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Alexandre Santos 

Quais são as características da Escola Profissional Música de Espinho enquanto 

escola de formação? 

Falar em características da EPME implica falar da sua fundação porque hoje a realidade 

é bastante diferente. Desde o ano passado, ou melhor, desde este ano lectivo as 

escolas profissionais de música estão todas a mostrar os mesmos cursos e portanto, 

digamos que se terá perdido de alguma forma alguma identidade ao nível da 

estruturação dos cursos que em 89 foi possível ter. Portanto em 89 a escola surge 

claramente com o propósito de actuar em duas áreas que na altura nos pareciam que 

eram áreas deficitárias e eram, não só nos pareciam como eram, como era o caso da 

prática orquestral, daí termos nessa altura proposto e enfim implementado o curso de 

prática orquestral, precisamente para suprir aquilo que eram as carências, e que ainda 

continuam a ser de formação na área de músicos de orquestra, em contraponto àquela 

ideia da formação de solista, aliás um tema bastante debatido já. E portanto o curso 

arranca com essa perspectiva e de alguma forma isso caracteriza desde logo…  

Mas para além desse curso da orquestra também havia o curso de percussão. 

Exactamente. O outro curso, e foram essas duas valências que na altura a escola 

determinou que seriam digamos muito pertinentes no contexto do ensino da música 

em Portugal, foi a criação de um curso de percussão. 

Não existia na altura? 

Não existia, não existia, não existia nem uma estrutura formal a proporcionar essa 

formação, que arrancou e hoje são conhecidos os resultados. Temos já em termos de 

mercado uma boa plêiade de músicos na área da percussão, tivemos a generalização a 

certa altura da criação dos cursos superiores na área da percussão, porque até 94 não 

existia nenhum curso superior, foi precisamente 

Digamos que aqui a escola foi uma indutora desse cenário de criação desses… 

Sim e não só. Aliás, o curso de percussão mesmo na sua história na ESMAE, na Escola 

Superior de Música das Artes do Espectáculo do Porto, surgiu com o apoio técnico, e 

isso é referenciado, da própria escola de Espinho, da Escola Profissional de Música de 

Espinho porque era efectivamente uma necessidade que nós não conseguíamos suprir. 

Porque apesar dos alunos chegarem ao fim do secundário, nós ainda fizemos um pós-

secundário [um nível 4] quase um nível 4, não digo pelo valor de especialização 

artística que ainda não tinha  na altura era chamado o programa de Fortec, era uma 

formação pós-secundário, onde esses alunos que tinham saído do secundário 

continuar precisamente porque sentiam a necessidade de progredir para níveis 

superiores. Entretanto abriu o curso e hoje felizmente desses primeiros alunos, temos 

alunos que têm os seus mestrados, que estão a leccionar quase todos eles nas nossas 
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universidades, estão disseminados pelos conservatórios, etc., portanto, criou de facto 

uma dinâmica muito forte. Associado a estas características, que hoje como digo já 

estão esbatidas, os tempos também já são outros outro, [já lá iria] associado a essas 

características, portanto, um investimento muito forte num trabalho de qualidade, 

num trabalho muito esforçado ao nível do conceito do que é o estudo da música, 

sobretudo ao nível instrumental. 

E qual era esse conceito? Esse conceito de um determinado modo de estudo e de 

qualidade? 

É um investimento dos alunos ou dos estudantes numa forte dedicação ao 

instrumento mas tendo por pano de fundo toda uma história do ponto de vista das 

aquisições musicais, ou seja, dar-lhes simultaneamente uma forte componente técnica 

com uma grande visão artística e uma grande visão de qual é o seu lugar, digamos, 

enquanto músicos ou futuros músicos no contexto do mercado musical e no contexto 

das aquisições musicais dos séculos anteriores. Ou seja, formar músicos que sejam não 

só bons na parte técnico-artística digamos assim, mas que tenham atrás de si uma 

cultura musical muito forte e que saibam de facto, que tenham uma consciência clara 

de quais são as oportunidades. 

E isso tem sido feito de que modos?  

Há uma questão, eu penso que isto se pode ligar a uma cultura organizacional. Nós 

investimos muito na ideia de trabalho com autonomia, trabalho com seriedade, 

trabalho com, de alguma forma até, solidariedade porque trabalhar numa escola, ou 

num grupo profissional ou numa orquestra entendemos nós que deve ser feito com 

um grande grau de solidariedade aplicada, não obviamente no sentido mais restrito da 

palavra mas, no sentido de interacção e partilha. Tentamos implementar essa cultura 

na escola. Depois, tentamos cobrir zonas que eu chamo zonas negras dos curricula, 

quer dizer, nós temos um conjunto de disciplinas mas há áreas que estão entre elas 

que não são programadas, que não fazem parte de nenhum conteúdo programático  

Quer na área sócio cultural, quer nas outras áreas? 

Quer na área sócio cultural, quer nas outras áreas. Por exemplo, nós apercebemos em 

alguns casos que um aluno, por exemplo, chega cá ao 10º ano de escolaridade com o 

curso básico de instrumento feito e não sabe o que é o concertino, é uma coisas 

simples. O que é o concertino de uma orquestra, não tem cultura nenhuma a esse 

nível, não tem, falando nesse contexto, não tem nenhuma cultura do que é trabalhar 

em orquestra. Portanto, nós preparamos por exemplo sessões em que convidamos, 

isto é um exemplo concreto, convidamos músicos de orquestra que vêm falar sobre a 

sua experiência, que vêm falar sobre o que é trabalhar numa orquestra, quer do ponto 

de vista do relacionamento quer do ponto de vista do seu desempenho pessoal e isto 

multiplica-se por várias zonas do currículo. Este é um exemplo muito concreto, uma 
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questão organizacional mas há questões do ponto de vista da formação que são 

abordadas também desta forma. Por exemplo, na área da percussão onde nós temos 

um programa que assenta basicamente naquilo que é a herança da tradição erudita, 

vamos colmatar algumas zonas, dessas tais zonas negras, por exemplo com seminários 

sobre ritmos africanos, ou ritmos sul-americanos ou …, experiências desse género que 

vão enriquecer de uma forma brutal a formação dos alunos. 

Isso com professores exteriores à escola? 

Com professores exteriores à escola. E essa mobilidade, digamos assim, que é 

fundamental no projecto. Depois requeremos dos alunos uma grande disponibilidade 

para trabalhar na escola, trabalhar na escola isto é, trabalhar na sua própria formação. 

Procuramos fazer com que não tenham um entendimento da escola da entrada a x 

horas, da saída a x horas, uma certa funcionalização do papel do estudante, tentamos 

que isso não aconteça. Portanto, uma das coisas que desde o início, e na música creio 

que isso é relativamente corrente, pelo menos nas escolas profissionais, o que gera 

dinâmicas interessantíssimas, é que os alunos sabem que se estão a preparar para 

futuramente serem profissionais e que portanto têm que estar disponíveis para fazer 

concertos, para fazer audições, para tocarem aquilo que aprendem, seja numa sala de 

espectáculos, seja numa escola, seja num lar de idosos, etc. 

Isso tem sido uma das características deste projecto desde início? 

Exactamente. A apresentação pública é do resultado do trabalho é efectivamente 

outra das marcas e outra das características que as escolas profissionais, e 

nomeadamente a nossa procurou desde logo concretizar. Daí que, por exemplo, 

apesar de estarmos num curso de prática orquestral, termos desde o início, desde 89, 

conseguido manter uma estrutura orquestral em funcionamento. Claro com objectivos 

formativos muito bem identificados mas que do ponto de vista do estar fora da escola, 

do exterior, se apresentou e durante muitos anos e hoje continua a apresentar-se, 

embora com um modelo já um bocadinho diferente, se apresentou ao mesmo nível 

que uma estrutura digamos profissional, por acaso na altura as estruturas profissionais 

não eram ainda [não existiam] muito fortes e portanto a orquestra supria 

precisamente… 

Foi isso que deu o embrião da Orquestra Clássica de Espinho? 

Exactamente, por isso se chama o embrião. Portanto, esta confluência de 

características, digamos assim como lhe chamaste, que hoje para nós, desde 89, hoje 

mantém-se com toda a actualidade, conferem a tal identidade nalgumas áreas e é essa 

identidade que nós procuramos, essa cultura, digamos, usando um palavrão, da 

organização, essa cultura organizacional que nós entendemos que é importante que 

seja assimilada pelos alunos. 
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Mas por aquilo que estás a dizer significa que sob ponto de vista da organização, dos 

modos de organização, ou melhor, do governo da escola, o facto de tentarem que os 

estudantes não tivessem essa perspectiva tão funcionalista do estudante mas de 

estarem abertos, isso implica uma outra maneira de organizar a própria escola ou 

não? Quer dizer, não há, independentemente das horas lectivas que constam do 

currículo há todo um outro trabalho que é fora desse…[exactamente] e como é que é 

governar, pensar e governar isso? 

É pensarmos na escola de uma forma integrada, não só como estrutura de formação 

interna mas como estrutura de formação que tem uma necessidade de se projectar 

para o exterior. O que desde logo altera os tais modos de gestão embora refiro a 

cultura organizacional é mais no sentido de criarmos em todos os que participam no 

processo educativo, alunos, professores, funcionários e a própria direcção, criarmos a 

ideia de que há uma partilha de objectivos muito clara por todos nós e que esses 

objectivos digamos vão sendo postos no terreno dia-a-dia e claro com discussão, é 

obvio, porque há digamos, quase sistematicamente ou regularmente há necessidade 

de debater algumas questões que damos como adquiridas, de enfim, sujeitá-las a uma 

nova reelaboração, uma nova discussão, etc. Portanto, essa partilha vai crescendo e 

vai criando de facto uma ideia de escola, uma ideia de modus operandi e modus 

faciente, quer do ponto de vista de uns quer do ponto de vista de outros, de todos os 

autores. 

Estás-me a dizer então que, digamos, uma das características deste projecto em 

concreto e se calhar das escolas profissionais de uma maneira geral, é que aliam 

simultaneamente a questão da formação e a questão da produção e difusão 

artística? E essa produção e difusão artística tem aqui também depois um outro tipo 

de implicações, nomeadamente, por exemplo, haver espaços para se poder actuar, 

no caso da orquestra aqui de Espinho foi falada as partituras são necessárias, como é 

que tudo isso funcionou ou tem funcionado? 

Numa primeira fase com uma estrutura orquestral basicamente ligada à escola, 

embora recebesse, isto nos primeiros anos de funcionamento que é interessante, 

recebesse alunos na altura da Escola Superior de Música do Porto que não tinham 

orquestra, vinham fazer orquestra cá, até ao modelo que hoje é completamente 

diverso que é um modelo em que nós estamos a trabalhar com a estrutura orquestral, 

digamos, não tão ligada intrinsecamente à escola mas já lhe conferimos um papel um 

pouco mais externo à escola, sendo constituída por um núcleo de jovens músicos que 

estão já no ensino superior, a terminar o ensino superior ou em fase pré-profissional, 

que depois se juntam aos nossos estudantes para desenvolverem projectos. A ideia é 

de ao fazermos e ao actuarmos dessa forma estamos por um lado a poder fazer um 

trabalho muito mais desenvolvido ao nível do repertório que é possível fazer, da 

exigência técnica que é necessária por parte dos nossos alunos e estamos a permitir 
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também, por outro lado, que os estudantes do ensino superior ou pré-profissionais na 

sua maior parte, tenham aqui uma plataforma de prática instrumental que se não 

existisse, enfim, faria com que eles fossem, digamos, pura e simplesmente levados a 

deixarem a prática instrumental, porque de facto se nós analisarmos … 

Não há mais estruturas intermédias nesse caso… 

Exactamente. Porque o que é que nós vemos? Vemos uma geração de jovens músicos 

a sair do ensino superior em Portugal e a entrar do ensino superior que vão fazer lá 

fora e que retornam a Portugal com muita qualidade, músicos com muita qualidade, 

hoje passados vinte anos nós podemos dizer que temos uma geração que ombreia, 

digamos assim em termos de formação, com o que melhor se faz na Europa e no 

Mundo, acho que isso não passa despercebido a todos os que estão envolvidos nesta 

área e que sucede que eles terminam e ficam claramente votados ao exercício de 

actividades que são marginais à sua própria formação. Nomeadamente, o ensino que é 

o campo mais, digamos de maior empregabilidade, digamos assim, e uma ou outra 

iniciativa em termos de produção musical de um ou outro grupo de música de câmara 

mas que não estruturas muito sólidas. 

E as orquestras regionais não vieram dar suporte a isso? 

As orquestras regionais ou nacionais, ou de características nacionais não estão, como 

nós sabemos, a absorver esses recursos, vivem com uma grande percentagem ainda de 

músicos estrangeiros e as regionais absorvem de facto alguma parte mas, digamos, 

que é um modelo de trabalho às vezes um pouco discutível. 

Porque? 

Isso aí levávamos aí a falar sobre… 

Mas dentro deste contexto de formação… 

Porque são estruturas que têm objectivos que muitas vezes são mais objectivos de 

resultado e de resultado tem a ver com os modelos de financiamento e com as 

exigências de patrocinadores, etc, e se calhar menos com projectos artísticos que 

levam a que os músicos se sintam bastante realizados no trabalho, porque de facto a 

exigência em termos de repertório acaba por ser, até pela própria configuração da 

orquestra, porque são formações pequenas que não chegam realmente a repertórios 

de grande, enfim, são de dificuldade técnica é óbvio não é por aí que eu quero dizer, 

mas são muito limitados realmente. 

Eu queria voltar um bocadinho atrás em relação a essa questão do mercado do 

trabalho. Infiro das tuas palavras que apesar de, segundo tu disseste, ter havido um 

incremento, uma nova geração de músicos que podemos quase, como tu dizias, estar 

a par do que se faz em termos europeus se não mesmo mundiais, mas depois há aqui 
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sob o ponto de vista do mercado de trabalho, há aqui algumas insipiências apesar de 

haver tantos festivais de música. Tem havido procura? Não tem havido procura? 

Como é que tu vês isso e como é que isso se relaciona com a formação? 

Eu penso que estamos muito aquém em termos de compreensão de mercado, 

relativamente ao que se passa noutros países, e estamos muito aquém porquê? 

Porque não conseguimos criar estruturas que se imponham no mercado. Ou seja, os 

músicos portugueses, pelo que observo, investem muito pouco nos seus projectos. A 

minha experiência, digamos assim, enquanto “programador”, como pessoa que tem 

responsabilidade de orientar a programação quer do festival quer agora no auditório, 

que tem uma programação regular, leva-me a considerar que é muito difícil trabalhar 

com músicos portugueses, precisamente porque os projectos que apresentam são 

projectos que não estão estruturados. 

Isso quer dizer o quê? 

Quer dizer que são projectos relativamente ocasionais que nunca chegam a 

implementar-se de uma forma visível no mercado. 

Estás a falar de quê? De música de câmara? 

Estou a falar fundamentalmente de música de câmara porque é, isto é um bocadinho à 

imagem do que se passa em Portugal com as PME’s não é?, é um campo, por um lado, 

em que a gestão das estruturas é muito mais fácil e por outro, os projectos são muito 

mais dinâmicos muito mais maleáveis e muito susceptíveis de gerar criatividade e de 

nascer imprimida, digamos assim. É preciso uma criatividade forte. 

E essa falta de, digamos, estrutura, isso tem a ver com quê? Passa aí também pela 

formação, não? Ou também pelo Estado? 

Passa, pode passar pela formação porque por exemplo, essa é uma área, quando 

falámos há pouco da característica da escola, é uma área que por exemplo, neste 

momento, eu sinto necessidade de aprofundar. Nós criámos agora recentemente uma 

coisa que se chama Happy Hour Music que é um dia que reservamos para os alunos 

apresentarem um projecto que eles próprios constroem. Que concebem desde a fase 

do grafismo até à fase da performance, por exemplo, para colmatar isso. Portanto, 

quando eu falo em falta de estrutura estou-me a referir a esse tipo de mecanismos 

que de facto eles não dominam, a maior parte destas estruturas não dominam. Mas 

não dominam eles próprios, como não dominam a possibilidade de serem 

assessorados por pessoas com conhecimento na área. Penso que por exemplo, ao nível 

dos cursos superiores na área da música faz falta uma cadeira, uma abordagem, 

conteúdos na área da gestão cultural, na área da gestão de projectos, etc., que de 

facto não existe. E o que é que nós vemos? Vemos excelentes instrumentistas que 

estão pouco ou nada envolvidos em estruturas de produção consistentes. Significa por 
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exemplo, que alguns dos projectos têm que ser os promotores a sugerir, porque 

conhecem a, b, c ou d e dizem ‘epá, eu gostava que me fizessem aquele repertório, 

que é para quarteto e outro instrumento por exemplo, gostava que preparassem, que 

fizessem’, mas são projectos, na sua maior parte efémeros, que terminam por ali. 

Significa que em termos de programação em salas, esses projectos acabam por não ter 

visibilidade pública, acabam por não criar uma marca, que é fundamental e portanto, 

tudo isto conduz-nos à escassez. Ou seja, os músicos portugueses, resumindo isto 

tudo, não estão a conseguir criar o seu próprio mercado de trabalho, porque tem que 

ser eles que o têm que criar. 

E há esse tipo de mercado? Isto é, há públicos para esses projectos, apesar de ter 

havido algumas transformações, pelo menos aqui na zona de Espinho em relação a 

esse tipo de actividades … com a experiência também do Festival Internacional de 

Música… 

Sim. Eu penso que há claramente um mercado que pode ser objecto de franco 

desenvolvimento. Se pensarmos na dificuldade que isso acarreta, podemos concluir 

que ele poderá ser substancial, mas há um grande caminho a percorrer nessa área. É 

natural que agora esses projectos não se sedimentem e não se tornem tão visíveis 

quanto se tornarão daqui a uns anos. Se pensarmos naquilo que passa fora de portas, 

nós assistimos hoje à existência de estruturas bastante maleáveis em termos de gestão 

mas que têm propósitos, objectivos muito específicos e que se preparam muito bem, 

quer no sentido artístico, quer no sentido da possibilidade que têm de encontrar o seu 

lugar no mercado. Quer dizer, projectos que apresentam rentabilidade quer do ponto 

de vista financeiro para quem está envolvido neles, quer do ponto de vista artístico 

para quem os recebe. E portanto, é mais fácil, se calhar, hoje pegar no telefone ou 

escrever um e-mail para um grupo de música de câmara de excelente qualidade que 

esteja em França, ou em Espanha, ou noutro sítio qualquer da Europa e contratá-los 

para vir cá, do que fazer um esforço de procurar dois ou três grupos portugueses, que 

até já passaram por Espinho, ou de estar a constituir, digamos, grupos à medida para 

virem cá. Depois não há porque, quer dizer, quando … Uma estrutura de programação 

deve ter à disposição algumas coisas fundamentais, tem que ter à disposição desde 

logo um feedback contínuo com quem está a programar e isso é difícil, porque muitas 

vezes escrevemos um e-mail e recebemos uma resposta passado quinze dias, coisas 

assim, portanto Os grupos têm que ter logo um pacote de informação disponível para 

a parte publicitária, tem que ter uma sinopse, tem que ter uma série de 

condicionantes e depois tem que ter competitividade a nível de preços e isso não se 

verifica. Em Portugal neste momento, digamos que estes projectos pela tal falta de 

estrutura que não são rentabilizados, porque as pessoas fazem um projecto que não 

conseguem depois replicar, portanto fica muito caro e tudo isso são obstáculos a que o 

mercado se desenvolva. Portanto, é preciso apostar muito nessa área. Eu penso que 

era muito importante hoje apostar, por exemplo, em diplomas pós-secundários…  
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Dentro dessas áreas? 

Dentro destas áreas, ou mesmo fazer com que em termos de pós-graduações, por 

exemplo, se possam constituir na área académica iniciativas de trabalho nesta área. A 

escola Rainha Sofia por exemplo, tem um curso já para licenciados na música de 

câmara, onde trabalham com grandes mestres, enfim, nessa área. Por exemplo, o 

quarteto de cordas de Matosinhos, por acaso agora mudou um dos elementos, mas foi 

quem ganhou o concurso por uma iniciativa meritória de uma Câmara Municipal de 

constituir uma estrutura de música de câmara fixa, por exemplo, isso é excelente. Esse 

quarteto chegou e ganhou mas vieram todos de um curso pós-licenciatura da Rainha 

Sofia, onde trabalharam com, não sei com quem exactamente, mas com membros de 

quartetos e de estruturas de música de câmara de grande craveira internacional. 

Foram beber ali de facto uma cultura de trabalho naquela área, ou seja, a 

especialização também conta. 

O que eu te queria perguntar, tendo em conta isso era também de que modo é que 

essas preocupações, para além daquela que referiste há pouco da Happy Hour, etc., 

se manifestam no desenvolvimento da actividade de formação aqui na escola? 

Nós somos o ensino secundário e portanto a nossa preocupação ainda não se põe com 

a actividade que se devia pôr no ensino superior onde os estudantes … 

Em termos de contacto com o público? 

Sim, sim!, Onde os estudantes estão mais próximos do mercado de trabalho, mas 

começa desde logo por aí. O contacto com o público, os desafios de fazer e fazer bem, 

porque é fundamental que haja uma consciência crítica muito forte do resultado do 

trabalho de produção musical e esse exercício é um exercício reflectido. Portanto, a 

aproximação à forma de trabalhar profissional, nós investimos muito nisso, ou seja, 

que basicamente reside no estudo dos tempos de preparação que são muito mais 

curtos, no sentido de aproximar muito mais à vivência profissional e na autonomia de 

trabalho. É óbvio que os estudantes estão acompanhados pelos seus respectivos 

professores, mas insistimos muito na ideia de que a preparação de trabalho tem de ser 

autónoma. Portanto, a ideia de que eles estão ser muito apoiados, entendemos que no 

secundário é uma ideia que tem que ser muito mais esbatida. Eles têm que ser 

apoiados mas cada vez mais responsabilizados. 

E no caso do básico? 

No caso do básico já partilho de uma ideia um bocadinho diferente. No caso do básico 

eles estão numa fase em que precisam de se munir dos mecanismos que lhes 

proporcionarão a tal autonomia e daí que é mais útil, neste caso, que eles possam ser 

acompanhados numa fase de alavancagem para não se perder precisamente esse 

efeito. 
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Mas tem que se apresentar em muitas apresentações públicas? 

Também têm desde que o resultado do trabalho deles o comece desde logo a permitir. 

Porque no básico fundamentalmente nós temos pessoas que estão a começar 

praticamente do zero e portanto temos que ver as coisas nessa perspectiva e portanto, 

os frutos do trabalho no básico, para quem não tem preparação anterior, começam-se 

a verificar necessariamente, quer dizer é imediato, mas em termos de maior projecção 

ao nível deles, naturalmente, começa-se a verificar já no decurso do 8º ano de 

escolaridade e eles adquirem no 9º digamos a pujança que lhes permitirá depois irem 

agarrar ou escolher ou eleger a música no ensino secundário como a sua área de 

formação profissional. Aí penso que, sobretudo para funcionar como alavancagem, o 

apuramento de métodos de estudos, o compreender o que é estudar um instrumento 

e qual é a disciplina que lhe tem que estar associada porque é outra ideia que tem que 

se desmistificar, que estudar música não é mais fácil do que estudar outra coisa 

qualquer e portanto às vezes existe um bocadinho essa ideia, pelo contrário, digo eu 

muitas vezes aos nossos alunos, hoje é impensável provavelmente compararmos os 

tempos de estudo de um aluno do ensino secundário com um aluno do ensino 

profissional de música, em média. Também há gente que no ensino secundário que 

estuda muito. 

Estuda-se muito aqui? 

Estuda-se muito, um aluno do ponto de vista instrumental tem que estudar 2/3 horas 

por dia no mínimo, só do ponto de vista instrumental, depois tem tudo o resto que não 

pode descurar. Enfim, já nos perdemos um pouco… 

Estávamos a falar de disciplina, estávamos a falar sob o ponto de vista do mercado 

de trabalho, sob o ponto de vista de disciplina e para concluir esta parte do mercado 

de trabalho, lembro-me que em 2003, mas que tem sido uma crítica relativamente 

recorrente ao ensino profissional, que é para formar profissionais, para formar 

músicos se afinal de contas eles depois continuam, prosseguem os estudos a nível 

superior. Como é que tu vês esta crítica? 

É uma crítica despropositada de quem não compreendeu ainda de que esta fase de 

formação, da forma como está organizada e em função dos resultados que deu 

durante a muitos anos, se revela de uma eficácia extrema independentemente de 

servir imediatamente para que os músicos, ou para que os estudantes formados no 

ensino profissional entrem ou não no mercado de trabalho. É uma fase de formação, 

sem a qual os recursos, quer no final do secundário quer no final do ensino superior 

estariam a níveis muitíssimo abaixo daquilo que estão hoje. Quer dizer, não me 

preocupa que eles possam ingressar imediatamente num trabalho, um músico está em 

contínua formação e seria … 

Mas também dizias há bocadinho, que não há esse mercado de trabalho para… 
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Sim mas, mas há mercado de trabalho, há que o criar e eles têm que de alguma forma 

fazer profissionalmente alguma coisa, porque eu estou a dizer isto, mas se formos 

fazer uma análise do que se passa com os alunos que saíram de cá, todos eles estão 

integrados no mercado de trabalho. Todos eles enfim, há excepções é óbvio. Mas, por 

exemplo, na área da percussão, foi o exemplo que eu dei, estão muitos alunos a 

exercer, quer do ponto de vista do docente quer do ponto de vista do músico prático, 

digamos assim. Porque lá está, [em diferentes tipos de formações] mas é um 

exemplo, diferentes tipos de formações, desde a Pop até aos grupos de percussão 

especificamente a funcionar como grupos de percussão, mas é um exemplo claro 

daquilo que eu estava a dizer há pouco. A criação do Drumming, que é hoje a estrutura 

de percussão mais notada no nosso país e já com um percurso a nível europeu muito 

interessante que já começa a ir a grandes festivais europeus, etc., é uma estrutura que 

nasce, parte daqui do nosso curso de percussão, a partir do momento que há transição 

para o ensino superior e a abertura do ensino superior essa tradição continua e depois 

há uma necessidade de criar uma estrutura já autónoma, de tal forma que o 

Drumming hoje representa para os percussionistas um nível e uma estrutura em que 

eles almejam estar presentes e participar. E todos aqueles que são, digamos assim, os 

melhores recursos tomados nessa área, hoje dizemo-lo agora no programa, e o que é? 

é um projecto que foi agarrado e criado com criatividade, neste caso pelo Michael 

Bernat, mas há semelhança do que se passa por aqui e portanto o Drumming hoje é 

uma estrutura que já faz em Portugal creio que meia centena de concertos por ano, 

que já não é mau, já significa para aí três concertos por mês, para uma estrutura em 

Portugal é muito bom, é muito bom. A questão é: porque é que isso não acontece nas 

outras áreas? Não é? Porque é que não acontece nas outras áreas? Portanto, não me 

preocupa… 

E porque é que não acontece nas outras áreas? 

Precisamente porque não há projectos que se desenvolvam, do ponto de vista criativo, 

que sejam consequentes. Nós continuamos a assistir no ensino superior, que me 

perdoem os colegas do ensino superior, a uma desmontagem daquilo que o ensino 

secundário faz, mas é uma desmontagem no sentido errado … 

Queres dizer o quê com isso… 

Quer dizer que enquanto nós aqui trabalhamos, por exemplo, para fazermos com que 

a interacção entre os estudantes seja o mais integrada possível, no ensino superior 

eles caem novamente na individualidade. Nós temos um retorno das opiniões dos 

nossos estudantes, é que de facto chegam ao ensino superior e quebram o ritmo de 

trabalho de uma forma brutal. 

Sob o ponto de vista da música prática? De conjunto? 
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Sob o ponto de vista da música prática exactamente. De tal forma que quase só se 

dedicam a ir à sua aula de instrumento, que é o seu objectivo principal e fazem às 

vezes com algum sacrifício um ou outro estágio de orquestra que já vão surgindo, mas 

não se sentem integrados num ambiente académico que seja criativo e seja reprodutor 

de projectos, etc., etc. 

Então quer dizer que não há nenhuma articulação entre o ensino superior no âmbito 

das artes do espectáculo, em concreto na música, com as estruturas de formação a 

nível secundário? 

Não. 

E devia haver? O que é que tu pensas sobre isso? 

Eu penso que não só devia haver como devia ser obrigatório. O que se assiste hoje, 

António, é o seguinte: o ensino superior que vive, isto é preciso ter claro, que vive com 

os recursos que o ensino secundário debita, e nomeadamente no caso da música 

vejam-se as estatísticas mas uma grande percentagem dos alunos que entram para o 

ensino superior especializado da música são alunos que vêm de escolas profissionais, 

não se preocupou até hoje em vir perguntar às escolas o que quer que fosse. Nós 

confrontamo-nos, por exemplo, com situações deste género: as provas, as chamadas 

provas específicas [de admissão] são diferentes no Politécnico do Porto, na 

Universidade de Aveiro, em Lisboa. Por exemplo, um exemplo claro, em termos de 

análise sabemos que há várias abordagens, várias provas, etc., um aluno que sai do 

ensino secundário tem que se preparar de formas diferentes para fazer as específicas 

quer ao Porto, quer a Aveiro, muitas vezes com terminologia diferente, linguagem 

diferente, classificações diferentes e eu pergunto: mas isto é viável? 

Isso acontece porquê? 

Acontece cá. Acontece porque não há primeiro um diálogo com as escolas e segundo, 

um diálogo entre escolas, no caso, entre escolas superiores. As escolas superiores 

nunca nos vieram perguntar qual era a nossa orientação, até porque há um programa 

e se calhar nunca analisaram aquele programa mas têm que o fazer. O ensino superior 

tem que saber o que se passa a montante. Tem que inclusivamente, se for o caso, 

apoiar o que se passa a montante porque se houver uma falência do ensino secundário 

o ensino superior mirra completamente. É uma evidência. Nós assistimos nos últimos 

anos a um crescimento absolutamente anormal de cursos na área da música no ensino 

superior e isso leva-nos a outra discussão que é: qual é a racionalidade associada a 

este crescimento, qual é a racionalidade associada? Será que o país precisa? Será que 

o país pode viver com isso? Nós olhamos para França e vemos dois conservatórios 

superiores ou duas escolas superiores e portanto, aqui vemos já, se calhar passa a 

dezena de cursos superiores. 
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Infiro que sejas muito crítico a esse lado da desregulação que existe? 

Completamente. Eu não sou adepto da planificação mas obviamente sou adepto da 

racionalização. Os resultados da desregulação a esse nível já foram vistos em tantas 

áreas e vão acontecer na música, porque nós acabamos por ter muitas instituições a 

fazerem todas a mesma coisa, muitas delas fracas, sem projectos que tenham 

consistência para sobreviver durante muitos anos e provavelmente se houvesse a tal 

racionalização nós tínhamos instituições mais fortes que tinham capacidade de se 

impor. 

E estás a falar do ensino superior ou também do ensino secundário? 

Estou a falar do ensino superior. O ensino secundário é outra discussão, mas estou a 

falar fundamentalmente do que está… 

E isso é uma responsabilidade de quem? Do Estado? Das instituições? 

É fundamentalmente uma responsabilidade do Estado, porque o Estado é que, enfim, 

autoriza o funcionamento desses cursos. Portanto, nesse papel de, enfim, de autorizar 

acaba por ter um papel de regulador. É o exemplo, que já te falei, das escolas do 

ensino básico e complementar ou secundário, o que se assistiu durante anos foi uma 

total desregulação. Nós em Espinho, por exemplo, chegámos a ter duas estruturas, 

duas escolas apoiadas em contrato de patrocínio pelo Ministério da Educação, e 

quando pusemos a questão aos senhores da direcção regional a resposta que nos 

deram foi tão só esta: ‘desde que as pessoas nos apresentem um local’, e ainda por 

cima na altura ainda não tinha que obedecer a grandes características, ‘e nos 

apresentem um corpo docente’, que sabemos nós que era completamente pirata, isto 

tem que ser assumido, isto tem que ser assumido, eu não estou a falar de hoje, estou a 

falar de há uns anos atrás, há uns anos atrás eram fantasmas, muitos quadros dessas 

escolas eram fantasmas é porque não havia qualificação. Eu lembro-me aqui há oito, 

nove, dez anos a Academia por exemplo, para contratar professores qualificados 

nalgumas áreas tinha uma dificuldade tremenda e portanto, isso era obrigatório e 

muitas vezes esses quadros eram quadros fantasmas.  

Como acontecia na universidade, era um professor turbo-professor mais ou menos… 

Quer dizer… se calhar, se calhar era pior porque se calhar não punham o turbo, se 

calhar era só o nome. E criava-se, e apoiava-se, e estava-se ao mesmo tempo a criar 

um problema que sabiam que daqui a dois ou três anos que se ia manifestar.  

E nunca houve uma avaliação por parte das entidades responsáveis? 

Não. O que diziam era que a partir do momento que tenham essas condições, nós 

somos obrigados a aprovar. E isto para mim era um discurso absolutamente, vamos 

dizer, hipócrita porque, por exemplo, actualmente o despacho de apoio aos alunos que 
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através do contrato de patrocínio que estejam em regime articulado, ou que estejam 

em regime superlativo, aqui na direcção regional do Norte foi sujeito a cotas e o 

despacho que enquadra não sujeita a cotas nenhumas, portanto, a administração 

podem muito bem actuar quando quer actuar, não pode dizer ‘a partir do momento 

em que nos apresentem um nome e uma morada que nós abrimos uma escola e 

apoiamos’, não podem. Hoje a política é diferente, felizmente as coisas têm que 

evoluir, mas isso levou a que não houvesse uma rede articulada, não está nada 

estruturado, basta dizer que nós estamos numa região onde temos talvez a maior 

concentração de escolas de música do país, em termos de academias, etc. Isso só por 

si não é mau, agora é preciso ver realmente … se as coisas se conseguem articular, etc. 

Então por aquilo que estás a dizer, qual é para ti o papel do Estado e da 

Administração a desempenhar neste domínio? 

Eu vejo muito o papel do Estado, cada vez mais, como um papel de regulador, já que 

falamos nessa palavra. O Estado tem que apoiar, até porque não consegue ele próprio 

suprir todas as carências no sistema, e acho que faz muito bem em apoiar 

paralelamente a iniciativa privada. Agora, como linhas de apoio muito claras e com 

sustentabilidade do sistema de forma a que quem está no terreno não sinta que hoje é 

apoiado e que amanhã pode não ser, e que tem que sacrificar investimento e tem que, 

enfim, estar a inventar soluções muitas vezes para governar as escolas porque o apoio 

é um apoio insuficiente. Não sou adepto do fausto, do apoio faustoso, acho que isso 

acontece no ensino público e é tremendamente mau, porque apesar de 

frequentemente nos virem dizer que o ensino público tem muitas carências, e tem. 

mas há projectos e situações eu me parece que se ultrapassa aquilo que é razoável. Eu 

vejo, por exemplo, em termos de ensino superior onde isso se manifesta mais,  em 

termos de edifícios, em termos de infra-estruturas vemos de facto coisas muito boas, 

muito bem feitas, muito bem construídas mas que ultrapassam aquilo que seria 

razoável em termos, por exemplo, da escolha de materiais. Podem dizer: ‘estás a ser 

miserabilista’, não, não estou a ser miserabilista. 

Portanto há aí uma necessidade de redistribuição dos recursos. É isso? 

Claro, claro. 

E essas incertezas, esse apoio do Estado como é que se tem processado no âmbito da 

Escola Profissional? 

Na Escola Profissional processa-se de uma forma muito, penso, que é muito correcto.  

Já está mais equilibrado? 

Está, está equilibrado. Claro que sofremos as vicissitudes decorrentes de alguns 

atrasos aqui ou ali, na cadência dos pagamentos, etc. Mas também entendo que as 
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estruturas que assumiram um projecto têm riscos associados, têm que se munir de 

alguns sistemas de gestão que lhes permitam ter algumas almofadas para isso, 

nomeadamente, têm que ter a possibilidade de ter recursos de algum financiamento 

para amortecer, mas tem que ter sobretudo previsibilidade e isso tem acontecido, 

nestes últimos anos, seis, sete, oito anos. Por exemplo, neste momento estamos num 

momento de incerteza, mas tem a ver com a mudança de quadro … 

Do QREN, da passagem para o QREN … 

Exactamente, mas estamos a crer que tudo vai continuar, digamos que, dentro das 

mesmas linhas. Mas o que acontece é que, eu penso que o sistema das escolas 

profissionais é um sistema bastante estudado até dentro desse âmbito e bastante 

eficaz. É um sistema muito controlado, ou seja, é um sistema em que há execuções 

físicas, ou seja, controle das execuções físicas, creio que mensalmente. [física - 

financeiras?] sim, sim física – financeira, exactamente. Há prestação de contas de uma 

forma regular, sistemática e apresentação de documentos… 

Que é trimensal? 

Não, acho que é mesmo mensal, as prestações físicas e financeiras são mensais. 

E também há algum acompanhamento para além desse… 

Esse acompanhamento desde logo, do ponto de vista da gestão, é muito eficaz e muito 

profissional e muito rigoroso. Não permite e ainda bem, digo eu, do ponto de vista do 

sistema que o sistema desregule facilmente a esse nível. Ou seja, que depois se 

cheguem a situações, passados quatro ou cinco ou meia dúzia de anos de 

funcionamento, se cheguem a situações inultrapassáveis do ponto de vista da 

sustentabilidade da instituição. Portanto, porque há ali realmente um 

acompanhamento muito claro. E depois, as regras também são muito claras. Nós 

sabemos o que é que podemos fazer, o que é que é elegível o que é que não é elegível 

e dentro disso temos que governar a escola. 

Mas isto, de qualquer maneira, são cursos e formações relativamente caras não é? 

Porque há muito ensino individualizado, há pequenos grupos… 

Claro. Claro. 

E isso tem sido compreendido por parte da Administração? Essas particularidades, 

digamos? 

No caso de Espinho, no caso da Direcção Regional do Norte tem, claramente. Acho que 

a direcção regional do Norte, até porque tem uma grande concentração de escolas na 

sua área de influência, compreende muito bem este nicho das escolas profissionais de 

música, e tem sabido corresponder com equilíbrio, com racionalidade àquilo que se 
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passa nas escolas. Digamos, o facto da onerosidade do ensino existir deve-se apenas às 

particularidades do seu ensino, ensino individualizado, pequenos grupos, muito 

desdobramentos, etc., etc. Não é propriamente pelas condições de trabalho nos 

docentes, que essas são iguais a quaisquer outras, agora, é um sistema de grande 

eficácia. Se fizermos esse estudo, aliás, ele está feito ou está em fase até de ser feito 

mesmo pela própria APROARTE, em termos de rentabilidade de sistema, ele tem um 

grande sucesso, de facto. Para além das pessoas entrarem no ensino superior na sua 

maior parte, é um facto, também muitas delas também entram para o mercado de 

trabalho directamente a partir do 12º ano, mas o que é certo é que depois passamos a 

ter um ensino superior muito mais rico, etc., etc. e profissionais muito mais 

qualificados. 

Uma coisa em relação a esse assunto que eu também precisava de questionar, tem a 

ver com o facto de a partir da portaria 4 /98, as escolas profissionais serem entidades 

privadas ou semi-públicas, mas basicamente entidades privadas que são apoiadas 

com dinheiros públicos. [certo] Como é que tu vês isto, a relação entre o público e o 

privado? 

Vejo isso com muita naturalidade. 

Porque é suposto que a partir desse momento as instituições tenham uma entidade 

proprietária que de alguma maneira pudesse apoiar financeiramente. 

A primeira figura jurídica que esteve associada à criação das escolas profissionais foi a 

figura do contrato de programa. O contrato de programa é exactamente um 

instrumento onde, para uma determinada tarefa digamos assim, se estabelece entre 

duas entidades direitos e obrigações muito claros, tendo em vista a obtenção de um 

determinado objectivo. O contrato de programa prevê exactamente que nós façamos, 

ou previa que nós fizéssemos, uma determinada formação, com um determinado grau 

de exigência e qualidade e em troca dessa formação, do ponto de vista financeiro, 

eram-nos facultados os meios para a podermos fazer. Hoje, embora não estejamos no 

âmbito do contrato de programa, estamos a agir exactamente da mesma forma, 

digamos que estamos numa espécie de parceria. Agora também está muito na moda, 

uma espécie de parceria público-privada. De facto o financiamento, neste caso, é o 

financiamento público, a gestão é privada mas os resultados são resultados que não 

ficam na entidade privada, no proteger digamos assim, da entidade privada. O que nós 

estamos a produzir está a sair para o exterior, ou seja, não é uma parceria público-

privada no sentido em que o público financia uma actividade que depois vai entrar no 

lucro da entidade privada, não. A actividade é financiada na justa medida daquilo que 

ela custa, isso é verdade, e de alguma forma digamos, há algum investimento até que 

não é financiado mas não é muito, de facto podemos dizer integralmente financiado. 

Mas os resultados, portanto, as chamadas externalidades como dizem os economistas 

que daí decorrem, vão beneficiar todo o sistema. 
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Então porque é que isto não é público? 

Não é público, foi uma opção do Estado. Porque o Estado de um momento para outro 

em 89, sem nada ter, de um momento para o outro criou uma rede de escolas 

fantástica, que foram as escolas profissionais, de um momento para outro sem 

qualquer … mesmo assim isto fica muito grato ao Estado porque quer dizer, a entidade 

coloca aqui todo um know how, toda uma estrutura física que na maior parte dos 

casos não é sequer suportada, nós não temos aqui suporte à questão das instalações, 

por exemplo. 

Então quer dizer que as antigas dicotomias entre público – privado e o nome do 

Estado mais associado ao público já estão bastante diluídas neste tipo de projectos 

em concreto? 

Eu penso que sim. 

E fazem sentido que estejam diluídas? 

Eu penso que a partir do momento em que há obrigações muito claras, rigorosas, 

obrigações no sentido de haver direitos e haver deveres de parte a parte, em que o 

Estado faça um gestão eficiente dos seus recursos e que o privado, que tem em vista 

seguramente obter níveis de sucesso global na sua gestão, quer de produtividade quer 

de eficiência, muito claros, sem desperdício, portanto, se um e outro agirem naquilo 

que os deveria caracterizar, e ao Estado seguramente devia começar a caracterizar-se 

muito mais por essa via da gestão rigorosa e eficiente dos recursos que no fundo são 

os nossos impostos, se de um lado houver essa forma de actuar e se do outro houver 

aquilo que caracteriza também a iniciativa privada, que é realmente fazer bem e fazer 

de uma forma muito eficaz, de uma eficiência muito grande, não vejo mal nenhum 

nisso. É preciso é que este compromisso de parte a parte não seja adulterado, não seja 

subvertido de forma nenhuma. Eu prefiro que haja um bom sistema, digamos, nesta 

dicotomia de público - privado a funcionar bem, do que ter pura e simplesmente a 

escola pública onde os resultados não são se calhar escortinados ou são de uma forma, 

enfim, que às vezes não é tão rigorosa quanto devia ser, onde se parte do princípio 

adquirido de que há um conforto muito grande associado ao exercício da profissão por 

parte dos profissionais envolvidos. Porque é comum, por exemplo, nós termos fuga de 

quadro para o ensino público até na mesma área, por uma razão de conforto só. 

De carreira? Conforto no desenvolvimento da carreira? 

Claro. Muitas vezes o que nos dizem é: ‘eu gosto mais de trabalhar aqui mas ali, enfim, 

tenho…’  

Mais estabilidade no emprego 
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Às vezes não é só uma questão de estabilidade, às vezes é só o chapéu, é uma ideia 

absolutamente absurda que agora já tenho dito a algumas pessoas, de que o Estado é 

o último degrau da segurança. Hoje em dia, isso nem sequer acontece porque a maior 

parte das pessoas está fora dos quadros, a maior parte deles vão ganhar menos, 

inclusivamente nesses locais, do que aqui. Mas é uma pseudo - ideia de que o 

funcionamento público, o Estado, que significa conforto. Às vezes vejo isso pelo lado 

também da diluição da responsabilidade, ou seja, onde o escrutínio … 

É-se menos exigente no público do que no privado, é isso que estás a querer dizer? 

Eu não quero ser injusto mas sinto que algumas pessoas têm essa ideia. Eu sei que as 

pessoas que dirigem o público obviamente procuram fazer o melhor, etc. mas … 

É um outro tipo de cultura, é isso? 

Muitas vezes é um outro tipo de cultura que leva a que… enfim, eu hoje acho que isso 

está a mudar. Hoje o sistema já não se compatibiliza com isso. 

Tu tens estado a falar e tens estado a referir, digamos, algumas valências positivas 

no envolvimento de parte do Estado no desenvolvimento deste tipo de ensino. Mas 

lembro-me que em 2003 houve uma proposta de reorganização do ensino 

profissional e que as escolas profissionais, enfim, se manifestaram muito contra essa 

reestruturação. Porquê? 

Basicamente na altura o que se dizia, se não estou em erro, era que as escolas 

profissionais iriam deixar de ter qualquer apoio, iriam acabar, ou seja, seria acabar 

com o subsistema que estava a dar frutos, e não só estava a dar frutos como estava a 

dar frutos de grande qualidade. E portanto, isso teríamos de ser frontalmente contra. 

Tinha havido alguma avaliação para desenvolver essa reestruturação? Tinham 

participado? Na altura participaram nessa discussão? Isto é, no desenvolvimento de 

um novo … 

Não, não. O que passou na altura, eu já não me lembro exactamente dos contornos, 

mas o que se passou era a ideia de facto que o privado que tinha sido o motor da 

constituição de uma subsistema muito, muito, muito eficaz, e em termos de avaliação 

muito capaz, tinha havido resultados claríssimos disso, que o privado deixaria de ter 

interesse neste contexto para o Estado, e portanto, que a opção seria exclusivamente 

de iniciativa pública. E a questão que se pôs foi esta: ‘mas afinal em 89 o Estado vem 

desinquietar’- como dizia alguém, acho que o professor Freitas do Amaral num parecer 

sobre a matéria - ‘em 89 o Estado vem desinquietar o ensino privado, propondo-lhes 

um projecto de constituição de uma rede quase imediata, em que os privados puseram 

à disposição instalações, puseram à disposição know how, etc. para a constituição das 

escolas profissionais. Agora que o sistema está estabilizado, tem os resultados que 
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tem, o Estado pura e simplesmente quer retirar de cena quem o construiu no fundo e 

provavelmente transportá-lo para iniciativa exclusivamente pública.’ Isso pareceu-nos 

uma ideia absurda, não só obviamente pelo investimento que cada um dos actores 

deste processo tinha tido mas pelos resultados nocivos que iria ter. Porque ser privado 

ou ser público é em Portugal, infelizmente, ainda, uma diferença de visão muito, existe 

uma diferença de visão muito grande, mesmo do ponto de vista de apetrechamento 

psicológico, mesmo do ponto de vista do consumidor. Aqui as pessoas vêm-nos exigir 

explicações, ‘o que é que se passa?’ … provavelmente existe a ideia de que no público, 

enfim, é oferecido, é brando, não se pode exigir tanto, etc. Do ponto de vista de quem 

lá trabalha, há realmente uma diferença muito grande entre a forma de encarar algo 

que é eminentemente público, ou exclusivamente público e o que é privado. Isso é 

uma questão de mentalidade que nós ainda não abandonámos. 

Nessa altura, portanto, também não houve trabalho com as escolas no sentido dessa 

discussão? 

Absolutamente. Nenhum trabalho. O que chegou foi de facto, se calhar de uma forma 

anormal, uma ideia generalizada desse teor e pelos vistos estaria na cabeça de alguém. 

Eu não conheço o processo a montante. Não tivemos realmente, que me lembre, 

alguma reunião digamos muito mais estruturada ou algum processo estruturado que 

levasse a que estas opções se materializassem de uma forma estruturada, não. 

Apareceu a ideia, evoluiu a ideia, e portanto, quer dizer, este tipo de projectos não 

podem estar dependentes das vontades políticas de uma forma muito, enfim, pouco 

guardada, resguardada, ou seja, pouco resguardada. Não podem estar. Porque de 

facto nós sabemos como é que foi criado o ensino profissional, de quem partiu a 

iniciativa, de que forma é que foi trabalhado, sabemos que passaram outras pessoas 

pelo governo que nunca viram com bons olhos o ensino profissional, muitas vezes 

tendo em conta a sua génese. 

O ensino profissional artístico em particular? 

O ensino artístico em particular e muitas vezes porque isso teve em conta a sua génese 

e também porque de facto veio mexer e veio agitar o sistema. Não podemos esquecer-

nos, e eu acho que isso é um outro dos reflexos mais meritórios e positivos que o 

ensino profissional teve, foi o de agitar um estado de coisas que nós conhecemos e 

sabemos como é que era, porque estivemos nos conservatórios e sabemos, sem pôr 

em causa o profissionalismo das pessoas, etc., etc.  

Era um modelo diferente, de facto.. 

Era um modelo diferente mas um modelo ostracisado, um modelo que precisou deste 

abanão par se começar a mexer, passo a expressão [e as escolas profissionais vieram 

aí…] sim, sim, e hoje nós temos já algumas iniciativas muito, muito interessantes e 

muito meritórias do ensino público a ombrear com o profissional, porque não? 
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Eu para terminar queria te fazer mais duas perguntas. Uma tem a ver quais são os 

principais constrangimentos com que a Escola Profissional de Música de Espinho se 

debate sob ponto de vista da formação, de organização, sob ponto de vista até de 

financiamentos e da produção e de desenvolvimento da prática artística. 

