos, de alegria, por ter 
feito parte desta família! “(Q1/50) 

 

A relação coro/escola parece estar presente em vários domínios. Temos vindo a indagar 

se este coro pode ser entendido enquanto actividade de Educação Artística e sobre a sua 

relação com a escola enquanto instituição. Se por escola entendermos uma instituição 

dentro da qual há um currículo, um programa, disciplinas e graus, então podemos assumir 
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que o CUL não é uma escola, muito embora funcione dentro de uma instituição como a 

Universidade. Contudo, observa-se que no coro as pessoas aprendem, formam-se, 

desenvolvem competências, expandem conhecimentos e constituem-se, o que nos leva a 

assumir o CUL enquanto actividade de Educação Artística. Se por um lado as experiências 

marcantes no coro levam os inquiridos a referir-se a ele como uma escola, por outro lado 

persistem algumas reservas nesta associação, uma vez que se tende a ver a escola, 

conceptualmente, enquanto instituição, com regras e limites dentro dos quais não cabe um 

“coro” como aquele sobre o qual temos vindo a falar. 

 

8.  Motivos de saída 
 

Perguntou-se aos inquiridos os motivos de saída do coro. Grande parte, cerca de 

19, responderam que foi por motivos de trabalho, seguindo-se outros motivos como a falta 

de tempo, outros coros ou projectos artísticos, conclusão do curso, regresso a casa ou 

constituição de família. 

Estes dados evidenciam, a par das respostas à questão sobre interrupções no coro, a 

dinâmica interna de entradas e saída, assim como os aspectos emergentes que se fizeram e 

fazem sentir. As pessoas vão para o coro para aprender, porque gostam de cantar e para se 

integrarem na Universidade, e saem quando terminam os cursos, começam a trabalhar, 

constituem família, integram outros projectos ou regressam a casa. Evidencia-se assim, 

mais uma vez, o carácter cíclico que referimos anteriormente enquanto característica deste 

coro e que contribui para uma dinâmica e movimentação interna dos coralistas.  

 

 

Gráfico 21 – Motivos de saída 
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9. Migração de coralistas 

Dos antigos elementos, muitos 

foram os que afirmaram ter continuado a 

cantar. No Gráfico 22 podemos observar 

a quantidade de inquiridos que afirmaram 

ter continuado a cantar em coro após 

terem saído do CUL.  

Uma vez que esta era uma 

pergunta do Q1, ao qual responderam 

cerca de 73 inquiridos, as respostas 

dividem-se, tendo 45 pessoas respondido que continuaram a cantar em coros e 28 

respondido que não. 

O Gráfico 23 representa os coros para os quais os 45 inquiridos foram cantar depois de 

saírem do CUL. Contudo, importa ter em conta que houve casos em que os coralistas 

continuaram a cantar em mais do que um coro, correspondendo os nºs existentes no 

gráfico ao n.º de indivíduos que entraram para esses coros depois de sair do CUL e não a 

soma do total de migrantes.  

Gráfico 22 – Inquiridos que continuaram a cantar em 
coro depois de sair do CUL 

Gráfico 23– Migração de coralistas



83 
 

Pelo que podemos observar do Gráfico 23 foram muitos os que continuaram a 

cantar em coros, o que nos leva a crer que o canto coral é uma actividade que quando 

iniciada, mesmo que tardiamente, se torna numa parte integrante da vida. 

Estes resultados denotam e antevêem a necessidade de um estudo mais 

aprofundado, talvez genealógico, sobre os movimentos, os coros e actividade coral em 

Portugal, assim como sobre os seus maestros e origens. 

 

10. Importância de um coro na UL 

Sobre a importância de um coro na Universidade de Lisboa os inquiridos 

mencionaram quase em uníssono que este era um elemento que enriquecia, divulgava e 

honrava o nome da Universidade no país e no estrangeiro. A ideia de que um coro é um 

elemento que representa e que carrega consigo o emblema da instituição que o acolhe 

parece bastante evidente. Com efeito alguns elementos referiram esta visão ao afirmar: 

“Extremamente importante. Sou professora universitária e por isso 
compreendo como esta componente artística é fundamental na formação dos 
cidadãos. Se não for a universidade a desenvolver cidadãos completos, cultos, 
que pensam e sentem, criativos e sensíveis, como será a sociedade? A 
universidade é o pilar da sociedade. Tem essa responsabilidade.” (Q1/30) 

Contudo, podemos concluir que nas repostas a esta questão se encontram 

confirmações e reafirmações sobre aspectos mencionados aquando de outras perguntas.  