Um dos constrangimentos do ponto de vista mais imaterial digamos, é a formação a 

montante, ou seja, nós agora temos o básico e estamos a começar no básico, mas 

quando tínhamos o 10º apenas, tínhamos uma grande dificuldade em poder contar 

com alunos no ano de admissão que viessem com uma formação adequada. 

E agora já está… 

Está porque nós próprios estamos a suprir também essa carência, estamos a suprir 

essa carência. Isto porquê? Porque o sistema de formação no básico, enfim, nas 

academias, nos conservatórios estava muito incipiente. 

Esse constrangimento já está resolvido então? 

Esse constrangimento está em fase de resolução porque nós temos agora com o nosso 

básico, mas não vai resolver totalmente porque nem todos alunos, espero que seja 

uma boa percentagem, mas nem todos os alunos vão continuar provavelmente no 

secundário e esta fase é importante também para eles perceberem isso. Mas é um 

constrangimento de natureza, digamos, mais imaterial sobretudo que se reflecte nas 

cordas. Nas cordas, onde por questões de tradição, nós também temos ainda muito 

défice ao nível da formação do básico. Do ponto de vista do funcionamento, no que diz 

respeito a apoios e a constrangimentos decorrentes do apoio, eu sinceramente não 

exijo mais. Eu penso que nós temos que, enfim, saber quais são os meios, contar com 

eles, contar com eles com regularidade, etc. tudo isso estando a funcionar bem, as 

coisas funcionam. Há apenas uma ou outra questão que eu penso que o Ministério 

deveria rever que é a nível do investimento, porque esta escola … 

A nível do investimento? Isso quer dizer o quê? 

Eu vou concretizar. Ao nível do apoio em bens de investimento, vamos dizer assim que 

talvez seja melhor. Ou seja, nós temos o apoio para a actividade regular de forma 

normal e para pagamento de professores fundamentalmente, e outros quadros de 

pessoal, uma ou outra cabimentação para aquisições de um ou outro género, mas 

sentimos uma grande dificuldade quando queremos por exemplo equipar bem, do 

ponto de vista de instrumentos, ou por exemplo do parque informático, ou seja, 

aqueles que são chamados bens de investimento, ou seja, que criam condições para 

que o processo educativo decorra ainda com mais qualidade, esses aí há uma certa 

falha. 

Até porque os instrumentos ainda pagam os tais impostos, um Iva de luxo ou já não? 
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Não. Não pagam e para além disso penso que em determinadas circunstâncias é 

possível reaver o Iva. Só para terminar isto eu dou o exemplo seguinte, nós, Escola 

Profissional de Música de Espinho, alugamos instrumentos às escolas públicas que têm 

excesso, se alugam é porque têm excesso neste momento e acho que nesse aspecto a 

redistribuição deveria ser feita de uma forma mais eficaz. 

E que outro tipo de constrangimentos é que basicamente estão nesses dois grandes 

planos? 

Em termos de funcionamento digamos que as coisas estão por aí, porque eu não sou 

muito mais exigente a esse nível porque penso que uma parte da construção do 

projecto educativo pertence-nos e quer dizer, nós precisamos que nos dêem a cana 

para pescar  

Isso do ponto de vista das práticas artísticas? Sob o ponto de vista dos 

constrangimentos no âmbito das práticas artísticas, por exemplo… 

Isso depende do projecto que se desenvolva. Eu gostaria que a sociedade civil, 

digamos assim, ou até o próprio Ministério, fosse um pouco mais sensível ao 

acolhimento das iniciativas que são feitas e do material que se produz. 

Isso quer dizer…? 

Quer dizer que, digamos, os municípios fundamentalmente que têm uma obrigação de 

acolhimento e produção cultural, que não está a ser minimamente satisfeita na maior 

parte dos casos, fossem também mais sensíveis aos projectos que estas escolas podem 

desenvolver. Ou seja, criamos a tal dinâmica de mercado aqui, para coisas muito 

dirigidas e que seriam muito úteis, quer em termos de formação quer em termos da 

dinamização do … 

Ainda não há muita sensibilidade para este tipo de… 

Não, nem sempre, nem sempre, quer dizer, o que acontece também noutras áreas. 

Nós não nos podemos queixar muito digamos, porque os projectos que 

desenvolvemos de uma maneira geral podemos colocá-los mas, o sentido daquilo que 

agora vulgarmente se chama comunidade educativa eu vejo de uma maneira muito 

ampla e penso que os actores externos e internos à própria escola, dentro de uma 

comunidade, quer dizer, quer num âmbito geográfico, devem interagir de formas 

muito mais aprofundadas. 

E quais são os principais desafios que se colocam neste momento ao ensino 

profissional artístico e em particular à Escola Profissional de Música de Espinho? 

Sabemos que há uma reforma, digamos assim, em curso do ensino da música, do 

ensino especializado da música… 
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Mas estás a falar do estudo que foi apresentado em Fevereiro de 2007? 

Sim e consequentes… 

Mas não vinha lá incluído o ensino profissional? 

Não, mas vinha incluído o outro, o público, e consequentes efeitos e portanto há uma 

comissão a trabalhar nesse sentido e o que me está a, enfim, eu não conheço qual é a 

orientação da organização. Tenho um ligeiro receio que se desagregue um bocadinho 

o modelo, ou seja, que possam de alguma vir a introduzir-se os tais factores de 

desregulação. 

Ao incrementar o ensino profissional no ensino público? É isso que estavas a …? 

Por exemplo. Mas o que me parece é que pode haver a determinada altura um 

desinvestimento em projectos que têm, neste caso, já têm vinte anos de vida, e penso 

que isso é muito nocivo, isso é um desafio que já se prende também connosco mas 

que prende-se, para mim vejo mais do ponto de vista sistémico. Entendo que tem que 

se ir com muito cuidado nessa matéria e por outro lado, em termos de desafios 

significa que temos que estar a um nível performativo sempre o mais evoluído 

possível, esse é o desafio principal quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto 

de vista da produção de conteúdos culturais, etc. em termos de dinamismo temos de 

estar. Agora, tenho receio é que … 

Haja algum desinvestimento por parte do Estado 

Desinvestimento em, ou por transferência para maior investimento nas estruturas de 

ensino público. Só que há uma coisa que não se consegue transferir totalmente, que é 

a experiência de vinte anos e é, digamos, o respeito que se tem por um trabalho de 

vinte anos. Para mim é assim, se as escolas que estão, estão a funcionar bem devem 

de facto passar a integrar, se for uma rede que seja um rede articulada e devem ser 

acarinhadas, no sentido de manterem os seus níveis de performance e que se faça 

uma avaliação rigorosa, se tem ou se não tem, se devem ou não devem ter, se os 

músicos devem sair com o 12º ano directamente para o mercado de trabalho ou não, 

façam, que se discuta isso. Agora, que não se aproveite aquilo que foi e que se diz que 

é uma experiência significativa no nosso sistema de ensino para acabar com ela, 

procurando implementá-la de uma outra forma. 

Vocês não têm estado envolvidos nessas discussões? 

Nós temos sido chamados para, digamos, no papel mais ou menos do observador e há 

um representante nessa comissão, um representante das escolas profissionais. Esse é 

um bocadinho o meu receio, há que articular toda a rede, há que fazer com que o 

sistema funcione e há que ter cuidado com uma coisa, Portugal não pode ter um 

conjunto enorme de escolas de ensino profissional de música, na minha opinião não 
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pode, porque vai acontecer, ou poderá acontecer, vai suceder aquilo que já sucede por 

exemplo no ensino superior que … 

É uma proliferação… 

Uma proliferação e depois, quer dizer, com o enfraquecimento de todas as estruturas. 

Com isto não digo criarmos uma ilha, é uma questão de opção, ou vamos para um 

sistema regular, racionalizado ou então vamos para um sistema absolutamente 

liberado e aí, enfim, depois quem… 

Estás mais para o lado optimista ou mais para o lado pessimista em relação a essas 

transformações que o sistema … 

Eu estou a pensar, que pelo menos as indicações que temos é que o Ministério terá 

dado aos conservatórios a possibilidade de se auto-determinarem na escolha do 

modelo que querem seguir, se querem seguir o modelo ensino profissional, se querem 

seguir o modelo mais ou menos actual, etc., etc., sendo certo que foi anunciado o 

desinvestimento no ensino supletivo, ainda por cima. E a questão é: como é que nós 

vamos fazer sobreviver ‘o ensino profissional’ se não houver um forte investimento 

mesmo ao nível do ensino da iniciação musical, etc., e o tal chamado ensino supletivo. 

Portanto, aí há mesmo logo um problema, porque há questões de precocidade que são 

importantes assegurar. Tenho algum receio que de facto a harmonização do sistema, 

que no fundo é aquilo que o Ministério quer fazer, traga alguns problemas. Já tivemos 

que vencer uma batalha muito forte, que foi a questão dos currículos, do plano de 

estudos em que se verificou de alguma forma uma descaracterização daquilo quer era 

já a identidade do ensino profissional. Estamos a tentar adaptar-nos a essa nova 

realidade tentando construir, digamos, programas que sejam enfim [que recuperem], 

que recuperem um bocadinho aquilo que se perdeu, porque o que nós verificamos é 

que, a discussão que foi feita à volta disto foi uma discussão muito pouco adquirida 

por parte da administração central. Ou seja, nós estivemos a discutir com a 

administração central coisas que discutimos há vinte anos atrás, e isto não pode ser. 

Estás a falar de quê? De há dois anos atrás ou agora? 

Sim, sim agora, desde há dois anos com a criação dos novos cursos e a extinção dos 

existentes. Nós estivemos a discutir questões que foram discutidas há vinte anos atrás, 

em 89. 

Portanto, a administração não aprende nada? 

A administração são as pessoas que naquele momento estiverem naquele serviço e 

nesse sentido não, porque efectivamente não se procurou colocar naquela discussão 

as pessoas que tivessem estudado o sistema, que se tivessem estudado ou se 

estivessem estado na raiz das coisas e portanto foi uma discussão muito difícil, muito 
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difícil. Basta dizer que na vertente científica, o Ministério não queria integrar nenhuma 

disciplina que tivesse a ver com a formação científica da música, nenhuma disciplina, 

quer dizer, nós arriscávamos a ter para além da matemática, a física e a história das 

artes, sem a formação musical, sem análise e técnicas de composição, sem acústica, 

etc., etc., etc. Esta discussão, por exemplo, foi de uma dificuldade enorme. 

Mas continua ao Estado a não avaliar, a desenvolver um trabalho de avaliação do 

terreno para depois intentar …? 

Claro. Quer dizer, com a generalização do ensino profissional ao ensino secundário e 

público, etc., houve necessidade, como é óbvio quanto mais generalização mais 

normativização tem que haver, portanto, procurámos estabelecer um plano de 

estudos que fosse idêntico em todas as escolas, havendo pequenas zonas onde 

podiam ser preenchidos pelas próprias escolas, de facto. E isso levou a que por 

exemplo, na área científica foi mais difícil, na área técnica nem tanto, mas na área 

científica se tivesse que discutir as tais questões que considerávamos mais que 

ultrapassadas. E pronto, foram discutidas, conseguiu-se um modelo que não é, como 

eu digo, 100% satisfatório mas que digamos, as escolas estão a tentar preencher para 

já porque os programas ainda não foram elaborados e nós estamos a tentar preencher 

de acordo com a ideia de projecto de escolas que temos, e de ensino que temos. Mas 

isso pode ser digamos, aniquilado por, por exemplo, a iniciativa de lançamento de 

programas e a obrigatoriedade de aplicação de programas que nada tenham a ver com 

estas aquisições.  

E perdia-se em muito a autonomia deste tipo de problemas, não é? 

Obviamente. 

Esse é um tipo de desafios, complexo, imagino. Que outro tipo… 

Como eu disse já há pouco, para nós tornar-se-ia pertinente a existência de um curso 

pós-secundário porque sentimos, lá está, que há muitos alunos que fazem esta 

formação comum, vamos dizer assim, e que precisariam de mais um ou dois anos, ou 

um ano e meio a dois anos, para fazerem uma formação muito mais específica e aí sim, 

entrarem directamente no mercado de trabalho. Será sempre a pensar nisso, mas 

provavelmente nós temos também como desafio, começar a chegar a outras 

formações dentro da área da música. Cumulativamente ou paralelamente à formação, 

dita de tradição erudita, começar a trabalhar naquilo que é hoje, também em termos 

de mercado, um bom manancial para criar arte, que é chegarmos ao Pop., chegarmos 

à Música Popular Portuguesa, com projectos e com formações que façam, aquilo a que 

eu costumo chamar, uma economia de aprendizagem que consiste no facto real de as 

pessoas que entram nesses projectos, fazem de facto alguma formação, mas depois 

estão anos a aprenderem por si próprias a chegar a algum lado. 
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E valeu a pena estes vinte anos, quase vinte anos? 

Obviamente que valeu a pena. Nós temos muito orgulho em vermos os nossos ex-

alunos a trabalharem, do ponto de vista artístico, muito bem e terem uma posição no 

mercado de trabalho, perfeitamente enquadrada, não devem favor a ninguém e isso é 

o resultado que mais nos orgulha e claro que depois passaram pela sua fase de ensino 

superior, etc., mas o salto, aquilo verdadeiramente os fez trampolim para o outro lado, 

foi feito cá. Por isso valeu a pena, tirando as chatices todas, por isso valeu a pena. 

Obrigado. 

De nada. 
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Ana Fleming 

Como caracteriza o Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian como 

escola de ensino especializado de música? 

O Conservatório de Música de Aveiro é realmente uma escola de ensino especializado 

de música e só isso. Não tem qualquer outro tipo de cursos que outros conservatórios 

têm; este é um conservatório dedicado só ao ensino da música. É nosso objectivo, e 

desde alguns anos para cá temos conseguido, nós e os outros conservatórios públicos, 

alargar o nosso ensino desde o primário até ao fim da escolaridade, isso foi uma 

conquista desde há uns 10 anos para cá termos o ensino do 1º ciclo, porque não fazia 

ou não faz parte do esquema do Ministério da Educação e nós fomos, a pouco e 

pouco, pedindo autorização ao Ministério cada vez que abríamos um curso de 

iniciação, o que nos foi sempre concedido. Começamos com as iniciações a partir dos 6 

anos, ao nível da escola primária, porque temos essa consciência e vem nos livros, 

tudo quanto é tratatos de psicologia... dizem que as crianças têm de aprender tudo na 

idade em que a ‘cabeça’ está ávida de aprender tudo. Se na escola aprendem a ler, 

escrever, matemática, etc. essa também é a idade excelente para aprender música. E 

depois, também não é só isso, a experiência do que se passa lá fora, em relação a 

grandes músicos, se calhar alguns começaram a aprender aos 14 anos, mas com 

certeza que começaram a aprender música desde pequeninos; isso é absolutamente 

essencial. Claro que se me perguntar, eu até achava que devíamos começar antes, 

apesar de haver um sector hoje em dia ... aquilo que nós achamos hoje em dia já é 

diferente daquilo que o Ministério da Educação pretende. O Ministério da Educação 

hoje em dia pede-nos coisas que são difíceis para nós aceitarmos; por exemplo, uma 

das questões que o Ministério propões é acabarmos com os meninos do 1º ciclo, que é 

uma coisa que para nós... 

Já lá iríamos. 

No fundo é isso, estamos numa escola vocacionada para o ensino da música, de 

preferência para prosseguimento dos estudos. Claro que há muitos alunos que por 

aqui passam que a ideia deles não é serem músicos profissionais, mas unicamente 

terem alguns conhecimentos, porque eles querem é ir para medicina, será essa a sua 

carreira, por exemplo. Mas o que nós consideramos todos que esses alunos, essas 

pessoas que querem aprender música deverão ter o seu lugar nas escolas. Eu 

pessoalmente partilho, e já tenho defendido isso bastante aqui na escola, e que nem 

sempre consigo ter esse eco, que é os alunos também não devem entrar e andar aqui 

com qualquer idade. Deve haver um plafond limite de entrada dos alunos para aqui. A 

partir de uma certa idade, isto também não é uma escola para entreter as pessoas, 

mas uma escola para ensinar música e se querem apenas aprender umas coisinhas 

terão que procurar outras escolas. Estas são escolas do ensino vocacional em que as 

pessoas, de preferência, estão a escolher aqui a escolher a sua carreira; se não 
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escolherem a sua carreira, a partir de determinada altura terão de fazer outro tipo de 

escolhas. 

Uma das coisas que me está a dizer, e pelo que vem expresso no vosso Projecto 

Educativo, fala-se muito na crise de identidade. A Ana está a falar por um lado no 

prosseguimento nos estudos, por outro lado, formação vocacional e profissional mas 

refere-se também um outro tipo de públicos que acede ao conservatório. O que é 

que entendem por crise de identidade neste tipo de ensino? 

Esse documento não foi feito por mim nem pelo Conselho Executivo; foi feito por um 

grupo de colegas. Penso que o que as pessoas que o redigiram quiseram dizer foi que 

muitas vezes deve haver crise de identidade porque não se percebe que as pessoas 

que andam aqui muitas delas até terminar os seus estudos se algumas delas 

pretendem prosseguir os seus cursos nas universidades e nas escolas superiores, ou se 

querem aprender aqui umas coisinhas e depois vão fazer outras coisas. Penso que 

deve ser nesse sentido. Mas nós consideramos que há lugar para toda a gente e por 

outro lado também é importante que as coisas estejam definidas, que os alunos 

saibam perfeitamente o que são estas escolas, que nós possamos ter aqui cursos 

profissionais, embora não queiramos substituir as escolas profissionais, de fazermos o 

mesmo papel das escolas profissionais porque aí já é outra situação. Mas isto é tudo 

um bocado complicado. O que é que estas escolas podem oferecer? Estas escolas 

podem oferecer muita coisa, podem oferecer ouvintes, podem oferecer música ligeira, 

podem oferecer tudo... mas claro, por outro lado, estas escolas estão fortemente 

vocacionadas para um determinado tipo de música, se calhar ainda estamos um 

bocadinho para trás; é a chamada música clássica. Claro que há escolas de música do 

ensino público que já têm, por exemplo, fado, jazz, e nós não temos, mas se calhar há 

lugar para isso tudo. E, se calhar, não sei se é necessário definir tudo; estas escolas 

fazem isto ou estas escolas fazem tudo... 

E essa definição de que fala é por parte do Ministério, por parte das próprias escolas 

ou da interligação entre o Ministério e as escolas? 

O Ministério impõe-nos regras que são de certa forma uma castração muito grande. 

Neste momento estão a impor-nos regras que podem dar cabo do sistema. 

Como assim? 

Estão a impor-nos, eu não sei se isso vai chegar a essa finalidade, mas estão a impor-

nos a eliminação do 1º ciclo e isso, para nós, é o golpe de misericórdia neste tipo de 

ensino. Este é um aspecto. Por outro lado, do 5º ao 9º ano as crianças têm aqui tudo, 

mas devem frequentar estas escolas fundamentalmente em regime de ensino 

articulado e/ou integrado. O esquema supletivo é um esquema que está aos olhos do 

Ministério da Educação residual, mas residual ao ponto mais residual. E a partir daí é o 

ensino profissional. Ora este ensino é também um desastre, neste sentido: uma 
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grande percentagem dos nossos alunos quer ser músico, mas também pode 

eventualmente querer ser outras coisas. Ora, para ser um ensino profissional ele tem 

que a partir do 10º ano dizer “eu quero ser músico”, e porventura há muito poucos 

alunos que têm essa definição já nessa altura, porque entretanto, se calhar também 

quer ser médico. E sendo uma escola profissional, “eu só posso ser músico e não ser 

médico”. 

E depois também há a questão do mercado de trabalho... 

Exactamente. É uma opção que se calhar muitos deles têm medo de a tomar. Por 

outro lado, as nossas escolas, as nossas escolas, não podem viver somente de alunos 

que querem ser músicos. Por exemplo, neste momento concreto, no ensino vocacional 

da música a partir do 10º ano, a escola tem dois alunos que querem definitivamente 

ser músicos. O que não quer dizer que outros não queiram ser músicos, mas quando 

digo que querem ser músicos estou a referir-me ao ensino articulado no qual temos 

realmente dois alunos nessa situação. A partir daí, é impossível; acredito que haja mais 

vinte, cinquenta ou cem que também querem ser músicos, mas o Ministério quer-lhes 

impor que eles entrem no ensino articulado ou profissional; isso pode, à partida, pôr 

em causa muitas coisas, porque depois o ensino profissional obriga que eles 

frequentem esta escola. 

E, portanto, aqui seria uma formação um pouco mais abrangente. 

Exacto. E depois podemos falar aqui de imensas coisas, perguntar qual é o sentido 

disso em Aveiro que é uma cidade pequena, porque é que vamos criar mais uma 

escola de ensino regular? Se for ensino articulado eu até percebo, agora ensino 

integrado aqui, para quê? Porque é que vamos criar mais uma escola a dar filosofia, 

matemática, inglês ou françês, quando há tantas escolas aqui a fazer isso realmente e 

realmente bem? Há imensas coisas que nós consideramos um desperdício de recursos. 

Vamos aproveitar a nossa escola para ensinar música e é isso que nós queremos todos 

fazer. 

A outra questão que estava a referir em relação ao conjunto de regras que são 

impostas por parte do Ministério. Há esse conjunto de que falou das propostas que 

estão a ser efectuadas, e que outro tipo de imposições é que têm acontecido no 

desenvolvimento do vosso trabalho no dia-a-dia? 

Para já a grande imposição que nos está a ser feita, neste momento, é o sistema de 

frequência dos alunos aqui no conservatório. Ainda não entrou em vigor, não sei se vai 

entrar, porque como diz uma colega nossa “Ontem era na Ota e amanhã já é em 

Alcochete”. Portanto, a gente vai sempre acreditando que as pessoas ainda poderão 

pensar um bocadinho melhor acerca do tipo de ensino. A senhora ministra fez este 

tipo de comparação: neste país existem 17 mil alunos (eu penso que se referia ao 1º 

ciclo) e desses 17 mil só 6 mil tinha acesso ao ensino vocacional da música, e a senhora 
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ministra entende que os 17 mil têm que ter acesso ao ensino da música. Nós achamos 

isso fantástico, brilhante, só que vão ter acesso ao ensino da música como? Ela acha 

que o ensino da música não tem que ficar à responsabilidade das famílias. As famílias 

não têm de saber se o menino vai aprender música, também não têm de saber se o 

menino quer ou não aprender matemática: é assim! E em todos os ciclos, até ao fim, 

os alunos têm que aprender música; faz parte da sua educação, assim como tem de 

aprender Inglês, português, tudo isso; saber música não ocupa espaço. Certo! Agora, 

como? Aí é que está o busílis da questão. Qual é o esquema que se entende? Ora, a 

senhora ministra entende que a música deve ser leccionada nas escolas do ensino 

regular, falando agora do 1º ciclo que vai ser agora excluído dos conservatórios na 

cabeça do Ministério da Educação, na área de enriquecimento curriccular que é uma 

hora por semana, e com que professores? Não há professores, ou se calhar até há, mas 

com aquilo que lhes pagam... isto até dito pelo responsável da DREC no ano passado 

ou há dois anos, “isto não funciona, e assim vamos substituir a música pelo teatro, 

porque está a funcionar muito mal, e depois há gente a dar música que é de outras 

áreas”. Então a senhora ministra entende que é a música que faz parte do 

enriquecimento curricular e é isso que eles têm que ter e substituindo isso, de certa 

forma, aos conservatórios e as escolas de ensino vocacional, e nesta reunião eu 

perguntei-lhe: Então como é que entende que vá ser possível substituir isso quando o 

currículo dos nossos meninos até ao 4º ano, não estamos a falar dos outros, mas dos 

que estão aqui ainda, o currículo deles prevê duas horas de formação musical; uma 

hora de instrumento e outra de classe de conjunto. Onde é que vamos encaixar isto 

nas escolas do ensino regular?” É impossível; os meninos do ensino regular só têm 

uma hora de formação musical por semana e não sabemos como. Mas temos 

propostas para apresentar ao Ministério de Educação, propostas concretas para 

ultrapassar esta crise; esta “crise” se chegar a esta situação, porque é horrível se 

realmente o Ministério continua com esta ideia firme de retirar do conservatório a 

iniciação. 

Sob esse ponto de vista do que acontece ou do que tem acontecido, 

independentemente da questão das horas, as práticas artísticas no interior das 

escolas são inexistentes ou muito frágeis, não é isso? 

Nas escolas do ensino regular são inexistentes. E há uma coisa que eu queria 

acrescentar, já agora, a senhora ministra não entende – e ela fez essa pergunta várias 

vezes – “como é que é possível uma escola conviver com uma faixa etária tão vasta de 

pessoas, desde o 1º ao 12º ano?” e eu disse: “no caso da música isso é uma mais 

valia”, nos outros casos não sei mas na música é uma mais valia porque eles aqui, com 

seis anos, estão habituados a ir às audições, de fazer as suas audições, de prestar 

provas e tocar em orquestras e, principalmente, assistir ao trabalho dos outros. É 

fantástico que uma criança com seis anos, estando a começar a estudar, vá assistir a 

uma audição do outro colega que tem dezoito anos e diz “um dia quero ser como ele”; 
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é uma motivação, é uma troca de experiências. E depois isto funciona. E eu sei isso 

concretamente pelas minhas filhas, para elas é um prémio, “quando eu chegar àquela 

idade, se eu souber tocar, vou entrar na orquestra” isto funciona como um prémio “eu 

sei que se for boa, se estudar muito...”, “aquela pessoa toca muito bem, eu quero ser 

como ela”. Portanto, isto no ensino regular não é tão notório porque as pessoas não 

têm essa convivência, aqui funcionam todos juntos e quantas vezes acontece crianças 

com dez anos que já conseguiram atingir um certo nível e vão tocar na orquestra 

juntamente com os de dezoito. E eu disse: “senhora ministra, nas nossas escolas a 

convivência é muito, muito saudável, é muito importante”. Não há aquela questão dos 

mais velhos acharem “ah... os miúdos...” não existe essa questão. 

Portanto, o facto de terem começado a ter crianças a partir dos seis, sete anos foi 

uma mais valia para todos? 

Uma mais valia imensa para todos. 

Mas isto cria alguns problemas de organização, no modo de pôr as coisas todas a 

funcionar no interior do conservatório, ou não? 

Não, não há. Não nos cria problemas nenhuns. Começou a criar problemas desde o 

momento que há a ocupação destas crianças no ensino regular por muitas outras 

coisas, porque entretanto se criou o ensino do inglês, por exemplo, que preenche o 

horário das crianças desde as 9h00 até às 17h30.  

E nunca houve nenhuma articulação entre essas políticas e os conservatórios? 

No ensino regular, no 1º ciclo isso é difícil. Claro que nós este ano conseguimos a nível 

do 2º ciclo fazer uma articulação aqui com a escola João Afonso, de turmas que fazem 

o ensino articulado vindo cá ter a música. Conseguiu-se isso com uma aluna dessa 

escola. Mas porquê? Porque eles são dispensados de algumas disciplinas para vir aqui. 

Mas no caso do 1º ciclo não existe essa articulação, porque os meninos não ficam 

dispensados para virem ter aulas ao conservatório. Acontece que os meninos têm 

aulas desde as 9h00 da manhã até às 17h30 e por isso ficam muito bloqueados. 

Quer dizer que é muito apologista da possibilidade de poder haver articulações entre 

os diferentes sub-sistemas? 

Absolutamente. 

Então porque é que isso é tão difíccil de articular? 

Porque o Ministério da Educação considera que o 1º ciclo não entra nesta rede de 

escolaridade. Esta rede de escolaridade só entra a partir do 5º ano. Todas as propostas 

que nós tínhamos era para integrar desde o 1º ciclo e nos foi imediatamente rejeitado. 

A primeira proposta que nós fizemos era a partir do 1º ciclo porque era muito fácil, era 
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um professor, enquanto nos outros tínhamos de povoar aqui a nossa escola de 

disciplinas que não tinham o menor interesse para nós, e para os alunos também não 

porque eles tinham as escolas deles. No caso do 1º ciclo eles têm um professor que dá 

tudo, e depois podíamos falar do caso das nossas instalações que estão a ser 

ocupadas, mas isso está em fase de negociação e cremos que no prazo de meses o 

problema ficará resolvido. Mas isso já é outra questão... 

Porque aqui teriam condições para poderem fazer isso, não é? O projecto inicial do 

conservatório tinha sido pensado dessa forma à semelhança de Braga... 

Exactamente. E foi para isso que este conservatório foi criado, para ser o ensino da 

música e não para outras actividades. Em termos logísticos, quando as instalações nos 

forem entregues nós temos a possibilidade de fazer isso. 

E a articulação sem ser com o 2º ciclo, é mais difícil de fazer para o 3º ciclo ou 

secundário? 

È mais difícil porque eles já entram aqui numa via vocacional e acontece outra coisa, 

nós começámos este ano com o articulado a partir do 10º ano porque há muitos 

alunos aqui que querem fazer a via vocacional e então vão para as escolas 

profissionais, para Espinho. Também não saem assim tantos quanto isso, desde o 

momento em que houve estas imposições do Ministério da Educação tentámos 

solucionar isto com o ensino articulado. 

E as outras escolas são sensíveis a essa articulação? 

Depende das escolas. Nós temos aqui uma escola excelente porque desde os 

professores, ao conselho executivo, ficam tão contentes e acham tão importante, 

porque existem lá outros meninos nossos e eles ficam muito contentes, muito 

contentes por terem lá ‘esta cor’. E tenho reparado naquilo que me diz respeito, que 

há uma abertura muito grande. Há professores que sabem que um aluno tem uma 

audição, tem um concerto ou qualquer coisa, e facilitam-lhes a vida o mais possível... 

Mas isso não é uma coisa que seja pensada sob o ponto de vista nacional, é algo que 

depende dos conselhos executivos, das escolas, não é? 

Sim, evidentemente. Basta dizer que há aqui uma escola (não vale a pena dizer o 

nome) cujo presidente do conselho executivo me disse assim: “eu não estou aqui para 

facilitar a vida a ninguém”. Portanto, às vezes há escolas que não querem facilitar 

nada, apesar disto não ser nenhum favor; isto faz parte da lei, o ensino articulado é 

legislado e as escolas são obrigadas, eles não fazem favores a ninguém... 

E, portanto, tudo isso dificulta a vida não só ao Conservatório de Música de Aveiro 

mas também a vida das crianças e dos jovens. 
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Esses são os grandes prejudicados. Se nos disserem assim: “então o ensino supletivo é 

essencial?” claro que o ensino supletivo tem as suas fragilidades e que depois anda 

aqui muita vadiagem, desculpe a expressão, existe também esta questão no ensino 

supletivo. Claro que nós temos de consciencializar as pessoas de que isto não é um 

ATL, é uma escola de ensino vocacional pública e, portanto, gratuita, e como tal, não 

temos nada de estar aqui a perder tempo, a fazer perder tempo, a gastar dinheiro ao 

Estado porque cada aluno no ensino vocacional da música é muito, muito caro; temos 

de perceber que isto tem de ter regras, logicamente, agora as regras não podem ser 

radicais ao ponto de cortarmos as pernas a torto e a direito. 

E de não haver essas tais articulações também mais amplas entre as escolas para 

poder facilitar o regime articulado. 

Exactamente, quando dizem “eu não estou aqui para facilitar a vida a ninguém”, não, 

nós temos de facilitar a vida uns aos outros, mas com bom senso, logicamente, porque 

ninguém está a pedir nem a propor nada de ilegítimo. Nós estamos unicamente a 

resolver o problema dos nossos alunos. 

Mas isso também significa que, muitas vezes, as outras escolas não entendem bem o 

tipo de formação que é dado aqui? 

Eu acho que neste país ainda se pensa um pouco que amúsica é só para alguns, que 

“eles, coitados, eles até são músicos...”. Não sei o que se passa nos outros 

conservatórios e nas outras cidades, mas aqui Aveiro é um meio pequeno, ainda se 

acha que o conservatório é uma escola de elite, porque se chama Gulbenkian e isso dá 

um certo nome “o meu filho anda na Gulbenkian”, e até há pais que chegam aqui a 

pedir um certificado de habilitações de um menino que anda na 4ª classe. Incrível! 

Houve um encarregado de educação de um menino que andou cá uma vez na 1ª 

classe, na 2ª classe e depois foi embora e ele pediu um certificado de habilitações para 

constar que andou na Gulbenkian. Nós também temos de mudar a mentalidade das 

pessoas, os encarregados de educação gostam que os meninos aprendam música e é 

muito importante que aprendam música, mas quer dizer, temos que levar isto a sério e 

quando nós exigimos que os meninos venham às audições, que façam isto ou aquilo, 

exigimos tanto como uma escola do ensino regular ou mais até, porque eles lá não têm 

faltas e aqui têm e chumbam por faltas, nós aí não abdicamos. Mas isto vinha a 

propósito de quê? 

Esta questão vinha a propósito de saber se as outras escolas endendem bem ou não 

o tipo de formação que aqui se ministra... 

Sim. 



32 
 

Esta escola tem esse lado simbólico importante, e acabou de me dizer que pode ser 

considerada uma escola de elite. Mas, pelo que me deixa perceber da nossa 

conversa, a Ana não acha que estas escolas sejam de elite.  

De forma nenhuma. De forma nenhuma. 

Porque uma das críticas que se fazem ao ensino dos conservatórios é que são para 

formar elites. Como é que a Ana vê isso? 

O que significa formar elites? Formar músicos. Também há escolas de pintura que 

formam pintores, como há as escolas de teatro que formam actores de teatro. 

Também são elites? Evidentemente (ou não sei se é evidentemente), porque se as 

nossas escolas em vezes de serem cinco ... Mas elites porquê? Porque aqui não pode 

entrar toda a gente e temos de fazer provas de admissão. Primeiro porque somos 

poucos, claro que se em vez de sermos seis conservatórios nacionais públicos, se 

fôssemos uns mil, entrariam muito mais alunos, logicamente. Portanto, aqueles que 

não entram aqui não é por não terem as capacidades, é por não haver efectivamente 

lugar. E nós quando fazemos provas de selecção é, primeiro, para que não haja, aquilo 

que nós chamamos os figurantes que andam aqui e não tem jeito nenhum e “só 

porque eu quero e porque é bonito, vou aprender música, não tendo jeito nenhum” e 

depois há aqui outro aspecto, a última coisa que aquela criança quer (porque ele diz) é 

aprender música, mas o pai e a mãe querem; isto não tem sentido nenhum. Se se 

chamara a isso elites, eu não acho que isto se chame “elites”.  Os nossos testes de 

admissão são testes de vocações, testes de aptidões musicais e não de conhecimentos. 

Um aluno vem para aqui já com 12 ou 13 anos, não precisa de saber muito de música, 

ele tem é de demonstrar que tem aptidões. Porque eu posso muito querer ir para o 

Ballet mas “tenho as pernas tortas” não posso ir para o ballet, não tenho aptidões. 

Posso querer ir para a música mas para a única coisa que eu não tenho jeito nenhum é 

para a música: tenho os dedos tortos, faltam-me três dedos, sou rouca, por exemplo; 

se se chama a isso “elites”...  às vezes as pessoas dizem: “Ah porque é que o meu filho 

não entrou? Ele é fantástico...” 

Portanto é uma crítica que não é muito... 

De forma nenhuma, não é uma crítica que nos entre de maneira nenhuma; aquele 

barrete não entra cá. 

Essa crítica esteve presente no relatório de Fevereiro de 2007, de avaliação do ensino 

artístico, em particular do ensino especializado de música, quando falam que isto 

não é uma educação para todos. 

Pois! Evidentemente que isto não é uma educação para todos, mas não sendo para 

todos não é que... 
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Mas todos, de qualquer maneira, podem ter acesso a isto... 

Todos podem ter acesso a isto. Mas quando eu digo que não é para todos, é porque 

muitos que não têm condições para isso, como todas as outras escolas de outros tipos 

de ensino artístico. Porque é que eu hei-de ir para uma escola de pintura se eu não 

tenho jeito nenhum para pintar? E é uma escola de elites só porque eu ou outras 

pessoas não temos jeito nenhum para ir para ali?  

Posso depreender das suas palavras, quer dizer que há outro tipo de formações que 

deviam existir paralelamente aos conservatórios e não existem, não é isso? 

Exactamente. Se realmente o ensino regular proporcionar aulas de música a toda a 

gente mas que seja feito com pés e cabeça e com pessoas competentes. Eu há uns 

anos atrás, antes de ser professora do conservatório, cheguei a dar aulas ao 9º ano de 

escolaridade. Era uma opção que eles tinham (eu acho que isso já não existe). Mas 

porque é que não alargar até ao 12º ano? Têm tantas opções, porque é que as escolas 

não têm opções de música? Há opções de tanta coisa, opções de dança, opções de 

teatro... em vez de ser opção, porque é que não é obrigatório também? 

E qual é a sua opinião sobre isso? Porque é que não é obrigatório? 

Eu não sei porquê. A senhora ministra quer agora fazer obrigatório no 1º ciclo, mas 

porque é que não faz para a escolaridade toda? Porque há tantos professores 

desempregados... 

Isso é um problema do Ministério...  

Eu acho que isso é um problema do Ministério.... 

Que não tem dado o devido realce às artes no sistema educativo, é isso? 

Eu acho que sim, porque em vez de se inventarem coisas para entreter as crianças, que 

se proporcione realmente o ensino da música e que se reveja os programas. Porque 

aquilo muitas vezes não tem interesse nenhum, eu também já por lá passei a dar aulas, 

aquilo não tem interesse nenhum; aquilo é um encher de coisas sem o menor 

interesse. Revejam os programas, há muita gente desempregada que percebe do 

assunto. Porque se isso fosse bem dado, existe também essa hipótese que nós não 

pusemos mas podíamos pôr, se o ensino da música no ensino regular fosse bem feito, 

quando o aluno vem para o conservatório já vem com outra preparação e já vem a 

saber aquilo que vem cá aprender. De outra forma, ele andou no ciclo a aprender o 

que é uma pandeireta, uma clave de sol e isso também não serve para nada, e depois 

vem para cá a dizer “ah mas eu já aprendi flauta no ciclo”, mas não sabe nada do que é 

isso. Agora se realmente fosse uma coisa com pés e cabeça... 
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Mas não tem havido nenhuma articulação entre por exemplo escolas públicas, os 

conservatórios, e esse tipo de formação a nível do ensino dito genérico... 

Não tem. O que não quer dizer que isso não esteja nos nossos planos enquanto escola. 

Não queria avançar muito por aí porque nós vamos ser chamados a fazer proposta 

para o Ministério. 

Pelo que infiro das suas palavras é que é muito crítica em relação ao que se passa no 

ensino regular da música. 

Exactamente, e conheço bem porque passei por lá durante uns anos, e não deve estar 

muito melhor do que aquilo que era. 

Não é muito facilitador de uma grande aprendizagem artística? 

Não, de maneira nenhuma, até porque aquilo que se aprende, os manuais, aquilo é 

tudo para encher. 

E é apologista de uma maior articulação entre os diferentes subsistemas? 

Sim, Sim. E se calhar se os programas fossem outros, se se ensinasse música, porque 

ensinar música não é dar meia-dúzia de conceitos de coisas; a música é uma disciplina 

absolutamente prática e não teórica. Não se lê manuais de música. E isso é o que se 

passa hoje em dia nas escolas. A prática da música, a prática coral, já para não falar da 

prática instrumental porque isso se calhar é difícil, mas há o instrumental Orff nas 

escolas. Eu quando dava aulas no ciclo só usava instrumental Orff. Cantar, como é que 

se pode cantar se a pessoa não sabe cantar ou não tem grande prática disso? Como é 

que se pode ensinar os meninos a tocar flauta se eu não sei tocar flauta? 

Mas está também a fazer uma crítica à formação de professores das Escolas 

Superiores de Educação e de outros sistemas, ou não? 

Eu não sei, isso já não sei. Não sei o que se passa nas escolas superiores. Também 

posso estar a dizer uma coisa que eu vivi enquanto fui professora do ciclo aqui há 

muitos anos atrás era assim que se fazia. Eu continuo sempre a dizer a mesma coisa: a 

grande escola de professores é a escola do ciclo preparatório, já não digo a outros 

níveis (aprender a lidar com trinta crianças ao mesmo tempo) mas isso é outra 

questão. 

Era muito importante fazerem uma reformulação em relação aos programas do 

ensino regular e se calhar repensar também a formação de professores? 

Exactamente, os professores destas áreas. A escolas superiores de educação formam 

professores do 1º ciclo, se calhar não formam porque há muita carência de pessoas 

nesta área, mas eu acho que isto podia perfeitamente passar pelo trabalho dos 

conservatórios. É evidente que os conservatórios não dão certificações nenhumas mas 
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o Ministério de educação quer certificações, quer que os conservatórios certifiquem 

tudo. O que se pede aos conservatórios hoje em dia são certificados. A senhora 

ministra quer chegar ao final do ano e nós temos seiscentos e tal alunos, a senhora 

ministra quer que no final do ano não passemos seiscentos certificados, não podemos 

querer que todos terminem, mas que todos os anos saiam não sei quantos meninos do 

5º grau certificados. A ministra quer o papel no final do ano. Agora há aqui uma 

questão: como é que nós podemos passar papeis no final do ano quando por vezes o 

aluno chega ao 8º grau do instrumento e, antes de mais, o papel do 5º grau não serve 

para nada, para já, se nos disserem que vai passar a servir para nós é excelente. O 

papel do 5.º grau serve para isto e para aquilo. Fantástico. É uma maravilha. Como o 

papel do 9.º ano também não dá para nada. 

E o 8º grau dá para alguma coisa? 

O 8º grau também não dá para nada, evidentemente. Nem sequer para acesso à 

universidade; porque um aluno para entrar para a universidade, e aí é que está a 

questão, não precisa nada do 8º grau, precisa é do 12º. Por isso é que serve o ensino 

articulado, mas uma escola quantos articulados tem? uns dois ou três... ela quer 

profissionais para quê? Para que no fim do 12º ano saiam os certificados que a 

senhora ministra quer. 

Mas aí há dois tipos de questões que se levantam, por aquilo que me está a dizer: 

por um lado é a questão de se terminar os estudos, uma das críticas que se faz aos 

conservatórios (e nesse relatório também vinha expresso) é que há um insucesso 

muito grande e os conservatórios públicos contestaram muito essa ideia. Porquê? 

Ora bem, esse insucesso traduz-se num sucesso muito grande, isso já foi explicado à 

senhora ministra. O terminus do conservatório é o 8º grau; ninguém termina a 

escolaridade do conservatório em oito anos; termina normalmente em dez, porque o 

5º e o 8º grau são muito complicados e fazem-se em dois anos. Normalmente dez 

anos. Mas mesmo que terminem em oito anos, por vezes chegam ao 12º ano e ainda 

vão no 7º grau do conservatório. O que é que acontece? Entram na mesma para a 

universidade, porque para isso eles não precisam do 8º grau do conservatório; têm o 

12º ano, fazem o que têm a fazer, as provas específicas e entram para a universidade. 

Isso acontece todos, todos os anos; o aluno chega ao 6º ou 7º grau e já está apto a 

entrar para a universidade e entra brilhantemente, sem problema nenhum. Por isso 

não há certificação do 8º grau. E já foi dito à senhora ministra, isto não significa 

insucesso escolar, por muito que a senhora não consiga ver, perceber ou querer ver, 

mas significa que os nossos alunos estão aptos a entrar na universidade mesmo antes 

do 8º grau. 

E a Ana considera que seria importante que, sob o ponto de vista da entrada na 

universidade, pudesse haver certificação a nível do 8º grau? 
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Por outro lado, isso também pode estar a prejudicá-los um pouco. Por exemplo, 

concretamente, terminam o 12º ano, estão prontos para entrar para a universidade e 

ainda estão aqui no 6º ou no 7º grau; se estamos à espera que eles terminem o 8º, 

eles vão perder dois anos da vida deles, quando eles podem já avançar, já podem ir 

para a universidade e já podem começar a tirar cursos superiores no campo da música. 

Isto é uma coisa que não é fácil dizer, as universidades têm de aceitar os 8º graus. Não 

sei sinceramente, porque pode ser um entrave na vida dos nossos alunos no sentido 

em que eles poderiam entrar mais cedo. 

 

Mas também não tem havido nenhuma articulação, neste caso concreto, entre o 

conservatório de Aveiro e a universidade de Aveiro... 

Não, porque as universidades, como autónomas que são, também têm que ter os seus 

alunos porque senão os cursos não têm viabilidade e estão-se pouco “marimbando” se 

terminam ou não o 8º grau; o aluno vai fazer provas de admissão, no instrumento e 

nas cadeiras teóricas, certo, tem a cotação, tem o 12º ano – entrou. 

Isso, se calhar, também é uma das coisas que faz com que os conservatórios falem 

muito nessa crise de identidade, porque depois os estudantes acabam por não 

terminar os seus cursos mas continuam o estudo ou trabalham e não são certificados 

e as escolas acabam por ter aquele rótulo “mas os alunos não terminam os cursos”. É 

uma pescadinha de rabo na boca. 

Exactamente. 

Como é que se pode sair disso? 

Como se pode sair disso não sei. Há um outro caso muito mais flagrante; é o caso do 

curso de canto. Diz a legislação que as meninas entram aos 16 e os meninos aos 18. 

Aos 18 anos é hora deles sairem. É a hora deles saírem. E depois, o curso de canto foi 

pensado a nível complementar, o que já não liga a letra com a careta, porque no 

complementar eles não entram com 18 anos. Depois só tem o 10º, 11º e 12º; três 

anos. Ora, três anos para aprender a cantar não é nada. No 1º ano começam a saber se 

têm ou não voz (se alguma vez tiveram voz), no 2º ano têm uma coisa qualquer e no 3º 

já estão a fazer exame. Entretanto, desde há muitos anos para cá que se resolveu nos 

conservatórios todos, usar um estratagema que é altamente pernicioso, mau, no 

sentido da amostragem daquilo que se passa, porque os conservatórios fazem o 

seguinte: em cada ano fazem dois, faz o 1º ano e repete, ou chumbou, ou anulou a 

matrícula, ou isto ou aquilo...Pautas inteirinhas de anulação de matrícula.... 

Mas isso é uma coisa combinada com os estudantes? 
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Claro, logo no 1º ponto, eles entram para aqui e dizemos o que se passa; no 1º ano 

repete, quando passam para o 2º e é a mesma coisa, repetem todos, e ao 3º, a mesma 

coisa, repetem todos. Ou seja, os alunos em vez de terem três anos, têm seis. E claro 

que nós dizemos aos alunos: “meninos, isto não é de chumbar, é continuar aquilo que 

não foi possível terminar, porque três anos para cantar não é nada e seis já é o 

suficiente”. Houve alturas, anos atrás (e estou a falar do meu caso que é o curso de 

canto) fizemos reuniões de professores de canto a nível nacional, fizemos até com a 

Paula Folhadela, em Lisboa. Claro, evidentemente que nunca chegámos a parte 

nenhuma porque isso, cada qual tem as suas coisas, cada cantor tem a sua mania e 

nunca se chegou a parte nenhuma e isto ficou tudo na mesma. Até porque nós aqui no 

conservatório, mais ou menos já abolimos isso, porque em termos de insucesso 

escolar é tremendo. Como é que é possível?...  Isto agora é uma crítica, se for ver as 

pautas do curso de canto e tudo chumbou ou anulou a matrícula. Claro que isto 

representa um insucesso escolar, um terror. 

Mas, por um lado estão a fazer as coisas um pouco à revelia do Ministério mas o 

Ministério sabe disso. 

Mas pode vir a inspecção e dizer: “mas o que é isto? Mas que escola é esta?” 

Mas todas as escolas fazem isso... 

Todas fazem isso. Agora, nós estamos a fazer outra coisa hoje em dia, primeiro 

estamos a aceitar alunos mais cedo, em vez de aceitarmos aos dezasseis anos 

aceitamos aos treze, catorze anos, porque no caso das meninas é perfeitamente 

possível trabalhar a partir dessa idade; os rapazes têm mais aquele problema da 

mudança de voz, com mais algum cuidado. Até porque o nosso universo de alunos são 

mais meninas do que rapazes, porque depois há sempre aquele sonho das 

superstares... e depois, até à revelia do Ministério, aproveitando alguma autonomia 

das escolas decidimos, criámos um ano de iniciação, em vez de três já temos quatro. 

Começámos este ano com esta situação do ano experimental. Não lhe chamamos 

iniciação mas sim ano experimental. 

E porque é que o Ministério nunca resolveu isso? 

O Ministério nunca resolveu isto porque foi na altura do 310 em que o ensino 

vocacional da música foi acompanhado pelo ensino regular e, portanto, o canto como 

era do complementar foi resolvido desse modo sem se pensar em todas as 

consequências e assim está até hoje. 

Mas eu lembro-me que voçês professores de canto chegaram a apresentar várias 

vezes propostas concretas de alteração do curso de canto. 

Exactamente, mas nunca se chegou a parte nenhuma. 
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Tem algumas razões para ... 

Tenho algumas razões. Aquilo que eu penso (também falando um pouco contra os 

meus colegas de canto) é que há pessoas que também vivem um bocado na lua e 

também acham que isto é tudo uma especialidade muito especial. A gente também 

não precisa de entrar a pensar que os cantores são aves do outro mundo, quer dizer... 

bastava que o curso de canto deixasse de ser um curso em que só se entra no 

complementar, sendo um curso igual aos outros, já não digo que comece com o 5º ano 

com dez anos ou onze anos, mas que fosse como o acesso ao 7º ano, com catorze 

anos, mas não; é complementar. Se os alunos começassem no 7.º ano o problema 

resolvia-se. 

E porque é que o Ministério nunca quis resolver isso, apesar dessas propostas todas? 

Não sei, houve essas reuniões, os conservatórios juntaram-se, mandaram propostas, 

depois até havia alguns que um cantor (eu não partilho minimamente essa opinião) 

não tinha nada de ter as mesmas disciplinas dos outros, que a formação musical não 

precisava de ser igual à dos outros, e depois começaram a inventar coisas tipo aulas de 

teatro, queriam aulas cénicas. Isto é tudo muito fantástico, mas temos de ser realistas, 

não vamos começar por cima, vamos devagarinho. Queriam aulas cénicas etc,. Isto é 

tudo muito importante e muito bom, mas não vamos bombardear e nessa altura era 

um bombardeamento tão grande, uma reformulação tão radical que, se calhar, os 

responsáveis começaram a cair para o lado a perguntar “mas o que é isto?”, mas o que 

é certo é que nunca chegámos a parte nenhuma. Tudo aquilo que foi feito nunca mais 

se falou de nada. Nunca se chegou a parte nenhuma, nunca se resolveu coisa 

nenhuma, apesar de todas as reuniões. 

Portanto, daí vocês terem de encontrar as soluções internas...  

Continuámos todos com as mesmas soluções. 

Referiu há bocado a questão do 310, e essa ligação com o ensino regular; é por causa 

disso que no vosso projecto educativo falam de uma certa subserviência ou anexação 

do ensino especializado de música ao ensino genérico? Tem a ver também com esse 

lado de se tentar que seja muito parecido com o ensino genérico?  

É.É. E eu acho que ... 

O 310 ainda está sempre na imagem das pessoas, não é? 

Está, e os nossos governantes acham que isto é igual às escolas, que isto é uma escola 

igual às outras e, inclusivamente, até gostariam imenso que isto, em vez de se chamar 

conservatório, que se chamasse escola secundária. Gostariam imenso. Mas porquê? É 

um fantasma. 
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Porque há dificuldade em lidar com a diferença, é isso? 

Se calhar é, não sei, ou então acham que nós somos especiaisou temos a mania que 

somos especiais. Nós não somos especiais; somos diferentes, e não vale a pena 

estarmos a pensar que estudar matemática, estudar história ou estudar violino que é a 

mesma coisa, porque não é. Voltando ao Dr. Jorge do Ó, que depois entretanto viu e 

percebeu o que tinha dito, mas na primeira reunião que fizemos em Lisboa ele não 

entendia o que era isso do ensino individual porque ele também era professor de 

outra disciplina e dizia que uma aula de matemática também podia ter um carácter 

individual, era a justificação que ele dava, quando um aluno apresenta uma dificuldade 

vai ter com ele e ajuda na dificuldade que ele tem; isso é o carácter individual. E eu 

acho que a partir daqui não há mais nada a dizer, uma pessoa fica tão boquiaberta 

com semelhante coisa... como é que um aluno pode ter uma aula de violino que não 

seja individual? Violino ou seja o que for... claro, também há escolas que fazem aulas 

de piano com pianos eléctricos e tudo ao mesmo tempo com auscultadores, mas isso 

se calhar é para ganhar dinheiro. Isto não é assim. A propósito do 310, quer as pessoas 

queiram quer não queiram, isto não é um sistema comparável. Não é um sistema 

comprável.... 

E isso depois também tem consequências no dia-a-dia. Isto é, estando as coisas 

próximas do ensino regular, toda a legislação e regulamentos que aparecem são 

pensados para o ensino regular, não é? 

Exactamente, e depois como não há nada para nós há sempre a tendência de nos 

colarmos a alguém. Fazemos uma pergunta para a DREC... eu tenho pavor de ligar para 

esses sítios porque imediatamente me dizem uma coisa que não tem nada a ver com 

aquilo que eu quero. 

Então como é que a escola faz? 

Estamos sempre a trocar ideias; eu ligo para o Porto e pergunto como é que voçês 

estão a fazer. 

E cumprem as circulares, ou não? 

Cumprimos as circulares. E quantas e quantas coisas que nos caem aqui e nós dizemos 

“não, isto não é para nós” e não se aplica. Há coisas que se aplicam a nós, logicamente, 

coisas gerais como horários, faltas dos professores, isso tudo bem. Depois há os 

concursos, vem essas coisas dos titulares, não se aplica. Ligo para o Ministério e diz: 

“não, isso não se aplica para vocês”. Aí já é o Ministério a dizer que não se aplica. 

Número de horas semanais, isso já se aplica. Há muitas coisas que se aplicam a nós, 

outras não, conforme eles querem ou não querem... 
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Mas isso não significa também que como pessoa responsável pela escola que se 

fique sempre um pouco na corda bamba com o receio de poder haver.... 

Sim, é verdade que sim. Mas há muitas coisas que nós temos de ... eu falo por mim, eu 

sou uma pessoa que não tem medo das coisas. Eu durmo descansada porque não 

gosto muito de tomar decisões sozinha, não gosto; eu penso nas coisas e quer em casa 

quer aqui no conservatório pergunto sempre às pessoas o que elas pensam. 

Portanto, fica sempre com segurança na posição... 

Exactamente, porque acho que ninguém tem verdades absolutas e acho que ninguém 

deve achar que tem sempre as verdades todas. E eu estou sempre aberta, não tenho 

problemas em perguntar a todas as pessoas o que elas acham. 

Está preparada, se vier a inspecção... 

Sim, sim. 

Para poder argumentar porque é que faz as coisas de um determinado modo e 

porque é que não se cumpre a circular ou o regulamento de algumas coisas? 

Claro que há situações em que eu tenho mesmo de tomar posições, 

independentemente daquilo que eles querem ou não. O ano passado, nós tivemos 

necessidade de abrir concursos de professores logo no princípio do ano, não havia 

autorização para fazer concursos, e eu andei, andei, andei e entretanto o tempo 

passou-se. Comecei logo em Junho, Julho a abrir o concurso para professores, porque 

era para entrar em Setembro; não havia autorização porque as portas do Ministério de 

Educação estavam fechadas, tudo fechado, tudo fechado, meteu-se o mês de 

Setembro não abre, eu telefono para o Ministério a saber que nós queremos abrir 

concurso, oferta de escola, DREC “ah! Isso está a sair, está a sair”. Chegou-se a meados 

de Outubro e já não é mais possível, digo assim: “meus senhores, acabou-se a 

brincadeira, vamos aqui abrir concurso, enviamos para os jornais, tudo aqui entre 

nós”, e não me interessa mais nada, acabou. Não vale a pena... 

Pois, se o Ministério também não dá resposta.  

Não dava resposta e em meados de Outubro já estávamos aqui com alunos desde o 

início de Setembro sem aulas. 

Também é adepta dos concursos locais para este tipo de escolas? 

Com provas públicas, sim. 

Por algum motivo em especial? 
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Isso entrou em vigor desde que eu entrei para o Conselho Executivo. Este já é o 

segundo mandato, estou aqui há cinco anos, e para mim era um ponto de honra; 

entrar em concursos para outros professores. Não entendo que uma escola tenha de 

ter um professor por oferta, por exemplo no caso do violoncelo. Entendia que uma 

escola devia oferecer dois professores e não só um. E para mim era um ponto de honra 

abrir concursos para que pudessemos oferecer aos alunos duas hipóteses. E a primeira 

coisa que nós fizemos foi levar a Conselho Pedagógico... 

Mas essa é uma medida que não é muito bem aceite por parte do Ministério, pois 

não? 

É, todos os conservatórios fazem isso, excepto o de Braga. 

E isso permite também escolher os professores que melhor se adaptem ao projecto 

educativo? 

Sim. Porque isto é tudo muito engraçado mas as pessoas que eram mais radicais em 

relação ao facto de termos as provas práticas, desde o momento em que as pessoas 

forma elas próprias intervenientes nos júris, as pessoas começam a ver “não, nós assim 

conseguimos saber melhor aquilo que nos interessa”. E tem acontecido coisas muito 

surpreendentes porque nós, através de uma prova prática e de uma conversa com o 

professor, de assistir a uma das aulas que ele dá, estamos sempre a escolher o melhor 

professor e não o melhor artista. Porque à medida que as coisas vão passando, nestes 

últimos concursos tem acontecido aparecerem-nos aqui pessoas fantásticas, músicos 

fantásticos, músicos no sentido de artistas, executantes, altos cantores, mas aquele 

não é certamente o melhor professor e nós estamos aqui a seleccionar professores e 

não outra coisa. E por isso estamos a escolher uma mais valia para a escola, porque 

através de uma prova documental o acesso a certos currículos nós dizemos “isto é uma 

coisa do outro mundo”... 

Mas de qualquer maneira não tem que haver uma relação entre o ser-se professor e 

o ser-se músico? 

Tem que haver, sim. É fundamental que o professor seja músico e que saiba do seu 

instrumento, senão nunca pode exemplificar. Mas é também fundamental que o 

músico saiba ser professor e, se calhar, isso é ainda mais importante, porque tocar ou 

cantar todos sabem, senão não tinham feito o seu curso, agora podem ser 

brilhantíssimos executantes e não saber transmitir nada aos seus alunos. 

E esse é um elemento muito importante. 

Pronto. De certa maneira estas provas práticas vão conseguir que nós façamos essa 

aquisição e ultimamente fico mesmo muito contente porque temos conseguido trazer 

aqui para a escola professores mesmo muito bons, no sentido de que são excelentes 
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trabalhadores com os miúdos, e depois também executantes. Mas fundamentalmente 

uma prática e uma dinâmica de escola que se conseguiu criar. Aliás, até posso gabar-

me um bocadinho, deixe-me gabar um bocadinho em termos de escola. No ano 

passado houve aquela festa da música em Lisboa no CCB e os conservatórios deveriam 

apresentar coisas; o conservatório de Coimbra não tinha nada para apresentar e nós 

levámos a nossa banda sinfónica que era nosso reclame de visita. Digo-lhe uma coisa: 

foi tão bom, tão bom, tão bom, porque a nossa banda sinfónica é uma coisa excelente, 

excelente, excelente. E depois, foi muito bom quando passado três dias recebi aqui um 

e-mail de uma personagem (não sei o nome dele) que faz um programa sobre bandas 

na Antena 2 ao domingo de manhã, a dar os parabéns à Ana Maria Ribeiro e ao Nelson 

pelo excelente trabalho que eles tinham feito. Até afixei. Depois a quantidade dos 

nossos alunos que ganham prémios é uma coisa... Só para dizer que eu sei que as 

nossas escolas funcionam bem, funcionam mesmo bem graças aos nossos professores, 

porque um aluno tem de ser dotado, mas se não tiver ninguém que o ajude e que 

oriente esse trabalho... E agora concretamente, como sabe, nós temos todos os anos a 

Orquestra dos Jovens dos Conservatórios de Música, estamos agora fase de selecção 

de músicos, e nós somos realmente o conservatório que tem uma percentagem maior 

de alunos que são admitidos às orquestras. Também por uma questão pedagógica; 

quando um aluno vai fazer provas a uma orquestra, não vai porque ele quer, vai 

porque o professor entendeu e porque o acha capaz de ir para a orquestra, e isso é um 

prémio. Sei que há muitos conservatórios que não fazem isso; chegam ali: “quem quer 

ir?” e mesmo quem não sabe tocar vai para a bicha. Os nossos não. Tem de ser o 

professor que o vai inscrever e dizer que ele está preparado para isso. O que é que 

acontece? Se apresentarmos dezoito alunos, destes dezoito são seleccionados treze ou 

catorze, como é costume todos os anos, enquanto há outros conservatórios que 

apresentam quarenta, e destes quarenta são seleccionados cinco. Nós fizemos 

anteontem as nossas provas e o maestro ficou de boca aberta, mesmo, com o nível 

que encontrei. E eu expliquei-lhe: “maestro, os nossos alunos já vêm com uma grande 

filtragem de trás, nós não abrimos isto à escola toda. Os professores é que sabem”. 

Depois chegam ali e fazem um brilharete! 

E esse “brilharete” é só nesse campo ou também noutro tipo de actividades de 

âmbito cultural que o conservatório desenvolve, para além das audições internas. 

Sim, ainda no outro dia havia aí uma questão em relação a isso. Só sai de fora de 

portas quem é capaz de fazer uma boa apresentação na escola, porque eu não sou 

adepta (e acho que ninguém é) de que uma pessoa vá para fora de casa mostrar 

vergonhas. Posso-lhe apresentar um caso concreto: andou aí, durante o 1.º período, 

um projecto de um grupo de professores que eu não considerei que fosse um bom 

projecto de escola, portanto, não quis saber. Vieram-me perguntar, eles sempre 

fizeram apresentações fora e eu sempre me recusei a ir assistir. Eu disse que enquanto 

presidente do conselho executivo não tomo conhecimento deste projecto. Recebi 
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vários mails e eu disse que isso era um projecto deste e daquele professor, e não do 

Conservatório de Música de Aveiro. Por outro lado, o Conservatório de Música de 

Aveiro teve um projecto fantástico, foi agora no natal doutros professores, em que 

existia toda a credibilidade, foi mesmo excelente; este merece-me todo o apreço, o 

conservatório fica dignificado com a apresentação deste projecto, e por isso eu dou a 

cara eu participei activamente. Eu enquanto presidente da Comissão Executiva. No 

fundo, temos que passar essa mensagem às pessoas e aos colegas de que a gente pode 

fazer tudo dentro de casa, mas.. 

E a cidade de Aveiro tem aderido a esses projectos? 

Mais do que aderido. Este projecto foi um projecto da iniciação e foi um projecto das 

classes mais crescidas de coro e grupo de metais, e fizemos um conto de natal, 

chamado “A Lenda das três árvores” com os meninos da iniciação que pela primeira 

vez em não sei quantos anos do conservatório, foi a primeira vez que os meninos 

apareceram e foi um conto lindíssimo, e foi por causa do nosso professor de canto que 

também dá coro que entrou no ano passado e é excelente. Foi um projecto giríssimo. 

Agora imagine o que é nós fazermos um concerto ali na igreja do Carmo, foi um grande 

coro de iniciação, e nós tivemos de começar meia hora mais cedo porque a igreja 

estava a abarrotar de gente e não valia a pena estar à espera mais tempo porque já 

não cabia mais ninguém lá dentro. E foi excelente, depois fomos repetir à Costa Nova, 

a igreja completamente cheia. Só para dizer que fomos fora de portas e isso foi 

excelente para os pais. Os pais adoraram e disseram-me “até que enfim, que o 

conservatório sai fora de portas”. Lá está, não sei o que é que as pessoas que 

estiveram antes de mim fizeram, ficaram certamente mais fechados, provavelmente 

também não havia tantas coisas para apresentar e nós, graças a deus, temos muitas 

coisas para mostrar. Nós estamos a apostar imenso, imenso neste tipo de activiidades. 

O conservatório também tem esse papel de fomentar cultura e a cultura artística. 

Sim, e isso também tem a ver com o nosso projecto educativo; porque desde que eu 

vim para presidente do conselho executivo, nós os três combinámos logo que a escola 

tinha que apostar em certas coisas. Isto durante muitos anos funcionou, mais ou 

menos, com as pessoas a fazer aquilo que queriam e chega a certa altura e não se faz 

nada. Em termos das classes de conjunto, que é o que interessa, nós tomámos a 

decisão de: há três grandes classes de conjunto que é a banda sinfónica, um coro e a 

orquestra. Porque depois havia a proliferação de várias classes de conjunto: um trio 

daqui, um trio de acolá, uma orquestra de clarinetes que não interessa para ninguém 

(com o devido respeito pelos clarinetes), um octeto de saxofones que também não 

interessa nada para ninguém. Quer dizer, em termos de escola pode interessar, o 

clarinete. Tem que haver a música de câmara, sim, mas de outra forma. Apostamos em 

três grandes classes de conjunto. E depois dissemos, todos os professores têm o 

direito de fazerem aqui os seus grupinhos, aquilo como entenderem, só que os 
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meninos não são avaliados. Só que depois havia o problema da avaliação. O que 

acontecia é que a banda sinfónica começava a ficar desfalcada por causa da orquestra 

dos clarinetes e então digo assim: “muito bem, se quiseres continuar com a classe dos 

clarinetes continuas, mas não avalias os clarinetes”. É na banda sinfónica. Que era para 

que não houvesse dispersão de meninos. Isso conseguiu-se logo ali, imediatamente. 

Isso foi o ano passado. Este ano, a banda sinfónica voltou ao seu nível excelente, 

conseguiu-se um grande coro, conseguiu-se uma orquestra muito boa, porquê? 

Porque tem que haver realmente opções de escola e a nossa opção de escola é esta. E 

já deu os seus frutos este ano. 

Ana, para terminar só queria fazer duas perguntas. A primeira é quais são os 

principais constrangimentos com que o Conservatório de Música de Aveiro se 

defronta neste momento? 

O principal constrangimento é as instalações. Eu posso dizer que metade das 

instalações estão para nós e a outra metade estão ocupadas por outras instituições. 

Isso para nós é inaceitável. Desde que eu vim para aqui que andamos em negociações 

com a Fundação Gulbenkian, que tem sido um parceiro excelente. Porque a câmara 

ocupou na altura da doação da Gulbenkian para a Câmara a Câmara ocupou parte das 

instalações com outras instituições que na altura não faziam falta ao conservatório, 

hoje em dia faz. Todos os documentos que existem dizem que a ocupação devia ter 

sido transitório e negociado, mas há vinte anos que não foi negociado nada. Esse é o 

principal constrangimento. 

E que outro tipo de constrangimentos? 

Outro constrangimento será a imposição de regras. Que nos comecem a cortar as 

pernas, porque não é uma questão orçamental, não é uma questão de dinheiro. 

E quais são os principais desafios? 

Os principais desafios são realmente ter possibilidade de cumprir da melhor forma 

aquilo que nos é pedido. Por outro lado, que nós possamos negociar de modo a 

continuarmos com os nossos projectos. Porque os nossos projectos, se calhar são os 

de todos os conservatórios, que não nos obriguem a deixar os nossos projectos para 

trás, porque estamos a fazer coisas tão importantes e está a dar frutos tão bons e 

temos alunos que todos os anos, ainda agora aconteceu alunos ganharem prémios em 

concursos internacionais, o que não é vulgar. Ainda agora duas alunas de flauta foram 

a Espanha e voltaram de lá com todos os prémios. O Ministério de Educação não é 

sensível a estas coisas; o que eles querem é um certificado do 12º ano. A gente 

apresenta três folhas inteiras cheias de prémios e não querem saber disso para nada. 

Também há por aí um desafio em lidar com o Ministério. 
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É. Nós estamos a falar com orelhas surdas ou o objectivo deles não é o mesmo que o 

nosso. Querem que isto seja uma escola para mostrar não sei o quê, mais uma escola. 

Mais uma. Não, não é mais uma escola, é uma escola do ensino vocacional. 

Está mais optimista ou mais pessimista do que estava ao... 

É assim. Eu vou dizer-lhe uma coisa: eu não sou muito pessimista; os meus colegas 

dizem-me que “eu sou para cima”, e sou, eu acho que o que é bom não pode terminar, 

e estas reuniões com o Ministério de Educação, há pessoas que vêm alarmadas. Eu 

pela minha parte penso que temos de dar a volta a isto, nós temos de fazer negócio 

com o Ministério da Educação, temos que ter contrapartidas. Não é possível que num 

país civilizado do mundo, não é possível que as crianças a partir dos seis anos não 

possam ter acesso a uma escola de música do ensino vocacional. Não é possível por 

mais que se queira dizer “vamos acabar com a música neste país”. Como é que é 

possível. Agora se disserem assim “vamos arranjar outro modelo, isto passam a ser 

escolas a pagar”, façam o que entenderem, agora não podemos acabar com estas 

escolas. 

Apesar dessas incertezas todas há esse lado optimista... 

Tem de ser, não vamos fechar a porta e ir todos a chorar para casa. Não vou fazer isso, 

não. Acho sempre que tem de haver uma negociação e vai haver com certeza. Agora o 

que é que vai acontecer não sei. 

E esse ânimo também é resultado do trabalho que é desenvolvido pelas escolas? 

É. No outro dia disse assim à senhora ministra na reunião, quando ela falou na 

hipótese do 1º ciclo acabar: “senhora ministra, deixe-me lançar aqui um desafio, a 

senhora se calhar não conhece o que se passa nas escolas a nível do 1º ciclo. Aquela 

festa da música que foi feita o ano passado no CCB, em Setembro, vamos fazer outra 

vez este ano só para as iniciações e as escolas vão ter o gosto de mostrar todas as 

coisas fantásticas que a senhora ministra nem imagina que se façam nas nossas 

escolas”. Ela nem me respondeu. Eu continuo a acreditar e não é possível que os 

nossos meninos de seis anos não possam continuar a aprender piano; temos que 

arranjar uma solução, temos de conseguir ultrapassar isso. 

Muito obrigado. 
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António Moreira Jorge 

Como é que tu caracterizas o conservatório de música do Porto como escola 

especializada em ensino da música? 

Antes de começar, lembro que, embora fosse acompanhando o que se passava em 

termos de políticas públicas pelos cargos que fui desempenhando como delegado, no 

conselho pedagógico, presidente da assembleia, mas não acompanhava a este nível de 

direcção que enfrento agora, há dois anos esta parte, dois anos e meio. Portanto, o 

meu conhecimento de causa é recente. Em relação à questão o Conservatório de 

Música do Porto é essencialmente uma escola de ensino especializado da música, que 

vive certos constrangimentos e muitas dificuldades por falta de enquadramento 

próprio e penso que não será um problema só do Conservatório de Música do Porto 

mas dos outros conservatórios públicos. Portanto, nós estamos constantemente a 

deparar-nos com diplomas que, ou dizem logo que não são para nós, ainda agora 

temos o último exemplo… 

Do professor titular? 

Não, já depois disso. O professor titular já passou mas não se aplicou aos professores 

do ensino da música. Mas neste momento está a decorrer um concurso para colocação 

em quadro de zona pedagógica dos professores de técnicas especiais. Se há tipo de 

ensino em que existem professores de técnicas especiais é no ensino especializado da 

música, mas abriram um concurso apenas para António Arroio e a Soares dos Reis. O 

aviso do concurso, aliás o diploma legal não restringia o âmbito, os nossos professores 

estavam dentro do âmbito do diploma, mas no aviso de abertura simplesmente 

disseram que não se aplica ao ensino da música, do teatro e da dança e ponto. 

Há alguma razão para que isso tivesse acontecido? 

A razão é que estão à espera, como nós estamos, numa fase de refundação e de 

reestruturação que realmente é necessária, só que se está a arrastar e, entretanto 

como esses problemas estão a ser debatidos em sede própria, segundo nos dizem, nós 

estamos a passar há margem, mais uma vez, de tudo o que está a ser feito para o 

ensino, nomeadamente a colocação, aquilo que seria uma forma de resolver o 

problema dos professores contratados. Aqui no Porto, por exemplo, temos mais de 

50% de professores contratados, alguns com mais de dez anos de serviço que tinham 

agora uma possibilidade de ser integrados no quadro de zona pedagógica mas nem 

sequer puderam concorrer… 

Estamos a começar pelos constrangimentos? 

Sim, porque efectivamente a caracterização da escola, é uma escola de ensino 

especializado, como todas as outras … 



47 
 

E isso significa o quê? 

Significa que temos uma missão definida de formar músico, além de com certeza da 

formação integral do indivíduo que nunca pode ser posta de parte, mas através da 

música de forma que os nossos alunos cheguem ao fim do 12º, do 8º Grau e que 

tenham condições, aqueles que tiverem capacidade e que assim o desejem de 

prosseguir o ensino, um curso superior. Aqueles que não conseguirem ficam com uma 

formação musical sólida e um bom desempenho no instrumento. 

Nessa questão do prosseguimento de estudos no ensino superior há aqui um 

constrangimento, digamos, que é uma das coisas que o Conservatório de Música do 

Porto tem expresso no seu projecto educativo que é tentar contribuir para a 

resolução dos constrangimentos que afectam a formação, o futuro dos profissionais. 

E um dos constrangimentos que aparece é que estes diplomas depois acabam por 

não servir para quase nada para ir para o ensino superior... 

Claro, claro, falta essa articulação entre o secundário e o superior. Por um lado não 

servem para nada, por outro, pode acontecer, como não é preciso ter o complementar 

de música o secundário para prosseguir estudos superiores, estes cursos não servem 

de nada mas nós não estamos a ver um engenheiro que não tenha feito matemática, 

mas na música é possível começar um curso superior, desde que a instituição superior 

precise muito de alunos, sem que o aluno, sem que esse candidato tenha feito... 

A tua opinião é que devia haver... 

Devia haver um género de articulação, quer dizer...era bom para todos. Até porque os 

cursos superiores foram criados a partir do 310. Criaram-se/dividiram-se os cursos, as 

formações, os níveis e começámos a ter um curso superior nos politécnicos e agora 

também nas universidades e os conservatórios continuaram a ficar com básico e 

secundário. Só que o que acontece é que em termos curriculares mantém-se tudo na 

mesma. Aquelas peças, todo o tipo de programa que é dado aqui, que entretanto 

também passou a ser dado no superior porque era uma parte do curso que passou 

para lá, foi transferida para outro local, continua a ministrar-se aqui. Pergunto porque 

é que um aluno faz três anos de composição e análise e técnicas de composição no 

conservatório, e que de certa forma vai entroncar noutro problema que é a falta de 

certificação. Quer dizer o que é que leva um aluno depois de concluir o instrumento e 

adquirir as competências que lhe dão acesso a um curso superior, qual é a motivação 

que ele tem para concluir todas as disciplinas, todo o plano de estudos que lhe permite 

a certificação e o diploma, sabendo que vai fazer mais do mesmo no curso superior. 

Ele vai continuar a fazer e com algumas curiosidades, ele vai fazer com o mesmo 

professor, curiosamente aqui no Porto o professor de análise e técnicas de composição 

na ESMAE é o Fernando Lapa que é o mesmo professor daqui. Portanto, o que é que 
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leva os alunos a fazerem aqui três anos quando sabem que vão fazer outros três na 

ESMAE com o mesmo professor com um programa muito parecido... 

E que outro tipo de constrangimentos é que se referem. Esse é um dos 

constrangimentos, mas é um constrangimento que também não está muito 

dependente do conservatório, não é exclusivamente vosso.  

Não, claro que não. 

Aí existe uma responsabilidade do Estado ou dos governos para tentarem encontrar 

soluções que não têm existido. Na tua opinião porque é isso que acontece? 

De certa forma também se dá conta que as escolas também estão um bocadinho de 

costas voltadas, sem que nada o justifique. Por exemplo, o ano passado eu tentei 

promover uma relação de proximidade e de aproximação com a ESMAE, no sentido até 

de fazer permutas e trocas de audições, portanto intercâmbios e tudo isso, e também 

há tendência nas escolas … 

Para ficarem mais fechadas? 

Para estarmos organizadas muito verticalmente, ou com um pensamento muito 

vertical. Quer dizer, somos nós e o Ministério nós e o Ministério e esquecemo-nos que 

ao lado há escolas que se calhar prontas a trabalharem connosco e a estabelecerem 

algum tipo de parcerias. Acho que também as escolas poderão fazer alguma coisa 

nesse sentido, e é por isso que nós defendemos também no projecto educativo a 

articulação, não só a nível superior mas também entre as outras escolas do mesmo 

tipo de ensino, e porque não os outros. Um dia destes eu estava a comentar com o 

nosso presidente do pedagógico "Nós fazemos tanta coisa, enchemos a sala Suggia na 

Casa da Música, amanhã temos o auditório do ISEC, quer dizer, temos montes de 

actividades mas a verdade é que agora é que começámos a fazer alguma coisa nas 

outras escolas aqui ao lado, em que existem muitos alunos, potenciais naturalmente, 

até interessados também pela música e na aprendizagem da música. 

E que outro tipo de constrangimentos é que vocês identificam a nível de currículo, ou 

dos próprios modos de organização… 

A questão dos programas também é daquelas questões antigas ...  

Sim, mas os professores vão adequando os programas… 

Vamos adequando mas mexe-se muito pouco porque andamos..., como está uma 

reforma anunciada à uma data de anos, só por si, leva a que as pessoas digam, “então 

mas se há uma reforma e começa para o ano não faz sentido estarmos a fazer 

adaptações de programas”. Portanto há aqui uma questão que tem sido …  

Também de alguma inércia provocada por essa expectativa de reforma… 
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Também por isso, quer dizer, o facto de nós sabermos que a reforma curricular estava 

anunciada, ainda há meses em comunicação do gabinete da Ministra que dizia que a 

reforma era aplicada e 2007/08, nós estamos em 2007/08. Portanto, o que leva muitas 

vezes em Conselho Pedagógico a dizer-se: mas vamos mexer nisso se vai entrar uma 

reforma agora, vamos esperar pela reforma e logo se vê o que é que se faz. Há aqui, de 

certa forma também, uma bola de neve que se vai desenvolvendo. Ficamos à espera 

uns dos outros. 

Mas de qualquer maneira não impede que as escolas desenvolvam trabalho? 

Não, e têm-no feito, com certeza. Nós, por exemplo, o último curso que criámos foi o 

de guitarra portuguesa, fizemos o programa e tudo isso, também não estávamos à 

espera que nos criassem os programas... 

E qual foi a reacção do Ministério? Aprovou? Vocês têm autonomia para poder fazer 

isso? 

Temos porque o curso está aprovado, portanto e como não há programa feito nós 

temos que o fazer. Agora continuamos a adaptar e a praticar os programas da 

Experiência Pedagógica de 71. De qualquer modo vamos fazendo algumas adaptações. 

Nas cordas, por exemplo, dividiu-se o exame de instrumento na prova técnica e no 

recital. Nós temos feito muitos avanços também nessa área. Agora, era bom que 

houvesse realmente uma matriz orientadora… 

Orientadora ou unificadora? É porque uma das questões que se coloca neste 

momento tem a ver um pouco com a questão de alguma uniformidade em todas as 

escolas públicas. Este é o teu ponto de vista? Qual é a tua opinião? 

Com certeza, não...alguma uniformidade, agora de qualquer maneira nós estamos 

numa época em que sem dúvida os caminhos são, embora possa haver várias 

modalidades, estamos numa fase em que as escolas através da avaliação interna e 

através da avaliação externa, mais depressa ou mais devagar, vão dar passos para a 

autonomia. Temos um diploma que deve estar prestes a sair que vai substituir... 

Então é por isso que em volto à secção da autonomia vocês também no projecto 

educativo falam em aprofundamento da autonomia. Isto quer dizer o quê? Vocês 

não têm autonomia? 

Temos a autonomia que as outras escolas têm, quer dizer, agora...isto sobre a 

autonomia dá pano para mangas… 

Pois dá, por isso é que eu pergunto … 

Agora, como é evidente há margens de autonomia, digamos que há patamares, há 

níveis de autonomia, há diversos níveis, não é? A autonomia pedagógica as escolas 
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têm-na e às vezes esquecem-se que a têm. Agora, autonomia noutros níveis … Mas 

penso que agora que estão as portas abertas para isso, e nós na proposta que fizemos 

apontámos caminhos para isso. A autonomia no sentido de alargar à parte educativa, 

de diversificar a oferta educativa. O caso do Canto por exemplo, visto que são alunos 

que só podem começar no curso secundário porque não têm o curso básico, e se nós 

temos as outras escolas de secundário a adoptar cursos profissionais e se o Ministério 

quer e está a incentivar os cursos profissionais nas escolas secundárias não há razão 

para que não se possa, não quer dizer que seja um curso profissional e que seja com os 

planos de estudo das escolas profissionais, quer dizer, não vamos decalcar as escolas 

profissionais, até porque nomeadamente aqui no Norte nós temos algumas que estão 

a funcionar muito bem, portanto não há cá um ganhar território a outras escolas, não 

é disso que se trata. Agora, podemos é moldar. Não precisamos de estar aqui num 

modelo tradicional dos conservatórios que no caso dos alunos de Canto, por exemplo, 

é problemático porque eles só podem começar no secundário, só que têm de começar 

do 1º Grau de Formação Musical, do 1º Grau de um instrumento, portanto isto aos 

dezoito anos...  

É outro constrangimento? 

É outro dos grandes constrangimentos. 

E porque é que, na tua opinião, isso nunca foi resolvido? Porque desde sempre, e 

particularmente desde a década de 80/90, que há sempre essa procura pelo 

Conservatório de Música do Porto de haver... 

Mas agora há um dado novo. Agora, este cenário das escolas secundárias, em que nós 

nos enquadramos, poderem ter uma oferta para o curso profissional é um dado novo. 

Aqui há dois/três anos esta realidade não existia, eram os cursos secundários e ponto 

final. Agora, não é só o conservatório, qualquer escola pode candidatar-se a um curso 

profissional. 

E vocês estão a pensar candidatar-se? 

Não sei se vai ser profissional, agora um curso de Canto parece-me que tinha que ter 

planos próprios planos de estudo que permitisse, quer dizer inclusive, porque a 

exigência de um aluno, ou tem que fazer aquilo que se pratica noutros conservatórios, 

o caso de Braga - ou tem que ter um curso básico já feito e depois então inicia o curso 

de Canto -, só que nós sabemos que as pessoas quando chegam e quando até decidem 

e descobrem ou alguém descobre que até tem uma boa voz, tem condições realmente 

para fazer um curso de Canto, muitos deles já estão a estudar engenharia, estão a 

estudar medicina ou outro curso qualquer porque já passaram a fase do básico e do 

secundário, inclusivé. É uma questão física, portanto aí nós podemos criar um curso 

com planos próprios que dê saída e que permita, porque curiosamente por exemplo, e 

eu não sei se é o caso dos outros conservatórios mas provavelmente será, o Curso de 
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canto aqui no Porto até é dos mais produtivos. O caso daquela aluna em Londres que é 

personagem principal lá do... foi nossa aluna, portanto, é dos tais casos que não foi 

certificada, como muitos outros que nós temos. 

É um caso de insucesso? 

É um caso de insucesso. Mas não há outro termo de o definir porque efectivamente 

ela fez o Canto e fez um ano ou dois de formação musical, fez um ano ou dois de classe 

de conjunto e bateu asas e voou. Agora, efectivamente em termos de certificação é 

um insucesso, não por culpa da escola nem por culpa dela, mas por culpa do sistema 

que obriga que para que ela seja certificada, seja diplomada tenha que fazer oito anos 

de formação musical, oito anos...quer dizer, embora só tenha começado no secundário 

mas é obrigada a recomeçar o básico desde o início. 

Isso remete-me para duas outras questões a partir daí. Uma que tem a ver com o 

relatório de avaliação deste ano, de Fevereiro, que é muito crítico em relação a um 

conjunto de coisas no ensino especializado da música, em particular no que se refere 

à questão do dito insucesso. Qual é a tua opinião sobre isso? 

Uma crónica do Notícias de hoje, do António Pina que costuma fazer o comentário na 

última página, tem tudo a ver com isso. A propósito não do ensino especializado da 

música mas da educação a nível nacional. Realmente esta questão da certificação, que 

acho que é importante, e ele define então o sucesso como sendo um aluno ignorante 

que com um diploma passa a ser um sábio. 

Portanto vocês defendem aqui uma outra coisa, uma maneira diferente de olhar 

para isto? 

Não, quer dizer...em termos de avaliação, naturalmente que, e como disse a ministra 

ainda ontem, nós sabemos que quando chega 'a hora da verdade', é preciso ter os 

papéis na mão, nomeadamente os professores que estão a dar aulas se não tiverem 

habilitação não conseguem, portanto, só com as competências também não vamos lá. 

Agora, sem dúvida que, a leitura cega dos números também conduz a resultados muito 

enganadores.  

Na crítica que fizeram ao relatório, vocês mobilizam até o nome do Pedro Abrunhosa 

como uma caso de insucesso e isso significa... 

Nós só fomos buscar esse exemplo porque o próprio Ministério é que foi buscar o 

Pedro Abrunhosa para cartaz, para o símbolo das Novas Oportunidades, dizendo: 'Este 

é o Pedro Abrunhosa que se não tivesse concluído...' era um arrumador de sala. Mas a 

verdade é que o Pedro Abrunhosa não concluiu o secundário. Entre muitos outros, 

fomos buscar esse do Pedro Abrunhosa porque foi realmente a figura de cartaz do 

Ministério em relação à música, foi buscar ao desporto, foi buscar a diversas áreas e na 
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área da música foi buscar o Pedro Abrunhosa. Ou seja, é dado, segundo o Ministério 

no cartaz das Novas Oportunidades, ele é mostrado como um caso de sucesso, mas no 

entanto, pelos critérios do estudo de avaliação é um caso de insucesso porque não foi 

certificado. O próprio Ministério ao fazer uma leitura diferente em relação ao Pedro 

Abrunhosa de um aluno nosso, portanto está a contrariar o estudo, porque ele 

segundo o estudo é insucesso porque não foi certificado e ponto final. Ou seja, falta 

aqui realmente dar a volta e ver que afinal, embora ele não tenha sido certificado, não 

foi diplomado porque entretanto, e nós tivemos as razões, porque na altura o 

conservatório não tinha a oferta de outro tipo de música que tinha estudado a mais, e 

ele mudou para a escola de Jazz, mas a verdade é que em termos de conservatório foi 

insucesso. 

Isso significa que é necessário pensar em algumas particularidades deste tipo de 

ensino? 

Qualquer grelha de avaliação deve estar adaptada, deve conhecer onde está a 

trabalhar. Quer dizer se uma grelha de avaliação só tem: se tem diploma ou se não 

tem, se não têm sucesso não tem, quer dizer, nós sabemos que na música...nós vamos 

a um recital e não queremos ver o diploma exposto, queremos é ouvir a música. 

Portanto, se é um ensino prático, se é um ensino técnico… Embora eu continue a 

defender que o ideal será que além das competências haja certificação, portanto e é 

nesse sentido que o conservatório quer resolver alguns problemas, nomeadamente, 

no Canto e que pode apontar como plano de estudos e um curso mais ou menos nos 

moldes do profissional que permita que em três/quatro anos, é evidente que não 

podemos dizer que acaba, mas digamos que é uma fase de um futuro cantor, nós 

sabemos que eles saem daqui aos 18/19 anos, aos 20 ainda andam à procura da voz, 

quer dizer, muitos deles depois vão fazer depois uma carreira ou não, mas que permita 

que saiam daqui com uma formação certificada a nível de secundário no Canto. Ou 

seja, nós em termos de competências vamos trabalhando e eles saem daqui realmente 

preparados e a prova disso é que depois entram e desempenham um lugar de 

destaque, temos esse último exemplo também lá fora, hoje temos um recital na Bolsa 

com o nosso ex-aluno que tem cantado em todas as salas por essa Europa fora. 

Portanto, se ele levou as competências realmente nós podemos e devemos trabalhar 

para que se concilie com a certificação, de qualquer maneira até lá chegarmos... 

Isso significa também que é preciso haver uma articulação entre os diferentes 

subsistemas, porque como não se exige a certificação para entrada no ensino 

superior … 

Claro, mas essa articulação que nós defendemos … 

Eu queria repegar numa das coisas que tu estavas a referir em relação ao curso de 

Canto, porque utilizam a expressão especificidade em relação à definição do curso de 
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Canto. E uma das coisas que se fala muito nos vossos textos é a questão da 

especificidade que eu traduziria por singularidade. O que é que isso significa uma vez 

que uma das coisas que vem no relatório diz que os conservatórios precisam de ter 

uma identidade forte e que não a têm ainda, e vocês curiosamente também no vosso 

projecto educativo falam na necessidade, na afirmação da identidade..., isso significa 

o quê? 

Foi o meu lema na altura de candidatura. A identidade acima de tudo tem a ver, vamos 

mais uma vez para a autonomia, quer dizer, a identidade de uma escola é um projecto 

educativo sólido e bem definido que efectivamente não haja dúvidas que, quer dizer 

com uma missão também bem definida, aquilo que no fundo para as conclusões do 

estudo de avaliação aponta, nós já estávamos aqui internamente também a pensar 

que tínhamos que definir. Quer dizer, mas isto é para fazer actividades de 

enriquecimento curricular ou é realmente para preparar profissionais? Portanto, é isso 

que nós temos que...porque é notório, tenho-o dito também que...quer dizer, muito 

das críticas em relação ao estudo de avaliação, quem estiver a ler e não souber bem do 

que se passa, parece que estamos a avaliar o ensino da música no ensino regular, 

portanto, no ensino genérico. Mas o 334, salvo erro, da educação artística [340 de 90] 

344, define claramente a educação artística genérica e a educação artística vocacional, 

e quando nós estamos a falar em educação artística vocacional por si só, já afunila de 

certa forma, porque é evidente que na educação artística genérica esperemos que ela 

seja realmente o mais alargada possível, que seja o melhor possível. 

Eles também são muito críticos em relação à formação artística no ensino genérico… 

Quer dizer, quase que nos confundem, que é pior do que isso. Porque nós sabemos 

que como o sistema tem funcionado, nós nalguns casos e não são poucos, estamos a 

substituir, estamos a fazer aquilo que não é feito na educação artística genérica, 

porque como não há essa oferta realmente de uma formação musical com alguma 

solidez nas escolas, há muitos alunos que concorrem aos conservatórios, não 

querendo ser músicos, mas que realmente querem música. 

Mas essa também deve ser uma das funções do conservatório? 

Também pode ser, com certeza que sim. 

Não, aqui no Porto, aqui no Conservatório de Música do Porto? 

Sim, eu acho que sim, quer dizer, nós não queremos pôr de parte, até porque sabemos 

que isso da...com a opção no 10º ano, ficamos à espera que um aluno da mesma forma 

que um aluno de ciências de um curso qualquer, não sabemos se ele vai ser cientista 

ou se não vai ser, agora o que ele tem é que ter uma boa formação a nível científico 

para ter ferramentas para depois no 10º ano então fazer a opção e poder ter sucesso 

na via que escolher. 
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Portanto, para ti uma das questões centrais relacionadas com a identidade tem a 

ver, enfim, não só com a missão com a formação de músicos profissionais … 

Tem a ver com muitas coisas, tem a ver com uma escolha do corpo docente, com a 

possibilidade de escolher os próprios recursos humanos a nível de escola... 

Mas também defendem uma outra coisa, que é os professores de música serem 

também professores músicos, como designam nos vossos textos. Isso significa o quê? 

Isso tende a uma outra coisa que é poder haver um estatuto próprio em relação a 

este tipo de professores, como é que vêem isso? 

A questão é esta, aprender instrumento, seja ele qual for, com alguém que fale muito 

bem sobre o instrumento mas que não saiba tocar é muito complicado. Aprender um 

instrumento de orquestra com alguém que nunca teve, que não tem experiência 

nenhuma ou com algum professor que nunca tocou em orquestra, é muito 

complicado. Portanto, a mesma razão que nos cursos de arquitectura, o arquitecto que 

está a dar as aulas às vezes leva os alunos a ver as obras que está a fazer cá fora. 

Dissociar a componente prático-artística do professor e da actividade lectiva em si é 

complicado, e por outro lado, se não há um estatuto próprio, o que leva é a que o 

professor passa tantas horas na escola a dar aulas que não consegue...temos o 

exemplo dos nossos professores de orquestra, que acumulam todos os conservatórios. 

Portanto, se eles não tiveram possibilidade realmente de ter um desempenho artístico 

ou nas orquestras ou a fazer recitais ou outra coisa qualquer, eles não 

podem...portanto, há um estatuto que pode passar evidentemente por uma redução 

lectiva, por fazer meio horário na escola e meio horário... portanto, conciliarem um 

bocadinho as coisas. No fundo naquilo que é o verdadeiro professor de técnicas 

especiais, portanto, é um professor técnico, que não pode...se deixar de ser técnico 

não cumpre aqueles requisitos que lhe são sugeridos. 

Mas os estatutos dos professores não falam de nada disso? 

Não. O estatuto da carreira docente, por exemplo, para efeitos de formação, o artigo 

109 do estatuto da carreira docente que é a dispensa para formação, permite apenas 

que os professores nas interrupções lectivas, portanto, na interrupção lectiva de Natal 

e da Páscoa, possam fazer formação. Quer dizer, um professor se tem um recital não 

pode marcá-los todos na interrupção do Natal ou na interrupção da Páscoa. Quando 

surge um recital tem que o fazer e neste momento não há, por exemplo, forma legal 

de justificar a dispensa às aulas para poder fazer um recital, porque isto só está a 

valorizar também a componente lectiva e a relação até pedagógica com alunos, quer 

dizer, porque é muito diferente estar a falar de um instrumento e a dizer faz-se assim e 

faz-se assado e é muito diferente estar a pegar numa sala e convidar os alunos e: 

"olha, dia tal estou a tocar ali, vais ouvir", portanto, isto é muito importante. 
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Portanto, era isso que vocês gostariam de ver consignado num estatuto, por exemplo 

num estatuto próprio? 

Um estatuto próprio, exactamente, a possibilidade de que um professor possa 

continuar a ter uma actividade musical e que a possa conciliar com a actividade 

pedagógica. 

No caso do Conservatório de Música do Porto há muitos professores nessa situação? 

Temos vários. Temos vários. E, nomeadamente, os professores … claro que aqueles 

que vão tocando, vão fazendo recitais, portanto, vão fazendo como profissionais 

liberais, portanto, vão gerindo. Agora temos também professores com vínculos a 

orquestras, eu também andei por orquestras, neste momento não estou, mas temos 

muita gente na orquestra do Porto. Que me parece que é uma mais-valia para o 

conservatório e que também me parece que é uma mais-valia para a orquestra, 

porque tem realmente também músicos que ensinam e o conservatório tem 

professores que tocam. Portanto, nós continuamos a defender um estatuto, que como 

é evidente, que tem que se descolar do estatuto da carreira docente normal, porque é 

perfeitamente possível um professor de matemática concentrar a formação nesses 

períodos e fazer uns seminários, e fazer isto e aquilo, agora o professor de música não 

pode... 

 

 

Uma das coisas que tem percorrido esta primeira parte desta nossa conversa, acaba 

por ser uma crítica muito grande ao 310 de 83, à inserção relativamente cega dentro 

do esquema normal de ensino? 

Claro, porque nunca houve a regulamentação prometida a partir do 310, portanto está 

por fazer ainda e continuamos a adiá-la, portanto, e eu ainda ouvi ontem do Secretário 

de Estado "não desanimem porque vai chegar a vossa hora". Nós andamos à espera da 

nossa hora pelo menos desde 1983, mas sabemos que até antes… 

Quer dizer que há aqui algumas dificuldades de articulação entre o trabalho que é 

organizado pelo conservatório e tudo aquilo que vem expresso, do ponto de vista da 

administração, para todas as escolas? É isso? Agora como presidente do conselho 

executivo sentes isso?  

Claro… 

E em que aspectos é que sentes isso? 

A todos os níveis. Praticamente tudo, toda a última legislação e nomeadamente todas 

estas reformas que têm vindo, nós levamos com elas por tabela porque somos 
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professores realmente do ensino básico e secundário. Alguns exemplos: aulas de 

substituição. Todos os professores têm de fazer aulas, todas as escolas têm que 

assegurar aulas de substituição, portanto, falta o professor de Tuba e eu mando para lá 

um professor de flauta, como só temos um, eu mando para lá um professor de Flauta 

dar aula de Tuba. Quer dizer, nós temos que efectivamente adaptar-nos a tudo o que 

sai para o ensino em geral, portanto não há... 

E conseguem se adaptar? 

Conseguimos porque efectivamente neste momento, quer dizer, não fazemos aulas de 

substituição mas arranjamos maneira dos alunos não ficarem sem aulas ou de 

estudarem e tudo isso, quer dizer, estas escolas têm feito milagres. 

Mas é um bocadinho forçado, não? 

Claro que sim. A contratação a nível de escola, o 35 de 2007, que saiu para resolver 

também, curiosamente quando as escolas do ensino especializado da música andam a 

reclamar a forma de recrutar os professores a nível de escola, eis que em Janeiro de 

2007 sai o 35 de 2007 que vai permitir a todas as outras escolas, [poderem] a todas as 

outras, portanto... e eu vou repetir, as escolas do ensino especializado andaram a 

pedir uma forma de contratar professores a nível de escola [de uma forma autónoma, 

exacto], seis escolas, mas sai um diploma que permite a todas as outras, porque esse 

diploma não se aplica ao ensino especializado, portanto, vai permitir precisamente a 

todas as outras, que eram aquelas que não podiam, contratar professores. 

E a estas não? 

Não. Vai permitir contratar professores de técnicas especiais a nível de escola. 

Curiosamente aquilo que os professores estavam a pedir, e eu pensei: "Bem, 

finalmente vamos ter aqui uma solução". Das primeiras coisas que é dito na 

apresentação pelo director dos recursos humanos, é que não se aplica ao ensino 

especializado. 

Mas porquê? 

Mais uma vez porque nós estamos... a nossa hora há-de chegar. Nós estamos à espera 

da nossa hora. Mas há mais exemplos, os professores titulares, quer dizer também não 

se admira .. sai para todos, ou seja, quando há interesse, não mas há aqui uma nuance 

interessante, quando interessa diz-se claramente, ou pelo menos por excepção, "não 

se aplica ao ensino especializado da música", tudo isto que tem acontecido. Mais uma 

vez agora saiu este concurso agora para quadro de escola, quadro de zona pedagógica, 

colocação no quadro dos professores contratados com mais de dez anos de serviço, 

com mais de dez anos, e mais uma vez as escolas que são detentoras da grande, da 

esmagadora maioria dos professores de técnicas especiais, até porque a 
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recomendação à Assembleia da República não dizia que era só para as artes visuais, 

portanto era para professores de técnicas especiais cuja maioria está a trabalhar nas 

escolas do ensino especializado da música, mas mais uma vez não se aplica aos 

professores de música, teatro e dança. Portanto, quando dá jeito, quando interessa 

não se aplica a nós, tudo o resto nós temos mesmo que levar com isso e adaptar-nos 

da melhor maneira. 