 

Gráfico 24 - Importância de um coro na Universidade
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Consolidam-se assim aspectos que tendem a associar o coro enquanto actividade 

enriquecedora a vários níveis, quer ao nível pessoal e profissional, quer no que diz respeito 

à instituição Universidade, enquanto ocupação extracurricular, um lugar onde as pessoas se 

encontram e congregam esforços, conhecimentos e competências para um fim comum, 

onde descontraem e convivem, partilham experiências e se conhecem. Estes aspectos vêm 

confirmar a ideia do Coro da Universidade enquanto actividade de Educação Artística, uma 

vez que à luz do que é defendido por Vygotsky, é sobretudo uma experiência que enriquece 

a personalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Conclusões 

Neste trabalho de investigação parti de um lugar mais ou menos bem definido, um 

coro universitário, a partir do qual propus pensar e estudar uma organização estudantil que 

tem como fundamento e função a prática e o exercício do canto coral. Esse lugar foi 

identificado como sendo de carácter de Educação Artística, destacando-se um alojamento, 

questionável decerto, que tende a estar associado com a instituição/escola. O principal 

objectivo era o de compreender em que medida se pode associar um coro universitário ao 

conceito de Educação Artística, identificando à partida os aspectos que o diferenciavam das 

experiências e práticas mais comummente associadas à escola: disciplina, avaliação, 

currículo, programa, escalonamento, idade, grau, etc. Partiu-se no entanto de uma linha 

condutora que se entende estar na génese e fundamento do conceito de Educação Artística. 

A ideia de que a arte é uma condição humana, cuja promoção e experiência é fundamental 

para o desenvolvimento do indivíduo enquanto ser global e holísticamente completo, 

parece ser um ponto assumido à partida como comum na análise entre Coro e Educação 

Artística. Destacaram-se as relações escola /coro no seio do conceito de Educação Artística, 

numa busca dos aspectos que permitiam identificar as características identitárias de ambas, 

como forma de melhor compreender os seus espaços e limites. Observou-se que a história 

do coro, embora se distancie da instituição/escola no seu âmbito mais formal, apresenta 

algumas características que tornam uma associação coro/escola algo sedutora. O facto de 

emergirem desta experiência potencialidades individuais, quer no âmbito da música, quer 

no plano mais pessoal, ou ainda social e humano, tal como vimos através dos questionários, 

parece evidenciar a fertilidade do canto coral enquanto actividade de Educação Artística.  

 Identificámos as potencialidades deste tipo de actividade enquanto Educação 

Artística, descortinando os aspectos que se diferenciavam dos associados à escola. Seria 

interessante, numa outra altura, fazer o trabalho inverso. Procurar na escola aspectos que 

existam aparentemente como exclusivos num coro. Ou ainda em outras actividades como o 

teatro ou a dança. 

 Convidando o conceito de lengalenga apresentado por Deleuze e Guatari 

(DELEUZE & GUATARI 2007, pp.395-445)  nesta fase final de trabalho, poderíamos 

concluir que o processo e percurso, tal como nos surge descrito e implícito no discurso dos 

inquiridos, pode associar-se aos conceitos de centramento, agenciamento e 

desterritorialização de que os autores falam em torno do conceito de  lengalenga. Assim dir-

se-ia que o coro é em si uma lengalenga, entendendo-o como lugar onde ocorrem 

simultaneamente um centramento, procurando fugir ao caos e encontrar um lugar de 
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pertença, um agenciamento, integrando um espaço e lugar por muitos entendido enquanto 

casa, e uma desterritorialização, no olhar e procura de um ideal para além do eu e da casa, 

onde o caos e o cosmos não representem uma ameaça, mas antes uma extensão do espaço 

ainda por alcançar e descobrir. 

A Educação Artística tem vindo a ganhar uma reputação e contornos que parecem 

ficar aquém dos princípios filosóficos e conceptuais que fundamentam este conceito. 