Então é por causa disso que numa entrevista no mês passado ao Primeiro de Janeiro 

tu falas que os conservatórios estão um bocado à margem? 

Naturalmente. 

Mas à margem como? Porque a própria administração que não tem ligado muito aos 

conservatórios ou os próprios conservatórios também se sentem um pouco à 

margem… 

É tudo, é tudo. Por um lado, e eu devo dizer outra coisa que também é importante 

para que seja bem entendido, porque eu também tenho feito alguma incursão nas 

Ciências da Educação, fiz administração escolar – nível de licenciatura, estou a meio do 

mestrado em administração escolar porque entretanto fiz a parte curricular e parei a 

meio, portanto, e lá sinto-me um bocadinho desfasado porque sou da música mas aqui 

já quase sou visto por alguns colegas porque já estou muito no ‘eduquês’ e nas 

Ciências da Educação. Portanto eu já tenho algum distanciamento até por essa 

questão que me permite ser muito crítico às vezes comigo próprio e que me permite 

alguma isenção dentro do possível, isso a propósito daquela especificidade que é 

muito usada nas nossas escolas de música, mas é evidente que a especificidade de 

matemática também existe e a de português também existe, quer dizer, cada 

disciplina e cada área disciplinar tem a sua especificidade. Às vezes também se fala 

demais na especificidade sem se saber bem do que se está a falar. Um parêntese 

porque me perdi de…  

Estávamos a falar de se estar à margem … 

Por todas as razões, precisamente por isto: porque nós sabemos o processo de 

contratação de professores, portanto a portaria 377 actual 1000 também já foi 

revogada em parte a 1044, não foi feita. É uma portaria que permite a contratação, 

através de contrato administrativo de professores profissionalizados, coisa que nós 

sabemos que os nossos professores não têm acesso a profissionalização, que é outra 

história muito interessante. Eu ou qualquer professor do conservatório que esteja a 

trabalhar no ensino particular e cooperativo pode candidatar-se a profissionalização 

em serviço. Estando no oficial simplesmente não pode. Nós temos pessoas aqui que 

têm insistido, que têm tentado e são realmente rejeitados… 

Não pode porque a administração não permite? 
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Não. 

Há algumas razões? 

São excluídos. Tem a ver com a forma contratual. Eu também não percebi, é das 

questões que eu não percebi muito bem realmente, estou ainda para perceber 

melhor.  

Essa é umas das razões. Outras razões que vos fazem sentir um pouco à margem? 

Esta questão realmente que nós, quando é feita uma avaliação, regulamentação com 

tudo o que sai, nunca é feito a pensar no ensino da música e alguns casos que eles 

acham que é tão flagrante que dizem “isso não é para vocês” e curiosamente aquelas 

que supostamente nos encaixavam, que é a contratação a nível de escola … Um 

exemplo também concreto: o nosso concurso, o nosso porque o Conservatório do 

Porto é pioneiro nisso embora as outras escolas também já o façam. Fazíamos um 

concurso de provas práticas com uma aula pública de básico, não é básico é uma aula 

pública de secundário, e um recital, com critérios estabelecidos a nível de pedagógico 

e em que não valorizávamos essencialmente de uma forma preponderante a 

antiguidade. Fomos fazendo concursos desses ao longo do tempo, até que houve uma 

queixa da DREN e estamos impedidos de fazer esse tipo de concursos. Curiosamente, 

através do 35, foi dada a todas as outras escolas a possibilidade de poderem fazer isso. 

Esta é também uma das razões que faz dizer que sentem-se um pouco abandonados? 

É isso? 

Não. Bem, neste momento acho que já não é bem uma questão de abandono. 

Aparentemente já não é uma questão de abandono, agora parece que é porque pelos 

vistos deram conta. Agora, está a demorar um bocadinho a resolver, quer dizer, 

porque deram conta, temos a promessa que querem resolver, só que já está a 

demorar. Lembro-me que o Secretário de Estado já esteve aqui há mais de um ano, 

que disse “dentro de um ano estamos…” Quer dizer ou o tempo está a passar depressa 

demais ou as coisas estão a acontecer muito devagar e as decisões estão a demorar 

muito. Mas já não é o esquecimento. Penso que foi durante vários anos, neste 

momento me parece que a própria Ministra, faça-se justiça, pôs os conservatórios na 

ordem do dia, até pela visita que fez a todos os conservatórios. Nós estamos 

integrados no projecto-piloto em termos da modernização do parque escolar, por 

exemplo. Há aqui indicadores que apontam para que efectivamente nós já não 

estejamos… já não é uma questão de esquecimento. Não sei se é uma questão de 

coragem ou de dificuldade de resolver ou de perceber as coisas. O que me parece que 

também o estudo de avaliação … também o contrário, quer dizer eu acho que foi 

muito empolado, falou-se muito e por culpa também muito da nossa parte. 

E achas que vocês conseguiram interligar os conservatórios públicos? 
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Não, quer dizer, interligaram-se mas penso que houve aqui alguma inabilidade, falou-

se demais e continua a falar-se por parte de alguns, o supletivo, o integrado, o 

supletivo, o integrado, parece que o único problema que existia que era o regime 

supletivo. Também é curioso verificar que muitos professores se queixaram durante 

décadas, nomeadamente a nível do fraco rendimento escolar e que sem dúvida o 

ensino supletivo tem uma cota parte, é um factor muito decisivo para essa questão do 

rendimento. Agora, não é o único. De repente damos conta de que afinal o diabo, ou, 

está-se a defender o diabo de um momento para outro. Isto não é generalizado mas 

aconteceu. 

Estás a dizer que o ensino supletivo é um dos factores de constrangimento em 

relação às questões de… 

O supletivo não é o que nos tem prejudicado muito. Agora, tem coisas boas. Como por 

exemplo permitir o acesso ao ensino sem que seja no início de cada ciclo, porque é 

muito provável que um aluno quando chega ao oitavo de repente até descobre ou 

alguém o ajuda a descobrir que ele até tem realmente vocação para a música e ele 

pode transitar para o articulado ou supletivo e pode começar a fazer uma 

aprendizagem ainda a tempo. 

E pode começar em qualquer grau? 

E pode começar em qualquer grau. 

Como é que vocês fazem as provas do integrado? 

O integrado tem vantagens sem dúvida. Nós não temos nada contra o integrado e 

incluímo-lo na nossa proposta, prevendo ao fim de oito/nove anos ter 350 alunos em 

integrado. Só que só se vai permitir que os alunos que começam na aprendizagem da 

música têm que começar ao mesmo tempo no primeiro ano do 1ºciclo. É a nossa 

aposta começar logo desde o primeiro ano. Agora, o integrado ‘fecha as portas’. Por 

exemplo, como é que colocamos os alunos de canto no integrado, ou tuba, de 

instrumentos que precisem de outra formação, de maturidade física? 

Estávamos na questão dos regimes de frequência e de quais eram os outros 

constrangimentos em relação ao supletivo. Há aqui uma questão que me parece 

também que pode ser interessante pensar nela, que é: há ou não relação entre este 

tipo de ensino e a vida cultural, isto é, e a inserção profissional? 

Já lá vamos. Ainda em relação ao estudo, porque efectivamente como se falou tanto 

no regime integrado e no regime supletivo, parece que, digamos, os condenados do 

estudo sejam só ou sejam principalmente as escolas e os conservatórios porque dizem 

afinal que vocês estão com… a esmagadora maioria dos alunos está em supletivo e não 

devia estar. Isso é um facto. Agora todas as outras conclusões do estudo, e eu acho 
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que não se deu ênfase a isso e penso que isso foi trabalhado talvez de uma forma 

muito hábil, porque o estudo diz que é preciso resolver a situação profissional dos 

professores, nós andávamos a dizer isso há anos; diz que é preciso resolver as 

instalações dos conservatórios, as instalações físicas, nós andávamos a dizer isso há 

anos; diz que é preciso fazer o enquadramento legal de todo o subsistema, nós 

andávamos a reclamar isso há anos, portanto de certa forma o estudo dá voz aos 

conservatórios e vem fortalecer tudo aquilo que nós andávamos a dizer. Agora há a 

questão dos diplomas que nós já falámos disso, que é a questão do supletivo que 

realmente é uma questão de pormenor mas penso que aí também, quando nos foram 

feitas as propostas para reorganização, já houve aí um recuo, já perceberam. A 

questão dos mitos também já perceberam que efectivamente isto da especificidade e 

da precocidade e do ensino individualizado, penso que já terão percebido, até porque 

o estudo comparativo é muito frágil e como eu penso também, acho que ficou no 

nosso parecer e na proposta. Nós só aqui no nosso corpo docente fizemos um estudo 

comparativo de quase toda a Europa e Leste e não só Europa, também os Estados 

Unidos. Nós aqui somos oriundos de todo o mundo e nenhum dos países e das grandes 

escolas onde eles estudaram, estudaram ao ‘molhe’. Aquela questão da confusão 

entre o ensino … porque quando nós a vamos ver o estudo comparado, 

essencialmente vai referir alguns dados de algumas escolas do ensino especializado e 

depois essencialmente refere dados do ensino da educação artística genérica, 

portanto, que não é bem comparado, faltou aí aprofundar de certa forma…. 

Uma outra coisa que eu te queria perguntar perante este quadro que me estás a 

falar, como é governar uma escola com estas características? Tendo em conta o 

plano interno e tendo em conta a sua relação com a administração. 

Pronto, é preciso realmente poder e capacidade de ir adaptando e de escolher os 

melhores caminhos… 

Nem tudo se adapta. Quando não se adapta como é que tu fazes? Dizes: “não se 

adapta”? 

Por exemplo…em muitos casos! Mas agora não estava muito nessa fase do 

simplesmente não se adaptar. Agora, ainda acontecem casos desses, umas coisas que 

são mandadas para aqui que efectivamente não se adaptam. Agora nós o que estamos 

a fazer é simplesmente ou não se aplica…nós adaptamos. O exemplo das aulas de 

substituição. A componente lectiva teve de se aplicar porque nós não podíamos dizer, 

porque é uma questão legal, dizer que não se aplica, claro que tem de se aplicar. Só 

que em vez de fazer aulas de substituição, eu propus no Conselho Pedagógico dar 

bolsas de horas e os professores com a componente não lectiva, porque a componente 

não lectiva destas escolas sempre existiu. 

E a administração aceitou isso? 
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Claro, sempre existiu. Porque desde sempre que nós andávamos à noite, eu esta 

semana tenho actividades todas as noites com alunos de conservatório, aos fins-de-

semana, sábado foi feriado e eu estive aqui com ensaios dos coros e da orquestra, 

portanto, há uma componente não lectiva que todos os nossos professores desde 

sempre desempenharam.  

Mas que era uma margem de autonomia interna da escola. 

Interna, e nem sequer era contabilizada, curiosamente. Mais uma vez, lançou-se para 

as outras escolas ou aplicou-se às outras escolas aquilo que nós já fazíamos há muitos 

anos, com um pormenor, agora contabilizam-se as horas, que terá até um efeito 

perverso porque agora as pessoas tendem para dizer: “afinal a minha bolsa de horas já 

está ultrapassada que eu já cumpri as 40 horas que tinha para…”. Antes faziam isso 

sem contabilizar as horas. Mas nós aí adaptámos, fizemos as bolsas de horas e eu sei 

que isso até foi para a frente e está a ser generalizado em muitas escolas, estão a 

propor bolsa de horas em vez de estar um professor…porque o que é que me interessa 

ter um professor sentado na biblioteca uma hora ou duas por semana que nem tem 

alunos? De manhã por exemplo temos poucos alunos e é muito mais interessante o 

professor ter uma bolsa de horas para gerir autonomamente e acompanhar as 

audições, acompanhar os concertos e fazer ensaios para tocar. 

E administração levantou alguns problemas em relação a essa ideia? 

Não, aliás como não está a levantar noutras escolas no ensino genérico. Isso é 

daqueles graus de autonomia que as pessoas têm para poder gerir. Nós também 

tivemos aqui, nesta questão concreta das horas não lectivas, tivemos maus exemplos a 

nível de muitas escolas de quererem ser mais papistas que o Papa, puseram uma 

enormidade de horas aos professores e que, quando se deu conta, foi o próprio 

Ministério a ter que corrigir a situação de muitas escolas. Aquela questão que acabei 

por não responder de estarmos à margem. Ainda há muito pouco tempo quando se 

ligava para um organismo qualquer do Ministério, nomeadamente a DREN, havia uma 

pergunta muito recorrente da parte deles: “Mas o conservatório é público? pertence à 

DREN?” Portanto, funcionários da DREN a fazerem esta pergunta. 

Como é que tu explicas isso? 

Isso alguém que explique… 

Mas isso cria problemas complicados sob ponto de vista da relação e do 

desenvolvimento de trabalho de gestão do… 

Com certeza. Mas há um trabalho de aproximação que nós também temos que o fazer. 

Que não se deduza das minhas palavras que estou sempre a dizer que a culpa é 

sempre do Ministério. Não. Eu estou a fazer também uma… estou numa atitude 
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reflexiva e também a ver até que ponto a escola também pode fazer e deve fazer 

alguma coisa ao seu alcance. Um exemplo concreto: o concurso para os quadros 

interactivos no âmbito do plano tecnológico. O conservatório candidatou-se, 

apresentou o projecto e tivemos como resposta: “não, não que isso é só para escolas 

públicas do ensino básico e secundário.” Então nós somos o quê? 

Então quer dizer também que a administração passado este tempo todo ainda.. 

Ainda desconhece, porque a administração é muita gente. Quando se cria uma equipa 

por exemplo para liderar este projecto, para coordenar este projecto, falta aqui 

coordenação, falta informação, de maneira que nós tivemos que contrapor e dizer 

“desculpem lá mas se é para escolas públicas básicas e secundárias confirmem lá aí 

porque nós efectivamente devemos constar aí numa lista qualquer.” E depois veio cá 

para traz a dizer “sim senhor o projecto foi aprovado”. Depois, toda esta falta de 

enquadramento legal, de legislação própria e tudo isso tem permitido, por outro lado, 

um ‘deixar andar’. Quer dizer eles até sabem que... Porque a questão do concurso para 

professores, do recrutamento a nível de escola, eu não acredito que durante, não sei 

se 20 ou 30 anos desta prática, eu não acredito que eles não soubessem. Ou então, 

quando nós mandávamos para lá os contratos para novos professores, eles deviam 

pensar que eles saltavam o muro aqui da maternidade para o conservatório, ”olha 

saltou o muro da maternidade”…não. Portanto nós fazíamos e durante anos isso foi 

feito, em que apenas se dava o conhecimento da homologação de colocação e da 

homologação do contrato. Portanto, eles nunca sequer tentaram …”espera mas vocês 

não entram no concurso nacional de professores, esperem lá…como é que têm mais 

dois professores este ano?” Era uma questão pertinente. 

Daí que vem a ideia do abandono por parte da administração? 

Com certeza. Então se nós não entramos no concurso nacional de professores, que é 

um concurso monumental a nível nacional, nós não entrámos, nunca nenhum 

conservatório entrou, mas o corpo docente de todos eles tem crescido, portanto há 

professores que têm sido anualmente contratados. 

Então voltamos à mesma questão que é a integração, falhou completamente ou 

falhou em muito …. 

Enquanto não for resolvida com certeza que continua a falhar. Por exemplo, em 

relação à contratação de professores, depois deram conta porque houve uma queixa 

de um candidato que não aceitou o resultado, impugnou o concurso e então 

finalmente diz-se: “vocês não podem…”. Mas isto textualmente se calhar não convém 

ficar na entrevista. Mas pelo director de recursos humanos: “ah sim senhor, vocês 

fizeram isto durante muitos anos, mas sabem como é que é…” e curiosamente no ano 

em que nos foi vedado esse tipo de concurso, todos os outros conservatórios fizeram o 
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mesmo concurso. E quando eu digo: “mas olhe que todos os outros conservatórios 

estão a fazer isto…” 

Depende dos níveis de administração? 

Depende da Direcção Regional. Com certeza. Aliás é curioso, porque ainda há duas ou 

três semanas a DREN estava a mandar aplicar ao conservatório de Coimbra o 35 de 

2007, que não se aplica ao ensino especializado. E por acaso o colega telefonou-me e 

disse-lhe: “não faças isso porque é ilegal, então se o diploma diz que não é para o 

ensino especializado não podes fazer isso.” 

Mas são os vários níveis de administração também que têm andado desorientados 

sob o ponto de vista político em relação às políticas para estes subsistemas? 

Completamente. E compreende-se talvez pela falta de conhecimento e daí que eu 

julgo que a intenção da Ministra é conhecer melhor o subsistema. Se calhar foi o 

primeiro passo, agora falta realmente dar continuidade. Parece-me no entanto que o 

grupo de trabalho está a andar de uma forma muito lenta. 

Neste contexto como é que tu vês o papel do Estado em relação a isto? Quero dizer, 

temos estado aqui a falar, há aqui uma componente forte da intervenção concreta 

da autonomia do conservatório de música mas também há aqui um papel do Estado, 

não é? Para ti qual é o papel do Estado então em relação a este tipo de ensino? 

Vamos transpor autonomia para as outras escolas. O processo de autonomia está a ser 

alargado a todas as outras escolas, portanto, houve 22 que fizeram avaliação externa, 

houve 24 contratos de autonomia, agora já foram 100, já foram 300, e o número de 

contratos de autonomia também vai crescer. Mas independentemente da autonomia 

que essas escolas possam ou não contratualizar, de qualquer maneira elas não estão à 

deriva. Há uma legislação que as rege, sabem como é que contratam professores, 

sabem como é que os professores progridem na carreira, sabem qual é o estatuto de 

professores, portanto isso está tudo definido. E a partir dali há margens de autonomia 

que as escolas podem, ou não, conquistar. Também não acredito que se dê 

autonomia. Ninguém dá autonomia. Agora o que falta é essa base que dê alguma 

estabilidade às escolas para que a partir daí então…porque se nós não sabemos, no 

fundo o que é autonomia, é o quebrar algumas amarras. Ao dizer que vocês aqui, quer 

dizer, desmontando um bocadinho a matéria, autonomia é permitida a algumas 

escolas, contratualizando que façam aquilo que no fundo … o que está legislado, o que 

está regulamentado não lhes permite, ou não permite a uma que não tenha essa 

autonomia, nomeadamente, o contratar pessoal docente e não docente, portanto, 

recursos humanos contratados a nível de escola. 

Quer dizer que aí o papel do Estado é… 
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Para dar autonomia, para dar não é o termo correcto, mas para que uma escola ganhe 

autonomia, para que se liberte de algumas amarras tem que saber primeiro quais são. 

Estás a dizer que sob o ponto de vista do papel do Estado há aqui uma 

responsabilidade de condução, de estabelecimento de um conjunto de linhas que 

orientem o trabalho? 

Com certeza. E que nós estamos a colaborar para isso. Nós temos uma proposta de 

estatuto em que se preveja algumas excepções porque penso que é fácil de ver que 

um professor de música, de instrumento principalmente, não é propriamente um 

professor de português. Se há alguma especificidade nisto, e aí geralmente uso a 

especificidade e muito bem, e eu sei que um professor de português também tem que 

preparar as aulas mas parece que, principalmente para um instrumentista, além da 

preparação das aulas, se não houver um determinado número de horas de estudo 

quase diário… 

Mas essa preparação de horas e esse trabalho depois tem implicações sob o ponto 

de vista também do trabalho interno da escola, conduz a que vocês tenham 

desenvolvido um trabalho muito grande sob o ponto de vista da intervenção cultural 

aqui na cidade. Isso é uma das características que define este tipo de trabalho 

também no interior do conservatório? 

Claro. Aliás, nós falamos disso muitas vezes, não sei até que ponto os conservatórios 

não poderiam ou não deveriam estar só ligados não só ao Ministério da Educação mas 

também ao Ministério da Cultura. Toda a actividade que nós fazemos, e então nestes 

últimos anos, últimos cinco/seis anos, é uma participação assinalável em termos de 

organizações e de iniciativas aqui na cidade do Porto. Ainda esta semana, a Junta de 

Massarelos fez o aniversário, os seus 65 anos, abriu com um recital de Canto e Piano 

de alunos do conservatório. Nós somos solicitados por exposições, por museus, nós 

fazemos animações dos museus aqui nos arredores, no museu do Romântico. Os 

museus aqui da zona têm recitais nossos. Nós colaboramos estritamente com 

instituições da sociedade e não só… 

Portanto têm promovido desenvolvimento da vida musical na cidade do Porto? 

Com certeza, mas de uma forma muito acentuada. 

E a vida musical em termos gerais influencia ou não esse tipo de trabalho? 

Quer dizer, há aqui sempre uma relação de reciprocidade, é recíproca. 

E a Casa da Música veio contribuir para algum reforço da vida musical e do trabalho 

que o conservatório desenvolve? 
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Também, porque acima de tudo, como nós contamos com a dificuldade física, em 

termos de espaços, há muita coisa que nós não conseguimos fazer cá dentro, a 

começar pelo ensaio. E não é só a casa da música, nós temos aqui instituições na zona, 

a igreja Cedofeita por exemplo, que nos põe o auditório à disposição. Precisamos de 

alguns equipamentos e fazemos essa parceria, mas a Casa da Música, nomeadamente, 

tem sido uma… 

Eu perguntei isto porque fala-se muito na questão dos públicos e na diferenciação 

dos públicos, etc., e na importância da vida musical para não só, ao alargamento 

desses públicos e também a possibilidade de no futuro, de um alargamento de 

quadro do mercado de trabalho. E tenho visto que ultimamente têm desenvolvido 

muita colaboração com a Casa da Música. O que queria perceber era até que ponto 

de até que modo a vida musical, ou o incremento da vida musical fomenta ou não o 

desenvolvimento concreto do trabalho aqui no conservatório, quer sob o ponto de 

vista dos estudantes que vêm para o conservatório, quer sob o ponto de vista 

também da diversidade de actuações que tem e a outra coisa, até que ponto as 

políticas culturais influenciam ou não o desenvolvimento desse trabalho? 

Nós aqui no Porto a nível de política cultural, é sabido não sido um período muito 

favorável. Nós temos por exemplo agora o estágio da OJ.COM. Já pedimos algum apoio 

à Câmara Municipal mas está a ser difícil. Curiosamente tivemos no aniversário da 

Junta como eu disse há bocadinho, e estava lá o presidente da Câmara que no seu 

discurso referiu várias escolas, quase todas, referiu equipamentos desportivos, 

dizendo o que tinha na freguesia de Massarelos à qual pertencemos, equipamentos 

culturais, museus e tudo isto, e curiosamente a escola que esteve a participar na 

sessão solene, que abriu a sessão solene com recital, ele não teve uma única palavra 

para o conservatório, passou completamente ao lado. Mas de qualquer maneira com 

instituições privadas nós temos …, e é evidente que além da visibilidade, está sempre 

um incentivo suplementar … 

Visibilidade aqui do … 

Visibilidade do nosso trabalho. E mais uma vez aí, também para a tutela isso às vezes é 

importante. Nós no concerto de 8 de Novembro tivemos finalmente alguém da 

administração. Nós convidamos sempre a DREN e desta vez tivemos mesmo a DREN na 

figura do director regional adjunto, mesmo assim não tivemos a directora regional, 

mas deu para perceber que ficaram muito admirados com o trabalho e essencialmente 

com a massa crítica, quer dizer com a sala Suggia cheia. Realmente deu para notar que 

não estavam à espera. A ideia que eles fazem também do conservatório, eu pelo 

menos fiquei convencido disso, quer dizer também não posso estar a fazer alguns 

comentários, mas fiquei convencido que eles ficaram realmente muito admirados. Não 

estavam a pensar que o conservatório movimentasse tanta gente, entre pais,  alunos e 

amigos do conservatório e tudo isso. 
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E como é que vocês organizam esses espectáculos? Há alguma preocupação sob o 

ponto de vista dos reportórios ou depende também do trabalho que é desenvolvido 

na classe de instrumentos, na classe de orquestra, na classe da companhia de ópera? 

Sim, isso depende muito do que é feito cá. Nós fazemos coisas em que programamos a 

pensar na apresentação que vamos ter. Por exemplo, amanhã temos uma 

apresentação de coros com a orquestra do Norte, e foi mesmo um tema sugerido, que 

foi coros de Verdi. Pusemos os nossos coros a trabalhar o Verdi para fazer uma 

apresentação com orquestra, e jogando aqui com alguma interdisciplinaridade que é 

importante também. Agora, o caso das Madamas de Bolhão, já foi ao contrário que era 

um projecto do estúdio de ópera e que nós fomos apresentá-lo fora de portas, até 

porque é muito trabalho, como não temos aqui possibilidade sequer de o fazer cá 

dentro… 

Mas resulta muito do trabalho que é desenvolvido no interior das escolas? 

O trabalho é todo no interior da escola, com certeza. Nós, quer dizer se bem entendo, 

nós apenas usufruímos do espaço, quer dizer, o trabalho é todo nosso. 

Eu estou a perguntar isso porque quando se fala em público, em diferentes públicos, 

fala-se também em diferentes tipologias musicais, como se fala na cultura nos 

períodos rurais também, em diferentes tipologias musicais uma das coisas que tem 

caracterizado muito o trabalho do conservatório é estar mais concentrado num 

determinada tipologia musical no âmbito da música erudita ocidental… 

Já demos alguns passos 

É? Como assim? 

Por exemplo, nós fizemos um concerto ainda este ano, quer dizer para já, temos a 

nível de classe de conjunto uma orquestra, um grupo de Jazz que também vai 

continuar…. 

 

Mas não têm curso de Jazz ainda? 

O curso não tenho ainda. Quando eu falei há bocadinho no alargamento da oferta 

educativa, porque não outros tipos de música, naturalmente, o Jazz, a Música Antiga. 

Nós podemos, tendo espaço para isso… 

Porque há maior abertura por parte…numa fase em que se estava mais fechado a 

outro tipo de música que não…? 

Com certeza que sim. Nós temos, já tínhamos começado há bastante tempo 

curiosamente, como classe de conjunto ainda apenas. Mas eu acho que é mais uma 
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limitação, não tem sido por filosofia da escola. por uma questão de princípio, mas sim 

também por uma dificuldade física, porque nós estamos aqui neste cubículo neste 

momento, o que quer dizer que até às nove da noite não temos salas livres. Portanto, 

é impensável estar a aumentar a oferta e alargar o leque de tipologias, porque eu acho 

que, não vejo inconveniente acho que, poderá haver mas isso naturalmente, que 

resistências vão haver sempre não só aqui mas em todas as escolas, quer dizer sempre 

que haja uma mudança. Mas me parece que é dos ganhos que vamos ter com as novas 

instalações, com as condições para trabalhar, efectivamente poder abrir, com certeza 

que sim. Aliás eu tenho sido interpelado até por pais: ‘não há bateria? porque é que 

não há?’, quer dizer, outro tipo de instrumentos que nós temos neste momento. 

Também não podemos ficar fechados. Como dizia ontem o maestro Peres Perazo ‘os 

conservatórios não servem para fazer latas de conserva’, que dizer, nós podemos 

jogando com o nome de conservatório…naturalmente que temos que evoluir e que 

estar atentos às mudanças também dos novos públicos e dos diferentes interesses até 

daqueles que nos procuram. 

Essa é mais uma transformação significativa, não? Há 10 /15 anos atrás era difícil 

imaginar, pelo menos nestes contextos, tendo em conta que os programas também 

iam até Debussy nalguns casos mais ou menos, na guitarra outros, dependia também 

um pouco dos instrumentos, não é? mas há… isso significa que há outro pulsar?!... 

Claro. E depois também o corpo docente é mais jovem. Com o avançar dos anos, 

naturalmente são pessoas que já têm outra formação, inclusive têm uma abordagem à 

música contemporânea se calhar diferente. 

E o mercado de trabalho? Isto tem-se também modificado ou …? 

O mercado de trabalho, nós agora temos mais uma saída, uma saída que não é saída 

nenhuma, mas temos uma oportunidade visto que as AEC permitem que haja 

monitores com o 8º Grau … , me parece que ai também temos que caminhar um 

bocadinho e fazer aquilo que já, não vamos ser os primeiros, mas fazer um género de 

formação ou de pós, ou de aperfeiçoamento com oferta de outras ferramentas mais a 

nível pedagógico que realmente possamos dar possibilidade aos nossos alunos… 

Mas aí vamos continuar a falar no ensino, não é? E sob o ponto de vista musical? 

Como nós sabemos, sem ser no ensino e nesta área mais erudita nós sabemos que as 

orquestras estão preenchidas. Claro que nós temos alunos a tocar na orquestra do 

Algarve, mas é um mercado de trabalho que não está fácil. Quando se fala em 

generalizar a excelência eu pergunto-me também um bocadinho: “sim a excelência, 

mas em termos de saídas profissionais, portanto da tal opção a nível do secundário, ou 

seja, para músicos de carreira, eu compreendo que, mas se calhar não é só na música, 

eu tenho o meu filho a começar a estudar desporto e também estou quase a prever 
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que ele vai fazer um curso para o desemprego, não são só os músicos, e aqui a nível do 

Porto não se vislumbram grandes ofertas realmente. 

 

 

 

O que quer dizer, e retomando um pouco aquilo que há bocadinho tu falaste e eu 

também interroguei, que então devia haver uma maior articulação entre as políticas 

de educação artísticas e culturais para poder fomentar o desenvolvimento de 

determinados mercados? É isso? 

Acho que sim. E dou já um exemplo concreto que aqui na vizinha Espanha já acontece 

muito. Por exemplo na área dos, porque a Corda vai sendo… nós damos conta que um 

aluno dos violinos, exactamente, um aluno não direi mediano mas um aluno 

médio/bom digamos assim, consegue nós chegamos aí às orquestras e vemos muitos 

alunos…agora, uma orquestra de clarinetes por exemplo precisa tem dois ou três, nos 

sopros há muito mais concorrência. 

Exacto. E há uma diversidade grande consoante sejam os instrumentos do mercado. 

Muito diferente. Como é evidente um violinista tem um mercado de trabalho que não 

vai ter um flautista ou um clarinetista. Ou então é muito bom e faz uma carreira como 

solista, ou então para arranjar uma orquestra é muito mais complicado, porque tem 

muito mais concorrência, porque tem que depender do número de lugares da procura 

e da oferta. Portanto, podem criar-se aí, eu também estou ligado a bandas e há aqui, 

penso eu, espaço para criar estruturas profissionais, é evidente que sonhar que ter 

uma orquestra regional por distrito se calhar era sonhar de mais, agora uma orquestra 

de sopros por exemplo, porque não?! Aqui em Espanha quase todos os Municípios têm 

uma Banda Municipal, uma orquestra de sopros, portanto, já dava muita saída. O que 

está a acontecer é que nós temos muitos alunos formados, e quando eu digo formados 

já não estou a falar só a nível básico, formados a nível superior, licenciados, alguns 

com mestrado, muitos deles, que estão no mercado de trabalho com alguma 

promiscuidade, mas estão a tirar partido de um mercado de trabalho que não é 

profissional, que é o mercado das bandas amadoras, das bandas filarmónicas. Porque 

não então resolver a situação e criarem organismos profissionais que não se andasse 

aqui com esta… semi-profissionais, com certeza. 

Isto só existe, tanto quanto me lembro, sob ponto de vista dos jovens, só existe a 

Orquestra Sinfónica Juvenil? Uma. Não existe mais nada? 

Sim. Não. 
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Enfim há as actividades que os conservatórios realizam, uns seminários de orquestra 

e orquestra no…mas não são estruturas…faltam aqui estruturas intermédias? 

Sim, mas isso são pontuais e não são estruturas que dêem alguma…Houve tentativas. 

O Saiote tentou com os Templários mas não conseguiu. O Francisco Ferreira tem a 

Banda Sinfónica Portuguesa mas a verdade é que, tem feito um excelente trabalho, 

mas não consegue apoios. Isto em termos de mercado de trabalho e de cultura e de 

inserção [essencialmente música erudita] há aqui qualquer coisa que podia ser feito, 

pelo menos a esse nível e porque não?! e eu estou a dar o exemplo de música mais 

…embora orquestras de sopros já sendo erudita [já é de uma outra natureza] é de 

outra natureza, e as características mesmo do reportório já são bastante diferentes, a 

banda é muito mais com música contemporânea, com música até mais ligeira. 

Uma última pergunta. Tendo em conta isso que estás a fazer e tendo em conta 

também a tua experiência, se pudesses mudar alguma coisa nas políticas públicas 

para este subsistema o que é que tu farias? 

Pergunta difícil. Para já tentava, penso que a primeira coisa depois deste discurso todo, 

era já agora tentar dar resposta às muitas perguntas que fiz até agora e se calhar já 

não era pouco, já tinha aí uma tarefa muito grande. Porque me parece que são coisas 

por demais evidentes, portanto esta lacuna que existe, portanto, eu já não me metia 

em mais trabalhos. O que é que eu mudava? Eu acho que há tanta coisa para fazer 

antes de mudar que, mudar partes do princípio que está a casa feita e vamos mudar 

aquilo que está feito. Mas eu acho que falta primeiro construir, para depois então 

poder evoluir e poder mudar-se e com certeza que sim, muita coisa. Mas falta pelo 

menos edificar, digamos assim, nós estamos a falar em refundar porque efectivamente 

aquilo que se calhar nunca foi efectivamente fundado. Porque desde o 310 que isto 

está um bocadinho suspenso, ou foi fundado em cima de areia, portanto, e estar a 

refundar algo que nunca teve pilares é um bocado complicado. 

Então e quais são os desafios que se colocam a esse tipo de escolas hoje? 

Eu penso que fui dizendo, primeiro arrumamos a casa internamente e estamos a fazê-

lo. Curiosamente ou não, e por isso é que eu disse que há muita coisa que tem que 

começar aqui por dentro e eu sou defensor e tenho feito, embora de uma forma muito 

gradual e lenta, mais do que aquilo que preferia, mas para levar a escola para um 

movimento e para uma atitude mais proactiva e de avaliação interna, assumindo a 

avaliação interna, não no sentido da prestação de contas mas no sentido de melhoria 

[e de regulação] e de regulação, como dizia o Santos Guerra como num espelho de 

avaliação qualitativa, portanto, vamos vendo-nos ao espelho, muitas vezes nós 

pensamos que temos uma imagem fabulosa mas quando olhamos ‘espelho meu 

espelho meu’… Portanto, penso que esse é o primeiro grande desafio e nós sabemos 

que curiosamente quando os professores, não só professores no sentido mais lato, 
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quando lidam com a avaliação todos os dias, quando entramos na auto-avaliação 

levantam-se um monte de anticorpos e de resistências que são legítimos mas que é o 

grande desafio que nós temos que ultrapassar. A partir dele, naturalmente que depois 

há muito por fazer, porque quando nos olhamos ao espelho e vemos que afinal temos 

que perder 20 quilos, há uma data de exercícios que vamos ter de fazer, se calhar 

vamos ter de passar fome alguns dias mas há aqui uma … porque efectivamente eu 

reconheço e não estou a bater em mim próprio e muito menos nos conservatórios, há 

um trabalho como disse a Ministra aqui no nosso salão: ’os conservatórios têm feito 

milagres’ atendendo à forma como têm trabalhado, um bocadinho à margem, um 

bocadinho não, completamente à margem do sistema e com poucas condições, mas eu 

penso que está na hora também de começar a melhorar algumas coisas. Temos 

exemplos muito concretos, por exemplo o conservatório está a fazer 90 anos mas 

curiosamente pelas primeiras vezes, há lutas que nós estamos a travar internamente, 

‘lutas’ passo o termo, mas quer dizer a nível de conselho pedagógico o tal projecto que 

nos vais dar identidade, coisas do género: os objectivos gerais, os critérios gerais de 

avaliação, os critérios específicos de avaliação que nós sempre os fizemos mas a 

verdade é que esses documentos não existiam, portanto era uma escola que não tinha 

todos esses instrumentos que penso que são básicos numa organização, numa 

instituição escolar, portanto, nós estamos a começar quase do início. Estamos a rever 

o regulamento interno, fizemos a revisão do projecto educativo do ano passado, agora 

estamos no regulamento interno, mas estamos a fazer aquilo…estamos efectivamente 

a fazer uma refundação, mas que lá está, é quase mais fundação que refundação. Nós 

estamos a fazer de novo algumas coisas: matrizes para todos os instrumentos; 

matrizes e actas por exemplo dos testes de admissão, nós aos anos que fazemos os 

testes de admissão, mas no entanto chega cá um pai ‘então mas porque é que…?’ quer 

dizer, não há nada escrito, não há os critérios de avaliação, não há uma acta do próprio 

júri. Há todo um trabalho que parece de somenos, mas eu acho que tem grande 

significado e tudo isso é que vai dar realmente a base, e por outro lado, também estar 

muito atentos àquilo que nos rodeia, verificar efectivamente que a tal oferta se 

continua adequada, ou não, àqueles que nos procuram. E acima de tudo, porque eu 

reconheço isso, quer dizer em ternos de avaliação o que é que fazemos com ela? Mais 

do que fazer a avaliação, quer dizer esses casos de sucesso ou de insucesso, o que é 

que nós temos feito e o que é que as escolas têm feito e podem fazer face aos 

resultados, o que é que devemos fazer para… 

E nesses desafios significa que vocês vão querer continuar à margem ou querem 

continuar à margem de uma outra maneira? 

Não, não. Isso aí, eu sei que isto pode ser…a palavra é perigosa e às vezes nós temos 

medo das palavras, mas eu acho que os conservatórios devem efectivamente integrar-

se no sistema educativo. Não há cá margens. 
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Elas sempre estiveram integradas no sistema educativo? 

Pois, quer dizer, teoricamente. Mas depois como vemos… 

Mas essa integração é atendendo aos lados que são mais particulares… 

Se são escolas do ensino…vamos lá ver…se existe no sistema educativo algumas, 

poucas que são poucas, que são seis do escolas do ensino especializado da música, só 

não percebo porque é que quando se faz uma legislação é para o ensino genérico e 

nunca é nada feito cujo alvo seja para o ensino especializado, da mesma maneira que 

estão a dizer: ‘isto não é para vocês’, falta agora dizer: ‘isto é para vocês’. 

E há algum desafio que penses que deva ser lançado à administração e ao Estado em 

relação a estas escolas? 

Eu continuo a …, posso estar muito enganado e talvez daqui a uns meses, daqui a uns 

anos eu possa reconhecer que estava muito enganado, como ouço agora a Isabel a 

dizer, como tenho ouvido muitos a dizer. Aquela leitura que estou a fazer, que me 

parece …, e há efectivamente, quer dizer, nós nisso estamos todos, são pequenos 

ganhos mas a verdade é que nunca tivemos cá um Ministro na escola, pela primeira o 

ano passado esteve cá a Ministra e a equipa toda do Ministério da Educação que é 

coisa que nunca tal tinha acontecido. Eu penso que nem o Director Regional cá tinha 

estado, se tinha dignado de cá estar. Quer dizer, nós fazemos cá os integrados, quer 

dizer, eu fiz o convite para os nossos 90 anos e levei como resposta: ‘nós vamos para a 

Trofa, ali hoje são os 25 anos da escola da Trofa’, escola da tropa é uma escola normal. 

Até porque o que eu pretendia dizer há bocadinho com a surpresa que constitui a 

massa, as mais de 1000 pessoas, quase 1200 que estavam, a sala cheia, penso que eles 

continuam a pensar que isto é pela meia dúzia, e é notório também no estudo, quer 

dizer, pensam que isto é para as elites, pensam que nós temos aqui meia dúzia de 

alunos e meia dúzia de pais, estamos aqui quase a entreter. Portanto, não deram 

conta, mas penso que estão a dar e daí que me parece que haja, continuo pelos menos 

esperançado, que há intenção, aliás eu disse à Ministra no CCB no dia 30 de Setembro, 

fui-lhe dizendo: ‘olhe nós estamos aqui entre duas atitudes, por um lado há 

indicadores e nós vamos pensando “parece que é desta”, mas por outro [há história] 

exactamente, a história vai-nos ensinando que já estivemos muitas vezes quase, 

portanto, e começamos a dizer “afinal não vai ser desta”’. 

Deduzo que há aí alguma esperança!?... 

Há esperança. Continuo a dizer que posso estar muito enganado, mas realmente tenho 

alguma esperança. 

Mas independentemente dessa modificação, qual o trabalho interno que estão … a  

que desafios … 
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Não, mas isso é fundamental. Quer dizer, temos de começar por aí. A nós é que nos 

compete demonstrar que afinal fazemos coisas e que, portanto, nós temos que 

efectivamente, a expressão de ‘arrumar a casa’ não sei se é mais feliz ou menos feliz, 

mas temos que… 

 

 

E é isso que o Conservatório de Música do Porto está a fazer? 

É isso que está a tentar fazer. Não é propriamente num ritmo também alucinante, nós 

sabemos que são 80 professores, mete depois os pais aqui connosco, queremos fazer 

as coisas de uma forma participada, porque é o tal projecto de gaveta que eu fazia um 

projecto educativo muito interessante, seguramente até ia buscar, não faltam desafios 

e projectos para se copiar e para pôr umas frases muito bonitas mas que não serviam 

de nada. Nós estivemos um ano a trabalhar em conjunto em Conselho Pedagógico, 

com professores, com pais, com alunos, portanto, foi de uma forma participada que se 

conseguiu o projecto que está, que naturalmente terá que evoluir também, mas me 

parece que é internamente que nós temos que começar, não podemos também toda a 

vida [a atribuir só culpas], porque aliás que eu não gosto, eu usei o termo mas eu nem 

gosto, o ‘eles’ nem acho que é correcto. Efectivamente estamos sempre a demitir-nos 

daquilo que podemos fazer, isto é a forma mais fácil de encarar as coisas. Acho que 

nós nas escolas temos …, nós aqui pelo menos estamos a dar conta disso, e 

curiosamente quanto mais se faz nesta área, portanto, também assumir, porque há 

aqui um ganho que é preciso ter, porque o tal professor - músico ou o músico - 

professor que às vezes há …, quer dizer, não é fácil explicar ao músico que enquanto 

está a exercer é professor e tem que exercer as funções de professor até ao fim. 

Portanto antevês aí… 

Há aqui muito trabalho que nós temos dentro de portas, naturalmente. 

Então antevê-se aí, na altura em que o conservatório de música do Porto faz 90 anos, 

uma refundação? 

Eu acho que nós estamos… 

E os professores estão também com essa vontade ou ainda estão muito… 

Não, eu acho que tem havido boas reacções, quer dizer, tem havido evoluções nesse 

sentido. Agora, diga-se que o ano passado, nós tivemos o Conselho Pedagógico que 

reuniu todas as semanas. Portanto, nós estamos a fazer de uma forma intensiva aquilo 

que devia ter sido feito ao longo dos anos e não foi, também não me perguntem 

porquê, também não vou responder porquê. Agora, uma escola que tinha os testes de 
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admissão, porque nós este ano tivemos seiscentos e vinte alunos a concorrer, a fazer 

testes de admissão e quer dizer, e depois passamos as férias a responder a 

reclamações dos testes porque não havia nada escrito, os professores iam para ali e 

faziam uma lista: admitido, 1º, 2º, 3º, 4º, excluído e não admitido, então? E o que é 

que vamos dizer aos pais? Não foi admitido, e o que é que se pode fazer para 

concorrer para o ano? Em que é que falhou? Há aqui uma data de …., e são coisas que 

dão trabalho, mas é nisso que nós estamos empenhados neste momento. O Conselho 

Pedagógico e o projecto educativo têm que ser o nosso centro, digamos assim, e a tal 

identidade é daí que vem. Se nós fizermos as coisas bem feitas e se fizermos aquilo 

que defendemos e se cumprirmos os nossos princípios e os nossos valores, portanto, 

identidade depois é algo que se [que resulta disso tudo] que resulta disso tudo, é o 

conjunto, é o somatório disso tudo. Agora, não vamos estar à espera que caia do céu 

alguma autonomia, ou que nos atirem isto ou aquilo, quer dizer, há muito trabalho 

dentro portas que eu acho que é a nós que compete fazer. E depois então vamos, até 

para termos a legitimidade de com certeza continuar a exigir, porque é um direito que 

nos assiste, que também seja feita alguma coisa em termos do subsistema, para então 

depois soltarmos algumas amarras: ‘Sim senhor, o normal é isto, agora vamos lá 

negociar e nós nesta área queremos contratar professores, vamos cá desvincular aqui 

do estatuto’. 

Obrigado e continuação de um bom trabalho. 
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António Wagner Dinis 

No vosso projecto educativo, quanto à missão do conservatório, vocês dizem que a 

escola de música do conservatório nacional tem “como objectivo principal 

desenvolvimento de aptidões e talentos musicais e artísticos dos alunos de forma a 

tornar possível, mais tarde e em tempo útil, uma opção por via profissionalizante”. O 

que é que isto significa? 

Significa que toda a estrutura pedagógica deve ser orientada a levar o aluno a tomar 

uma opção consciente de via profissional ou não. Ou seja, a estrutura pedagógica e 

aquilo que se exige aos alunos, tem que ser: 1º, bem doseada para conseguir 

ultrapassar os “Cabos Bojadores” que há no ensino da música que é entre os 13, 14 

anos 12, 13, 14 anos a grande quantidade de desistências. Tem de ser, portanto, um 

nível de carga horária reunida de incentivo aos miúdos de maneira a conseguirem 

ultrapassar isso e temos mais gente a chegar ao fim e depois realmente insistir num 

leque de disciplinas e na qualidade do seu ensino para que eles possam, depois, se 

quiserem, tornarem-se em bons profissionais. Ou seja, ou como acontece neste 

momento, saírem já da escola para a vida profissional, ou entrarem com sucesso numa 

escola superior. 

Mas e essa entrada, quer na vida profissional quer na vida, quer no ensino superior, 

há aqui um elemento que é este, no outro texto refere-se que esta não é uma escola 

profissional, para formar profissionais, no sentido de que há uma tendência maior 

para formação de um nível superior. Não há aqui alguma contradição? 

Não, aqui é que temos de decidir o que é que nós… qual é o significado profissional. O 

significado profissional a nível do ministério de educação tem uma certa conotação.  

Que é? 

Que são as escolas profissionais com um curriculum específico. Para nós, nós ligamos 

àquilo que o nosso fundador disse quando fundou o conservatório. Ele queria formar 

profissionais, ou seja, músicos, cantores, actores de teatro para preencher as vagas 

dos nossos teatros nacionais. Ou seja, a nossa visão embora sendo uma escola 

secundária, e sabendo que não é obrigatório da nossa parte formar profissionais como 

aqueles considerados pelo ministério da educação, de qualquer maneira, nós achamos 

que somos escolas para… cujo nosso objectivo final é realmente a formação também 

de profissionais. Se os conseguimos mais cedo, que o temos conseguido, em 

determinadas áreas, muito bem, senão pelo menos dar-lhes a formação para que eles 

possam prosseguir os seus estudos para atingir essa, como se gosta muito hoje em dia 

de dizer, a excelência na sua vida, depois na sua profissão. 

E esse mercado de trabalho existe para este.. 
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Em Lisboa existe, em Lisboa existe. Existe porque há muita gente e de resto a maior 

parte dos coralistas da Gulbenkian, do São Carlos são ou foram nossos alunos. Muitos 

deles sem terem terminado o curso. Quer dizer, não necessitaram, como sabes, na 

vida …. neste tipo de profissão, uma pessoa por ter uma licenciatura ou doutoramento 

não garante o exercício da sua profissão.  

Portanto é muito mais ligado… 

Uma pessoa não pode ter, um cantor não pode ter um doutoramento, chegar ao são 

Carlos e agora com o doutoramento você tem me dar um papel. Portanto é sempre, há 

sempre aquele sistema de audição ou de concurso que leva, a obter determinada 

profissão. Por isso é que muitos dos nossos alunos já chegam, não necessitam da 

obtenção de um diploma final para fazerem esse concurso. 

Têm competências para… 

 Quer dizer, já lhes damos competências para eles cederem a um lugar profissional. 

Claro, se me fores falar em Coimbra em Braga ou em Aveiro se isso é possível talvez 

seja mais difícil, porque não há estes agrupamentos profissionais que se alimentam 

destas pessoas. Ou há uma banda só, e aqui temos três bandas militares, não é? 

Portanto as três bandas militares absorvem muitos dos nossos alunos só que muitos 

deles, não chegaram a…, ou aliás, entram para as bandas sem concluírem o curso 

secundário. Depois lá no meio, lá vão concluindo o curso.  

Significa pelo que estás a dizer, que por um lado há aqui também uma necessidade, 

uma articulação grande entre as politicas da educação e da cultura? É isso? No 

sentido de desenvolvimento…] 

Mas isso há sempre, porque vamos lá ver, quem é o maior empregador nível artístico, 

musical? É o ministério da cultura, com as orquestras regionais, as orquestras 

nacionais alguns do coro de são Carlos, por exemplo, e outras instituições. Portanto é 

muito importante uma coordenação das políticas do ministério da cultura e do 

ministério da educação que raramente houve. Que eu saiba houve duas comissões não 

é? que funcionaram cujo o trabalho que uma delas veio-se a saber, veio-se a conhecer, 

tornado público, na segunda não se chegou a tornar público mas para efeitos 

concretos não chegaram a resolver nada. 

Então é por isso que dessa tentativa de inserção no mercado de trabalho que há uma 

componente de desenvolvimento de actividades culturais no conservatório? É esse o 

lado também de ajudar a preparar os estudantes. 

Claro, porque nós também, sendo uma escola com estas características, uma escola de 

performance, isso faz parte do nosso plano pedagógico e é um objectivo, visto ser uma 

escola, pensando nós, de artes performativas temos de dar possibilidades aos alunos 
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durante o seu percurso escolar, de aproximá-los cada vez mais da vida real. Porque 

verificamos se eles também estão debaixo de uma obrigação de se apresentarem x 

vezes em público, extra as suas audições locais, trabalham muito mais e desenvolvem 

muito mais trabalho. Pode-se assim de uma maneira mais simples, digamos assim, 

separar o trigo do joio. Vemos realmente aqueles alunos que têm mesmo queda para a 

vida profissional e vemos os outros que pronto não tendo queda se podem vir a ser 

bons amadores.  

E é então por causa disso que existe um conjunto de orquestras que vocês têm aqui 

em funcionamento. Desde a orquestra juvenil até a orquestra do conservatório? 

Sim sim! Para nós não é concebível um conservatório sem estas características, como 

são os nossos , sem terem uma orquestra, quer dizer… 

Mas nem toda a gente participa ou participa? Como é que fazem essa…  

Não, são obrigatório,. A frequência da orquestra é obrigatória.  Consoante os graus vão 

para a respectiva orquestra, e depois alem disso são aconselhados a frequentar 

também música de câmara  

E tem reportórios próprios? 

Tem, tem reportórios próprios. Tem que que ser reportórios a altura da capacidade 

dos que têm de tocar não é? 

E como é que isso se integra… 

Digo-te uma coisa nota-se, mas é uma diferença abissal o reportório que se vai 

exigindo ano a ano é sempre de uma qualidade superior ou de uma dificuldade 

superior à que do ano anterior, o que nos demonstra que os alunos vão chegando a 

esses patamares orquestrais com melhor formação do que tinham antes. 

E há selecção para entrar nessas orquestras ou qualquer… 

Há selecção, que dizer, todos têm que ir a um teste de admissão … 

Para se situar em que grau em que eles estão 

Para se situar em que grau em que naipe, para chefes de naipe, etc. Para as orquestras 

de sopro, com têm muitos alunos, inclusivamente há alunos que através  dessa 

selecção são dispensados de representar a orquestra de sopros desse ano. Para a de 

cordas nunca tivemos essa sorte porque ainda não temos alunos de cordas em número 

suficiente para dispensar alunos. 
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E como é que isso se articula com as estruturas curriculares que vocês também no 

projecto educativo dizem que estão desfasadas das necessidades formativas, dos 

estudantes. Como é que isso tudo se articula, ou como é que vocês têm articulado…  

 Não estou a perceber… 

Uma das coisas que vocês dizem no vosso projecto educativo é que as estruturas 

curriculares encontram-se em geral desfasadas das necessidades formativas dos 

alunos. E por aquilo que me estas a dizer há aqui um conjunto de actividades para 

alem das questões formativas há uma incidência forte sob o ponto de vista cultural e 

da actividade de orquestras e dos grupos de câmara, como é que isso se articula com 

o currículo ou não. Como é que se gere?  

Mas a orquestra é currículo, faz parte do currículo. É uma disciplina curricular como 

outra classe conjunto obrigatória. 

Então e o que é que o que é que vocês queriam dizer que as estruturas curriculares 

estão desajustadas. Isto é por causa de quê? 

Olha, vais ter de perguntar isso aos professores que fizeram o projecto educativo. Eu 

penso que era alguns anos a não existência destas disciplinas levava a que houvesse 

esses desajustamentos não é? O conservatório esteve sem orquestra durante 30 anos. 

Mas há alguns desajustamentos em relação aos aspectos gerais do currículo para 

desenvolver esse trabalho ou vocês têm conseguido digamos gerir de uma forma 

autónoma… 

Nós temos conseguido gerir. Porque vejamos uma coisa, cada disciplina em si tem uma 

coisa uma certa autonomia em termos pedagógicos. E é por nós incentivada a fazer 

uma pesquisa quer dizer, a renovar-se a tentar inovar para que não só essa disciplina 

possa aproveitar como o resto da escola.  

E isso implica aqui… 

É o caso das orquestras, por exemplo, nos começámos com a orquestra tradicional, a 

orquestra dos alunos do que já tocavam, digamos do quinto ao oitavo grau. Depois viu-

se a necessidade de criar as orquestrar todas para trás, portanto temos orquestra 

desde miúdos com 8 anos de idade, e depois levou-nos a embarcar no projecto dos 

pólos, isto foi tudo um pouco… verificámos temos poucos violinos, temos poucos 

violoncelos, há ideia realmente de aproximar também o conservatório de outras zonas 

que não são estas zonas centrais. Mas então vamos aí formar pessoas para, 

exactamente, as zonas pedagógicas onde nós temos menos alunos.  

Que eram as cordas… 
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Insistimos nos violinos e violoncelos. Neste momento já estamos a insistir violinos, 

violas e violoncelos.  

Nesses dois pólos que são Amadora… 

Amadora, Loures e Sacavém. E agora passamos para este salto com esta com o sistema 

infantil das orquestras juvenis e infantis da Venezuela por uma questão de também 

verificamos não só o aspecto eminentemente social que o projecto tem, como 

também mesmo a nível estritamente musical, testarmos da rapidez ou não rapidez de 

um método ou do outro.  

E isso é o que em concreto. Podes ser mais explícito. O que é isso das orquestra 

infantis da Venezuela? 

É aquela que nós estamos a fazer agora, noutra escola, na amadora em que os alunos 

têm basicamente trabalho de orquestra. O sistema de aprendizagem musical, portanto 

da leitura da gramática musical, saber o sol o dó o ré de onde se põe na linha, vem em 

consequência daquilo que ele trabalha já com o instrumento. Portanto utilizando um 

princípio muito simples que é um princípio da aprendizagem de uma língua. Na língua 

tu aprendes com os pais, ouvindo. Portanto o princípio é, aqui tu aprendes a música 

tocando.  

E são crianças de bairros complicados? 

São crianças de bairros complicados e não só. Está aberto a toda a gente mas temos 

por exemplo uma grande percentagem de miúdos cabo verdianos … 

E até que idade? 

Admitimos miúdos do quarto ao sétimo ano. E é engraçado que esses miúdos cabo-

verdianos já apareceram uns com tradição de violino. Porque o violino é muito popular 

em cabo verde não é? Então apareceu lá um miúdo cujo o avô é violinista e não sei que 

e portanto quis também frequentar.  

Portanto pelas suas palavras está a ser um trabalho com resultados positivos? 

Está, está! Para mim imensamente… eu fiquei, digo-te fiquei espantado eu não estava 

a espera de ver os miúdos a tocarem assim, como te digo, vamos lá não exagerar, eu 

não vou exagerar. É fazer cordas soltas, portanto, não há à priori o problema se os 

instrumentos estão afinados, aquilo toca afinado. Mas os resultados são muito 

positivos em termos de aceitação por parte dos miúdos, em termos de rapidez na 

formação de qualquer conjunto e de aprendizagem do próprio instrumento.  

E em termos da própria comunidade onde isso se desenvolve? 
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Isso ainda é muito cedo. Em princípio o feedback que nós temos é eles estão a chamar 

os amigos todos para a orquestra, porque acham engraçado. E este também é um 

método que aposta muito como eu te digo, no conservatório apostamos muito nas 

performances e este método é um método que aposta também muito na 

apresentação pública. Portanto pegar nos miúdos … nós vamos ter que fazer concertos 

na Páscoa, vamos fazer concertos por aí. A própria formação para o espectáculo é 

muito importante. E o espectáculo não só para a comunidade onde se inserem, como 

também para outros sítios, para uma sala verdadeira… Quer dizer, quando eu digo 

uma sala verdadeira é por exemplo ir à Gulbenkian, ir ao São Luís, já está reservado um 

concerto deles no São Luís. Isso para que eles se habituem aos teatros mesmo. Eles 

apostam muito nisso.  

Isso é feito com os professores do conservatório? 

Este por acaso não. É feito tudo com professores fora do conservatório. Como é tudo 

pago pelo ICOP nós no fim de contas somos os orientadores pedagógicos, digamos 

assim. As fontes de financiamento são todas fora do ministério da educação. Já há 

outro projecto idêntico que está a funcionar em Vialonga, como aquilo é uma zona 

TEIP, eles conseguiram outras formas de financiamento. É tudo pago pelo ministério.  

E portanto são os professores daqui do conservatório também ou são outros?  

Não é tudo também só com outros professores, que já eram professores nessa escola 

em Vialonga. O conservatório não teve ninguém neste projecto.  

E aí o papel do conservatório é um papel de … 

Orientador pedagógico  

Orientador pedagógico e artístico digamos…. 

Sim! Sim! sim… 

Eu pergunto isto porque uma das coisas que se fala, e também está expresso no 

projecto educativo, é que há aqui um conjunto de problemas relacionados com o 

corpo docente no que diz respeito à carreira, no que diz respeito à própria concepção 

do que é o professor neste tipo de escolas. Como é que tu vês isso? 

Eu vejo que é um problema que tem de ser solucionado. Tem de ter uma solução 

rápida, porque não está certo que pessoas que façam o mesmo trabalho que outros, é 

um princípio base não é, esteja a receber muito menos que os outros. Ou que pelo 

menos não terem a hipótese de ano a ano irem progredindo na carreira e receberem 

um pouco mais. Nós temos aqui professores que têm à sua responsabilidade, cadeiras 

importantíssimas, que estão há dez anos como professores contratados de enorme 

responsabilidade na apresentação pública e de imagem para a escola, de imagem 
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pública da escola, que ganham uma miséria, quer dizer … Se o ministério nos faz isso 

para caracterizar a nossa especificidade, portanto, nos somos músicos recebemos 

menos não sei, agora se no outro ensino há essa possibilidade de progressão na 

carreira, porque é que nós temos funcionado desde o 310 por… estamos em jejum 

durante 10 anos ou 11 anos e depois entra tudo para o quadro, depois estamos em 

jejum outra vez… porque é que não se estabelece uma carreira normal de evolução 

para este tipo de ensino também? 

Essa carreira tem algumas particularidades? Porque uma das coisas que vocês que 

aqui a escola também refere, é a necessidade de atender algumas particularidades 

deste tipo de profissionais. 

A particularidade da escola é: tens de fazer uma opção. Há países que já o fizeram, por 

exemplo, a Espanha já o fez, o que é que, qual é o perfil do professor do 

conservatório? Queres uma pessoa que tem uma formação superior mas não fez 

carreira. Isso é muito mais fácil gerir a escola. Porque a pessoa como não tem carreira 

ou não pode ter carreira como é o caso de Espanha, a pessoa é só professora de 

conservatório, está aquelas horitas e não sei que… ou que um pouco a opinião de 

grande parte dos professores é que se permita o que nos interesse é também toda 

essa parte de transmissão do conhecimento que advém de tu fazeres uma carreira. 

Nesse caso tu tens que contemplar determinados aspectos específicos, ou seja, tem 

que ser muito mais flexível a reposição de aulas ou um sistema de reposição de aulas, 

e esse é um dos aspectos que vem contemplado e que não é bem contemplado no 

resto da carreira. No resto da carreira tinhas até ao 185, para todos os professores do 

ensino que permitia para trabalhos, para seminários, para formação utilizar o 185 

passou neste momento a ser exclusivamente de utilização durante o período de ferias 

e para formação e mais nada.  

Portanto, tu advogas a necessidade de então haver na carreira de docente… 

Tens de optar, quer dizer, tem de se fazer uma opção, o que é que se quer  

E o que é que… 

Para nós, eu quero o sistema, nesse caso, como está agora. Uma possibilidade e 

flexibilização da possibilidade de reposição das aulas. Os alunos não perdem com isso, 

eu permito aos professores maior flexibilidade de fazerem a sua carreira  

De desenvolverem a sua carreira artística 

Exacto 

Então e é também por causa disso que vocês têm uma bolsa de horas no modo como 

organizaram a gestão do curriculum? 
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Exactamente! Quer dizer, nos não temos obrigatoriedade de fazermos tantas horas 

não lectivas dos professores estarem x horas… eles podem optar por isso, se optarem 

por isso muito bem, o que geralmente não optam, portanto têm até ao fim do ano de 

completar 69 horas de trabalho não lectivo. 

E isso levantou alguns problemas parte da administração ou… não levantaram… 

Não, por parte do ministério não houve problemas nenhuns, por acaso foi engraçado, 

um ou outro professor ainda tentou ter no seu horário semanal, essas horas, mas 

depois isso não pegou, portanto eles têm… porque há sempre muita coisa onde ocupar 

essas 69 horas. E sendo assim é mais fácil porque por exemplo em períodos de 

exames, períodos de testes, eles poderão dar um maior acompanhamento e gasta-las 

com maior… 

E dentro desses professores há, digamos, um tipo de professores que são os 

professores acompanhadores que também têm estado sempre numa situação de 

grande ambiguidade, ou não? 

Não, ambiguidade porquê? 

Sob o ponto de vista da clarificação do seu papel … do ponto de vista formal, não 

tanto internamente…  

Eles são considerados para todos os efeitos como cá, como professores em igualdade 

de circunstâncias como os outros não é? Porque partimos do princípio que o trabalho 

deles é um trabalho não só de acompanhador mas mais aquilo que nós costumamos 

falar de correptidor, ou seja, o professor que não de limita a estudar, digamos, em 

princípio seria assim não é, não se limita a estudar a sua caricatura e está ali, quer 

dizer, estuda a sua caricatura mas sobre a partitura e com quem está a trabalhar imite 

opiniões, esperemos nós avalizadas sobre aquilo que estão a fazer, portanto, 

ultrapassa um pouco aquela ideia que nós temos do trabalho de um acompanhador, 

será por assim dizer, um acompanhador correpetidor. Nesse sentido achamos que eles 

devem de estar numa situação contratual idêntica à dos outros professores. Até 

porque mesmo em termos…, nós até já começámos a fazer isso, em termos de 

distribuição de horários eles têm… antigamente o o acompanhador não tinha sala, ou 

estava no corredor, entrava para a sala. Agora tem um x período de horas durante a 

semana onde os alunos vão lá trabalhar com eles e isso tudo, portanto… marcando 

bem essa ideia que eles são um pouco mais do que acompanhadores… 

É um professor que trabalha música com diferentes… 

Exacto 

E como é que isso tudo se articula tendo em conta os diferentes regimes de 

frequência, isto é, quanto eu sei… 
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Mas eu estou no regime que eu … o integrado … 

Sim e o articulado etc. … é esse tipo de actividade…  

Mas eu não vejo complicação nenhuma porque nós temos, já sabes que já temos 

integrado também no 5.º ano, começámos com uma turma de 7 alunos, 7 ou 8 alunos. 

Como nós não fazemos diferença só a nível…, só a partir do complementar é que há 

uma diferença, até ao 6ª grau, não há diferença, as disciplinas musicais são as mesmas, 

a gestão é a mesma. 

Mas não há dificuldades de articulação com outras escolas, no caso do articulado ou 

… é que se tem levantado tanta celeuma em relação ao … 

Não tem aumentado o articulado tem aumentado. O integrado é que não tem 

aumentado como aquilo que nós necessitámos porque há várias razões. Pode haver 

porque muitos dos pais não querem por cá as crianças porque as crianças já estão 

noutro sítio e estão muito bem não é? Isso é talvez a principal razão, eles não querem 

por cá as crianças no integrado. Agora nos outros eles têm que… nós como qualquer 

escola temos que estabelecer os horários já dependemos muito das outras escolas, 

sabes que nós marcamos praticamente a formação de turmas só à volta, a partir do dia 

18 ou 19 de Setembro esperando nós que todos os alunos, quer supletivo, quer 

articulado, tragam os horários das suas respectivas escolas, para nós poder-mos 

integrar e poder-mos nós fazer o nosso horário. A partir desse momento escolhe. 

Pode, pode quem não pode vai-se embora, quer dizer … Não há grande possibilidade 

de se alterar essa situação e mesmo assim temos 900 alunos.  

Nos vários… nesses diferentes modos… 

Sim! Sim! O supletivo continua a ser sem duvida o preferido, mas vimos um aumento 

significativo do articulado sobretudo e do integrado pronto, o integrado é consoante 

as turmas que têm… , nós por exemplo não podemos … a nossa oferta no integrado 

também tem de ser um bocadinho limitada devido ao edifício não é?  

Não há condições. Também precisa de algumas condições particulares… 

Não e ter salas, nós começamos com o 5º ano não é, para o ano já vamos ter que ter 

6º, etc. Portanto a nossa ideia é agora a partir deste dos miúdos do 5º ano ir 

construindo e atingir o 10º ano, que já há. E pronto, fazer isso. 

Uma outra coisa que tem haver com isto diz respeito, e falaste nisso à bocadinho, a 

propósito do 310, com uma integração forçada no sistema educativo a partir do 310 

e que de uma maneira geral as escolas o ensino da música público, o ensino da 

música e particular Lisboa tem contestado muito essa ideia. Mas por aquilo que me 

estas a dizer, há aqui um campo de autonomia apesar de tudo bastante grande para 

poder desenvolver os projectos, ou não? 
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Não estou a perceber, desculpa, não percebi… 

Há aqui uma crítica forte que se faz ao 310 de se crer que seja igual… forçadamente é 

a palavra… foi forçada integrar-se no dito sistema educativo, não é? De qualquer 

maneira apesar dessa critica, há aqui um conjunto de actividades que se tem 

desenvolvido, vários tipos de actividades, e que denotam uma autonomia no 

desenvolvimento do trabalho. 

Sim! Sim! Eu acho que o 310 em certos aspectos não é tão limitativo como possa 

parecer não é? O 310, primeiro faltou-lhe regulamentação em determinados aspectos 

que ia desenvolver. Vejamos que nós até em relação ao 310 estamos a cumprir uma 

coisa que estava no 310 que nunca foi feito que são os pólos pedagógicos. Está lá 

escrito.  

Exacto 

Há coisas que nós pegamos. Agora o que para nós é importante é respeitar algumas 

características especificas do ensino, que é…  

Como por exemplo? 

O ensino é individual. A partir de certa idade não pode deixar de ser individual, e 

quanto mais cedo melhor.  

E esse quanto mais cedo melhor é … 

A partir dos 6 anos. 

E isso por causa de quê? 

Porque vários trabalhos científicos têm-no demonstrado. Dizem os indivíduos e os 

pedagogos que é a altura melhor para a criança começar a desenvolver as suas 

capacidades musicais e essas capacidades musicais cumprirem a função importante de 

ajudá-las a desenvolverem o seu carácter e o seu aspecto formativo.  

Também aí vocês têm desenvolvido trabalho? 

Temos, pois nós temos as iniciações só que isso agora com o novo regime pelos textos 

que eu tenho vindo a ler voltam outra vez a não ser considerado o primeiro ciclo como 

intervenção na área do ensino vocacional.   

Porquê? Porque é que tu achas que isso acontece? 

Porque eles…  

Eles quem, o ministério, os técnicos? 
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 Porque é muito fácil, porque se eles lançando o programa de enriquecimento 

curricular sai-lhe mais barato se puserem até a esses anos tudo a fazer música pelo 

enriquecimento curricular do que estarem a fazer numa escola vocacional.  

Vejo aí alguma ironia em relação as actividades em enriquecimento curricular… 

No campo da música total, total acho que no campo da música a ideia foi muito boa, 

1º foi posta a funcionar sem se preparar todo o campo para a sua actuação, 

nomeadamente a nível de professores. Por exemplo houve zonas e o próprio 

ministério reconhece em Lisboa que foi um caos, portanto foi demasiado cedo o 

lançamento da actividade. Por outro lado, a actividade e o enriquecimento curricular, 

digamos assim, já no próprio programa que eu saiba do ensino primário estava lá a 

componente música, o problema é que nunca ninguém a punha a funcionar. Não sou 

contra, só que simplesmente quando tens que fazer, para a música não voltar a ser o 

que era as lições de canto coral, e obter o descrédito que tinha nos liceus, não sei se te 

lembras, não se era da tua geração, mas a minha geração tinha as aulas de canto coral 

que era uma coisa onde toda a gente ia rir para as aulas de canto coral, não é? Para 

não acontecer isso eu acho que tem que se talvez ter-se maior e excessivo cuidado na 

aplicação dessas politicas de desenvolvimento, através do enriquecimento curricular.  

Exacto, mas voltando aí aqui há… 

Agora o enriquecimento curricular talvez te diminua despesas se tu pões, sim senhora, 

consideras que o miúdo pode desde os seis anos ter um ensino vocacional. Ou seja, 

pode ter ido a aulas individuais, pode ter uma carga horária de 6 ou 7 horas semanais 

para desenvolver a sua formação.  

Começaram com esse trabalho em 97, 98, mais ou menos. Já têm uma experiência de 

cerca de 10 anos comesse trabalho com as iniciações. 

Não, não, 98? Não. Ah, sim, sim, talvez começamos antes, mas assim mais … foi 

depois… os pólos é que foi depois mais tarde  

Os pólos, exacto mais tarde… E uma das coisas que propõem em relação às 

transformações que se operam, que já iremos falar sobre isso, é oficialização 

destes… destes… porque isto não está oficializado. 

Pois não. 

Então e é possível funcionar? 

É possível se for em regime de curso livre. É como tem estado a funcionar as iniciações.  

Porque não há nada que… 
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Não, não há ensino oficial. Quer dizer, não há ensino oficial não está reconhecido mas 

os miúdos podem frequentar. Estamos especialmente autorizados para dar, nós 

conservatório de Lisboa para dar essa formação. Penso que o de Coimbra terá 

especialmente autorizado para isso. 

E o especialmente é autorizado pela direcção regional… 

Exacto. Pela Direcção Regional para podermos fazer isso,  

E recebem também apoios em relação a esse trabalho ou é…  

Os professores são professores do conservatório, logo financeiramente recebemos 

apoio porque é o Estado que contrata os professores, não é?  

Sim, mas as… 

Mas depois por exemplo, a nível da escola, é propriamente o Estado que paga aos 

professores. A nível dos pólos há depois uma intervenção das autarquias que apoia 

não nos professores, mas apoia em tudo o que é edifício, empregados, funcionamento. 

Tudo o que é parte funcional é a parte da autarquia que tem a responsabilidade. 

Agora uma outra coisa que aqui estamos a falar, digamos no âmbito de uma 

iniciação, mas há aqui um outro tipo de questões também relativamente próximas 

sobre o ponto de vista da sua integração, ou legalização ou oficialização digamos 

assim, que tem a ver com o curso de canto, e que pelo conservatório há um conjunto 

de trabalhos que já foram feitos no sentido de encontrar um outra maneira de 

desenvolver o trabalho no âmbito da formação dos cantores. Quais são os 

constrangimentos que existem nesse domínio? 

O eterno constrangimento que é a idade com que os alunos devem de começar a 

aprender canto não é? Toda a gente sabe que a criancinha pequenina, e nós temos 

feito…, estamos também, olha é um sector que temos estado a desenvolver. Agora 

temos aulas de canto para as criancinhas de 6, 7, 8, 9 anos. Até uma certa idade tu 

podes trabalhar, e deves trabalhar, a criança… a voz da criança pode ser trabalhada e 

pode-se trabalhar de forma em postar a voz, a… enfim a trabalhar a voz  

De várias maneiras sim. 

Mas quando nós falamos de curso de canto é o curso de canto já para adolescente, 

não é? Ora aí há que ter um especial cuidado que é o cuidado de não por lá gente com 

13, 14 anos em plena mudança de voz a ter o curso de canto. Logo os alunos têm que 

entrar com uma idade muito superior aquela que normalmente…, que corresponde ao 

respectivo grau. Portanto, isso nos vamos ter eternamente, o problema como encaixar 

o curso de canto  

Que basicamente corresponde a fase final do secundário digamos assim. 
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É o complementar. Em princípio eles deviam de ter idades semelhantes, mas não, tu 

tens aqui alunos… pessoas desde os 16, 17 que também tens, mas o foco essencial são 

pessoas dos 20, 20 e tal anos. 

E como é que o conservatório tem resolvido esse constrangimento? 

O conservatório tem resolvido tudo porque a maior parte das pessoas não têm… não 

tiram diploma. Ou seja, fazem as disciplinas que lhes interessam, geralmente concluem 

o curso de canto mas depois não acabam o diploma, porque para acabar o diploma 

eles têm que ter um curso básico de música. Portanto acontece isso. Agora o que é 

engraçado e o que é engraçado é que não acabando o curso eles demonstram 

capacidades para ir para o ensino superior ou para a vida profissional, e ainda se está a 

exigir um curso básico que a… como é que se diz… que a prática prova que não é 

necessário para eles, percebes? O que é que nós defendemos? Nós defendemos que o 

curso e agora no, ultimamente que tivemos um curso de canto, os professores de 

canto estiveram reunidos, nós defendemos quase … aquilo quase em regime quase de 

curso intensivo. Com disciplinas próprias para o curso, ou seja, a formação musical, 

não é a formação musical dos que eles têm. Eles têm 3 ou 4 anos de formação musical 

mas especifica para aquele curso. A história da música é específica, analise técnica e 

composição é especifica para o curso. 

E isso já esta a ser implementado? 

Não! não está. Não está porque nós não temos autorização para fazer isso. Nós 

estamos a fazer o curso como ele é. Ou seja, deves ter um ou dois alunos de canto que 

saem por ano com o diploma final do curso. 

Pronto, isso levanta-me aí duas questões. Uma primeira questão é a conclusão da 

formação a nível secundário, digamos, da formação completa dos cursos que 

levantou uma grande celeuma no Relatório … 

Exacto, que era a questão do creditar. Que eles não conseguem creditar e o que nós, o 

que nós contrapomos é que não é necessário essa creditação, deve ser feita pelos 

locais de acesso, ou seja, pela vida profissional ou pelo ensino superior. Se eles entram 

para a vida profissional, se entram para o ensino superior, independentemente de 

terem um diploma, já estão creditados. Pelo simples facto de eles terem entrado ou 

perseguido o seu trabalho já diz que o ensino que foi feito foi um ensino de qualidade. 

É o que nós argumentamos. Segunda coisa que argumentamos, o problema de não ter 

diploma, é um pouco do próprio ministério, porque o ministério não exige, como no 

resto do ensino secundário, que eu tenha as determinadas disciplinas que contam para 

o acesso ao ensino superior.  

Não há nenhuma articulação. 
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Não há nenhuma, nenhuma. Tu mesmo podes não frequentar nenhum conservatório, 

chegas a uma escola superior e tens direito a fazer um… 

Mas isso não é um pouco paradoxal, eu fazer um curso superior de música sem ter 

completado o curso? 

É paradoxal, mas toda a música é um bocadinho paradoxal, vamos lá ver, porque, no 

fim de contas vamos lá ver, isto é um pouco … para entrar na profissão…  

Não é preciso tanto o diploma…  

Só é preciso o diploma se for para ensinar ou se for para as ciências sociais ou para as 

ciências musicais… o simples facto de pedires um diploma para as disciplina é um 

bocadinho… estás a constrangir todo o próprio sistema. Não quer dizer que seja 

impossível, não é impossível, tem é que se pensar de uma forma qualquer em que isso 

seja também apetecível para o aluno, o aluno por exemplo, nomeadamente um aluno 

de canto que é digamos um aluno normal que entra com 18, 19 anos 20 digamos 

assim, o que é que lhes interessa? O mais rapidamente possível prosseguir os seus 

estudos superiores ou fazer qualquer coisa com a sua voz. Não é um aluno que apriori 

esteja muito interessado em ficar cá mais 2, 3 ou 4 anos a fazer analises e técnicas, etc, 

etc,  

Até porque depois algumas disciplinas vão repetir-se no curso superior. 

Evidente. 

Mas uma das coisas que vocês referem também no vosso projecto educativo tem a 

ver com, com este precisamente com este lado da falta de articulação entre o ensino 

especializado e o nível superior. 

Sim, mas isso é total. 

E a pergunta que eu te faço é: como é que tu vês essa articulação? Por um lado, e por 

outro lado se a não articulação não é um descrédito também para a formação que se 

dá no ensino secundário de música. Neste caso nos conservatórios? Isto é, tu tens 

um sistema que permite que eu aceda ao ensino superior sem ter uma formação 

secundária tal como outro tipo de cursos… 

Mas tu a nível do ensino da música devias rever um pouco, devias para o ensino 

complementar, chamar já algumas características do ensino superior. Ou seja, devias 

permitir que, não sei, eu estou a falar assim um bocadinho assim no ar, mas o sistema 

de creditação, portanto, fazeres por créditos, e quando atingires x créditos tens direito 

ao diploma, acho que funcionaria para o nosso ensino complementar, seria talvez a 

forma mais justa de resolveres esse problema.  
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Pois, porque quando à bocadinho eu disse que era um pouco paradoxal, isto é, eu 

não preciso de ter um curso complementar de música para aceder ao ensino superior 

e portanto posso fazer aqui meia dúzia de anos, menos de meia dúzia de anos e 

poder ter um curso superior, e esse é um sistema, é um sistema que não está a 

funcionar bem. 

No está a funcionar bem, mas agora vê também uma coisa, quer dizer, o ensino da 

música tem que também se valer por si, ou seja, a qualidade do ensino ministrado é 

que leva a pessoa a procurar esse ensino para prosseguir a sua formação não é? Não é 

por um decreto dizer que é obrigado a pessoa ter um diploma que a pessoa vai ter 

que… Quer dizer, poderá que sim, mas quer dizer, isso não é sinónimo que vão 

aumentar a qualidade.  

Então isso significa que não concordas com os argumentos que têm existido acerca 

do grande nível de reprovações que existe neste… 

Porque não são reprovações, não são reprovações no sentido que eles querem mudar 

a ideia de reprovação, se eu apenas por um dado que é a existência de um diploma 

passar, um diploma de estudos secundários musicais passado, é esse apenas o critério 

de reprovação, porque para mim reprovação é sinónimo de má formação. Uma pessoa 

se reprova teve uma má formação. E não é um facto, a pessoa pura e simplesmente 

não teve apetência por fazer o diploma, porque para ele não é necessário, porque se 

fosse uma escola terminal, já diria, alto lá, o que é que se passa? Nós sendo uma escola 

secundária é lógico, qual é a ideia do aluno? É eu percorrer este caminho o mais 

depressa possível para entrar para um ensino superior, que é aí que eu tenho o meu 

diploma. Para mim não acho que… acho que, primeiro, definitivamente, não é pela não 

atribuição de diplomas que eu posso jogar na qualidade ou não qualidade de uma 

escola de ensino secundário. Não é, não é por aí, temos que ir por outro lado, e há 

muitas maneiras de poderes fazer a análise disso não é? Segundo, perguntas-me: 

achas indispensável que a pessoa seja creditada a nível do ensino secundário? Eu digo, 

pronto, podemos fazer uma concessão em relação ao resto do ensino secundário que 

tem que ter o seu diploma. Pois, agora temos de pensar em que termos é que esse 

diploma é mais apetecível.  

Portanto, isso significa que este tipo de escolas tem características de facto 

diferentes do outro tipo de escolas? 

 

Mas têm, mas têm. 

Mesmo até a esse nível? 
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O problema é que eu tenho, talvez nós nalguns aspectos, não sei … mas que são 

difíceis… é… temos aspectos sem dúvida e cada vez mais e… temos realmente 

características diferentes.  

Por exemplo, uma ou duas que te ressaltem assim mais pertinentes, esta já foi 

referida… 

As escolas poderem ser utilizadas não só pela idade dos alunos como pelas suas 

características, como centros de aquisição de conhecimentos para prosseguimento de 

estudos. Ou seja, eu vou para o conservatório em Lisboa porque vou… posso no 

conservatório estudar um instrumento, estudar as análises e técnicas que isso 

permite-me formação para fazer o exame de admissão à escola superior. Não vou lá 

para, eu vou para a escola para ter um diploma de ensino secundário ou digamos de 

curso profissional e isso num curso profissional é a mesma coisa, e eu depois ali já 

tenho um emprego. Não é… não funciona assim. 

Aquilo que posso depreender pelas tuas palavras tu propões e dentro das discussões 

que têm havido aqui no conservatório… 

Mas eu não tenho… quer dizer, eu não sei como reformular agora, a única coisa que eu 

sei é até agora um diploma de ensino secundário não foi indispensável para a 

progressivamente dos estudos ou a vida profissional. 2º: não é o critério da atribuição 

de diplomas que me caracteriza uma escola, ou do sucesso ou insucesso de uma 

escola.  

Haja qualificação que se consegue obter é isso? Pode-se traduzir ou não num 

diploma? 

A única maneira que tu tens de provar se uma escola funciona ou não funciona bem é 

ver as saídas. Portanto, o pós escola secundária. Quanta gente foi para a via 

profissional, quanta gente é que vai para o ensino superior, independentemente de 

terem o diploma ou não.  

E aí o conservatório tem tido… 

Aí o conservatório nós temos, temos desde dois mil e tal…, foi 2005 que fizemos isso, 

mandámos não sei se duzentos e tal ou trezentos e tal alunos para o superior e um 

número idêntico para a vida profissional. Mandamos cerca de 20, 20 e tal alunos por 

ano, portanto, 40 alunos ao total, saem da escola e ou vão para o ensino superior ou 

vão para a vida profissional. 

Portanto, isso são elementos… 

Isso é que eu posso julgar a escola se tem sucesso ou não tem sucesso. Faz o mesmo 

estudo aos outros conservatórios todos, podes ir fazer o estudo aos conservatórios lá 
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no estrangeiro e ver como é que é a coisa, e depois faz a comparação. Não é através da 

atribuição de diplomas. Se tu fores a atribuição de diploma tu tens que os 

conservatório… forma quê? Dois ou três alunos por ano… se tanto não? 

Portanto, ou seja, aí também há essa pressão digamos da uniformização … 

Exacto, pois o problema é esse.  

E portanto aqui teria de ser pensado de… 

Porque é que a comissão que está a fazer a refundação do ensino artístico começa 

com dois pontos básicos, que é, é preciso desfazer os mitos do ensino individual e da 

precocidade. Porque são exactamente dois aspectos que te caracterizam a 

especificidade deste tipo de ensino.  

Vocês foram muito críticos em relação a esse … 

Exactamente! Porque isso são exactamente os dois aspectos que permitem tu tirares 

as características individuais deste tipo de ensino. Sabendo nós que, quer dizer, nós 

pela prática e por diversos estudos, também não é verdade, quer dizer, o ensino 

individual não sei que planeta eles foram talvez estudar o planeta em que língua ou 

uma coisa qualquer, não sei como é que chegaram a esse acordo. Porque nem Suzuki 

nem nada, dispensa meia hora nas primeiras fases e depois um pouco mais de ensino 

individual, não sei onde eles foram obter isso. 

Mas há pelo menos algum aspecto curioso que é… eles próprios e havendo até uma 

pessoa que pertence, que teve um cargo de responsabilidade na administração de 

dizer que há sob o ponto de vista legal as leis estão inadequadas, que há falta de 

acompanhamento por parte das estruturas administrativas deste tipo de escolas… 

Mas é que as leis estão desadequadas. Por exemplo voltamos ao curso de canto, aí a 

própria lei de base que esta desadequada. Com a lei de base que tens tu nunca… a 

única solução, não sei se é para isso que eles apontam, que tu tens para o curso de 

canto é faze-lo a nível superior. Deixar de haver nível secundário. 

E isso faz sentido ou não? 

Para mim não faz sentido porque estás a perder tempo. Podes começar mais cedo. 

Um outro elemento que vem no relatório e que vocês contestam na vossa resposta a 

esse estudo tem a ver com o custo elevado deste tipo de formação. E uma das… 

Isso é uma treta… 

Porquê? 
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Porque nós já fomos provar… o custo elevado são 40 e não sei quantos milhões de 

euros que eles gastam por ano com este tipo de ensino artístico. A indústria das artes, 

a industria das artes não, da música, rende por ano, e nós fizemos isso o nosso estudo 

muito por baixo cobre-te em 7 vezes o que o Estado despende com o ensino artístico, 

com o ensino da música. Portanto não me venham cá com histórias, então façam as 

contas… se são economistas então façam as contas. Não me venham dizer, sim senhor, 

pagam muito, pois pagam… e o que é recebem? É que toda esta gente julga que os 

conservatórios só formam músicos clássicos… é mentira. Todo o arranjador da música 

pimba teve mais cedo ou mais tarde ter passado por uma escola de música, teve. Não 

digo o conservatório mas pela escola não sei que de Monte Abraão. 

Ainda dentro deste, dos ditos custos elevados, tem a ver com uma referência que se 

faz em relação a capacidade de…, não diria completamente auto financiamento das 

actividades todas mas de capacidade de conseguir ter alguns proveitos financeiros. 

Uma das coisas que vocês dizem, ou chamam a atenção, que é preciso ter cuidado, 

porque é uma prática questionável enquanto acto cultural, porque depois pode 

reduzir os espaços a acção dos profissionais. Como é que isso tudo…como é que tu 

vês isto tudo, esta articulação.  

Eu acho que as escolas e nós … 

Vocês têm a Associação dos Amigos que também… 

Exactamente, e conseguimos ter por exemplo sempre que a Associação de Amigos 

consegue recolher sempre por ano cerca de digamos 20 mil, 30 mil euros.  

É um apoio mas é uma coisa relativamente pouca não? Em relação … 

A escola não pode viver só com isso. Mas digamos que sim, digamos que era 

conseguido. Ora isso depois vai também ... se esse tipo de apoio é a esse nível vai 

depois ter constrangimentos por parte das pessoas, dos mecenas não é? Há certas 

coisas que terão de ser mudadas para agradar aos mecenas para darem apoio. Por isso 

é que há o ensino público, há o ensino público. Para quê? Porque o seu financiamento 

impede um x de constrangimentos que teriam de surgir se isto fosse uma escola 

totalmente subsidiada por uma entidade privada. E há mais, e geralmente as 

actividades, as instituições de mecenato estão muito mais interessadas em financiar o 

ensino superior porque lhe dão saídas a pessoas em fase de saída de cursos e não sei 

que mais que lhes interessam as vezes até para apoiar e para contratar, do que o 

próprio nível secundário.  

Que é mais difícil para o ensino secundário receber esse apoio… 

É evidente. 
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Mas o que é que vocês queriam dizer com este facto de ser um acto questionável 

enquanto acto cultural, este lado do receber vários tipos de apoio no 

desenvolvimento deste tipo de trabalho… 

Eu acho que era mais no sentido, isso não se pode nunca substituir ao apoio 

permanente da parte do Estado. Para evitar várias coisas, não só estes 

constrangimentos que podem surgir, não é que nós sentimos com a associação de 

amigos, não acontece, porque são sempre apoios relativos… são muitos mas são… 

quer dizer, nunca é, por exemplo, alguém que te desse 100 mil ou 200 mil euros, 

podia, sim senhora, eu dou-lhe 200 mil euros mas agora o senhor tem que passar a 

fazer isto, isto e isto, se quer ter o dinheiro. Quem te dá mil euros e isso não te põe 

essas condições, e nós, estas associações recolhem apoios nesse nível 1000, 3000, 

4000, 5000, não mais que essas quantias de cada vez… 

Portanto, quer dizer que aí também a lei do mecenato que existe não funciona para 

este tipo de escola, e teria … 

Não, não, pois eu acho que deveria funcionar, de resto a lei do mecenato, várias 

pessoas me têm dito, as pessoas que têm contribuído connosco gostariam de ver 

revista a lei do mecenato. Porque não é só em relação às escolas, é em relação a tudo. 

Não é extremamente convidativa. 

Uma outra coisa que vocês referem que me parece também curioso tem a ver com o 

facto das propostas que fazem para o desenvolvimento da escola. Nomeadamente 

no que diz respeito à criação de cursos profissionais em várias áreas, desde lutherie 

até outro tipo de tipologias musicais, é isso que eu acho curioso, no domínio das 

ditas músicas de entretenimento. Isso é uma mudança substancial de pensar este 

tipo de escola? 

Não, isto no fim de contas é um bocadinho resposta… não, não é… porque cá estamos 

nós, é o problema eterno da definição do que é que é uma escola profissional, o que é 

que é um músico profissional. Ora nós, como te disse no início, nós também queremos 

formar profissionais. Talvez não acabados mas em via de se transformarem em 

profissionais. Por isso, vendo nós, também há muitos alunos que abandonam mais 

cedo… vendo nós que há muitos campos de actividade que podiam ter, não a nível 

superior mas a um nível intermédio maior capacidade de formação, ou melhor oferta 

para uma boa formação, resolvemos apoiar a criação também de cursos profissionais 

nessa área. 

Mas para além disso, o que me pareceu aqui curioso é a introdução, enfim, de outras 

áreas de actividades musicais, nomeadamente dos músicos de entretenimento e do 

arranjador e por isso é que eu dizia que isso era … 
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A maior parte dos nossos alunos, ou muitos dos nossos alunos, têm o seu conjunto, ou 

a sua banda, muitos dos nossos alunos nós sabemos que vêm cá especialmente ter só 

aulas a analise e técnicas de composição, para que é que é? Que é para depois fazerem 

arranjos. Então achámos que, pegando nesses aspectos, estes cursos são talvez 

aqueles que têm maior apetência, oferecer ao aluno então uma forma mais organizada 

de aprendizagem. Não é só uma disciplina, mas algumas disciplinas que possam formar 

um núcleo para que ele, logo que sair com esse curso profissional que depois o pode 

aperfeiçoar a nível superior onde quiser, estar mais apto a desempenhar a sua 

profissão. 

Mas aqui há tipologias musicais que não existiam anteriormente, tirando o jazz que 

desde os anos 70, 80, houve uma vontade de ter aqui algumas coisas de jazz e depois 

há a orquestra de jazz, um ensemble de jazz, mas há aqui outro tipo, tipo géneros 

musicais que não eram muito comuns neste tipo de escola e sabe que mudança… 

Mas existiam, mas eles existiam subterraneamente, não é subterraneamente, elas 

existiam… 

Sob o ponto de vista dos exercícios profissionais das pessoas? 

As pessoas… o perfil… muitos dos alunos que vinham cá ter ou que vêm cá ter a analise 

e técnicas de composição especificamente, não é para tirar o seu curso de piano , é 

basicamente para saberem como é que eu depois, para o meu grupo ou a minha 

banda eu posso fazer um arranjo. 

 E isso não tem criado tensões tendo em conta pessoas ou professores que estão 

mais vocacionados para a música erudita ou neste momento já não é a 

complementaridade entre essas diferentes … 

Não, eu acho que há complementaridade. Neste momento a coisa não terá originado 

nenhum conflito nem nada porque, no fim de contas é tudo escondido, é tudo 

escondido no aspecto que o aluno tem que fazer a disciplina como ela está 

estabelecida. Quer seja da ligeira ou da clássica, a disciplina é aquela, ele tem que 

frequentar. O que nós, no fim de contas, pretendemos com este curso, é a pessoa que 

queira ir por exemplo para arranjador tenha umas análises e técnicas mais adequadas 

àquilo que ele pretende fazer. Portanto mais no sentido prático de um trabalho com a 

composição, não é? E pode ser uma disciplina um pouco diferente da tradicional 

análise e técnicas de composição. 

Portanto, isso é perspectivar, como eu estava a dizer, então a escola já não é 

propriamente e exclusivamente na escola de formação de instrumentistas que era 

esse o seu quadro mas numa escola música ou de músicas de uma maneira 

diferente… 
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Sim! Sim! Sim! Mas isso era uma ambição nossa desde há muito, muito tempo.  

E porque é que nunca se … 

Primeiro porque não era possível instalar cursos profissionais nesta escola, não é? 

E isso não era possível por alguma razão especial? 

Não sei, era a direcção regional que nos permitia.  

Deixava fazer noutras escolas particulares mas nesta… 

Sim, sim, mas nos não podíamos fazer. Havia qualquer determinação, até legal, que 

nós, os conservatórios oficiais não podíamos fazer isso. E depois responderem a um 

substrato, digamos de alunos, que nós sabemos que existe, e que provavelmente 

tendo estes cursos são mais… são convidados para fazer um curso melhor, ou pode 

atrair mais gente para fazer esses cursos.  

E da parte da administração já houve alguma resposta em relação a esses pontos? 

Não, nem sequer foi aprovado. Eu acho que ainda não foi aprovado. Quer dizer isto foi 

apresentado a esta comissão de refundação mas ficou lá nos s para eles analisarem.  

Portanto, ainda não há nenhuma… 

Não, nem nós prosseguimos. Quer dizer, nem nós prosseguimos um desenvolvimento 

das características destes cursos antes de termos uma resposta do que é que vai ser o 

ensino da música, porque se no ensino da música eles nos proibirem 

determinantemente de fazer uma opção destas…  

E achas que isso faz sentido por essa proibição ou não? 

Eu acho que não, eu acho que cada vez mais o ensino profissional e o ensino oficial 

deve-se diluir. 

Porque. 

Nessa coisa eu sou muito liberal. Acção, tem sucesso ou não. Se não tem sucesso 

fecham. Percebes? 

Aí há uma maior autonomia por parte das instituições de poderem desenvolver os 

seus projectos, e depois… 

Agora claro, tu tens que fazer um projecto que tenha pés e cabeça para a pessoa poder 

aprovar ou não. Por exemplo, se o conservatório aqui quisesse uma escola profissional 

de arcos. Não sei, teria de pensar duas vezes, mas se realmente aqui não há nenhuma 

escola profissional aqui a volta, porque não?  
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Um ultimo conjunto de questões que têm a ver com o papel do estado em relação ao 

ensino artístico especializado e em relação à música. Como é que tu avalias o papel 

do estado…? 

Eu para mim continua a achar que o papel do Estado é fundamental porque o ensino 

tem de ser tendencialmente gratuito. Não há outra forma de tu garantires o ensino 

gratuito se não tiveres o apoio do Estado. Como na constituição assim está escrito, o 

estado continua a ser importantíssimo para … 

E ele tem desenvolvido esse papel? 

Não, o estado não porque o problema no estado… o estado em si são vários estados, 

não é? Porque o que faz… o estado é depois articulação entre as diversas secções do 

estado, quer dizer, eu posso ter uma excelente aceitação a nível da Secretaria de 

Estado, mas tenho um combate irredutível dos gauleses a nível da Direcção Regional. 

Que é o que acontece. 

Portanto, há muitos poderes dentro da administração… 

Há muitos poderes que se embatem. Como eles sabem o Secretário de Estado, sabem 

que a sua permanência é provisória, as direcções regionais acabam geralmente por 

ganhar porque água mole em pedra dura, tanto dá até que fura.  

Então é por isso que vocês defendem a muito tempo a criação de um organismo … 

De um organismo sim, que o Dominges Fernandes é totalmente contra, não sei ele foi 

Secretário de Estado, agora para nós acho que devia de ser uma instituição que 

percebesse pelo menos do assunto.  

Porque? A parte do vosso contacto diário com a administração é difícil? 

É difícil e digo-te já uma coisa. Agora o processo da aceitação da acumulação dos 

professores é feito por nós. Deixou de ser feita pela DREL, mas nos temos que 

preencher uma folha no computador em que vêm as características dos professores. E 

para os professores não vem lá os aspectos específicos para os professores do 

conservatório. Os professores do conservatório são considerados como professores de 

música do ensino secundário. E esse grupo não aparece lá. E nós tivemos aí uma coisa 

a dizer que não está certo. Ah, mas vocês ponham em observação que o grupo é 

diferente… portanto nos somos constantemente… eu estou a ser constantemente 

chamado para reuniões na direcção regional e com a ministra para assuntos que não 

tem a ver com a nossa escola. Mas como estamos dentro do pacote chama toda a 

gente. 

E portanto isso não faz sentido nenhum? 

Nenhum, nenhum sentido. 
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Portanto, aí a importância… 

Estamos a perder tempo, tempo e dinheiro com essas coisas. 

Daí a importância de haver algum espaço onde essas coisas pudessem… E quando 

vêm as propostas, as reestruturações, as portarias ou as circulares que são pensadas 

para todas as escolas e não particularmente para esta… como é que tu, como 

presidente do conselho executivo, da comissão executiva, o que é que tu fazes a 

isso? 

Nós fazemos uma contra circular a perguntar, olhe veja lá porque nós, estava definido 

… Temos  de fazer sempre isso. 

E aplicam ou não aplicam? 

Até não haver uma resposta da direcção regional nós não aplicamos. Se a direcção 

regional… Não, não, isso é mesmo para aplicar… pronto, temos de aplicar. Senão, à 

têm razão porque isso realmente não é para vocês. Geralmente a resposta que vem é: 

a pois isso não é para vocês, vocês …. 

Portanto, também há uma condescendência … 

Vê lá agora este recente concurso para professores de técnicas especiais, não é? Como 

foi publicado pelo decreto de lei, os professores do conservatório podiam concorrer. 

Toda a gente concorreu, e eles decidiram que nós não podíamos concorrer.  

Depois de concorrerem decidiram que não podiam…  

Não, não, não!  

Decidiram que não podiam concorrer e quais foram as…  

Se tu fores ler o decreto nada impede o professor do conservatório possa concorrer  

Exacto, exacto.  

Tu foste perguntar e as direcções regionais, não isso não é para vocês, vocês não 

podem concorrer. 

E quais eram os argumentos de não poderem concorrer? 

Nenhum. Vocês não vão a este concurso.  

Portanto, também aí uma contradição e um paradoxo tremendo. Quer dizer, por um 

lado as leis são gerais mas depois não se podem aplicar e também não se fazem 

coisas que não se podem aplicar. 

Exacto, mas isso é o nosso pão de cada dia. 
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É portanto aí, que também sob o ponto de vista do Estado, e portanto, também da 

administração de que faz parte há aqui qualquer coisa que não funciona. 