Exprime-se no entanto uma certa vulnerabilidade desta afirmação. Se nos debruçarmos 

sobre concepção de Educação Artística no período pré-escolar, perceberemos facilmente 

que visa sobretudo contribuir para o desenvolvimento da criança, entendendo a Expressão 

Artística como meio primordial de comunicação e de representação da vida. Assim, na 

educação pré-escolar encontramos um programa e currículo que incide neste campo, 

sustentado em fundamentações e estudos que ajudam a construir todo um mecanismo 

pedagógico que vê a criança como um ser inteligente que se desenvolve de forma holística 

e sincrética, apreendendo, assimilando e construindo todo um espólio de conhecimentos 

sustentado e adquirido nas experiências vividas. A imaginação, a criatividade e a experiência 

constituem simultaneamente veículos e meios através dos quais ocorre o seu 

desenvolvimento, a sua construção. Na idade escolar a Educação Artística assume 

aparentemente a mesma importância, pelo menos ao nível conceptual e no discurso geral 

sobre o desenvolvimento infantil, mas encontramos nos programas e orientações 

curriculares e referências sobre a Educação Artística que têm vindo a ser alteradas e 

corrigidas, o que por vezes resulta numa submersão, e outras vezes ofuscação, face a áreas 

mais concretas como a língua e a matemática, cada vez mais consideradas como 

fundamentais. Ora neste ponto podemos começar por fazer algumas considerações. A 

primeira é que a educação tende partir de um currículo global para outro cada vez mais 

específico, resultando isto na introdução e desenvolvimento, ao longo da experiência 

escolar, de disciplinas cada vez mais específicas e complexas. Este aspecto é válido tanto 

para a língua, como para as ciências, a matemática ou a Educação Artística. Observa-se 

ainda que, à medida que o percurso escolar avança, as áreas expressivas e artísticas 

consideradas mais livres e criativas tendem também para um afunilamento, quer no que 

concerne ao programa, quer na própria denominação e conceptualização de Educação 

Artística. Como se, a dada altura, houvesse um interruptor que desligasse a Educação 

Artística introduzindo, em jeito de substituição, um novo conceito um pouco diferente 

como o é o Ensino Artístico. Dentro deste novo campo, ou área, se quisermos, já não se fala 

em desenvolvimento global do ser humano, mas em áreas específicas e bem delimitadas 
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como a música, as artes plásticas ou a dança que, possuindo linguagens muito concretas, 

requerem pedagogias específicas e programas mais centrados e graduais, assim como a 

especialização de professores nestas áreas. Não se pretende contestar a forma como a 

Educação Artística e o Ensino Artístico têm vindo a ser abordados e tratados ao longo dos 

anos, mas de tentar perceber em que medida e porquê estão presentes nos programas 

escolares como se o primeiro conduzisse inevitavelmente ao segundo. No fundo, tentar 

perceber porque, sendo áreas distintas, não podem coexistir. Tratando-se de um conceito 

sustentado numa conceptualização do indivíduo enquanto ser global, cujo conhecimento 

pode ser adquirido gradualmente, entende-se que esse mesmo conhecimento é integrado de 

forma bastante mais complexa e não linear, resultando das conexões entre esse reportório 

adquirido a competência de criar e de imaginar que, como vimos, são a base para o 

desenvolvimento pessoal e social do homem. Sob um ponto de vista escolar e educativo, 

este aspecto resulta na necessidade de construir toda a máquina com programas cada vez 

mais específicos e complexos, assim como formar professores que impulsionem e 

movimentem essa máquina. Porém, poderá ocorrer que, ao centrar a educação nestas 

especificidades ou especialidades, se descure a relação entre as mesmas. Ou dito de outro 

modo, ao centrarmos demasiado a educação nos conhecimentos, que se entende que são 

adequados para cada fase do desenvolvimento e importantes, corre-se o risco de descurar e 

negligenciar as competências que permitem criar as relações entre esses mesmos 

conhecimentos. Assim, poderíamos concluir, talvez de uma forma algo grosseira, que o 

sistema educativo parte de ideias e concepções que entendem e privilegiam estas 

competências como fundamentais para a integração e desenvolvimento na e da sociedade, 

mas por estar esta integrada num campo tão vasto e complexo exige uma clara definição, 