Pois não. 

E como é que se sobrevive tendo em conta esse emaranhado de sins e de nãos, e de 

não se aplica, e talvez se aplique… 

Porque alguns princípios que se vão aplicando e nós vamos vivendo assim. É o status 

quo. O status quo em que vamos vivendo dessa maneira. 

Eu pergunto isso porque desde os anos 70 que, em relação ao ensino especializado 

de música, tem passado por vários tipos de situações complexas não é? Na tua 

perspectiva o que é que tem estado em causa ao longo deste tempo? 

 

Eu acho que há dois aspectos …  

Tendo em conta também a tua experiência, vários tipos… 

Primeiro, qualquer reforma a partir da reforma da Madalena Perdigão, o 310, tudo foi 

feito por pessoas que não eram da música. Ora isso reflecte, vai reflectir-se na lei e 

depois na sua aplicação prática apresenta bastantes dificuldades. E isso é um dos 

primeiros aspectos que eu acho que é uma das causas de as coisas não funcionarem 

bem. O segundo aspecto é, quer dizer, terei de dizer que o segundo aspecto é a 

inexistência de um organismo coordenador do ensino artístico a nível do ministério. 

Que compreenda a situação, que compreenda a legislação, que haja uma legislação 

concreta, e coerente para o ensino artístico, não é uma lei geral que depois tem uma 

adaptaçãozinha para o ensino artístico, mas nós depois já não nos lembramos qual é a 

adaptação e depois estamos constantemente a ter que justificar o que é a adaptação. 

Um corpus coerente de leis e uma instituição dentro do ministério que as faça aplicar. 

Mas que perceba, que seja… que funcione como interlocutor, mas com a 

responsabilidade de uma direcção regional. Não é o de… como é que era o da Paula 

pinto? Como é que se chamava?  

Núcleo de ensino artístico.  

Não, tinha de ser uma… tem que ser a nível… tem que ter capacidade de decisão e de 

aplicação, portanto tem de ser um pouco mais acima. Há quem diga que não mas eu 

não vejo assim, qualquer outra solução possível. Falta assumires desde princípio que 

nós somos diferentes. O que toda a gente tenta, em todos os trabalhos, em todos os 

estudos provar que nós não o somos, enquanto continuarmos assim, estamos mal. 

Porque vamos andar sempre a cabeçada uns com os outros. Quando finalmente 
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assumirmos que nós somos realmente diferentes, e se fazer legislação para as nossas 

diferenças, a coisa vai andar sobre rodas 

Portanto, isso significa então que no âmbito dessa tua ideia, que no ponto de vista 

de inserção no sistema educativo, o sistema educativo poderá ser tanto mais rico 

como mais diferente … 

Mais diferenciado seja, claro, evidente… 

Portanto essa… a assunção dessa diferença por parte da administração nunca foi 

assumida, é isso? 

Nunca foi, nunca foi assumida porque está sempre a ser contrariada… 

E agora para terminar. Há este novo, enfim, um novo grupo para pensar o ensino 

artístico especializado, em particular, o ensino da música com um nome de 

refundação dos conservatórios. À pouco disse que vocês foram um pouco críticos, 

bastante críticos aliás, em relação a um conjunto de coisas que foram, escritas. Como 

é que tu perspectivas então agora este futuro e tendo em conta este tal refundação? 

Eu agora só tenho esperança que a burocracia funcione. 

Isso é? 

Ou seja, que o estudo, demorem muito tempo a discutir, demorem, demorem, até cair 

o governo, vir outro e não sei quê e não sei que mais e isto tudo outra vez para a 

estaca zero. 

Que é um pouco a história deste tipo de ensino! 

Que é um pouco a história deste tipo de ensino e é pena que a pessoa tenha de aspirar 

por uma via dessas, não é? Porque a, o princípio inicial da refundação… já é errado, já 

esta errado, o trabalho sobre o qual se faz, se, se pensa fazer a refundação do ensino 

artístico está mal elaborado. Ora, começamos coxos, já começamos coxos… ainda 

tenho a esperança e solicito até aos altos pedagogos que demorem tempo a discutir. 

Que demorem realmente, que demorem o ano inteiro ou mais para discutir e entender 

como é que tudo evolui a volta deles.  

Não te vejo muito optimista em relação ao futuro. Sob o ponto de vista, da 

administração, do ponto de vista …  

Eu tenho aqui, eu aqui nesta escola tenho dois problemas, tenho esse. Tenho esse 

porque permitia-nos, com aquilo que nós estávamos a pensar, reestruturar cursos, 

criar novos e institucionalizar certos aspectos. O único problema que eu tenho aqui é 

saber se estou cá ou não… se fico aqui não fico neste edifício, se tenho o edifício. Esses 



99 
 

são os dois problemas que eu tenho aqui. Agora quanto a essa coisa da refundação, o 

que eu desejo é que eles falem muito, discutam muito, que não se apressem…  

Porque vocês hão-de encontrar uma maneira de… 

 Continuar a viver como estamos. Nós temos bons resultados. Eu tenho alunas minhas 

que vão para a Guilhall School com o curso do conservatório e são colocados a um ano 

da licenciatura. Portanto não me posso queixar a esse nível.  

Então e se tu pudesses mudar…. 

Agora há aqui só um único problema, porque eu sei que isso está dependente, que é a 

situação dos próprios professores contratados, que está dependente do que eles vão 

decidir, não é? Aí é que é o grande problema que eu acho que deviam resolver a parte, 

o resto de tudo, irem para a praia, para ler… 

Se pudesses mudar alguma coisa no ensino da música, no ensino especializado da 

música, o que é que tu fazias? 

Eu ‘matava’ essa comissão, primeiro. E depois, com aquilo que já foi discutido 

construía um sistema mais simples de reestruturar o ensino secundário da música.  

E esse mais simples significava? Ou significa? 

Ou seja, assumir, primeiro, que somos diferentes. Segundo, criar uma estrutura dentro 

do ministério que assuma essa diferença, e a partir daí fazer então juntamente com… e 

essa estrutura terá de ter obrigatoriamente presença de pessoas do campo da música, 

a partir daí fazer uma reestruturação.  

Mas apesar disso… 

Será rápida, digo-te será rápida porque há muitas… a maior parte das coisas estamos 

todos de acordo, a nível de estruturação. Dar por exemplo a questão que se discute 

muito das frequências que… cada um faz como quiser… querem ter ensino integrado, 

tenham ensino integrado… se querem ter ensino articulado… agora não venham é 

proibir de ter a possibilidade de ter supletivo. Agora tenham o que quiserem. Há 

determinadas escolas, que têm características mais para ensino integrado. O 

Conservatório de Coimbra, eu acho que o conservatório de Coimbra, para sobreviver, 

talvez seja a melhor forma de ser ensino integrado.  

Noutros há outras possibilidades… 

Noutros há outras possibilidades. Porque é que tem de ser tudo igual. Eu nessas coisas 

sou realmente extremamente liberal. 

Portanto, para além da diferença é a diversidade, é isso? 
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A diversidade. E tu podes ter sempre um tronco comum, que são as disciplinas 

musicais, basicamente que praticas, e depois o resto deixar, as coisas situarem-se 

como são. [e ai o e eu puder administrar a coisa da melhor maneira. O Coimbra e não 

sei que, faça o Coimbra como ensino integrado na sua quase exclusividade…  

E aí o papel do estado e da administração era um pouco regular e avaliar isso? 

Exactamente, exactamente. 

Que as escolas pudessem ter autonomia para desenvolver… 

Acho que sim. O que deve ser importante é que a parte de disciplinas musicais tenha, 

tenha de haver um tronco semelhante em todas as escolas. A seguir, o seu regime de 

frequência, como quiser consoante a possibilidade e circunstâncias da escola. O que é 

uma coisa por mais que nós possamos fazer, nós nunca podemos iludir, que é aquele… 

voltamos ao início da tua entrevista, que é a relação educação/emprego. Há zonas 

onde tens conservatórios implantados, em que essa relação é muito directa. Outras 

zonas que tu vais fazer não têm essa relação.  

E para terminar, sob o ponto de vista do desenvolvimento do trabalho em concreto 

aqui na escola, estás mais positivo em relação ao desenvolvimento desses diferentes 

projectos? 

Sim, sim… 

E tem sido difícil mobilizar os professores, os estudantes e a própria comunidade ou 

está tudo diferente agora? 

Não, não, não! Nós fazemos geralmente uma pequena experimentação antes de 

depois, a partir do momento que achamos que a experiência é boa passa a ser em 

muitos casos obrigatória. As pessoas têm mesmo que o frequentar, não é? Nesse 

aspecto não ponho grandes problemas. O meu problema basicamente neste momento 

é os professores na situação mais de metade dos professores que estão cá, e querer no 

fim de contas ter um visão, quer dizer, é juntar as diversas alterações que foram feitas 

num quadro mais claro de como é que é a evolução.  

Portanto aí tens um sentido… 

Nomeadamente, quer dizer, eu até por exemplo, acho que está toda a gente de acordo 

até ao 6º grau não é? Portanto, ao ensino complementar, não se vai mexer muito 

naquilo, porque eu não posso aumentar exageradamente as disciplinas porque os 

miúdos começam a desistir. Está… arranjou-se um sistema equilibrado. Esse 

funcionamento não há que mudar muito. O que há que mudar é alguns aspectos um 

pouco e a nível do complementar, para permitires ao aluno, para o tipo de aluno que 

frequenta esta escola, poder concluir ou não o seu curso. Por mim, é teres sempre um 
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sistema de, através de créditos, poderes ir juntando para a formação do teu diploma. 

Isso é um dos sistemas. Outro dos sistemas é o aluno que fez a sua evolução normal, 

ou seja, que chega ao complementar com os 16, 17 anos então aí para obter um 

trabalho mais intensivo. E aí, no ensino complementar é que seriam as grandes 

diferenças. Porque aí tu já tens mais ou menos a certeza que o aluno vai continuar, ou 

pelo menos não vai desistir com facilidade.  

Obrigado.  

De nada 
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Carla Barbosa Soares 

Em 1992 é criada a Escola Profissional de Música de Viana do Castelo. Porquê a 

criação da escola profissional?  

Olha, curiosamente eu retomei a direcção, voltei para a escola, para a Academia em 

92. Quero eu dizer, de 87 a 92 eu não estive aqui. De qualquer modo, portanto, quem 

continuou aqui, dos três elementos da direcção que já existimos desde 80 era o Rui 

Ribeiro, meu colega e portanto ele é que foi a pessoa que tratou desse processo. Eu 

entrei, precisamente, no primeiro ano, voltei no primeiro ano da escola profissional. 

Mas foi criada porque havia a noção que as escolas profissionais em termos de 

condições de trabalho eram bastante melhores que as academias, não é? A Academia 

é que foi a entidade promotora da escola profissional. A Academia, na altura, tinha um 

grande, um grave problema de instalações, tinha estado no edifício, no BC9, que 

depois foi vendido ao Politécnico que teve ordem de despejo, foi para o edifício da 

Santa Casa da Misericórdia, o antigo hospital, que era um edifício que estava a cair e a 

academia, como instituição de ensino particular, com os financiamentos que existem e 

que existiam não tinha condições de grandes melhoras. Todos nós sabíamos, já nessa 

altura, porque a primeira escola desde 89 a ARTAVE já existia, porque havia contactos 

próximos, que as condições de funcionamento, de plano de estudos, de viabilidade 

financeira eram nitidamente superiores. Portanto, era um projecto muito interessante. 

E por outro lado havia contactos o GETAP na altura, com o Joaquim de Azevedo, do 

meu colega, no sentido de se resolverem problemas das instalações através de uma 

escola profissional. Portanto, o Joaquim de Azevedo na altura, inclusivamente, chegou-

se a pensar... Penso que neste edifício, na altura... este foi um dos edifícios que chegou 

a ser equacionados como alternativa e depois, durante muito tempo esteve esquecido 

mas, essencialmente foi porque se percebia que essas escolas, em termos de 

condições de projecto e em termos de viabilidade financeira eram bastantes melhores.  

E que condições de projecto eram essas? Em que se diferenciavam do ensino que 

existiam nos conservatórios? 

Em termos de plano curricular, em termos dos alunos, da motivação dos alunos para o 

ingresso, em termos de possibilidade de recrutar professores, uma vez que os 

pagamentos eram feitos de outra forma, portanto, não só em termos do corpo 

discente, de público que estava vocacionado directamente para a música, coisa que 

nós sabemos que os alunos que frequentam o conservatório muitas vezes não têm nos 

horizontes mas sim fazer uma educação artística e, em termos de condições de 

recrutamento de professores, melhores condições, porque o projecto é mais aliciante 

em termos de plano de estudos e em termos de equipamentos também, não é, que 

estavam relacionados com condições financeiras.  

E havia também uma maior autonomia da gestão de projecto? 
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Ah, entretanto, claro, quando eu falo em termos de plano de estudos, claro que a 

autonomia, sendo que tu tens uma matriz que não é completamente autónoma, até 

porque nós seguimos a matriz que já existia, não é? enquanto que, por exemplo, a 

ARTAVE foi a autora, ao fim e ao cabo daquela matriz, nós já utilizámos essa matriz 

porque era uma matriz de sucesso. Mas, depois, em termos de organização … 

De um modo de organizar interno… 

Exacto. Tu podes, como ainda agora, ter autonomia e tens as condições para poder pôr 

o projecto em funcionamento, não é?  

E havia também uma outra concepção do que era a educação na formação de um 

músico, ou não, comparativamente com as escolas que existiam na altura?  

Claro, repara, que a questão do regime de frequência, não é..., tens um regime 

integrado, estás a dar uma formação, portanto, total, não é, em termos daquilo que 

são as aprendizagens. Não só no aspecto sociocultural, no aspecto científico, no 

aspecto artístico, no aspecto da cidadania, tudo aquilo que é suposto aprender-se na 

escola. Portanto, mas se queres que te diga não sei se, no início da escola, se quem 

esteve na concepção do projecto estava tão preocupado com isso. Acho que a questão 

de formar músicos e, portanto, de formar intérpretes foi algo que esteve muito 

presente na orientação e depois a questão de formar cidadãos, etc., veio por 

acréscimo, percebes?  

E esses discentes, como referiste, esses estudantes que vinham para cá eram da 

cidade de Viana do Castelo? 

Não, olha, eu lembro-me que no início era uma média de 32, nós temos esses 

números, mas tinhas por exemplo 32 por cento da cidade e o resto do concelho e do 

Alto Minho, não é? Tu tens muita gente de onde vêm, onde há bandas fortes, não é? 

De onde vêm não, de onde há bandas fortes. Portanto, de Ponte de Lima, Arcos, 

Lanhelas, Barroselas, onde tinhas bandas com expressão, nós recebíamos alunos 

desses concelhos. 

Mas vocês não ficaram só ligados aos instrumentos de sopro?  

Não! Nós abrimos sempre desde o início de... mas é evidente que muitos dos nossos 

alunos que depois vão para cordas vêm-nos das bandas, e aliás, continuam a tocar 

sopros nas bandas, não é? Portanto, nós abrimos desde o início com cordas e sopros. 

E em relação ao corpo docente que também referiste há bocadinho, na altura o 

corpo docente em termos nacionais era relativamente diminuto, não havia formação 

de professores nestas áreas, como é que isso foi… 
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É evidente que hoje eu tenho dois ou três professores profissionalizados, não é, 

pronto, porque continuamos a ter professores que são das escolas superiores de 

música, nos nacionais, e não professores que fizeram formação/profissionalização, não 

é? 

Mas, quer dizer, eram pessoas ligadas ao meio, eram músicos? 

Exactamente. Portanto, eram músicos … 

Eram e são, imagino. 

Exacto, eram e são músicos ligados... alguns estavam em Braga nessa altura, dois ou 

três de Braga, e, porque nós começámos com uma turma, não é, com dezasseis alunos, 

com uma turma que tinha dezasseis alunos na altura. Depois no ano seguinte abrimos 

duas turmas, demorámos seis anos a ter os seis anos, não é? Portanto, o corpo 

docente foi crescendo com a escola até estabilizar nos seis anos que é o número 

máximo de, portanto, tendo uma média de 22, 24 por ano, é o número máximo que 

temos. Nós recorremos logo no início, em 95, apareceu um professor cubano de 

violino que foi, curiosamente, o nosso maestro até ao ano passado, este ano deixou 

por questões de saúde e, portanto, houve logo uma série de cubanos que tinham sido 

alunos dele que vieram. Eu cheguei a ter aqui cinco professores cubanos, neste 

momento tenho três, mas tive até ao ano passado cinco, que eram, de alguma 

maneira, que foram alunos dele ou amigos e russos também. Na altura, por causa da 

orquestra do norte, portanto, vivia aqui um casal de russos que estava com problemas 

laborais com a orquestra do norte, com os recibos verdes e precisava de legalização, 

etc., e portanto, foi um casal que começou a trabalhar aqui. E foram muito as relações 

familiares entre os primeiros que cá chegaram, percebes? Esse professor cubano era 

casado com uma russa que, por sua vez, tinha uma amiga que era pianista que veio, 

era primeira pianista, que depois por sua vez era casada e, no ano seguinte, veio o 

marido e esses russos também, por sua vez, tinham um amigo que também veio e, 

portanto, eu neste momento tenho dez russos, da ex-União Soviética, percebes? 

Depois, outros que eu soube que estavam em Vigo. Tenho dois lituanos que estão em 

Vigo que já estão cá desde 95... 

E esse grupo de pessoas, enfim, com uma formação completamente diferente, com 

hábitos culturais …. 

Completamente diferentes. 

 

De que modo é que isso veio contribuir para desenvolver o projecto da escola? 

Olha, do ponto de vista musical, foi a grande, a grande, o grande impulsionador... 
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Porquê? 

Não só pela capacidade de trabalho, pela capacidade de trabalho que eles têm pela 

noção do rigor no trabalho. Eu no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro cheguei 

a despedir professores portugueses porque vinham uma vez faltavam duas. Esses 

residiam cá e alguns fixaram-se cá mas mesmo aqueles que estavam, e que viajavam, 

nunca faltavam. E depois, uma capacidade de trabalho que, provava., porque a têm, 

não é, um espírito de sacrifício, a forma como eles encaravam e se dedicavam ao 

aluno, como entendem que podem fazer crescer a classe, digamos, aquela noção do 

mestre e do aluno que, pronto, que existe muito no ensino da música e que eles 

valorizam muito. E foi um contributo do ponto de vista... 

Porque enfim, permite-me traduzir, imagino eu porque estás a dizer que vieram 

trazer novos hábitos, novas maneiras... 

A nova forma de estar, percebes, em termos do profissionalismo, a forma de encarar a 

música, a forma como exigir, portanto, uma forma completamente diferente  

Do que se estava habituado. 

Exactamente! E de se obter resultados, não é? Rapidamente eles conseguiam, pela 

forma como ensinavam, e, por outro lado, repara, também o grande contacto, há um 

contacto durante muito tempo, não é? a carga horária permite um contacto muito 

grande. Eu não te posso comparar se portugueses a fazer a mesma coisa porque, na 

altura, eu só tinha estrangeiros a fazer isso e na academia o tempo era muito reduzido, 

não é?  

Muito reduzido, exacto, não é possível comparar. 

Agora, em termos da assiduidade e comparando os portugueses que eu tinha na altura 

com os outros, com os estrangeiros … 

Não havia comparação. 

Não havia comparação porque eles tinham outras experiências enquanto músicos. 

Bastante mais enriquecedoras que...  

E isso veio facilitar a criação dos grupos que, entretanto, grupos de câmara que 

foram se formando, é? 

Exactamente, exactamente, porque depois têm bons resultados nos concursos, porque 

estão a ser bem ensinados, não é? Portanto, a qualidade... 

E porquê a criação desses grupos de [música de câmara] de câmara e a criação quer 

da música de câmara quer depois a orquestra e a orquestra de sopros também, ou o 

grupo de sopros que foram criados, porquê a criação desses grupos? 
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Porque tu tens imensas horas, tinhas imensas horas em prática individual e de naipe. 

Cerca duzentas, quarenta horas... ora, precisavas de algumas horas para treinar 

repertório de orquestra e depois tinhas de fazer alguma coisa, não é, organizar... 

podias não preparar o repertório para a orquestra mas estares, por exemplo, só a 

trabalhar as afinações ou fazeres quartetos de trompas ou três trompetes, etc., podias 

organizar-te de outra maneira. Mas a música de câmara é óptima, não é, em termos de 

trabalho de conjunto, em termos de socialização, em termos de crescer do ponto de 

vista do intérprete, não é, do diálogo, de perceber como é que aquele produto é o 

resultado de cada um e como é fácil nós vermos o contributo de cada um porque na 

orquestra podes ter lá um violino que não tens consciência... 

Isso era uma diferença muito grande que existia e que ainda existe em relação aos 

conservatórios, por exemplo... 

Claro, sem dúvida. Porque, repara, aqui os grupos estão formados naquela hora e têm 

horas para estudar. No conservatório eles teriam a hora, não é, mas depois o tempo de 

estudo de fora não existia e se algum que não está tão responsável... Depois, a 

motivação, não é? 

Mas esses grupos depois não ficam só internos aqui à escola, quer dizer, tinham 

apresentações públicas, envolviam-se em actividades musicais de uma forma 

relativamente continuada, ou não?  

Claro! Exactamente. Porque repara, nós recebemos imensas solicitações, eu posso-te 

mostrar, recebemos imensas solicitações da comunidade... Não é propriamente para 

concertos, percebes? é para momentos musicais. Portanto, as pessoas gostam de 

música mas um bocadinho. Quando já é muito longo já não estão tão interessados... 

mas eu não considero isso mau. É evidente que eu aspiro a que daqui a uns anos as 

pessoas até peçam um concerto e às vezes já há congressos que querem organizar, na 

parte cultural do congresso, um concerto, não é? Agora, há pequenos momentos que 

as pessoas querem que seja com música para solenizar um acto, porque também 

querem mostrar aquilo que há de interessante na cidade, se há alguma coisa em que 

estão convidados de fora e então pedem... a câmara municipal pede-nos muitas vezes 

para inauguração de alguma coisa, digamos, são quinze minutos, dez minutos... E, 

portanto, nós aproveitamos para eles rodarem, não é?... 

Mas na altura em que a escola começou, quer dizer, era, imagino, pergunto se... 

como é que era a vida musical em Viana? Enfim, vocês estão afastados [sim] dos 

grandes centros, era uma coisa relativamente pequena... 

Sim! Havia, obviamente a academia que tinha as suas audições permanentes e fazia 

imensas coisas, não é, sempre... para os pais, é evidente que o desempenho deles não 

se compara com os da profissional, portanto, não iam para o exterior, era interno na 

comunidade educativa. Havia concertos que a academia sempre organizou com... 



107 
 

dependendo dos financiamentos, às vezes períodos em que havia com mais 

regularidade.  Recebia alguns, acolhia, porque, como tem a fama de receber bem as 

pessoas, tratar bem da organização, muitas vezes tinha concertos oferecidos e, 

portanto, a única coisa que eu tinha que fazer era recebê-los, organizar programa e 

até, às vezes, através da Secretaria de Estado da Cultura ou pessoas... ou de alunos 

que pretendiam fazer exames e pediam para vir cá tocar, finalistas das Escolas 

Superiores, etc. Portanto, havia já alguma actividade. 

Mas, quer dizer, houve um incremento aqui com a escola, aqui com a escola 

profissional? 

Claro, é evidente! Não há comparação possível em termos das apresentações. Aliás, 

repara se nós virmos, por exemplo, sei lá, aqui estão também as apresentações da 

academia, mas nós temos a mesma coisa para a escola profissional, estás a perceber? 

E, por exemplo...  

Sim, eu reparei aí no gráfico que houve um incremento grande das actividades 

musicais... 

Eu nunca fiz esta comparação mas... mas é evidente que a academia melhorou 

bastante com... não só com os professores, não é, que também trabalham às vezes de 

manhã, trabalham na profissional e depois à tarde na academia como a própria 

competitividade, o convívio dos alunos no mesmo espaço, etc.  

Em relação a isto de que modo é que essas actividades, por um lado académicas, por 

outro lado as actividades culturais, influenciam ou não o desenvolvimento do 

trabalho na escola profissional e na formação de um músico? 

De que modo é que influenciam o trabalho...  

 

Vocês, de algum modo, também foram, digamos, uma instituição, aglutinando a 

academia com a escola profissional, uma instituição que fomentou e desenvolveu a 

actividade cultural musical na cidade. 

Claro, sim! Mas repara, a academia desde sempre que teve preocupações em termos 

nacionais de ter projectos ligados à divulgação como as jornadas de música 

electroacústica. Repara que a academia foi pioneira naquilo que era o curso de 

electroacústica em Portugal, em 79, e organizava concertos nessa altura com o grupo 

de música contemporânea, etc. Depois também com concertos de Verão, muitas vezes 

concertos que vinham, eram financiados, na altura pelo Ministério da Cultura ou pela 

Secretaria de Estado da Cultura, concertos que às vezes vinham à Póvoa, músicos que 

vinham à Póvoa e que depois acabavam por também vir cá. Portanto, sempre teve a 

preocupação de organizar. Depois com a escola profissional acabou por ter os músicos, 
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não é, com qualidade à mão e poder, sendo que eles vão ser músicos privilegiamos o 

contacto com o público. Portanto, regularmente todos os meses nós temos 

actividades. Temos algumas mais académicas, não é, que decorrem das audições aqui, 

e depois temos concertos com a orquestra, temos os estágios, temos master classes, 

etc. E tudo isso aberto à comunidade, não é? Por outro lado, a Câmara Municipal com 

isto acha que não tem que investir numa programação profissional, não é, portanto... 

Tirando os projectos apoiados pelo Ministério da Cultura que aí são com profissionais, 

não é, mas, pronto, que são vinte e tal mil euros ou trinta mil euros, que é que isso te 

dá em termos de cachet, dá-te meia dúzia de concertos. Ou um Opus Ensemble, Mário 

Laginha, o Bernardo Sassetti mais alguma coisa e acabou. E são os concertos que Viana 

acaba por ter porque a Câmara, tirando o festival internacional de música que faz no 

Verão onde gasta muito dinheiro mas não é com concertos, quer dizer, é, pronto... ou 

é com um ou dois concertos e investe muito dinheiro para um ou dois concertos, 

sessenta mil euros para dois recitais é muito... porque de resto é actividade de alunos 

também. Mas isso são as lutas, pronto, são as opções deles. Mas a Câmara demite-se, 

uma vez que tem a academia de gastar dinheiro na música ao nível profissional porque 

acha que a academia faz oferta, percebes? E aí não está a promover, ao fim e ao cabo, 

a actividade profissional que deveria promover até para que estes alunos depois 

tenham emprego, sejam solicitados, não é? Portanto, quando são contactados para 

organizar alguma coisa dizem sempre "não preciso, já tenho muita música". Tem, sim 

senhora, mas temos que perceber o que é que é um desempenho ao nível de alunos 

de um nível três, não é, por muita... sabemos que, muitas vezes até superam mesmo 

em termos de orquestra já temos tido aqui concertos de orquestras profissionais que 

se ficam aquém, pronto, porque se ficam pelo empenho, pelo entusiasmo, não é, e 

pronto. Mas, mas há esse facto, percebes? Eles não sentem... acham que não têm o 

dever de fazer esse serviço aos munícipes porque já têm quem o faça e não lhes custa 

dinheiro, não é?  

E, portanto, na tua opinião seria bom também haver um reforço dessa componente 

não só com o confronto dos miúdos com os profissionais como também para 

desenvolver esse mercado porque essa também é uma das questões que se coloca 

quando estamos a falar do dito ensino profissional, das escolas profissionais de 

música que é: qual é o mercado de trabalho, qual é a profissão de músico quando 

[claro] eles saem, enfim, com o nível três, não é? Como é que isso é perspectivado 

aqui na escola? 

É perspectivado que ele vai continuar, não é? Portanto, não é, é perspectivado que... 

aliás, todos eles continuam, percebes? Temos anos sucessivos que os vinte e tal 

continuam. Normalmente nas escolas superiores de música há um ou outro que vai 

para maestro que é o costume, não é? Aqueles que não conseguiram entrar de uma 

maneira geral, pode haver um que realmente queira ir para uma ESE de opção. Eu 

acho que na minha vida toda desde... conheço um aluno que quis ir para a ESE...  
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Normalmente é para as Escolas Superiores ou para as Universidades. 

Exacto! Exactamente! 

E desenvolvem, paralelamente, alguma actividade dentro da área?  

É evidente que eles estão sempre a trabalhar, não é? No sentido de ficarem com o 

nível três, não, eles prosseguem os estudos, mas eles estão sempre a trabalhar, quer 

dizer, tu, se fores a uma turma,  

Autonomizaram-se 

Não, eles tocam nas bandas, estás a compreender, a maior parte deles toca em 

bandas, até porque eles para tocarem têm que ter autorização nossa, não é, pronto, 

têm-na normalmente. Portanto, eles tocam em bandas, às vezes podem ter... até 

tocam em grupos de bombos, estás a compreender, outras vezes apoiam nas 

associações da paróquia nalguma coisa...Eles exercem alguma actividade, não aquele 

padrão de actividade de emprego profissional normal remunerado ou a contrato a 

termo certo, mas é um trabalho de músico esporádico que é o que agora existe, não é? 

E isso foi criando algumas tensões com a administração, não, (connosco?] quer dizer, 

dessa ideia, enfim, da formação profissional [ah, com a administração] enfim, com a 

administração central porque era suposto... [sim] teoricamente [claro, claro] sendo 

um ensino profissional [claro] acabariam com o nível três e exerciam logo a profissão 

de músico... 

Mas eu acho, eu acho que isso foi só uma vez que aconteceu porque alguém se 

lembrou de querer pegar por aí, não é? Eu acho... mas que, portanto, digamos que... 

Porque estas escolas são avaliadas e têm [exactamente], enfim, têm que cumprir um 

[não, mas nós rapidamente] conjunto de procedimentos... 

Houve pessoas que pretenderam chegar à conclusão que, uma vez que isto eram 

escolas de prosseguimento de estudos, não deveriam ser escolas profissionais na 

medida que era para formar técnicos intermédios e, portanto... mas rapidamente nós 

demonstramos... para já, não há nenhum problema, num curso profissional, que não 

possa prosseguir estudos, a própria legislação diz que pode prosseguir estudos. Aquilo 

que nós tivemos que demonstrar foi que eles, efectivamente, estavam, exerciam uma 

profissão.  

Só que era uma profissão com um determinado tipo de características. 

Exactamente, com características diferentes daquilo que está tipificado mas eles, 

efectivamente, trabalhavam. Muitas vezes em trabalho que nem é declarado, que não 

obedece a contrato, mas... Aliás, isso é um estudo que está para sair que ainda não 
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está publicado mas que foi uma encomenda da APROARTE à Católica... Efectivamente, 

a maior parte dos alunos tem uma actividade extra-escola profissional. 

Então isso também, o que estás a dizer, essas tensões que existiram depois foram 

sendo, enfim, diluídas mas lembro-me que em 2003 houve uma tensão muito forte 

com a proposta de reestruturação do ensino profissional. 

Claro, mas repara, mas a nossa vida é sempre de tensões com o Ministério.  

É, porquê? 

Ao longo... a nossa vida é ao longo dos anos, sempre...  

Porque o Ministério não entende, não compreende, quer que seja tudo igual... 

Eu lembro-me, todas as coisas que se têm conseguido, mesmo, é... quando eu digo 

tensão é no sentido de nós explicarmos o nosso ponto de vista uma vez, duas vezes, 

três vezes, quatro vezes... Mas a experiência demonstra-me que nós temos sempre 

vencido, estás a compreender? 

Vencido pela pressão ou pela inércia do Ministério?  

Vencido pela pressão. Eu acho que se nós...  

E pela argumentação, não é só pressão, é pela argumentação. 

Pois, exacto, claro, é pela argumentação, temos vencido pela razão, digamos, se for 

esse o caso. E também porque, pois, porque do lado de lá o Ministério não sabe muito 

bem aquilo que quer. Ou, às vezes, sabe, mas nós temos mais poder, seja pela 

argumentação, seja pelos meios que utilizamos, e portanto, essa tensão para mim é 

normal.  

Mas isso também significa que muitas vezes o Ministério não compreende bem 

algumas das características do ensino artístico e em particular de ensino da música? 

Neste caso concreto, até do ensino profissional... 

Claro, claro! Não conhece. É assim, repara, não conhece intrinsecamente, não é, não 

conhece com profundidade. Podes ver, noutras situações, repara, é ignorante sobre o 

assunto, não é? Portanto, repara... 

Mas ele recebe os documentos que as escolas enviam, os relatórios que a escola tem 

que fazer, os procedimentos burocráticos todos, quer dizer, [sim, sim, claro] de uma 

forma regular vem lá apresentado, imagino eu, as actividades concertísticas [sim, 

sim, sim], as coisas todas que se fazem, e mesmo assim... 

Mas repara… mas nós nunca temos, nunca é o diálogo escola - ministério, estás a 

compreender? Nós nunca temos um diálogo de alguma questão entre uma escola e o 
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ministério. Nesse caso era o sistema, portanto, não foi sentido, individualmente por 

uma escola, foi sentido pelas escolas profissionais que se uniram e argumentaram, 

percebes? Portanto, não é um problema específico que uma escola sinta, uma pressão 

individual que as outras não tenham sentido. 

Porque, de facto, quer dizer, é curioso que sendo também, enfim, um número neste 

momento bastante reduzido, já foram cerca de dez, doze escolas, agora são cerca de 

cinco só, essas dificuldades por parte da administração de entender determinados 

tipos de características. Vocês têm problemas, por exemplo, para... eu lembro-me, 

quando fui director também de uma escola que havia muitas vezes também 

problemas para justificar, para argumentar porque é que sob o ponto de vista dos 

financiamentos, tinha que ser de determinado modo, porquê de aulas individuais, 

porquê... e isso já está... 

Mas, olha, nós aqui, eu não sei se foi por estarmos ligados à DREN, à Direcção Regional 

do Norte, nós nunca tivemos esse tipo de problemas. Não, nunca tivemos. Porque 

quando o PRODEP fazia alguma questão e nós justificávamos do ponto de vista 

pedagógico normalmente telefonávamos à Regina e ela comunicava com o PRODEP e, 

portanto, a questão era resolvida, percebes? Nunca tivemos assim nenhum 

problema... Ah, pronto, às vezes temos, e já... por exemplo, com questões de faltas de 

alunos e de interpretação da legislação errada e as adaptações da legislação 

comunitária é um bocado... Pronto, há algumas questões mas de somenos 

importância, quer dizer, questões de legibilidade de despesas mas que nunca 

afectaram, digamos, o projecto em si, estás a perceber? Tivemos problemas, imagina, 

em transferências de verbas e nos atrasos, e nessas questões … 

Dentro dos quadros comunitários, etc. 

E começámos agora a ter, este quadro também está a ser complicado... mas não tenho 

presente... Claro, portanto, portanto, eu não quero...  

E aí dentro do quadro comunitário... 

Exactamente! Essas questões de atrasos que complicam o funcionamento, mas... 

percebes? Eu acho que não noto nada de especial, acho que... ou porque já estou há 

tantos anos, não é, há mais de trinta anos que eu lido com... na academia já estou 

acerca há trinta anos e, portanto, há sempre questões que nós temos que argumentar 

e que temos que lutar, temos que demonstrar, e depois as coisas vão-se resolvendo, 

estás a compreender?  

Uma outra coisa também dentro deste âmbito que eu te queria perguntar é o 

seguinte: por aquilo que tu tens estado a dizer, e pelas características deste tipo de 

formação e do desenvolvimento de actividades artísticas, etc., há alguma articulação 
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com o Ministério da Cultura no sentido de apoiar o desenvolvimento de actividades 

artísticas dos jovens músicos, jovens estudantes, ou de outro tipo de... 

Não! Repara, o Ministério da Cultura não apoia. Olha, tem financiado viagens. 

Financiou uma internacionalização, uma ida nossa à Itália há dois anos  

De quê, da orquestra? 

De orquestra e do coro da academia. Portanto, financiou, portanto...  

Mas em relação à escola profissional não tem... 

Foi a orquestra da escola profissional e foi o coro da academia. Eles financiaram com 

uma verba xis que... 

Mas não nenhuns apoios neste lado da difusão artística que vocês têm 

desenvolvido? 

Do quando eu faço a programação. Imagina, às vezes, ponho a orquestra da escola 

profissional na programação dos projectos  e eu ponho a orquestra profissional a 

colaborar, imagina, com o Mário Laginha e o Bernardo Sassetti... O que é que 

acontece? Eu vou buscar ao Ministério da Cultura o cachet para os solistas e eles 

tocam. E para o maestro, por exemplo. Portanto, acaba por [indirectamente] 

exactamente, beneficiar, não é? 

Mas isso é em termos mais... sem ser tão indirectos não haver esses mecanismos... 

Não, até porque, repara, eu não proponho, imagina, um concerto de música de câmara 

com cachet para os jovens porque eles são nossos alunos, não vão estar a receber por 

estarem a fazer formação, não é? 

Mas havia de haver alguma maior intervenção também da cultura neste tipo... não 

estou a falar tanto da formação mas estou a falar neste trabalho que é desenvolvido 

da afirmação [sim, repara, exactamente] dos jovens músicos, (claro, repara] da 

difusão musical, da produção, Quer dizer, vocês têm produzido um conjunto de 

trabalhos quer no âmbito da música sacra, não é, de criação de obras  e isto, quer 

dizer, tem aqui  uma interrelação entre educação e cultura, ou não? 

Nestes projectos que são apoiados pelo Ministério da Cultura, normalmente os grupos 

que eu ponho a tocar são, e que até lhes chamo FAM Ensemble são o quê? são 

professores nossos ou ex-alunos nossos, que já acabaram a escola superior. São 

professores nossos, são aqueles que foram nossos alunos... quando eu tenho vários 

professores de violino vou escolher os que foram nossos alunos, quando não tenho 

aqui professores para tocar um instrumento vou buscar ex-alunos nossos que sejam 

músicos, que estejam, que sejam bons músicos. Sou eu que tenho essa preocupação 

de empregar antigos nossos alunos que já acabaram, tenho... agora eu renovo, 
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digamos, o meu corpo docente com antigos estudantes. E cada ano que passa eu 

acabo por conseguir empregar um, porque às tantas até há alguém que já saiu e eu 

vou sempre procurar esse retorno. 

Mas no âmbito das políticas culturais não devia de haver também, 

independentemente das políticas locais que há bocadinho falámos... 

Claro, e isso são nitidamente de instituição... 

Exacto, não devia de haver também uma componente... até porque estamos a falar 

de profissões que têm as suas características sob o ponto de vista das profissões 

artísticas e, por outro lado, porque também suponho que um ambiente 

musicalmente desenvolvido ajuda não só o exercício da profissão e a inserção 

profissional como também o alargamento de públicos, não é? 

Claro, exactamente... E repara, mesmo no apoio ao ensino genérico, repara, naquilo 

que nós poderíamos fazer para que o ensino genérico dentro da educação artística 

tivesse melhores resultados... quando tu falas e tu vês que a assistência a espectáculos 

é algo que tu deves promover como experiências de aprendizagem dentro do 

currículo, etc., se isso fosse articulado com o Ministério da Cultura e, portanto, essas 

assistências aos espectáculos para acontecerem tem que haver espectáculos, não é? É 

muito bonito que se ponha no currículo assistência e experiências de aprendizagem, 

assistência a espectáculos, residências artísticas, contacto com os artistas... e eles 

aparecem como? Por obra e graça do Espírito Santo? Quem lhes paga? Não pode ser o 

Ministério da Educação dentro da estrutura da regulamentação que existe. Então, isso 

podia ser a intervenção do Ministério da Cultura na educação artística. Bem, não só na 

genérica como nesta. Repara, eu agora vou ter neste projecto uma residência artística 

aqui no meu projecto nos Contos com a Música este ano tem uma residência artística 

num compositor, não é? Portanto, vão ser estes alunos que vão beneficiar. É um 

português e é nosso professor de composição, junta-se o útil ao agradável, não é?  

Porque isto da residência também é uma coisa que não é muito comum, quer dizer, 

agora começa a aparecer um pouco mais... 

Agora, exactamente, mas, repara, nós já acabámos por ter numa residência artística 

um dos nossos directores pedagógicos que foi o Virgílio Melo, dos primeiros da escola 

profissional que, sob o ponto de vista da organização do director pedagógico era o 

caos, não é, como se deve calcular, não foi porque depois tinha a outra equipa que 

apoiava, mas do ponto de vista de ter um compositor na escola foi uma experiência 

incrível, em termos da composição e da criatividade. E normalmente, os professores 

de composição são compositores. Portanto, neste caso é o Pedro Santos, e já que ele 

trabalha cá, para ele fazer a residência artística não vai ficar, não vai ser muito difícil, 

não é?  
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Exacto, portanto, a criação também de novas obras para... 

Exactamente, ele vai escrever uma obra para a orquestra, vai trabalhar. Na residência 

artística ele vai trabalhar os vários materiais juntamente com os alunos nas aulas de 

composição e vai orientar a criação da obra que depois vai ser executada pelos alunos. 

Isso é uma coisa que também é relativamente recente no panorama da formação 

artística musical....  

É, é, é recente 

É recente aqui em Portugal, não é?  

Sim, sim, exactamente, aqui em Portugal. Porque as residências … 

Sempre foram instrumentos de trabalho...  

Exactamente, claro... também é evidente que a Casa da Música tem facilitado, 

começou a implementar e o próprio ministério quando valoriza isso como um 

elemento de... [o Ministério da Cultura] o Ministério da Cultura, exacto, quando 

valoriza isso... Se tu tens a possibilidade de a criar, estás a desperdiçar uma 

oportunidade de valorizar o teu projecto em termos de pontuação. Se eles valorizam a 

criação, se eles valorizam a residência artística que é que tu deves fazer se queres ser 

pontuado? 

Olha, e como é que tem sido a reacção quer da, quer dizer no caso também dos 

encontros do festival, como é que se chama, da música sacra, também há sempre 

criações de obras , como é que, quer os estudantes quer depois o público em geral 

tem reagido a essa outra linguagem musical? Porque normalmente... 

Claro, são linguagens diferentes ... 

São linguagens diferentes e está-se muito habituado a uma determinada... 

Mas sabes que os nossos alunos, todos eles, aliás, têm nos programas, eles têm que 

tocar sempre repertório do século XX, século XX e obras contemporâneas, Portanto...  

Já faz parte também da filosofia de projecto. 

Exactamente, da escola. A nossa escola, a academia, precisamente com as jornadas de 

música electroacústica sempre deu uma grande importância à música contemporânea. 

Porque de uma maneira geral o repertório acaba por ficar muito limitado... 

Exacto, e nós fazemos muitas vezes cursos livres com compositores. Em projectos um 

chamava-se... até eram projectos financiados pelo PRODEP que se chamavam "Apoio 

ao Novo Ensino Secundário" no tempo do Domingos Fernandes e eram esses 
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projectos... e nós tivemos sempre seminários de música, seminários com 

compositores, que vinham para aqui, faziam uns cursos livres de composição, isso 

mantivemos... Retomando a ideia das jornadas de música electroacústica não só na 

linguagem electroacústica, mas noutras linguagens e, cujos alunos, era aberto ao 

exterior, mas muitas vezes eram, essencialmente, os nossos alunos aqueles que 

participavam nesses cursos. 

Portanto, já não há assim uma separação, quer dizer, estão mais próximos... 

Não. Eles estão habituados à música contemporânea. As obras que nós tivemos da 

música sacra contemporâneas elas eram perfeitamente audíveis, do ponto de vista do 

público... a obra, digamos, mais... talvez a do João Pedro Oliveira para banda 

magnética, mas eram obras... é evidente que é uma linguagem nova mas que as 

pessoas, pronto, não era a ópera do Emanuel Nunes, não é, digamos (risos). Os alunos 

já estão preparados, os pais vão com os alunos, portanto, não é assim nada de novo 

porque também já têm tocado ]... Exacto, mesmo nos concertos com os alunos com a 

orquestra há sempre uma obra mais contemporânea, portanto, não é nada de novo, 

percebes? Nós hoje fazemos uma abordagem muito grande sempre à música do século 

XX. 

Mas também houve outro tipo de coisas que vocês têm desenvolvido, 

nomeadamente em questão das master classes, porque é que é esse tipo de coisas e 

de que modo... e quem é que financia isso ou são... como é que tudo isso funciona? 

As master classes, aliás, são estas agora as que vão acontecer isso é formação, estás a 

perceber? Como é que nós financiamos isto? Isto não são aulas? Eu tenho segunda, 

segunda, terça e quarta deste mês vou ter um professor que se chama não sei quantos 

e, portanto, ele dá xis horas e eu pago-lhe. 

Portanto, isso também é uma maneira um bocadinho diferente de trabalhar do que 

nos conservatórios ou nas academias, não é?  

Claro, evidente, exacto, tem a ver com a autonomia financeira e eu não sei até quanto 

tempo... 

E autonomia pedagógica também, de certo modo, não? [sim, sim] ou com uma 

filosofia... 

 

Claro, a autonomia pedagógica, obviamente, não é. Mas eu estava a pensar se na 

academia também podia fazer isso... se tu considerares aquele professor, se ele tiver 

as habilitações, não é? 

E isto são com os professores da escola ou com professores fora da escola. 
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É com professores convidados que é para, precisamente, para eles contactarem, para 

proporcionar aos nossos alunos outras experiências em termos de contactarem com 

outras pessoas. Por um lado a nós, direcção, permite-nos fazer uma avaliação de 

trabalho porque eu depois converso com as pessoas e pergunto o que é eles acharam, 

não é, sendo que as pessoas são sempre simpáticas mas, às vezes, apontam e são 

críticas, acho que... "atenção a isto, atenção àquilo", portanto, dão as suas sugestões. 

Por outro lado também me interessa que as pessoas conheçam os alunos, não é? 

Muitas vezes, eu normalmente convido professores do ensino superior, porque 

também ficam a conhecer os nossos alunos e quando eles vão candidatar-se já há 

algum primeiro contacto, é uma forma de também eles ficarem a ser conhecidos pelas 

pessoas que depois vão estar nos júris e... 

 

E essa diversidade de professores, essa diversidade de metodologias, isso também é 

um contributo enorme para...  

Para a formação dos alunos, do próprio corpo docente, que contacta os nossos 

professores com esses novos, e portanto, é uma mais valia do ponto de vista das 

experiências de aprendizagem... 

E falaste aí nessa tentativa de alguma articulação, digamos, articulação mínima em 

relação ao ensino superior... Há alguma articulação quer no que diz respeito do 

ensino superior em relação a estas escolas quer do que diz respeito destas escolas 

em relação ao ensino superior sob o ponto de vista de projectos, sob o ponto de 

vista... tendo em conta que muitos destes estudantes vão engrossar as fileiras, 

digamos assim, do ensino superior... 

Claro, claro. Como tu sabes, ao nível das políticas não há articulação nenhuma, não é, 

em termos do Ministério da Educação e em Ministério do Ensino Superior [da 

Ciência]... Sim, da Ciência e Ensino Superior, não há articulação. Agora, as escolas do 

ensino secundário, têm que, obviamente, estar atentos a quais vão ser os pré-

requisitos para o ensino superior senão eles não entram, não é? Portanto, nós temos 

que saber de que é que constam as provas e preparar os nossos alunos para estarem 

aptos a realizá-los.  

Mas sob o ponto de vista mais formal esse tipo de articulação, mesmo até de 

projectos articulados do ensino superior com este tipo de escolas, não tem havido?  

Às vezes eles pedem a nossa colaboração... Não, em termos formais não tem havido, 

não é? 

E também seria importante haver alguma articulação entre estes diferentes 

subsistemas porque no fundo [era, era] estamos a trabalhar [era muito 
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importante]... E porque é que isso não se tem conseguido fazer, cada um está um 

pouco para seu lado... 

Nós estamos perfeitamente disponíveis, não é, para... até porque nós é que nos 

articulamos com eles, não é? Nós preparamos os nossos alunos para ... E gostávamos, 

eventualmente, de ver que os nossos alunos, quando vão para o ensino superior 

continuam depois com uma evolução tão semelhante à que... ou pelo menos em 

crescendo como a que tiveram quando chegaram cá, não é? Eles percorreram um 

caminho que é assim e que a gente gostava que continuasse. E muitas vezes isso não 

acontece.  

E não acontece porquê, porque há, começa a haver uma quebra no ensino superior 

do ponto de vista das práticas artísticas... 

Ouve, olha, não acontece por várias coisas... Portanto, do ponto de vista da 

organização, estás a perceber? É uma questão que eu me tenho questionado... Do 

ponto de vista da organização, as escolas profissionais, o aluno acaba por ter uma 

grande limitação na sua autonomia, o aluno tem de tal forma o dia preenchido que a 

autonomia dele é reduzida. Ele tem o dia todo estruturado como é que tem que 

trabalhar. Se do ponto de vista da interpretação e do intérprete, digamos que ele  tem 

as ferramentas necessárias para poder ler e tocar, do ponto de vista da organização do 

tempo ele não é tão autónomo assim, Depois, quando vai para o ensino superior, ele 

chega a uma estrutura de escola completamente diferente, nomeadamente de Viana, 

da artave... Há outras escolas que são, por si só têm mais uma organização diferente. 

Portanto, eles perdem-se, não é? Mas porque a própria escola superior não sabe o que 

é organizar, Isso quer dizer que, durante o primeiro, segundo mês não tem os horários 

organizados, não tem... não informa os alunos como é que vai ser a avaliação, como é 

que... nos grupos de música de câmara, quer dizer... eu também estou-te a falar um 

pouco da experiência enquanto os meus filhos foram alunos da escola superior e 

daquilo que os alunos me dizem, não é? Neste momento, nos últimos dois anos, não 

sei se as coisas têm melhorado...  

Mas digamos que o ritmo que os estudantes levam das escolas, aqui da escola 

profissional, depois já é... 

É um ritmo de trabalho que chega lá, eles ficam perdidos porque eles são capazes de 

estar não sei quantos dias sem aulas e não têm ninguém que lhes diga "como é que é 

não estudaste mas tinhas que ter estudado" e, às tantas, também faz parte, portanto, 

do crescimento  e das pessoas serem adultas e, portanto, terem que lidar com isso, 

mas... 

Mas também depois há uma outra causa de quebra … estavas a falar nessa questão 

do crescendo da formação... 
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Exactamente, há uma quebra de... E se pensarmos naquilo que vão sendo os níveis de 

desenvolvimento, não é, era interessante que nós conversássemos até para vermos 

em termos de repertório... eventualmente nós podemos não ver certo de tipo de 

repertório com tanta complexidade e vermos outro, mas então nesse caso eles 

também têm que, em termos de provas de acesso de concertos até porem-no a outro 

nível... Porque eu acho que os alunos têm tempo depois de ver outras coisas mas se 

aquilo lhes é exigido nós temos que avançar, às vezes, patamares intermédios de 

formação e que, às vezes, para alunos com mais dificuldades isso é feito com algum 

esforço e muitas vezes não é tão bem resolvido. 

E muitas vezes também, às vezes o repertório também acaba por... tem algumas 

coisas que podem ser semelhantes no ensino superior que já fizeram, não é? 

Exactamente, portanto, depois repara, conteúdos de História da Música, por exemplo, 

não é? Que é que eles aprendem de novo? Como é que eles trabalham a História da 

Música no ensino superior diferente daquela que é trabalhada, estás a compreender? 

Bem sei que agora há uma História da Cultura e das Artes, pronto, é uma coisa nova, 

mas é uma coisa ligeiramente recente, talvez por aí, digamos, eles tenham já...  

Então quer dizer que na tua opinião, o ensino... 

Era interessante, acho que era interessante que...  

E a formação dos músicos ganharia com isso... 

Ganharia com isso, sem dúvida nenhuma...  

Com essa articulação, quer em termos mais... 

Que nós, eventualmente, tivéssemos que reformular algumas práticas... Agora, eles 

tinham que se organizar, estás a compreender, em termos de exigência... 

Então isso quer dizer que no âmbito, enfim, da reestruturação que há no ensino 

superior relativamente, enfim, a Bolonha, não houve nenhum trabalho convosco, 

porque era suposto que agora... 

Não, eu não sei se eles sabem, se as escolas já acordaram para trabalhar com Bolonha. 

Eu tenho algumas dúvidas que as escolas superiores de música [ou a Universidade de 

Aveiro]... Pronto, eu, não, eu a Universidade de Aveiro acredito que já... que tenha já 

trabalhado com isso... 

Mas, quer dizer, não houve nenhum trabalho em conjunto, neste caso, com vocês ou 

com APROARTE?\ 

Daquilo que eu conheço... não, não houve nenhum trabalho conjunto, não, e aquilo 

que eu conheço dos professores com quem falo do ensino superior das escolas 
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superiores de música, Bolonha para eles não estava operacionalizada. No ano passado, 

não estava, do ponto de vista conceptual, muito bem trabalhada... 

E aí teria sido uma boa oportunidade para haver uma maior interligação entre as 

formações... E uma outra questão que eu te queria colocar tem a ver com a questão 

do financiamento deste tipo de instituições. Tendo em conta que, enfim, a lei mudou 

há uns anos atrás e passaram a ter fundações ou outras entidades proprietárias e 

houve durante muito tempo a ideia de que estas escolas deviam de alguma maneira 

conseguir ter receitas próprias, caminhar para o auto-financiamento... como é que tu 

vês esse problema, ou essa problemática, digamos assim?  

Não, as escolas devem ter receitas próprias mas não ser obrigadas a devolver as 

receitas próprias [risos] na totalidade... Porque quando as escolas têm que devolver as 

receitas próprias, o que é que acontece? As escolas não têm receitas próprias. Quer 

dizer, mesmo que as tenham.  

Sim, mas de qualquer maneira, também te queria perguntar é se essas receitas 

próprias são assim uma coisa... sob o ponto de vista financeiro assim tão substancial 

ou não, quer dizer, há bocadinho estávamos a falar sob o ponto de vista do mercado 

de trabalho artístico, etc., de alguma maneira isto alguma vez tende a ser auto-

financiado? 

Ai, auto-financiado nunca! Auto-financiado nunca é possível, não é? Nunca. É 

impossível, quer dizer, com os gastos que se tem em formação. Agora, que era 

importante que nós não tivéssemos que devolver as receitas próprias [mas têm, mas 

têm?] para poder... [quer dizer, teoricamente] Temos que devolver, claro. E, portanto, 

o que é que acontece? Nós não temos receitas próprias.  

Não têm receitas próprias. Pronto, e aí também era suposto haver alguma 

diferenciação, ou pelo menos a adequabilidade deste lado às questões deste tipo de 

ensino, não? 

Repara, até porque tu tens despesas que se tornam ilegíveis, não é? Como, por 

exemplo, os juros bancários. E se tu estás três ou quatro meses sem receber 

transferências para voltares a pagar tem que ser à custa de empréstimos no banco. 

Portanto, às vezes, para teres uma ideia, chegamos a pagar cinco mil euros num mês 

de juros, não é? Portanto, como é que não podíamos ter receitas próprias e depois 

temos que... 

Mas porque é que isso acontece? Quer dizer, porque não é só agora na mudança 

deste quadro, também já foi na mudança do primeiro quadro para o  segundo 

quadro comunitário. Porque é que são estas complicações todas? 
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Eu penso que o ministério, entre aquilo que é a aprovação da legislação comunitária e 

aquilo que é regulamentação da aplicação para a le,i para Portugal, demora muito 

tempo. E, portanto, depois os mecanismos não estão criados para se poderem analisar 

os processos, etc. Eles só agora é que criaram novos... portanto, um enquadramento 

ligeiramente diferente sobre as candidaturas. Ora, nós tivemos que fazer a candidatura 

ano passado para este ano, e só agora é que estão nos modelos. Eles agora vão ter 

que... os novos modelos de preenchimento, eles vão ter que ver tudo para poderem 

fazer as transferências. Se nós tivéssemos em Abril do ano passado já o modelo que ia 

estar implementado este ano, já poderíamos ter utilizado aquilo e eles podiam 

analisado correctamente. Eu acho que é falta de planificação em termos de Estado 

português... 

Eu pergunto isto porque depois também é... para ter uma ideia, um argumento que 

muitas vezes aparece que é este: "bem, mas as escolas profissionais têm uma 

entidade proprietária, portanto têm, enfim, responsabilidades financeiras em 

relação ao desenvolvimento em situações mais problemáticas". 

Mas quem não pode ter receitas próprias é a entidade proprietária! 

Pois, está bem, mas o que eu te queria perguntar era isto estas escolas são 

financiadas com dinheiros públicos, não é? Portanto, há aqui... digamos também, 

elas próprias são um pouco, digamos, uma entidade mista, nem são completamente 

privadas nem são completamente públicas, como é que tu vês isso? 

Pois, elas são entidades privadas, são criadas por iniciativa privada,  portanto, têm 

obviamente que obedecer à legislação da tutela, mas são privadas. O financiamento é 

público e, à partida, é a cem por cento. As despesas numa escola profissional devem 

ser financiadas... está suposto financiar todas as despesas. Agora, efectivamente nós 

sabemos que há despesas que depois são cortadas, são consideradas não elegíveis, 

não é? E até aí tudo bem se as escolas pudessem ter mecanismos para ter receitas e 

pudessem utilizar essas receitas no pagamento dessas despesas. Quando eles impõem 

que as receitas têm que ser devolvidas conseguem uma coisa muito simples, é que as 

escolas nunca tenham receitas. Quer dizer, mesmo que as tenham para eles não têm. 

E fala-se também sempre muito quando há estas mudanças nos quadros 

comunitários, enfim, do fim dos apoios europeus em relação à formação... Neste 

momento isso também ainda está presente ou agora com o novo QREN isso não se 

discute, ou seja, esta escola já... (olha, eu acho que vai continuar a ser um país…] No 

fundo a questão que eu te queria colocar era: estas escolas têm segurança no futuro, 

digamos assim?  

Eu penso que sim em termos de... pode não ser com as mesmas condições, estás a 

compreender? Pronto, e será necessário as pessoas adaptarem-se às circunstâncias. 

Mas, inclusivamente agora até com esta reforma que está a avançar penso que será 
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para elas terem continuidade. Provavelmente, não é nos mesmos moldes, estás a 

compreender? 

Mas que isto é, será sempre um ensino mais caro que outro tipo de ensino 

profissional. 

Exactamente, sim!, Mas eu isso acho que está entendido e que está aceite. Agora, se 

nós tivermos que utilizar outro tipo de metodologias... sabes que as dificuldades 

aguçam o engenho e portanto, se nós tivermos menos dinheiro vamos querer 

continuar a fazer bem não é, e portanto havemos de conseguir descobrir alguma coisa. 

Pode às vezes não ser tão bem mas... agora, acabar, isto, acho que não, estás a 

perceber? Acho que já se criou total dinâmica...  tanto quanto é possível tu dizeres...  

As últimas duas questões. A primeira é quais são os principais constrangimentos com 

que te defrontas enquanto directora da escola profissional de música? 

Olha, com, digamos ... 

Quer sob o ponto de vista de organização, quer sob o ponto de vista da relação com 

o Estado, quer sob o ponto de vista da gestão…. 

O défice na formação dos professores ao nível do que sei... de todas... daquilo que é... 

que normalmente é habitual num educador. Portanto, os professores da área, e que 

são grande parte, da área artística realmente eles limitam a sua acção à sala de aula, e 

tudo o que seja outros projectos multidisciplinares, transversais, ideias para... 

inovação, percebes? a inovação. Não só na didáctica, como na forma de conceber a 

escola. Portanto, tudo isso que tu vês é fruto de três ou quatro pessoas da direcção 

que é que puxam. Pronto, eu também não sei se isto não acontece muito nas outras 

escolas mas, efectivamente, os professores de música, que são muito individualistas, 

por feitio, estão muito pouco habituados a trabalhar em equipa. Portanto, ao termos 

mudanças de práticas ou da inovação nas práticas pedagógicas, elas...  é uma luta... 

Estás a ser bastante crítica em relação à formação que eles trazem do ensino 

superior ou não? Porque não abordam isto, porque mantêm uma rotina, mantêm um 

cânone?  

Claro, claro, e repara, eu tenho muitos professores de fora, não é, e tenho muitos 

professores de estados das ditaduras e portanto eles têm uma relação com aquilo que 

é discutir os assuntos estranhíssima. Eles nunca questionam uma ordem que lhes é 

dada, estás a compreender?  

Isso tem algumas vantagens sob o ponto de vista da gestão mas sob o ponto de vista 

do desenvolvimento do projecto imagino que seja mais difícil. 
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Não, mas não é isso que nos interessa. Porque quando for uma ordem para cumprir eu 

também não tenho dúvidas em que ela vai ser cumprida e ponto final, percebeste? 

Agora, quando nós queremos contributos no sentido de melhorar ou novas coisas, 

novas formas... 

Então quer dizer que os professores e os músicos são pouco criativos? 

Pouquíssimo criativos, os músicos...  

Tirando o caso dos compositores ou... 

Os professores e os músicos, do ponto de vista da inovação 

Mas é um paradoxo, não é, porque é suposto... 

É. Mas ouve, mas eu não sei se eles são criativos, estás a compreender? Eu acho que 

eles são muito intérpretes, eles são muito pouco criativos em termos de... eu às vezes 

farto-me de lhe dar ideias para projectos. Repara, até este ano de 2008 que é o ano do 

diálogo intercultural e eu disse "pensem por exemplo, há tanta gente de países 

diferentes, podemos fazer alguma coisa com a gastronomia de cada país, com a 

música, com isto, com aquilo..." não sai nada, nada, nada, percebes? É dar a aula e... 

E isso o que é? É a pressão do cânone, é a pressão da formação que estão habituados 

a ter, a dificuldade de encontrar outros modelos de formação que permitam uma 

maior abertura a esse... 

Não são criativos, não são inovadores, não estão habituados a ver coisas diferentes, 

não sei se viajaram, estás a compreender? Mesmo no repertório... estamos fartos de 

dizer, eu não tenho nenhum complexo que se toque... que eles, nos grupos de música 

de câmara, possam abordar repertório mais ligeiro, percebes? Há boa música ligeira e 

os miúdos também têm que ter alguma afinidade com o seu repertório pensem em 

músicas... em Beatles, podem fazer arranjos e não sei que... são coisas engraçadas que 

eles podem desenvolver certo tipo de competências técnicas e de interpretação, e 

portanto, com repertório mais leve, quer dizer...  

O cânone predomina sobre o... 

Exactamente, não se consegue.  

E que outro tipo de constrangimento? Estamos a falar sobre... 

Inovação, em termos da inovação, não é, em termos de mudanças...  

E que outros que te parece que sejam assim mais... que estejam aqui presentes? 

A questão de eles colaborarem noutras tarefas, percebes, de organização que não seja 

aula, não é, a falta de... mesmo no acompanhar os alunos a algum sítio, quer dizer, 
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tirando... e repara  se tu pedes aos professores de música eles não fazem a mínima 

ideia do que é que fazem com uma turma na rua, se eles podem ir aos pinotes, se 

eles... estás a compreender? Uma falta de saber ser professor, de... portanto, a esse 

nível  

Mas porquê? Saber ser professor no sentido de que ser-se professor é mais... 

De ser educador, é mais do que transmitir conhecimentos, percebes?  

Que é mais do que a questão de saber tocar bem o instrumento e transmitir isso, não 

é? 

Exactamente, exactamente. Portanto, digamos que essa é, relativamente aos 

professores, é um dos constrangimentos, e a direcção pedagógica particularmente 

sente muito isso, não é, porque tudo o que é feito é tudo puxado a ferros, estás a 

perceber? E sempre os mesmos. Depois a falha de formação, da profissionalização. 

Depois em termos de infraestruturas. Portanto, em termos de constrangimentos aqui 

a questão da falta de um auditório. E é evidente que eu gostava de ter muito mais 

espaço, eu tenho trinta e sete salas e é muito complicado gerir assim as salas  

Porque há um ensino individual, em pequenos grupos e portanto tem... 

Exactamente, é, e eu tenho aulas ao sábado e obriga-me a... portanto, é muito 

complicado... 

E os principais desafios que se colocam à Escola Profissional de Música de Viana do 

Castelo nesta primeira década do século XXI?  

Os principais desafios... Olha, é resolver o problema das instalações, pronto, é ter... 

depois ... 

Sob o ponto de vista organizacional, sob o ponto de vista das actividades artísticas, 

sob o ponto de vista... 

Do ponto de vista organizacional era que, digamos, houvesse uma equipa mais 

alargada, estás a perceber, mas não só a nível dos recursos humanos administrativos... 

Portanto, digamos que eu encontro... estive-te a falar dos professores mas não te falei 

também no défice profissional de funcionários, estás a compreender? Às vezes de 

serviços administrativos que têm tanto de boa-vontade e de simpatia e disponibilidade 

como de, digamos, aquilo que é gestão para a qualidade, estás a compreender?Éé uma 

grande dificuldade em dar o salto numa estrutura que era pequenina, que era uma 

associação que as pessoas já conheciam há muito tempo e que agora têm que ter 

outro tipo de conduta profissional no seu desempenho. Aaquilo que são os 

procedimentos, há dificuldade em... portanto, há uma... tudo tem que ser 

supervisionado, percebes? Porque se não é supervisionado quando dás por ela... isto 
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aqui saiu alguma... percebes? Portanto, isso é um desgaste imenso para quem está à 

frente. Ter que ver tudo, desde os ofícios que às vezes não são bem escritos... 

Portanto, um défice mesmo de... Curiosamente, eu tenho como contínuo gente ... 

tenho um mestre, um mestre,  está a acabar o mestrado, tenho gente licenciada aqui 

nos corredores mas nos serviços académicos... na gestão financeira, não, obviamente 

[claro], tenho um óptimo... mas nos serviços académicos e administrativos... 

Portanto, um dos desafios é conseguir... 

É, é, melhor qualificação dentro do pessoal de recursos humanos de administrativo, 

académico e professores em termos de profissionalização, não é? E, em termos de 

infraestruturas será isso, em termos de cidade, percebes, e de região, digamos que eu 

gostava esta... em termos de políticas municipais, Viana, apesar de achar... a 

Vereadora da Cultura que... são pessoas que nos ajudam imenso e a quem nós 

devemos imenso, mas têm uma visão da cultura como em 1950,  em que é algo que se 

vai fazendo e que não é preciso estar profissionalizado. E os espaços públicos, os 

equipamentos, não têm programação, não têm uma gestão profissional e isso reflecte-

se. 

Mas apesar disso tudo, quer dizer, continuam a fazer a música na praça ou como é 

que... aquele projecto, quer dizer... 

Pois, sim, sim, claro, mas somos nós que estamos a fazer. Mas repara, há um teatro 

municipal que devia ter um programador, que devia ter uma programação, quer dizer, 

e é tudo avulso, percebes, como calha, sem uma planificação, uma médio-prazo, sem...  

Posso compreender das tuas palavras que as políticas locais, municipais, para a 

cultura, têm também um papel muito importante no desenvolvimento de tudo isto 

Exactamente. 

Porque isto também nunca funciona de uma forma isolada, é isso? 

Exactamente, e o que acontece é o seguinte: é que esta cidade podia, em termos de 

cidade de média-dimensão, não é, em termos nacionais, ser exemplar. Por falta de 

uma gestão municipal não é. As coisas surgem muito avulso e isso é mau para a criação 

de públicos porque eles depois já nem sabem o que é que pode acontecer, etc., 

É necessária essa habituação que depois não existe 

Exactamente. Portanto, eu acho que aí, Viana, comparado com outras cidades, sei lá, 

com Guimarães, com... mesmo Arcos de Valdevez tem uma Casa das Artes onde tem 

um programador, já tem ali alguma coisa estruturada, não é? Têm poucos recursos... 

Aqui tu és capaz de ter um festival da Praça  de Jazz mas quando deres por ela não é 

nada de jazz. Aquilo começou por ser jazz mas agora é tudo... é salsa, por exemplo, ou 
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é outra coisa qualquer. Depois tens o festival dos americanos onde se gasta muito 

dinheiro mas aquilo é um Master Class para os russos e os chineses que estão na 

América virem cá, percebes? Portanto, falta de exigência na selecção dos projectos 

também e tudo passa por essa falta de... 

E que outros desafios? Esse desafio de conseguir, enfim, também mobilizar os 

poderes locais para esse lado... 

Depois, claro, uma organização em rede era algo muito interessante em termos de 

Alto Minho e de Minho, e de Minho-Galiza, estás a compreender?  

Mas algumas coisas já se têm conseguido, ou ainda não? 

Nós temos mas é...  digamos que esta comunidade urbana não tem... não há 

articulação, quer dizer, eu não a sinto, estás a compreender? 

Mas isso também seria um factor de desenvolvimento das actividades culturais, das 

práticas artísticas... 

Claro, exactamente, as pessoas não trabalham... Repara que há um Festival de Ópera 

de Fagari (?) em Ponte de Lima, depois... Portanto, os políticos não se sentam para ver 

o que é que é importante para o Alto Minho... "Temos estas hipóteses aqui, vamos lá 

rentabilizá-las... em vez de estar a fazer isto, isto, isto e isto, vamos fazer..."  

Algo com outra dimensão, não é, e divulgação 

Exactamente. Portanto, isso... nós tentamos fazer sozinhos, mas repara, sermos os 

motores sozinhos tem a dimensão que tem, não é? E portanto... 

Mas estás optimista em relação ao futuro? 

Eu sou a pessoa mais optimista do mundo, sempre, sabes? sou, sou sempre muito 

optimista. Eu acho que... eu para mim um problema não é um problema, é a coisa 

normal da vida, pronto, isso realmente é uma vantagem. Para mim, o normal é estar 

sempre cheia de problemas para resolver, não é? Profissionais, pessoais, familiares, 

tudo. E, portanto, eles resolvem-se, um a um. Claro, eu acho que só não há solução 

para a morte, percebes? E daí... 

De qualquer maneira, se essas coisas todas que tu disseste anteriormente estivessem 

mais articuladas, quer dizer, haveria outro tipo de problemas, se calhar, e outro tipo 

de desafios não é? 

Exactamente, repara, era interessante haver uma orquestra regional, não é, no Alto 

Minho, por exemplo, com outro tipo de programação... portanto, com uma preparação 

regular que pudesse fazer itinerância, que os jovens pudessem estar aqui nesta região 
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os que quisessem e não tivessem que estar ou no desemprego ou, às tantas, 

deslocados, por exemplo. Ou até captar outros jovens de outros sítios... 

Mas de qualquer maneira a cultura neste momento começa a ter uma outra 

visibilidade que não tinha há uns anos atrás aqui na cidade? 

Sim. 

Apesar dessa desorganização, de não haver ainda essa... 

Não, olha que há uns anos atrás estávamos melhor. Há uns anos atrás, em termos de... 

na altura em que o Zé Martins estava no Teatro Noroeste. Porque tu agora até tens 

outros equipamentos, por exemplo, tu tens um Museu Municipal, tens a biblioteca, 

tens bons equipamentos interessantes e... repara, eles nem sequer aproveitam os 

programas do Ministério da Cultura para a programação, onde podiam ir buscar 

financiamento. Não têm capacidade de ter uma pessoa que... é o técnico, o chefe de 

divisão da câmara municipal que vai gerindo, por acaso, por sorte dele o teatro está 

sempre ocupado pelo Noroeste e connosco, e depois aparecem umas coisas assim... os 

russos que vêm com aquelas óperas, por aí afora, pela bilheteira, não sei quem pela 

bilheteira, mais um outro ceguinho ou não sei quê pela bilheteira e, portanto, quando 

o teatro está livre faz-se isso. Não há pensar esta cidade em termos de programação 

precisa disto, disto e daquilo, temos este dinheiro, ao longo do ano... percebes? 

Gestão, não há gestão cultural, estás a perceber? E há a ideia de que o teatro deve 

receber todas as associaçõezinhas, todas têm direito, a cultura popular tem a mania 

que Viana é a capital do folclore e, portanto, a cultura popular também tem direito e 

depois já nem sabemos o que é que eles entendem por cultura popular... eu acho que 

aí ainda há um caminho longo, grande a percorrer. E, curiosamente, acho que Viana 

tinha instituições e pessoas... e é por isso que ela tem coisas boas, que são as pessoas 

isoladas, as pessoas das instituições, não é, que fazem isso. Porque se não tivesse essas 

pessoas nas instituições o panorama seria bastante mais negro. Tem uma coisa óptima 

que é a disponibilidade e a vontade de apoiar e estão sempre disponíveis para ir 

connosco até ao fim do mundo porque acreditam que nós temos razão e isso é muito 

importante,...  

Pronto, e isso também, de qualquer maneira, isso ajuda a ter uma atitude também 

mais positiva em relação ao futuro. 

Exactamente. Eu sei que se eu precisar do meu presidente para resolver um problema 

a Lisboa ele vai comigo e acredita que eu estou cheia de razão, não duvida, e vai 

comigo lutar. 

E isso é um elemento muito importante. 
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Exactamente, isso é importantíssimo, percebes? Pronto. Agora, certamente eu sou 

exigente demais, eu gostava... visivelmente, eu gostava que ele tivesse uma política 

cultural de outra forma, já lhe tenho... ele diz que não é fácil encontrar recursos 

humanos, já lhe... falo às vezes com ele sobre isto, percebes, mas pronto... Tenho essa 

mágoa, estás a compreender, porque acho que podia ser melhor para o 

desenvolvimento cultural... não tanto desta instituição, mas ara o desenvolvimento 

cultural da cidade. E para criar outras infraestruturas e outras condições para os 

jovens, etc., mas pronto … 

É o que há. 

É o que há... 

Obrigado. 



128 
 

Carlos Alberto Pereira 

O Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian de Braga é uma escola singular 

no âmbito do ensino público por ser uma escola de ensino integrado. Como é que tu 

caracterizas o conservatório de música? 

Caracterizo o conservatório de música normalmente como sendo duplamente 

integrado. Isto é, é integrado porque os meninos têm oportunidade de entrar no 1º 

ciclo e portanto vivem o projecto educativo que os acompanha ao longo do ensino 

básico na 1ª fase até ao ensino secundário, até concluir o ensino secundário e isto 

permite-lhes ter uma visão de promoção, até uma visão do momento, pronto aqueles 

que começam a duvidar da sua vocação de experimentar e de ver o momento certo 

para poderem optar por outro ramo do ensino. E também integrado noutra vertente 

porque os currículos são integrados. Isto é, o aluno vem para a escola e vive o projecto 

educativo único. Projecto educativo único que é uma espécie de guarda-chuva, 

guarda-chuva esse que é a música, toda a área da música e no qual se dependuram 

todas as outras disciplinas curriculares e todas as outras actividades extracurriculares. 

O importante, e que todo o corpo docente esteja consciente de que, digamos o ponto 

central desta escola, a força motriz desta escola tem que ser a área da música. Isto 

durante alguns anos não foi fácil, devo de confessar, hoje está claramente assumido 

que tem que ser assim e as coisas vão evoluindo mas…. 

E isso não foi fácil porque … 

Não foi fácil porque durante alguns anos o conservatório tinha professores convidados 

no âmbito da música e no âmbito da formação geral digamos assim. Os professores 

eram convidados a vir, estavam cá, ou por destacamento ou por isto ou por aquilo e 

eram um grupo de amigos que tinham uma determinada ideia e a partir de 

determinada altura, se a memoria não me falha, 1986, 87, mais ou menos por aí, 

foram criados quadros do conservatório… foi antes, eu estou a dizer mal, 83, 84 mais 

ou menos, deve de ter sido por aí, foram criados quadros de nomeação definitiva, o 

que antigamente se chamavam quadros de efectivos para o sector … 

Da música? 

Não, do geral e isso trouxe para a escola, fez com que praticamente todo o corpo 

docente da formação geral mudou, excepto o 1º ciclo e isto criou aqui, digamos gente 

nova que veio para cá que, como se costumava dizer na altura vinha com algum 

sangue na guelra e colidiu com aquilo que cá estava.  

O que é que cá estava?  

Estava os colegas da música que eram maioritários e estavam os colegas do 1º ciclo e 

estava a direcção curiosamente que se manteve. Portanto houve aqui uma fase de 
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adaptação daquelas pessoas que vinham habituadas a planificar, a programar, a agir 

de acordo com as normas, a fazer a avaliação de acordo com, digamos as normas que 

havia, e as pessoas que estavam habituadas a fazer aquilo mais pela sua intuição, e isto 

não tem nada de mal porque a intuição é um elemento importante mas quando se 

perguntava como é que se estrutura não sabiam e não sabiam a culpa não era deles é 

porque não lhes tinham dado esse conhecimento, portanto cada um fazia da forma 

como tinha aprendido e aí houve grandes lutas. 

O confronto de dois mundos, digamos. 

Entre dois mundos. Esses choques foram-se atenuando porque se começou a perceber 

que o mundo não é preto e branco. Não há o preto e o branco, há o preto o branco em 

cada uma das coisas e depois dá-se os níveis cinzento ou diversos níveis de branco 

como quisermos dizer e portanto estas coisas foram-se moldando, as pessoas foram-se 

percebendo que o importante era colaborar e começaram a surgir as primeiras 

colaborações sobretudo à volta do português curiosamente, porque havia algumas 

peças que eram interpretadas pelos alunos começou-se a juntar alguma música à 

poesia e pequenas coisas de acções conjuntas que levou ao conhecimento das 

pessoas. Estas coisas funcionam muito mais do que por leis ou do que por normas, 

funcionam pela cumplicidade de um determinado momento. 

Queres dizer então que num determinado momento da história desta escola, apesar 

de ser um ensino integrado, não era tão integrado quanto isto. Isto é, era um 

integrado separado entre a música e as outras áreas… 

Não era tão integrado, era um integrado… 

Sob o ponto de vista do currículo? 

Sob o ponto de vista do currículo era integrado. Sob o ponto de vista da escola era 

integrado. Sob o ponto de vista das vivências não era um integrado. Quer dizer, havia 

de facto, como alguns colegas diziam, havia os da música e os da curricular, como se a 

música não fosse curricular, mas era para distanciar. No dizer da professora mais 

antiga na altura, havia os professores da música e os professores do liceu. Porque os 

professores de 1º ciclo não contavam sequer. E essa luta, digamos assim, desenvolveu-

se sobretudo no conselho pedagógico. Os conselhos pedagógicos eram muito duros, 

muito violentos, muito inconclusivos também é verdade, mas permitiu, eu estou 

convencido que foi graças a essa luta que as partes começaram a perceber e hoje é 

perfeitamente vulgar ver-se o professor de piano dizer ao professor de português, 

“então não há um poema de Camões ou do Bocage para os meus alunos 

acompanharem?” E vice-versa, e vê-se os professores de português ou de física dizer, 

“tu não queres vir lá explicar o que é essa coisa da tensão numa corda?” Portanto, as 

pessoas perceberam, juntaram-se e perceberam isso. É evidente que isto de mudar 

levou tempo para fazer esta…, levou eu diria que a atenuar estas rivalidades ou estas 
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capelinhas, estamos em Braga, estas ‘capelinhas’, levou uma boa dúzia de anos. Depois 

houve uma fase de transição, em que a gestão também proporcionou, estou 

convencido que sim, quer dizer, tivemos um presidente que era um homem…, o 

homem que acatava tudo e tentava conciliar o inconciliável e isso ajudou um bocado 

aquela fase dos 3 anos do Vilar foi de facto um elemento importante porque pacificou. 

Havia uma coisa e ele dizia: “está bem então faz assim…” e dizia o outro dizia o 

positivo e o negativo, o afirmativo e o contraditório mas ajudou a resolver e depois 

entrou-se numa fase já de trabalho de planificação. Eu lembro-me que a primeira vez 

que falei no conselho pedagógico de critérios de avaliação quer dizer…., e eu percebi e 

só percebi quando pedi ao meu colega de piano no grupo que se sentasse à minha 

frente e que me dissesse como é que se fazia, e ela dizia-me como fazia e eu escrevia. 

Estivemos 2 horas e eu quando no fim daquela conversa amigável mostrei-lhe a 

planificação e a conclusão dela foi: “mas é isso que você quer?” 

Portanto há aí uma questão de formação de pessoas na… 

É uma questão de formação e uma questão até de terminologia porque aqueles que 

vêm das Ciências da Educação que tiveram algumas Ciências da Educação tinham uma 

terminologia muito própria que os outros depois não entendiam. Quando se falava a 

linguagem normal, não é, quando se punha os outros a falar e se convertia aquilo para 

aqueles parâmetros estava lá tudo. Portanto havia de facto aqui um desencontro de 

linguagens, e esse desencontro de linguagens foi resolvido ao longo do tempo. Hoje 

não tenho problema nenhum a dizer que nós fazemos planificação trimestral, todos os 

departamentos têm planificação trimestral as aulas, as aulas, a componente lectiva 

tem planificação trimestral e não tenho dúvidas nenhumas que muitas das 

planificações de colegas de instrumentos estão tão bem ou melhor do que as 

planificações do geral, houve uma aprendizagem que foi feita ao longo do tempo. 

E essas planificações cruzam os saberes ou ficam também um pouco também 

fechado nas suas áreas disciplinares? 

Estas planificações são planificações de aula. Nessa medida são relativamente 

fechadas, excepto algumas em que se trabalham conceitos, por exemplo em história 

da música, em que se trabalha o conceito do barroco e na literatura portuguesa se fala 

no barroco cruzam. Não é tão vulgar como isso mas quando os professores se 

conhecem bem vão cruzando. 

Portanto é mais da iniciativa pessoal… 

Mais da iniciativa pessoal. É evidente que estes saberes cruzam sobretudo depois nas 

outras actividades extracurriculares, inter lectivas, digamos assim, fora da sala de aula 

e vêm-se por exemplo nas visitas de estudo. As visitas de estudo já à bastante tempo 

que deixaram de ser passeios de estudo e a última por exemplo foi sobre o passeio 

cultural que começou com as ruínas, com Siza Viera em Amarante e com Eça de 
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Queirós e os meninos tocaram música da época também. Vamos ter agora um jantar 

Queirosiano em que, promovido pelos professores de português, mas em que a 

maioria, curiosamente, a maioria dos intervenientes são colegas da área da música que 

prepararam e colegas da área da expressão porque vai ser um teatro…, um teatro…, 

vai ser um jantar e vão aparecer naturalmente aquelas cenas próprias da época de 

Queirós.... 

Portanto está-me a dizer que isso é, digamos um pouco as actividades extra sala de 

aula…. 

Extra sala de aula. Na sala de aula…. 

Mas isto também te a ver com o facto dos programas que existem serem programas 

que são…, que não é a escola que os faz, que são…. 

Penso que na área da música sobretudo naquilo que nos diz respeito, é que o grande 

problema, mais do que nas políticas, está na necessidade de termos programas 

adequados e programas que permitam, todos eles permitem em rigor, mas que 

estimulem mais esta interacção. Nós agimos, quer se goste ou não goste, nós agimos 

de acordo com aquilo que aprendemos e de vez em quando ousamos questionar 

alguma coisa, mas temos sempre dúvidas sobre quilo que fazemos, se não somos 

apoiados, se não vem o inspector que nos diz, “isto não está em conformidade com a 

norma”, que é o que eles deveriam fazer, e portanto temos sempre esta dificuldade. 

Se houvesse programas na área da especialidade como há na área da formação geral 

que aponte para algumas sugestões mas que deixe de facto um leque de sugestões, 

que deixe ao professor a liberdade de puder ‘passear’ por aquelas orientação, isto dar-

lhe-á por um lado, uma cobertura maior que tem que a ter, não é, e dar-lhe-ia também 

um estímulo para que ele ousasse fazer diferente, porque deveria haver ali um 

momento de ousadia, fazer diferente, e isso não há muito. Nós, os programas, e 

chamamos programas àquilo que há não é, são … essa é…. 

Eu pergunto isso porque na apresentação da escola uma das coisas que referem, 

para além, enfim dos planos curriculares próprios que estão estruturados do ensino 

integrado e estão organizados com autonomia, como escreveram, com autonomia 

em ralação aos definidos para ensino regular, no ensino básico e secundário. Isso 

significa o quê? 

Significa que nós temos, se a quisermos usar, alguma autonomia que as escolas de 

formação geral não têm. Porquê? Porque como a maioria dos programas da formação 

geral são muitos extensos e nós temos menos aulas que eles, portanto aí há uma 

liberdade de escolher aquilo que queremos e isso nota-se sobretudo nas ciências 

naturais e físico-química, onde por exemplo a acústica tem um papel importante. Na 

informática, por exemplo, os professores têm, ou o professor de informática ou com a 

ajuda de alguns professores, sobretudo de formação musical e de composição, 
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introduzido algumas ferramentas que estejam ligadas às tecnologias na aplicação da 

música. E isso vai havendo ali alguma colaboração e pode-se perfeitamente fazer isso, 

quer dizer, é a questão de ousar fazer. Eu digo sempre que o grande problema do 

nosso sistema, deste e doutro qualquer, mas daqui do nosso, é às vezes nós não 

ousarmos tanto como isso. Nós gostamos muito mais de ir pelo passeio bem calcetado 

em vez de irmos pela berma que tem erva mas que é verdejante, é mais rica mas dá 

mais trabalho, é verdade mas é mais rica e sempre que nos desviamos daquela norma 

os alunos ficam enriquecidos. Agora há conteúdos que têm que ser dados. Não 

podemos só estar a falar das coisas todas não é, e depois esquecemo-nos de pôr os 

miúdos a tocar piano. Eles têm é que saber tocar, mas têm que ter também outro 

conhecimento e têm que de vez em quando ousar sair dali. 

Mas sendo uma escola artística não devia de ser mais ousada então? 

Devia. Devia e eu penso que apesar de tudo há ainda alguma ousadia mas dentro da 

sala de aula. Quer dizer, um professor dentro da sala de aula ousa sair com outra 

facilidade, tem essa particularidade de poder escolher o programa que quer para o seu 

aluno e o adequar das suas características ou os desafios que lhe quer colocar. O que 

estou a falar é sobretudo fora da sala de aula, e por isso nós naquilo que nós 

chamamos pomposamente o projecto educativo que é uma folha A4 dizemos que para 

além da…, que a escola tem que de ser claramente uma escola humanizada e uma 

mista. 

E isso significa o quê? 

Isto significa que antes de ser aluno ele é pessoa, é pessoa humana, e tem o que todos 

os conhecimentos que tem, têm que ser conhecimentos para serem colocados 

independentemente da natureza dos conhecimentos, para serem colocados ao serviço 

da sua relação pessoal, na seu relação enquanto pessoa, enquanto pessoa aqui na 

vertente de o homo sapiens, o homo faber e o homem criativo também, quer dizer, ele 

tem que pegar naqueles conhecimentos, conhecimentos só servem quando se podem 

aplicar a coisas novas. 

Portanto isso aí é um pouco contrariar algumas das tendências que foram muito 

predominantes neste tipo de ensino que eram, há um programa para cumprir ou um 

determinado ideia do programa independentemente da pessoa? 

Se isto não for considerado ofensivo, eu diria que eu privilegio o músico, ser humano 

criativo, e às vezes até um bocado fora do padrão, máquina, ao músico máquina. Quer 

dizer, eu acho que a música e os nossos miúdos têm que aprender que a música tem 

muito de sentimento. Não pode ser uma coisa mecânica, porque senão comprávamos 

um CD…. 
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Uma outra coisa que se referem, ou que está aqui presente digamos assim, é aquilo 

que tu disseste, formar um músico. Mas há ou não diferenças em relação a essa ideia 

do que é formar um músico. Isto porquê? Porque alguns textos que foram 

elaborados pelos professores, há uma tendência que é para formar músicos, para 

profissionais, outra que aponta mais para o prosseguimento dos estudos, outro que 

aponta mais para formação de instrumentista ou formação disto…. Como é que se 

vivem essas ideias aqui na… 

A nossa visão deste facto é: os alunos, em princípio, quando vêm, são chamados a 

serem músicos. Músicos não só instrumentistas mas pessoas que desenvolvam as suas 

carreiras profissionais na área da música. Sendo professores, sendo compositores, 

sendo instrumentistas ou cantores, também como instrumentista da voz, portanto são 

chamados a trabalharem e a desenvolverem essa actividade profissional na área da 

música. É evidente que, nós temos consciência que o aluno, qualquer aluno que saia 

com um nível 3, do ponto de vista da nomenclatura, que saia com o secundário, não 

tem a possibilidade, e que estamos a falar músicos clássicos não estamos a falar de 

músicos de banda não é, não têm a possibilidade de terem emprego numa orquestra. 

A não ser que seja uma coisa temporária ou ali numa orquestra que está a iniciar, 

numa orquestra que tenha finalidade como uma que temos cá no distrito que foi 

criada à sombra do conservatório sobretudo para proporcionar uma espécie de 

integração dos nossos alunos, mas só para isso não é? Porque como profissão a tempo 

inteiro não vale a pena ter ilusões. Portanto, nós entendemos que esta é uma etapa na 

formação do músico que se complementa depois no ensino superior. Não vemos o 

ensino secundário, o nosso ensino secundário, o nosso percurso formativo do 1º ciclo 

ao ensino secundário, como um ponto de chegada mas sim um ponto intermédio. Uma 

etapa que tem que ser vencida com a melhor qualidade possível mas que é uma etapa 

para ele depois prosseguir a sua formação. E não estou a falar na formação ao longo 

da vida, estou a falar na formação formal. Dificilmente um aluno, na área das ciências 

musicais não vale a pena ter ilusões nem pensar, na composição, estou a falar pelos 

cursos que temos, na composição também não, na instrumental, bem não vale a pena, 

ainda está numa fase de aprendizagem e de desenvolvimento, sobretudo de 

afirmação, tem que ter muitíssimos mais conhecimentos. Portanto vemos isto sempre 

como um caminho em que no fundo desse caminho está um profissional e que se faz 

através de diversas etapas. 

Mas isso tem a ver com questões do mercado de trabalho ou também com questões 

da própria formação? Da particularidade dessa formação? 

Essa tem a ver com as questões da formação. A escola sempre esteve estruturada 

desta maneira, temos-lhe dado seguimento desta maneira mesmo no tempo em que 

havia grande procura no mercado, e alguns dos nossos alunos eram procurados. E 

sempre os aconselhávamos a naturalmente fazerem uma experiência se quisessem 

Identidades 

Profissão de 

músico 
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mas não sair, digamos desse fio condutor que é o concluir um curso formal ou 

informal, seja na universidade que lhe dá uma certificação ou numa outra instituição 

do ensino superior ou considerado do ensino superior que não lhe dê uma certificação 

mas que lhe dá digamos, a qualidade depois de conhecida. Porque isto na música há 

de facto dois reconhecimentos: o reconhecimento académico e o reconhecimento 

social ou profissional o reconhecimento artístico, assim é que é, que pode não lhe 

advir nada de um percurso académico. Agora, ele tem que, em determinada altura, 

saber que este caminho académico digamos assim, pode ter um excelente êxito 

académico mas não pode descorar nunca a componente artística e é por isso que 

desde sempre, desde sempre é uma forma de dizer, desde 80 e tal, que nós 

privilegiamos, digamos, a participação em grupo, na orquestra ou nas músicas de 

câmara. Os nossos alunos, todos eles têm uma classe conjunta, o coro ou a orquestra, 

neste momento todos têm coro mesmo… 

Desde o 1º ciclo? 

Desde o 1º ciclo, Não digo que é para fazer de contraponto mas o que é verdade é que 

o estudo de instrumento é um estudo muito individualizado. É com o eu que se senta 

no próprio eu, e o coro, a classe conjunto é o eu que se senta no eu colectivo. E esta 

dupla visão é importante para não termos muita gente a olhar para o umbigo, não é, e 

portanto saber que se partilha e é importante também, e ainda nesta visão humanista, 

que depois, ou o conjunto ou o individual seja colocado de vez em quando ao serviço 

de causas. Nós todos os anos fazemos uma concerto, um concerto ou recital conforme 

a oportunidade, em que os alunos se colocam à disposição de uma determinada 

comunidade, ou a Casa do Gaiato ou uma casa que desenvolve projecto de integração, 

quando foi para Timor por Timor, enfim…, este ano vai ser para uma junta de freguesia 

que faz um papel relevante no apoio a pessoas famintas e portanto vamos fazer um 

concerto em que o produto daquele concerto, é dos poucos concertos em que a escola 

cobra, o produto daquele concerto é para aquela junta de freguesia, para aquela 

instituição de solidariedade social, para que os alunos sintam que a música também é 

um instrumento de construção da felicidade dos outros e, eu acho que isto, ou se 

aprende em miúdo… 

Mas esse lado, essa componente de actividades culturais tem sido uma das 

dimensões que caracteriza também o trabalho que aqui é realizado. Que tipo de 

actividades são essas e como é que elas se realizam? 

Nós temos aqui, digamos uma dupla motivação. Há dois vectores que influenciaram 

muito isto. Durante muitos anos, em Braga, não havia actividades culturais na música 

clássica e portanto, o único sítio onde se fazia de vez em quando alguma coisa de 

música clássica era no conservatório. Aliás este auditório foi durante muitos anos o 

único auditório porque o Teatro Circo naquela altura, o teatro circo e as salas de 

cinema projectavam cinema, e de vez em quando lá vinha uma ‘revistita’ por aí a cima 
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mas mais nada. Nós fomos pressionados pela comunidade, é uma coisa interessante, 

pela comunidade a produzir algumas coisas e depois tínhamos internamente digamos 

as nossas actividades que, enfim como é vulgar dizer, não se acende uma luz para se 

por dentro de um alqueire. Portanto, se já que se fazia, porque é que não se mostrava? 

E começámos a habituarmo-nos aos recitais, para além de convidados familiares 

convidar a comunidade escolar, os familiares e abrir ao público em geral. E isto foi o 

que digamos, de certa forma a vontade interna, também o ego dos professores e dos 

alunos de mostrar serviço. Por outro lado a pressão da comunidade que estava 

sedenta deste tipo…, e isto soltou-se e isto fez com que a escola desde há muitos anos 

tivesse alguma função assumisse o estatuto, como nós costumamos dizer, de parecer 

cultural de dimensão cultural e isto hoje na cidade claramente a escola é vista com um 

parceiro cultural de dimensão cultural. De tal maneira, por exemplo, que é a única 

escola que tem um protocolo de cedência do Teatro Circo. Sempre que quisermos, 

sempre salvo seja não é, porque tem que estar livre dentro da programação, mas 

fazemos. Desenvolvemos um projecto, que é o projecto Sons do Conservatório que 

vamos ao Teatro Circo, normalmente são tempos da manhã, de domingo de manhã 

para motivar, digamos os públicos de tenra idade para poderem assistir a esses 

concertos. Por outro lado, a Igreja sempre teve alguma tradição nesta área e sempre 

nos abriu as portas… 

Para outro tipo de reportório também… 

Para outro tipo de reportório. Durante muitos anos a Sé teve um Deão que tinha uma 

filosofia interessantíssima, é que a música é um dom de Deus e portanto 

independentemente de ser música sacra ou não ser era um dom de Deus e isso foi 

muito bom para nós porque não podíamos estar a preparar sempre reportórios de 

música sacra. Temos algum cuidado e quando a música, sendo um dom de Deus às 

vezes a palavra não é um dom de Deus e tiramos a letra não é? Portanto juntou-se isso 

e durante…, hoje a Semana Santa em Braga, que tem uma expressão muito grande em 

termos de turismo religioso, tem 15 dias de música clássica na catedral. Curiosamente 

isto iniciou-se com uma semana que só o conservatório é que fazia. Depois começou-

se a juntar outras pessoas…, hoje fazemos um dia só. Fazemos uma noite, a noite 

normalmente de quarta-feira santa é a nossa noite, é uma noite nobre, mas é a nossa 

noite, e portanto os outros farão…. E estas coisas vão dando uma dimensão à escola, 

começámos a alargar públicos… 

É um instrumento também de… 

Não é ingénuo. Se me estás a perguntar isso, isto não é ingénuo. Quer dizer, as escolas 

têm que se afirmar, primeiro internamente, depois por resultados que vão obtendo, 

pelo reconhecimento social do meio onde estão inseridos, e sempre que possível 

fazendo uma ‘incursãozita’ aqui e além. E nós traçamos claramente um plano, não foi 

por acaso também, plano de afirmação internamente e portanto conseguimos os meus 
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primeiros 3 anos foi sobretudo para juntar toda a gente internamente à volta de 

projectos comuns, depois foi para convencer a comunidade local, quer dizer cada vez 

mais, nós hoje, para teres assim uma ideia, nós hoje em termos de recitais fazemos 

qualquer coisa como mil e tal horas. 

Por ano? 

Por ano. Fazemos cerca de 42, no ano passado acho foram 36, entre 35 e os 45 recitais 

ou concertos fora da escola. Portanto, aqui está … já há uma dimensão, uma 

rotatividade muito grande e a comunidade hoje acolhe-nos com toda a abertura, não 

temos nenhum problema desse género e isto reconhece-se depois também nas 

políticas. Por exemplo quando foi criado o Conselho Municipal de Educação foi criado 

um lugar para as escolas, as especializadas na área da música. Só há a nossa, mas foi o 

reconhecimento ... 

Desse trabalho… 

Desse trabalho. Nos últimos anos começamos a desenvolver projectos de…, projecto 

anual de longo fôlego, e tem a ver com quatro actividades que fazemos todos os anos. 

Fazemos uma actividade no natal onde fazemos um concerto de natal sempre fora. 

Este ano fizemos na Faculdade de Teologia e vamos rodando, e tem sempre um grande 

público. Na Semana Santa fazemos o concerto na Catedral e no final do ano fazemos 

um concerto ao ar livre. Normalmente Junho, nos finais de Junho está bom tempo e 

aproveitamos a instalação de uma bancada no rossio da Sé e portanto nós 

inauguramos, e fazemos essa, sempre em parceria. A primeira parceria foi com o coro 

dos pais. A escola criou um coro [em 99] para quê? Por 3 razões. Primeiro porque se 

chamavam os pais à escola para aquilo que acho que também é fundamental. Por 

outro lado, porque educávamos os pais, educávamos aqui no bom sentido, eles iam 

aprender música não é, e depois eles percebiam a dificuldade dos miúdos, porque 

era…  

Um elemento estratégico independentemente da cultura, há um elemento 

estratégico… 

A cultura é um instrumento estratégico e não vale a pena…, e é dos mais poderosos se 

o soubermos usar. E portanto aqui os pais começaram a ser motivados e começaram…, 

lembro-me dos primeiros, a dificuldade que os pais tinham em ler a pauta e então 

tinham o filho ao lado a dizer “pai isto é um dó, isto é um sol”, eram eles que 

ensinavam, digamos assim, e isto foi muito rico, criou uma dinâmica muito própria…, o 

coro os pais…, e é muito interessante ver, é muito interessante que a orquestra, os 

filhos e os pais atrás, é bonito. O primeiro concerto que fizemos, em parceria quisemos 

que fosse com os pais. No ano passado fizemos com uma orquestra venezuelana, 

vamos fazendo, aproveitando…, e estes são…, há!, e depois há no Carnaval um outro 

momento menos ortodoxo, digamos assim, às vezes é, outras vezes não é e temos 
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variado sempre que é o musical que produzimos. Os primeiros foram da Broadway, 

porque era aquilo que havia no mercado e era mais fácil, depois juntou-se, que 

tínhamos uma série de alunos de canto já com 17 anos e fizemos a ópera, o Dido e o 

Enea e no ano passado enfim foi Queens não é, foi Queens, montamos uma novela , 

uma soap opera, mas com os Queens, enfim teve aí um trabalho incansável…  

Uma outra tipologia musical completamente diferente…  

Completamente diferente e procuramos não misturar. Tirando os primeiros que foram 

mais ou menos seguidos, não fazer que é para não termos um elemento muito de 

comparação e para variarmos. Porque isto é uma actividade para que os meninos 

também saibam que há outra música e que sintam prazer com outra música também 

não é. 