resultando assim numa delimitação de campos, áreas, disciplinas, currículos e programas 

que dão pouco espaço para experiências que possibilitem a problematização e criação de 

correspondências entre elas. Reconhecer-se-á aqui a filosofia sustentada pela Gestalt uma 

vez que incide na questão do todo e das partes? O todo entendido aqui como o 

conhecimento e as competências, que têm como seu embaixador, defensor e responsável, a 

instituição escolar. As partes enquanto disciplinas dentro das quais estão localizadas as 

unidades que a escola “arrumou” de acordo com as suas convicções e concepções que 

deixam antever e descortinam, quer a forma como olham para o ser humano desde o seu 

nascimento, quer o que lhe faz falta. Naturalmente que isto levanta questões de ordem 

histórica, política, social e filosófica, para as quais com esta tese não se propôs almejar. 

Escolhi uma experiência muito concreta que penso contribuir para uma discussão sobre 
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estas questões. Assim procurei tentar perceber em que medida uma actividade como o 

canto coral numa Universidade contribui para o desenvolvimento pessoal e social dos seus 

participantes. Um coro pode ser entendido como uma actividade extracurricular, tal como 

vimos em algumas expressões dos inquiridos, mas também como uma experiência artística 

que não possui programa, currículo, avaliação nem graus e neste sentido, não formal, sem 

que com isso deixe de ser uma escola.  

Numa primeira fase procurei conhecer e apresentar este coro partindo de uma 

investigação com base no seu espólio. O principal objectivo era o de tentar perceber como 

se tinha formado e desenvolvido ao longo dos anos. Um dos aspectos que mais 

surpreendeu foi o facto de se tratar de um grupo que não era impermeável à realidade 

política e social do país, mesmo tratando-se, ou talvez por se tratar, de um coro integrado 

numa instituição como a Universidade de Lisboa. Este aspecto parece deixar evidente que 

se trata de um grupo que, apesar de aparentemente se tratar de uma actividade 

extracurricular da Universidade, favorece e é susceptível a variadíssimas relações externas. 

A maior parte dos coralistas entra no coro para cantar, mas uma vez no coro há toda uma 

lógica de funcionamento que requer uma participação activa e que favorece o 

desenvolvimento de competências e de relações não esperadas inicialmente. Este parece ser 

um aspecto interessante a destacar sobre este coro na medida em que representa um 

contacto e experiência com a realidade universitária e social, assim como um 

enriquecimento e transformação identitária de cada indivíduo.  

A arte, enquanto conceito vasto, complexo e mutável, perceptível nos discursos 

característicos de cada época, parece tratar-se de um fenómeno, que embora tendo sido 

pensado e estudado por muitos ao longo da história, parece manter uma aura quase 

imaculada. É certo que a ela se façam valer ou justifiquem ideias que podem estar 

integradas em vários domínios. Mas em todas elas há sempre qualquer coisa que escapa, 

que não encerra o conceito arte em si mesmo, que não o atinge na sua totalidade. Temos 

vindo a falar sobre arte num desses domínios, a educação. Fazemo-lo convictos que dentro 

deste há também espaço para outros conceitos, mas tentando encontrar na convergência de 

ambos um ponto de encontro. Assumiu-se à partida que esse ponto de encontro tinha lugar 

num espaço denominado escola, mas desta vez assumindo outros contornos, como um 

coro universitário.  

Embora se tenha conseguido comprovar a importância e o impacto que o coro teve 

nas pessoas, enquanto actividade de Educação Artística, esta parece ser muito reforçada 

pelas relações e ligações que se criam dentro do coro a partir desta experiência. Isto pode 
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querer dizer que pode não ser unicamente a actividade coral que proporciona estas 

experiências, mas antes as relações que se criam no seio da actividade coral. Procurando 

confirmar a nossa hipótese inicial de que um coro, em quanto actividade de Educação 

Artística, proporciona e promove o tipo de construção de si defendido no seio do conceito 

de Educação Artística, levantou-se o véu sobre os aspectos ou características que dentro de 

uma actividade de Educação Artística podem existir como cooperação, colectividade e 

partilha. Isto pode querer dizer que não é a Educação Artística em si que promove estas 

experiências, mas as relações e correlações que têm lugar e se constroem em torno de 

experiências deste tipo. Por outro lado pode também querer dizer que as pessoas não 

buscam apenas uma experiência artística, mas também relações baseadas na partilha e 

construção conjunta de projectos e de obras artísticas e que dessas experiências e relações 

ocorrem transformações que parecem ser marcantes.  

Este coro evidencia não só a importância do contacto com Arte, no cerne do 

conceito de Experiência Estética, mas também o aspecto social que pode ser entendido 

como independente deste. Equivalerá ao que dissemos, se levantarmos a seguinte questão: 

Se a actividade em si fosse outra qualquer que não uma artística, teríamos observado os 

mesmos resultados? Tratando-se de um estudo de caso, dificilmente poderemos sabê-lo 

sem outras investigações. Identificam-se assim outras possíveis abordagens sobre este tema. 

Acrescentam-se porém algumas questões, cujas respostas poderão contribuir para esta 

discussão. Temos vindo a falar sobre o Coro da Universidade de Lisboa, poderia ser 

interessante descobrir e estudar outras actividades de carácter artístico dentro da 

universidade, como grupos de teatro, de cinema, de expressão plástica ou de escrita. 

Por outro lado seria também enriquecedor incluir outros discursos que não tiveram 

lugar nesta tese. Centrámo-nos essencialmente nos coralistas. Reconhece-se que poderia ser 

uma mais valia conhecer o que os maestros têm a dizer.  

Numa altura em que tanto se fala sobre a importância da música para o 

desenvolvimento cognitivo, para sermos mais inteligentes, mais capazes e para desenvolver 

áreas do cérebro que agilizam a nossa inteligência, penso que é de especial importância 

trazer de volta aspectos e características que talvez se tenham perdido como resultado de 

abordagens instrumentalistas e ideológicas. Sim, a música cantada em grupo congrega e 

move, como ficou provado nos vários exemplos de ditaduras europeias, assim como em 

Portugal durante o Estado Novo. Extrai-se daqui que o efeito pode ser o mesmo, mas as 

portas que abre, essas dependem da filosofia subjacente. 
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lectivo de 1989/1990, Dossier Geral 89/90 
Relatório de Actividade do Coro da Universidade de Lisboa 1989/1990, 7/11/1990, 
dossier Geral 1989/1990 
Breve resumo das actividades do CUL no ano de 1989/1990, Dossier Geral 1989/1990 
Relatório de actividade do Coro da Universidade de Lisboa 1990/1991, 7/11/1990, dossier 
Geral 1990/1991 
 
Actas 

Acta - posse de corpos gerais 
Livro - Actas - Assembleias gerais 
Actas das Assembleias Gerais 74 
Livro de Actas Dez-75 
Livro Assembleia Geral 
Dossier reuniões comissão 
Livro - Actas - Assembleias gerais 
 
Outros 
 
Estatutos do Coro da Universidade de Lisboa, Dossier com estatutos não datados 
CUL, carta à Directora dos Serviços Sociais da UL, ao Ministro da Educação e da Cultura e ao Director 
Geral do Ensino Superior, Agosto/Setembro 1974, Dossier A-D 

Grupo Coral da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense e Coro da Juventude 
Musical Portuguesa, Coros portugueses contestam a “I Semana Coral de Lisboa”, 1974, 
Espólio digital do CUL 

Secretaria de Estado da Informação e Turismo, nota de informação à imprensa, 18 
Fevereiro 1974, Espólio digital do CUL 

Recorte de jornal desconhecido, Dois Grupos corais portugueses premiados no estrangeiro, 1968 

Recorte de jornal desconhecido, A Semana Coral Internacional de Lisboa, iniciativa inédita no 
nosso país, 1974,  

Entrevista a Eng Fernandes, A Semana Coral Internacional de Lisboa, iniciativa inédita no nosso país, 1974 

CUL, Comunicado do Coro Universitário de Lisboa enviado às associações de estudantes do país a 
25/7/1974). 

Informações ao CUL, 23/3/1989 p.3 
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CUL, carta ao director do Gabinete de Actividades Culturais Universitárias da Reitoria da 
Universidade de Lisboa, 27/6/1984 

Proposta de candidatura e plano de acção elaborada pelo maestro José Robert, 27/6/1984 

Contrato de avença do maestro José Robert 25/3/1988 
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