E porquê?  

Porque alguns deles, não sei se todos irão ter oportunidade de serem músicos 

clássicos, alguns deles terão oportunidade de tocar música não clássica mas há sempre 

o mesmo elemento que tem que ser qualidade. E depois para cativar também 

públicos, não é, porque isto surgiu quando uma vez fizemos aqui uma … o Sporting 

Clube de Braga fez aqui uma assembleia-geral e eu combinei com o presidente do 

Sporting Clube de Braga fazer um momento musical. E porquê? Foi um momento 

musical, com sopros, já não sei o que é que tocaram mas no final o professor de 

trombone fez o arranjo para o hino do Braga, aquilo são 5 notas, não é, mas ficou um 

arranjo e até parecia uma coisa mais engraçada e tal, e lembro-me que um dos 

directores disse-me, desculpa-me a expressão, “os gajos também tocam música boa”, 

e disse, não cá está, há aqui um público que agente não cativa.  

Portanto há aqui também uma função social e cultural forte… 

E mesmo quando fizemos a música no coração, fizemos 4 espectáculos, eles tinham 

aqui um auditório, fizemos um espectáculo ao ar livre em frente à câmara municipal…, 

cadeiras estavam 1500 cadeiras, e havia gente de pé. É evidente que música no 

coração diz-nos a todos alguma coisa não é, mas é evidente e porque é que isto 

acontece? Temos público, temos, eu não diria investidores, mas temos mecenas, 

porque estas coisas quando há visibilidade, há visibilidade e as pessoas gostam … 

De apoiar essa componente. 

E é importante. E depois temos o reconhecimento, quer dizer, o reconhecimento da 

comunidade, de todas as pessoas da comunidade e temos o reconhecimento das 

autoridades que é uma das coisas que nos interessa. Uma das coisas que nunca 

tínhamos conseguido era ir tocar a Lisboa.  

Ir tocar a Lisboa? 
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Sim. Nunca percebi porquê mas fechavam-se as portas, ou não se abriam ou nós não 

sabíamos abri-las, não é…  

Agora em Setembro deste ano… 

Antes disso  

Antes disso…  

Antes disso. Eu lancei um desafio quando apanhei aqui a senhora ministra ainda meti 

uma cunha, e disse, vocês fazem tantas coisas lá porque é que não nos convidam? E 

um dia ela convidou-nos, encontramo-nos numa reunião e convidou-nos para ir lá. Eu 

disse, vamos… e não sabe para quê? Ó Sr.ª ministra se você vai estar lá os meus 

meninos também podem estar não é? Não deve de ser para tocar no cabaré não é? E 

então surgiu oportunidade de tocar numa cerimónia que ficou celebre por uma gafe 

do primeiro-ministro da entrega de diplomas no mosteiro dos Jerónimos. E aquilo 

correu bem, correu, eu diria muito bem. O que é normal, como diria o Meireles, não é, 

tem que correr sempre bem, mas correu de facto muito bem, o espaço era acolhedor, 

curioso porque era um espaço, um claustro estava aberto e enquanto os miúdos 

ensaiavam havia público que não tinha nada a ver com o que estava… e portanto 

aquilo criou uma certa coisa interessante, havia pessoas depois quando se estava a 

tocar a quererem entrar, isto parece que não mas… depois muito do…, curiosamente, 

muitos dos pais dos miúdos que estavam a receber diplomas eram de leste e que 

tinham formação musical, que é uma coisa interessante e, por mera coincidência 

encontramos um público que também era receptivo, e aquilo foi muitíssimo bom. Eu 

costumo dizer que a ministra estava babada e que só dizia ao primeiro ministro é que é 

uma escola pública, é uma escola pública porque havia a ideia que nem sempre as 

escolas públicas…, não sei quem criou essa ideia, e foi graças a essa coisa que o desafio 

do CCB avançou.  

Depois em Setembro… 

Avançou. Que ela disse, então podemos avançar para o CCB. Porque os outros 

conservatórios fazem tão bem ou melhor que nós e isso… É dar a conhecer, a mostrar 

haver aqui uma componente ate mais social que se recompõe isso é fundamental até 

para…. Ah, deixa-me só ainda dizer, depois há aqui, isto são, digamos grandes 

momentos. Há dois grandes momentos que fazemos também mais na valorização do 

aluno. Os alunos pequeninos, determinados alunos fazem o processo de selecção. Os 

alunos mais pequenos até ao…, quando eu digo mais pequenos digo até alunos…, um 

naipe de alunos de 2º ano, de 7º ano portanto, 12, 13 anos e outro grupo que conclui 

no 5º grau são seleccionados para tocar com a nossa orquestra. São solistas. E os 

alunos do 8º grau são solistas, não todos, são seleccionados também, são solistas com 

a Orquestra do Norte. A Orquestra do Norte é convidada a vir cá, vem cá e, enfim, e 

honra seja feita à orquestra do norte faz-nos isto gratuitamente, que é um estimulo 
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que temos, é evidente nós estamos, nos ajudamos quando é preciso, uma mão lava a 

outra mas honra seja feita ao maestro que a primeira vez não quis ser ele a dirigir, foi o 

nosso maestro que dirigiu, mas depois ele assistiu e disse, não vou dirigir eu a partir 

daqui, e ele dirige, e para os miúdos do 8º grau tocarem com uma orquestra de 

profissionais é uma coisa… o ego, e isto é importante que se faça e eles já sabem que 

ao fim de 3 anos … 

Portanto algo que já esta consolidado. 

Já está consolidado. Que se derem o litro, se se esforçarem têm a oportunidade de…, é 

gravado um CD…, aquelas coisas, aqueles mimos que se fazem aos alunos. 

E disto tudo que me tens estado a dizer há aqui uma ligação muito forte, ou digamos, 

uma dupla missão. Tens-me falado de uma dupla missão desta escola, e se calhar de 

todas as escolas deste tipo, que é por um lado a educação e a formação, e por outro 

lado a questão da intervenção cultural e da animação cultural os espaços, os 

territórios onde…, mas isto implica, digamos…, primeiro implica uma coisa, que é a 

primeira pergunta era esta: há uma articulação forte entre a educação e a cultura 

sob o ponto de vista do trabalho que se desenvolve? 

Há. 

Sob o ponto de vista dos apoios por exemplo, quer do ministério da cultura, quer do 

ministério da educação em relação ao desenvolvimento destas actividades, como é 

que isso funciona? 

É simples, nós temos uma filosofia na escola, que é, todas as actividades têm que ser 

auto financiadas. Este é um princípio básico. O que quer dizer que de um momento 

para o outro não, não seja preciso financiar mas este é o princípio. Eu devo dizer-te 

que…. 

Têm conseguido? 

Temos ultrapassado. Estas grandes actividades, destas que te falei, não só são auto 

financiadas, como algumas delas até superam o orçamento, quer dizer…,  

Vários tipos de entidades de Braga?  

Se eu disser assim, eu quero fazer um folheto destes, eu tenho 3 ou 3 tipografias que 

me fazem de graça. Nós não gastamos dinheiro nenhum nisso, porquê? Porque 

estas…, quer dizer, começam a ver que é rentável esse investimento. Para ter assim 

uma ideia, o ultimo musical, em vez de fazermos os agradecimentos tradicionais, como 

fizeram no soap opera que é uma coisa…, é uma cena de televisão, então decidimos 

fazer os agradecimentos como anúncios tipo televisão. Uns entravam no palco e 

levavam o…  
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Fazia parte também do teatro … 

Do teatro, fazia parte de…, e muitas das pessoas que normalmente não vêm com 

atenção os papéis e que viram aquilo…, ah mas fulano deu? E como é que você 

conseguiu que? Bem para além de uns que dão e não querem o nome e isso agente 

tem que… 

Mas estamos a falar de grandes realizações. E aquelas outras que não têm essas 

dimensões? 

As outras pequenas, a escola tem que ter o orçamento privativo que as cubra. 

Portanto não há nenhum tipo de…, sob o ponto de vista do orçamento…. 

Não, não, privativo sim mas quer dizer ... 

Mas sob o ponto de vista dos orçamentos globais não há nenhuma verba 

contemplada para estas particularidades? 

No orçamento de Estado não. No orçamento que a escola recebe do Estado não. Agora 

para teres uma ideia, o nosso orçamento privativo é maior que o orçamento do 

Estado. Portanto, nós dividimos o orçamento. É dividido em 3 áreas. Uma área nos 

investimentos de instalações e de novos instrumentos. Outra área na produção e no 

apoio às actividades dos alunos. Por exemplo, à 2 anos os alunos foram a Viena e um 

dos alunos não tinha condições económicas e ele foi, nós não podemos discriminar um 

aluno pelo facto de ele ser pobre, por ter uma família não ter recursos, está fora de 

questão. E para aquisição de alguma bibliografia, portanto é para aí…. Aquilo é o 

dinheiro que se recolhe…, onde é que se pode ir buscar esse dinheiro? Vamos buscar 

em mecenas, vamos buscar para aluguer de instalações. O único espectáculo que 

fazemos bilheteira que é o musical porque tem despesas muito grandes, nós 

contratarmos os cenógrafos, os técnicos de luzes, encenadores, é gente que tem que 

ser paga não é, uma coisa é o trabalho que é feito pelos professores, outra coisa é o 

trabalho que é…, e portanto cobra-se bilhetes nisso. De resto…, depois é a câmara 

municipal que quando agente precisa, muito poucas vezes, mas quando precisamos 

nunca disse que não. O ministério da cultura é aquele que se chega menos 

curiosamente esta ligação escola ministério da cultura é daqueles que mais paga. 

Algumas razões que consigas identificar… 

Vamos lá ver, eu acho que o Ministério da Cultura não acredita nas escolas, e não 

acredita nas escolas porque não vai lá. Porque acha…, porque é uma conclusão que 

tínhamos inicialmente com a sociedade, é que acham que tudo é festinhas de escola. 

Quer dizer, e uma coisa são as festinhas de escola, nós também fazemos festinhas com 

a escola quer dizer, para dentro, para…, com os pais contentes…, isso é uma festinha. 

Outra coisa é o espectáculo.  
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Um espectáculo numa dimensão cultural. 

Aliás, as nossas escolas, as nossas e esta e todas as outras escolas da formação artística 

fazem espectáculo de alta qualidade. Não vale a pena ter ilusões. É evidente que é 

feito por miúdos, temos que ter assente que uma coisa a qualidade exigida ao miúdo 

representa…, não pode ser a mesma que é exigida ao Rui Nery, não pode. Quando uma 

das nossas meninas vai tocar piano, ou um dos nossos meninos vai tocar piano, não 

podemos exigir a mesma presença e a mesma performance que pedimos à Maria João 

ou a outro qualquer. 

Infiro das tuas palavras que seria importante haver uma maior…. 

Sim, sim porque quando eles vêm, eles aderem. O instituto da juventude nunca 

vieram, veio uma vez, abriu as portas todas. Abriu as portas todas, que dizer dentro 

daquilo que podem… nós estamos num país pobre não é, como dizia o político, que 5% 

dos eleitores são culturalmente evoluídos não vale a pena apostar neles. Agora 

quando assim é temos estes problemas não é? 

A outra questão que tem a ver com isto, é que o facto de se realizarem esses 

diferentes tipos de actividades, algumas que decorrem muitas delas do trabalho 

formativo no interior da escola implica outros modos de governo, ou não? Isto é, 

normalmente o trabalho é feito fora das horas lectivas, é feito no tempo de lazer das 

outras pessoas. Como é que é gerido isso dentro de uma escola e dentro de um 

sistema que está montado? 

É relativamente fácil. É relativamente fácil quando as pessoas estão motivadas. Tem 

um provérbio quem corre por gosto não cansa é verdadeiro, de facto é assim, agora 

não podemos é por as pessoas só a correr. O que nós temos, curiosamente nós sempre 

entendemos que o artigo 81, 82 do estatuto da carreira docente devia de ser aplicado, 

e sempre entendemos que quando o professor é chamado a fazer algumas tarefas, nós 

desde sempre entendíamos que aquelas tarefas enquadradas e portanto sempre 

valorizamos, mesmo na avaliação, certo que naquela altura a avaliação servia para 

pouco, servia para pouco, era sempre satisfaz, mas sempre tínhamos essa 

consideração. Se por exemplo reparares neste programa, o conhecer…, o 

reconhecimento público dos professores está aí, está no palco, quer dizer, e eu faço 

questão de valorizar sempre tudo aquilo que os professores, e também os funcionário, 

que também estão aí, que fazem…, que seja valorizado. É evidente que não é trabalho 

remunerado. Sempre encaramos isto no projecto de dinamização da escola em que os 

professores o fazem quando a senhora ministra veio com estas horas…, o que é que 

vamos fazer…, 

Bolsas de horas? 

Bolsas de horas, nós que já as tínhamos, não estivemos a utilizá-las para outras coisas. 
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Já tinham, quer dizer, encontravam…. 

Já, já funcionava assim… 

Mas de uma forma autónoma? 

Autónoma. O Estatuto da Carreira docente permitia isso desde 86. Agora ao que 

fazíamos aqui e, também é verdade que quando…, como é que eu hei-de dizer…, uma 

mão lava a outra, uma mão lava a outra e mesmo algumas coisas que provavelmente a 

lei não permite que se faça…, ao contrário, assim é menos perigoso…, provavelmente a 

lei não diz que se faça mas também não impede, nós pomos a cabeça em cima do fio 

da navalha e faz-se e fundamento. E portanto, neste momento por exemplo, o 

professor que orquestrou o ano passado o sopa opera, durante todas as horas que 

teve direito, que tinha direito, que era obrigado a cumprir, fê-las em casa, no lugar, eu 

assumi que sem marcação. Porquê? Porque é assim o tipo, quer dizer, então se ele faz 

aquilo .... 

Já tem autonomia para isso…? Não há nenhum… 

Não há nenhum, quer dizer… 

Não houve nenhum, por parte da administração, nenhum tipo… 

A administração, se me perguntar se a inspecção às vezes a complica, complica. Agora 

isto demonstra-se, isto é simples, o exemplo clássico, o exemplo do maestro, porque 

foi o primeiro que eu pus lá sem marcação e .. 

Sem marcação de horário 

Sem marcação de horário, é livre, faz como quer. E a 1ª vez que o inspector me 

perguntou eu disse, “mas você não pode fazer isto”, desculpe mas a lei diz que eu 

atribuo, agora você pega aqui e olhe este senhor fez um concerto no domingo às 

tantas horas, fez outro no sábado às tantas horas, como é que eu lhe pago isso? Como 

é que eu ponho isto aqui? E portanto eu sabia, os meninos sem ele não tocam. Antes 

do concerto é preciso coiso…. Se você quiser somar, faça as contas, eu não faço, 

porque senão o professor cai-me em cima, faça as contas e vê que se lhe desse o triplo 

das horas não chegava. E é outras contas não é? Porque teve azar e pegou logo na 

coisa que havia muitas coisas…. E ele…, a inspecção aceitou aquilo …, curiosamente a 

senhora ministra veio agora dizer, a ultima reunião que teve com os conselhos 

executivos, que aquela coisa das substituições é uma coisa que a escola deve discutir 

onde colocar os vários alunos. Quando cá esteve…, nós temos algumas substituições 

que não funcionam, que não funcionam grande coisa, porquê? Porque, não faz sentido 

eu ter um professor de oboé a substituir um professor de piano, quer dizer, nem um 

professor de piano substitui o outro, não é portanto o que é que fazem quando assim 

é? Agora muitos casos não fazem isso, o que é que fazem? Fazem grupos de trabalho e 
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o professor que está à disposição naquele dia e o aluno quando tem dificuldades, 

qualquer que seja, vai lá e tira as dificuldades com o professor. 

Estás a falar um bocado nos instrumentos, na música ou os outros também? 

Não só…, o caso da formação geral, o caso da matemática, para vir uma da matemática 

neste país com 76% de negativas, os nossos professores de matemática estão todos, 

não digo todos os dias, mas acho que cobrem quase a semana toda, 2 vezes por 

semana, 2 horas por dia, na biblioteca ou na sala dos professores. Um aluno sabe que 

ele está ali, quer ir lá, ou vai sozinho ou vai em grupo e seja professor dele ou não seja, 

é professor de matemática, tira dúvidas com ele. E isto é que é fundamental e porquê? 

Porque os professores sentem que estão a ser úteis. Os alunos sentem que aquele 

momento está a ser útil, porque se estivesse mais uma aula…. 

Mas voltando um pouco atrás, então faz ou não sentido a existência de um 

determinado tipo de bolsa de horas que possa ser gerido para…, precisamente para 

isso e as escolas têm ou não têm autonomia para desenvolver isso? Desenvolver isso 

de um outro modo… 

Faz todo o sentido que, digamos, dentro do horário de professor convencione-se como 

se convencionava…, não vou agora dizer que deve ser assim ou assado, para ter assim 

uma ideia daquelas horas que foram alocadas ao estabelecimento, nós só temos um 

bloco de 90min, porque temos um bloco de 90min num horário base, mais nada, e 

chega e sobra…, se fossem 45min chegavam também. Agora é uma questão de 

organização e não ter desperdícios. A mim não me adianta nada, quando formalmente 

isto começou eu, no conselho pedagógico, pedi aos colegas que dinamizassem a 

existência de projectos individuais ou colectivos. Primeiro ano a coisa custou um 

bocado a arrancar, porque é norma. É vencer a inércia. E então dizia: se não houver o 

que é que tu fazes? E eu disse-lhe: vai ser o projecto sentado. Projecto sentado? è o 

projecto que a pessoa tem que ir para a sala de professores e tem de lá estar sentado, 

não faz nada, é problema dele…. Quer dizer, tas a ver, sentavam-se os dois numa mesa 

e nunca mais ninguém se quis sentar e hoje temos no 1º ciclo música de câmara, 

temos um coro e um instrumental no 1º ciclo em que há alunos do 1º ciclo e alunos 

mais avançados, e isto vai criando dinâmica porque os professores sentem que são 

mais úteis, já que têm aquela bolsa de horas, são mais úteis…, agora têm que sentir 

que aquele trabalho é reconhecido e isso é uma das questões que… 

Reconhecido socialmente, pelo ministério… 

Reconhecido em primeiro lugar pela escola, em segundo lugar pelos pais que é a 

comunidade mais próxima, depois pela qualidade e é por isso que agente faz tantas 

acções fora, que é para que se veja também que o professor…, o que faz motivar isto 

tudo é o professor e ministério…, eu sempre que posso vendo a ideia é, eu acho que a 

minha função é sobretudo a função de vendedor de ideias, da valorização da escola, 
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quer dizer, e costumo dizer, é para isso que me pagam, em primeiro lugar, o meu 

compromisso é com a escola, não é com o ministério. O dia em que eu quebrar este 

compromisso posso ter 250% de confiança do ministério, eu vou embora porque o 

meu compromisso é com os meus colegas e com os alunos, com esta comunidade 

aqui, de resto…, e isto permite fazer aqui uma entreajuda e sempre que…, e depois 

temos que ter consciência de quem está na gestão que às vezes, mesmo 

‘rabugentando’ um bocado, como os meus colegas dizem, que depois de ‘rabugentar’ 

nós tenhamos tem que fazer marcha atrás. Porque é importante que os professores 

saibam que os direitos…, os pais têm direitos, e também têm deveres, mas que os 

professores também têm, e às vezes agente esquece-se disso, na nossa azafama do dia 

a dia, depois de chamada a atenção é preciso ter gente que recue um bocado e diga, 

bem desta vez ainda vai…. 

Mas tens tido sucesso a vender essa ideia particularmente nas estâncias da 

administração? 

Tenho, tenho…. 

Não tem havido… 

Não, não tem havido, não tem havido e mais…. 

Eu estou a perguntar isto por uma razão muito simples, porque no âmbito do estudo 

de avaliação que foi apresentado em Fevereiro de 2007, uma reunião que vocês 

tiveram em Março, vocês escolas públicas do ensino da música, uma das coisas que 

referiam era, enfim para além das questões da modificação sob o ponto de vista do 

currículo, era haver uma outra modificação em relação à relação com a 

administração. 

Sim, mas isso é uma das coisas que nós temos vindo a discutir muito e fazemos 

questão de colocar sempre em cima da mesa é: como é que nós nos relacionamos com 

a administração? Nós tivemos uma fase boa ou má, pouco interessa, mas havia uma 

fase de identificação. Agente identificava-se…, as escolas artísticas identificavam-se 

com o GETAP. O GETAP era um gabinete ligeiro, digamos assim, ligeiro, quando falo 

em ligeiro falo em termo de comparação com as direcções gerais, ligeiro mas muito 

operacional que flexibilizava e compreendia esta flexibilidade necessária das coisas. 

Depois aquilo evoluiu para o núcleo de ensino artístico, que fechou mais um bocado, 

ficou dentro de uma direcção geral, bloqueou quer dizer, o responsável…, enquanto no 

GETAP o responsável respondeu perante o secretário de estado depois começaram a 

responder perante o director geral. E isto, administração é sempre administração e o 

que nós pedimos sempre, e continuamos a pedir é que  

Haja uma direcção … 
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Haja um gabinete, eu não digo uma direcção geral porque já há lá mais uma , mas uma 

instância do que relaciona e que sirva de interface entre a 5 de Outubro e as escolas, 

porque é muito mais fácil. Eu acho que com esta historia da ANQ, eu tenho de pensar 

2 vezes, que é agencia nacional para qualificação parece que voltamos outra vez, não 

sei, vamos ver, vamos ver, pelo menos uma estrutura menos rígida, vamos ver, depois 

isto esta é uma reivindicação que temos, quer dizer… 

 

 

 

 

Mas porquê? Porque o nosso…, as instâncias da administração…, há uma pressão 

muito do centro e compreendem completas…, outras maneiras de organizar esse 

saber é isso? 

A experiência que eu tenho é que para chegar de Braga, da minha escola à 5 de 

Outubro eu tenho muitos filtros. Tenho que explicar isto ao CAE, graças a deus acabou, 

e depois tenho de explicar isto à DREN,  

À DREN ou à técnica que depois explica à… 

Graças a deus passo por cima, depois tenho de explicar isto lá em baixo na 24 de Julho 

… 

Às pessoas que depois vão ter que explicar às outras pessoas não é? 

Que depois vão ter que…,  e isto… Há um jogo que eu aprendi e que uso muitas vezes 

com os alunos na comunicação, que é o jogo do telefone. Se nós pusermos aqui 20 

pessoas e eu der uma mensagem, passar uma mensagem, a mensagem vai passar 

deturpada. Portanto, o que nós queremos quer é, pelo menos, chegar logo ao santo, 

se não chega a deus não é? Quer dizer, ao último interlocutor e isto numa área em que 

os conceitos são muitos vagos, e vagos porque têm de ser vagos, são muito criativos 

diria. É importante que a palavra oral possa servir…, porque nós num texto não 

podemos estar a exemplificar tudo e depois é importante que a administração e esse 

órgão seja suficiente, não esteja preso a grandes problemas, como são os problemas, 

quando estava no DES, quando o NEA estava no DES, o DES tinha o problema de 

secundário, aquilo sufocava qualquer um e portanto as pessoas por muita vontade que 

tivessem não tinham tempo de…, e agente quer que eles venham cá, para ver…, 

porque uma coisa é aquilo que agente diz que faz, que cada um de nós coloca sempre 

o seu colorido, a sua emoção, não vale a pena. Outra coisa é aquilo que se faz e outra 
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ainda é aquilo que os outros vêm que agente faz e normalmente quem vê aquilo que 

agente faz ainda valoriza mais do que nós. 

E a administração tem visto pouco… 

Pouco, muito pouco… 

O que é que se passa nesta escola… 

Devo dizer que destes 5, 6 musicais que fizemos só tive aqui uma vez um membro do 

governo. E veio por muita pressão, que não tinha nada a ver com isto como é obvio, 

quer dizer, quem é que era…? O secretario de estado da justiça, que veio cá e disse: eu 

passo aí mas vou embora a meio. Saio no intervalo e despedi-me dele, foi logo lá a 

baixo, e disse. Na, na, eu só vou fumar um cigarro, vou outra vez para cima porque isto 

não é uma…, como é que ele dizia…, não é uma festinha, é uma coisa a sério.  

É esta a ideia 

É esta a ideia e eles têm que ver porque se não virem acham que nós pintamos tudo, a 

expressão castiça que eu tenho para documentar isto foi a expressão da ministra 

quando cá veio, que disse, confessou que tinha vindo cá porque tinha relatórios 

demasiado cor-de-rosa. E depois disse que o cor-de-rosa que estava nos relatórios era 

demasiado ténue para aquilo que viu. Bem, isto deixa-nos orgulhosos como é óbvio, eu 

disse logo, temos que materializar isso noutras compensações…. E eu estou 

convencido que se ela for aos outros conservatórios sente o mesmo, mas não tenho 

duvidas absolutamente nenhumas, porque aquilo que se faz…, conservatórios, eu 

estou a puxar a brasa aos conservatórios mas em qualquer outra escola especializada, 

dança, e nas artes plásticas…, mas não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. As 

pessoas na 5 de Outubro, e na 24 de Julho ainda pior, não têm uma visão real do que 

se passa nas escolas e aquilo que se faz com boa vontade, eu acho que todos fazem 

sempre com boa vontade, um normativo se for muito fechado e aplicado à letra não 

tem em consideração as características das regiões, as características das escolas e das 

pessoas que estão lá e portanto tem que haver essa flexibilidade. Eu acho que a 

ministra na última reunião que teve com os conselhos executivos admitiu isso. Os 

exemplos que deu eu estava a ver vê-los onde ela os foi buscar  

Em relação a um lado mais perto, mais acessível… 

Mais abertura. 

Uma das críticas que vocês fazem muito é que a legislação e… 

E depois pior que a legislação são as circulares que as direcções regionais fazem. São 

mais papistas que o papa. Quer dizer, é aquela filosofia do sorriso para com o superior 

hierárquico e às vezes complicam tudo e é mais fácil.. 
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E isso também tem limitado o desenvolvimento da escola? 

Eu penso que tem, eu penso que tem. Eu tenho tido a sorte de ter uma agenda, 

interessante, uma agenda pessoal interessante que me permite passar por cima de 

muitas coisas. Tenho tido a sorte de chegar com facilidade aos diversos centros de 

decisão e sempre foi assim quando o conservatório seguiu este rumo. Havia grandes 

dúvidas, em 1980, se o rumo do conservatório devia ser este se devia [uma escola 

secundária…] se devia ser uma pirâmide invertida, isto é, ter poucos alunos no início 

para ter muitos no fim. Basta estudar as coisas para saberem que as percas…, que ao 

longo do percurso formativo há mais percas que ganhos, sobretudo numa área 

vocacional, e portanto foi uma maluqueira, felizmente que se contornou o problema 

por cima e esta facilidade de mostrar aos decisores quando eles vão ao terreno é 

muito mais simples do que contar a historia a a, b, c porque vai contar, vai contar e 

que depois acrescenta a sua opinião pessoal. E isto tem sido, na minha opinião, um dos 

entraves, não só aos outros, mas no nosso caso, o caso dos conservatórios porque as 

pessoas não compreendem, ou porque nós não sabemos explicar, e a culpa nunca está 

só do outro lado, ou porque nós não somos capazes de explicar, ou porque não somos 

capazes de mostrar ou porque não somos capazes… 

Mas também têm andado muito desunidos não? 

Bom, os conservatórios durante muitos anos  

Estou a falar das escolas públicas 

Sim, dos conservatórios públicos andaram muito desunidos. De a alguns anos para cá, 

uns bons 10 anos, começamos a juntar esforços e pelo menos havia entendimento nas 

diferentes partes e assentamos num princípio fundamental, é que somos todos 

diferentes e todos iguais. Cada escola tem a sua personalidade e o A não implica com o 

B e o B não implica com o A, respeita, tem que haver um respeito e temos pontos 

comuns, e é esses pontos comuns que nos unem e portanto tem-se conseguido 

algumas coisas, tem-se conseguido em termos de produção objectiva, capacidade de 

persuasão, tem havido, temos juntado esforços nesse sentido. Tem havido até em 

termos de realizações, quer dizer, à 10 anos atrás dizia-se assim: vamos fazer uma 

orquestra dos conservatórios públicos. Era uma coisa impensável, era uma coisa 

impensável e hoje faz-se. Há uma inovação, acho que ainda deve de haver mais, e 

teremos de potenciar e por exemplo uma das coisas que temos lançado é a ideia e que 

penso que se vai materializar um dia destes é que nestes momentos grandes que cada 

conservatório tem, um dos convidados pode ser um conservatório, porque não? 

Porque é que agente há-de convidar um galego em vez de convidar um tripeiro não é? 

Ou um alfacinha não é? Porquê? Porque vai valorizando. Sempre que agente…  

Portanto, há aqui mudanças… 
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Há aqui mudanças e…. 

 

 

Detectas algumas mudanças nesse relacionamento? 

Claro, é evidente. Hoje agente tem uma dúvida qualquer e eu telefono a qualquer 

colega do conservatório e qualquer colega do conservatório me telefona. Isto 

antigamente não se fazia porque vivíamos muito fechados e aprendemos isto ao longo 

do tempo, enfim, levamos algumas cacetadas se calhar por causa disto mas 

aprendemos que se agente defender aquilo que nos une, que é vital para cada uma 

das nossas escolas, todos lucramos e se nós não fizermos escândalos, entre aspas não 

é, nós não temos…, temos assumido isso, quer dizer, quando… sempre que agente 

não…, discorde de uma coisa, discutimos internamente e não discutimos em público e, 

para teres assim uma ideia, quando negociamos o projecto, que depois ficou na 

gaveta, que era entrada no quadro, havia algumas divergências de fundo 

relativamente a algumas das coisas. Discutimos aquilo, votamos e a partir do momento 

em que se votou, ninguém mas absolutamente ninguém disse, mas eu não concordo 

com aquilo. Foi o plano que aprovámos, e tem que ser assim porque era vital que 

aquilo acontecesse, foi vital isso para o 334, com todos os defeitos que tem, tem mais 

vantagens que defeitos, e portanto, e isso aprendemos a fazer. Acho que há digamos 

um novo espírito que paira sobre os conservatórios de colaboração e de defesa, e acho 

que isto…. 

Quais são os desafios com que esta escola se defrontou, com que estas escolas se 

defrontam? 

Eu penso que primeiro desafio é o desafio da afirmação, claramente. Quem não 

apostar na afirmação, eu farto-me de dizer isto aos meus colegas, quem não apostar 

na afirmação corre o risco de ser engolido por escolas que, dentro da mesma área, 

consigam afirmar-se. Esta é uma questão e a afirmação passa por estas fazes 

internamente, na sociedade que envolve e no país, e é por isso que eu acho que se, 

uma vez o conservatório de Lisboa vier a Braga, outra vez vier o de Coimbra, outra vez 

o de Aveiro e nós uma vez aqui outra vez ali e trocar-mos, começamos a mostrar 

visibilidade e não nos podemos esquecer que esta história do aparecer na 

comunicação social pelas coisas boas é aquilo que nos, quer dizer…, quando se faz tem 

que se aparecer e isto é vital. Eu estou convencido que aquele…, o 30 de Setembro no 

CCB foi importante para os conservatórios. Tenho a certeza absoluta que foi, porque 

houve mudanças, quer na administração…. 

Talvez mais por parte da administração não? Porque no ponto de vista social não 

apareceu grande divulgação. 
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Mas aquilo vamos lá ver, sejamos sinceros, aquilo era um risco que não estava 

suficientemente calculado, da nossa parte estava, estou convencido que qualquer 

conservatório dirá isto, da nossa parte estava, agente fazia o que ia fazer, sabia que ia 

fazer efeito. Na administração não havia tanta certeza. 

Então isso era um dos desafios. Que outros desafios é que tu vês? 

Outro desafio, outros dos desafios que vemos é fazer uma…, o regresso a casa.  

O que é? 

É o projecto que nós temos cá e que temos vindo a desenvolver que é: fazer com que 

os nossos alunos que hoje que começam a singrar na vida profissional 

independentemente da área, venham cá. A Elisabete Matos canta no conservatório 

sempre que pode e gratuitamente. E isto é importante. Porquê? Porque ajuda a que os 

alunos não sintam vergonha de pôr no currículo o embaraço que…  

Foram estudantes na escola secundária 

Isto é muito importante e é importante por duas razões. Primeiro porque afirma a 

escola, segundo porque abre portas aos nossos alunos. Quando a Elisabete Matos nos 

permite que nos usemos o seu nome para recomendar um aluno de canto para ir para 

o Rainha Sofia, imaginas que aquilo não…. É completamente diferente... E portanto…  

Ainda funciona muito dentro desse lado… 

É porque, quer dizer, o que dizem é: não, não é a questão da cunha, tas a perceber? É 

a referencia. Se uma pessoa com a craveira dela empreste o seu nome e o seu 

prestígio para valorizar um aluno, é porque o aluno deve de ter alguma coisa de bom e 

isto é muito importante para nós. Para nós e para qualquer um dos conservatórios, e 

portanto quando eles regressam a casa, este regresso a casa, é bom para os nossos 

alunos porque vêm e começam a ver perspectivas de…  

De trabalho, de carreira. 

É bom porque depois normalmente fazem-se situações mistas em que são os 

‘regressantes’ e os que cá estão e é curioso porque os que cá estão gostam de ouvir os 

conselhos, mais do que os próprios professores. Eu lembro-me que aqui há 2 anos, 

uma das nossas alunas de canto foi fazer uma intervenção, ali no auditório municipal 

onde estavam 1500 pessoas e ela tinha um problema que decorre do facto de não 

haver correcção de palco professor que é invisual, portanto ele não sabe…, não sabia o 

que havia de fazer com as mãos e estava ali um bocado, quer dizer, para já estava 

nervosa não é, porque era uma menina de 11º ano com 1500 pessoas à volta, nervosa 

e depois as mãos ainda se notavam mais. E eu disse, ó Raquel tu estavas um bocado 

nervosa. Espera, ó Dora, conversa aqui um bocadinho com a Raquel sobre o que fazer 
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com as mãos. Lá foram para o canto as duas conversar, a Dora já esta a singrar, já tem 

experiência, e a outra ficou toda contente, disse ó professor, sabe que ela ensinou-me 

a fazer aquilo e disse, quando tiveres duvidas vais ao gabinete que eu ligo-lhe e falas 

com ela pessoalmente, e já aconteceu isso. E esta ligação ao mundo, aos profissionais 

é muito importante. E esta, por exemplo, é uma das visões que a administração não 

tem e eu acho que começa a ter. No outro dia, não sei se faço alguma confidencia mas 

acho que não faço, no outro dia já ficou mais ou menos assente a ideia de que aquele 

estatuto que há no ensino superior do professor convidado, aquele que se notabiliza 

numa área tem que ser adaptado para os conservatórios. 

É por isso que nasceu o 144 mas depois foi ter…. 

Sim, mas dá-lhe dignidade de professor convidado, quer dizer é, não tem que se 

sujeitar. Se a Elisabete quisesse fazer aqui um workshop para os finalistas  

Pois, não faria muito sentido… 

Não faria sentido eu estar a pedir um 144, tenham pena de mim, não é, quer dizer. A 

Elisabete dizia-me: ó Carlos vai dar uma volta. E com toda a razão e quem diz ela diz 

outro qualquer não é, quer dizer, qualquer outro… [grupos, instrumentistas] e isto tem 

que estar consagrado e acho que as pessoas no outro dia perceberam isto. O exemplo 

do ensino superior foi feliz porque toda a administração de topo passa pelo ensino 

superior tem ligações, quando se lhe fala nisso percebem que aquilo é uma fraude….  

E que é comum nos países europeus e não europeus, artistas convidados, grupos 

convidados, artistas residentes não é. 

E isto faz todo o sentido, porque numa escola destas, o facto de ser professor é 

fundamental, sem duvida nenhuma, mas o facto de ser de vez em quando, ter algum 

de vez em quando desalinhado, dizer esta expressão desalinhado, obriga a pensar e 

para os alunos são referência, porque são aqueles que eles vêm no palco de vez em 

quando e isto é importante que se tenha…. 

Dois grandes desafios. Mais algum que te… 

Um desafio que nós começamos este ano que é o desafio da internacionalização. 

E isso significa… 

Significa que temos que fazer com que os nossos alunos que tradicionalmente passam 

por concursos nacionais comecem a sair do país, comecem sobretudo os mais novos…. 

E a sair de que modo? 

A ir a festivais, concursos, fazermos intercâmbio com instituições do mesmo nível que 

o nosso em Espanha e temos feito isso. Temos feito em Espanha porque…,  
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Porque é mais barato… 

Porque é uma questão de língua e porque é mais perto e porque mais barato, mas se 

isto der resultado, já lancei o desafio ao conservatório de Vigo para passarmos a um 

segundo passo. Fazermos também um intercâmbio de professores. Os nossos 

professores já que vão lá acompanhar os alunos, aproveitavam e trabalhavam com os 

alunos deles, quando eles viessem cá a mesma coisa e tudo isto para depois 

desenvolver o projecto europeu de intercâmbio. 

E isso tem tido bom acolhimento? 

Devagar devagarinho para ser bem feito. Para as pessoas não…. Nestas coisas eu tenho 

sempre algum receio nisto porque ou os professores aderem maciçamente ou 

aderimos de forma controlada conscientemente e tem…, há 2 anos atrás, 3 anos atrás 

fomos fazer o concerto lá, fomos fazer um concerto digamos assim, nós vimos, ponto 

final, foi para nos apresentarmos. No 2º ano fomos lá e eles vieram cá. No 3º ano já 

fomos lá com coisas mais estruturadas, tocamos conjuntamente, os nossos alunos e os 

alunos deles e agora queremos passar ao 2º passo. Isto tem que ser…. 

Sempre com os orçamentos privativos? 

Sempre, ouve isto…, sempre com orçamentos privativos. 

Eu estou a perguntar isso porque perante esses 3, 4 grandes desafios que falaste, 

uma questão que se coloca é: então e qual é o papel do estado no meio disto tudo? 

Eu não sei…. 

Qual é a tua perspectiva sobre qual é o papel do estado deve desempenhar no meio 

disto. Pelo que me tens estado a falar remete para de facto um tipo de governo, de 

modos de governo deste tipo de instituições bastante diferente de outro tipo de 

escolas…. 

Eu gosto muito do António Sérgio. O António Sérgio definiu uma coisa que era o self 

government … 

O auto governo. 

O auto governo, eu acho que a escola tem que ter auto governo. Até podia ter 

independência, independência aqui no bom sentido. O poder fazer coisas para não 

estar sempre a por à consideração do superior. Eu acho que o Estado tem que encarar 

os orçamentos das escolas de forma diferente e eu vejo o orçamento das escolas com 

4 partes distintas. Uma parte, a parte obrigatória, isto é, aquilo que são os 

vencimentos…, o funcionamento mínimo das escolas. Depois outra parte que é o 

orçamento de diferenciação positiva. Uma escola de Freixo de Espada à Cinta não pode 

ter a mesma regra que tem a minha escola, não pode ter. Aqui eu digo muitas vezes a 
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minha escola porque todos nós aqui dizemos, até os pais dizem a minha escola, não é 

um sentido de posse, é um sentido de compromisso. E portanto, tem que haver aqui 

esta diferenciação positiva. O que é que eu vejo em escolas como esta? E depois, um 

outro que é o esforço financeiro da própria escola. E estes dois devem estar ligados. Eu 

gostaria de poder fazer com o ministério aquilo que fiz com as óperas. Quer dizer, eu 

disse, vocês fazem a parte interna e eu faço a parte externa e a parte deles são eles 

que têm que fazer, é responsabilidade deles, mas eu acho que agente deve comprar 

ou o estado deve vender os subsídios que dá e portanto o estado neste orçamentos 

dizia: qual é o vosso programa para 3 anos? Estas coisas nunca se fazem num ano, eu 

acho que 3 anos é para lançar o projecto a titulo experimental e depois… mas… em 3 

anos, é isto, e não tem que ser muitas coisas porque senão agente perde-se mas meia 

dúzia de coisas por ano ou uma por trimestre, digamos assim, para começar, que 

aquilo tem que ser…, e eles dizem: bom, vocês financiam 50% e nós financiamos 50%. 

Bom, permitia-me duplicar o orçamento por exemplo. Nos instrumentos, por exemplo, 

porque é que nós não temos…, as escolas públicas têm uma grande dificuldade de 

aquisição de instrumentos e porquê? Porque têm que ir buscar tudo ao orçamento 

privativo. Já viste o que é…, eu confesso que tem sido…, mesmo até àqueles que são 

meus amigos não consigo passar a ideia, melhor, quando passo a ideia depois eles 

caem. Que é, porque é que as escolas públicas não, as escolas públicas especializadas, 

pelo menos estas, não têm as mesmas regras que tem o ensino privado para 

financiamento. Porque é que eu hei-de ter que pagar 100% do oboé, oboé é mau 

exemplo, melhor o contrabaixo. Porque é que tenho que comprar para uma menina 

pequenina, porque não pode tocar no outro é, tenho que pagar 100% e tenho que 

pagar 21% de IVA. Porquê? Quer dizer, eu devia poder candidatar-me aos fundos 

comunitários que pagam 75% e eu investia 25%, ora dos 20%...., eu comprava 4 

instrumentos. Quer dizer, mas isto dava para tudo. Porque é que eu quando tenho um 

espectáculo este ano não posso candidatá-lo ao programa operacional da cultura? É 

uma estupidez, é uma burrice de toda a prova.  

Mas a desarticulação muito grande entre os diferentes patamares do estado … 

E eu acho que esta flexibilidade orçamental, eu espero que isto aconteça um dia, tem 

que existir, é fundamental porque se assim se fizer o Estado vai continuar a gastar o 

mesmo e nós vamos triplicar o investimento. 

Eventualmente nos contratos de autonomia isso poderá aparecer não? 

Não sei, eu… os actuais contratos de autonomia eu não quero, eu não quero liberdade 

condicional, eu não quero liberdade condicional. Porquê? Porque eu…, a lei que temos 

permite-me a mim ou a qualquer um, permite-me gerir a escola como eu entendo, 

sem se falar em tropelias não é, mas tenho liberdade de fazer tudo o que quero. 

Dentro daquilo que é tenho liberdade de o fazer, quer dizer, eu só tenho é que 

arranjar o dinheiro para o fazer. E como para mim nunca deixei de fazer nada por falta 
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de dinheiro eu prefiro fazer isto no recato da escola do que ter 10 olhos a olhar para o 

que eu estou a fazer. Ter os gajos, salvo seja da avaliação externa, ter a inspecção que 

não percebe nada disto, ter a administração que essa quer só ver as conformidades, 

ter a administração que quer saber donde vem o dinheiro…, É demasiada gente a olhar 

e demasiada gente a opinar sem fazer nada para isso, porque eu reconheço que um 

parceiro que me dá 50% do financiamento tem o direito de opinar. O individuo que 

não me dá nada não lhe reconheço a autoridade…, mas isto é o que eu tenho dito à 

administração, eu não reconheço, não reconheço a autoridade da administração 

quando não dá para…, não tem nada com isso, deu alguma coisa? Não. Então não 

deu….é como nas cartas não é, quem está de fora racha lenha…. 

Isso quer dizer que avalias, sob o ponto de vista intervenção Estado no ensino da 

música, de uma forma um bocadinho pouco positiva não? 

Eu acho que … 

Por aquilo que estás a falar… 

Eu acho que o estado … 

 

 

Tem uma mão demasiado pesada e demasiado… aparentemente…. 

Relativamente à área da música, não sei se serei injusto ou não, mas é a minha 

opinião, tem gerido, digamos este subsector, este pequeno sector do ensino com as 

regras dos outros sectores e o exemplo que dou, não quer dizer que é bom que é mau, 

mas digo assim, se nós nos puséssemos…, se um arbitro de futebol se pusesse a gerir 

um desafio de futebol com as regras do rugby aquilo não funcionava, e é o que o 

estado faz. Quer dizer, não faz isto por mal, não faz…, faz eu acho por incapacidade e 

algumas vezes por ignorância. 

Tem que saber lidar com a diferença é isso? 

É, porque custa muito…, eu percebo-os…, eu percebo que o ministro ou o Secretário 

de Estado tenha grandes preocupações com os exames nacionais, percebo isso aquilo 

cai em cima da cabeça, e depois disse-nos: e as preocupações com aquele…, com o 

exame de formação musical do 12º ano? Nenhuma. São meia dúzia de gatos-pingados. 

Eu tenho reunido esta ideia, não sou só eu mas tenho reunido, por exemplo, não faz 

sentido o que fazem sofrer os nossos meninos. Um dos miúdos vai fazer provas de 

formação musical, de instrumento, de história da música e há outro qualquer à ESMAE, 

a Aveiro, a Évora. quer dizer durante o mês de Maio ainda por cima, durante o mês de 

Maio, numa fase crucial da sua formação, que é o ultimo mês de trabalho e vai andar a 
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correr…. Às famílias a sobrecarga que é. Porque é que um exame nacional de formação 

musical não se faz? Que servia como exame de português, de historia da música, de 

instrumento…. Também se podia fazer mas pronto…, porquê? Quer dizer, custa 

alguma coisa? Nós não fazemos nas escolas? O ministério não faz formação musical 

para o 5º, para o 6º ano e para o 9º ano na formação geral? É claro que não seriam 

eles a fazê-los mas convidem professores dos conservatórios para os fazer, e façam, eu 

não quero estar presente, eu não estarei de certeza não é, mas…. Agora…  

Mas é esse lado da articulação… 

É esta desarticulação. Depois a mesma regra, por exemplo para, um exemplo clássico, 

um exemplo com que eu me deparei, não sei se devo de dizer isto mas vou dizer. 

quando eu cheguei à gestão da escola tinha um contrato de 300 contos para 

manutenção de uma fotocopiadora que custava 500. e aquilo sempre me fez muita 

confusão porque eu não tinha dinheiro para a manutenção dos instrumentos e tinha 

que tirar do orçamento privativo. E um dia meti pés ao caminho e fui falar com o 

director regional e disse: espera, vocês para isto dão-me 60% do valor e para os 

instrumentos não me dão, e eu quero que vocês me dêem entre 5 a 10% . E ele disse: 

bem, parece-me bem, e quanto dinheiro é que tens de instrumentos? 300000 Contos. 

Não pode ser…. Mas deram-me. Foi preciso chocá-los com este número [pois, pois, 

pois] e é muito mais importante fazer a manutenção do piano…, o piano, falamos do 

piano porque é o instrumento que mais despesa nos dá, por causa da afinação. Um 

piano ou está afinado ou não vale a pena, não existe como eu costumo dizer, não é, 

porque estar a tocar, a iniciar num piano desafinado…, valha-me deus. Nós hoje 

conseguimos fazer a afinação normal todos os trimestres de todos os pianos, portanto 

concertos e sempre que é preciso noutros sítios, mas com um afinador, que nos leva o 

coro e o cabelo, mas é um afinador de referencia, credenciado. quer dizer, a 

administração não percebe isto, a administração não percebe, por exemplo, que um 

aluno de português tem obrigatoriamente que comprar os Lusíadas e comprar os 

Maias, tem que comprar, e paga um Iva de 5% e o paizinho pega na factura e desconta 

no IRS. O menino de secundário, não é, de complementar, tem que ter um piano em 

casa, e pôr aquilo juro taxado de luxo e não serve para nada para o IRS. quer dizer, é 

uma injustiça de todo o tamanho, porquê? Porque as regras são as mesmas não é, 

quer dizer, aquilo…, e depois …E depois falha… 

Depois claro dá buraco.  

É o mesmo buraco do futebol. 

E agora com este novo relatório, para terminar, com este novo relatório e com o 

grupo que existe e com algum trabalho que existe com as escolas públicas, 

perspectivas boas hipóteses…? De outra maneira, perspectivas um futuro mais 

positivo ou… Com a tua experiência. 
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Eu sou um homem de fé e acredito claramente que se vai…, aliás, eu acredito que 

independentemente da qualidade final do estudo, acredito que um dos problemas que 

tivemos é que não se tem bem estudado bem os sistemas, e quando não se estuda 

bem os sistemas depois não há opinião científica sobre eles, opinião académica não é, 

que é importante porque mobiliza e não há grandes argumentos para mudar. Eu 

queria fazer justiça a um trabalho que foi feito, foi liderado pela Graça Mota e pelo 

Almerindo Afonso nos anos 80 que foi graças a esse relatório que alguém conseguiu 

fazer com que os normativos que regem hoje a escolas fossem estáveis e tivessem 

fundamento e felizmente deram resultado, podiam não dar, estas coisas…, Eu acredito 

que quando se faz um estudo, independentemente da gente concordar com tudo o 

que lá vem ou não que valoriza…, se pelo menos se pode valorizar a tomada de 

decisão. Penso também que se não mudarem, se as coisas não mudarem, não é, 

porque estas coisas podem não mudar De um outro modo. Se mudarem estão criadas 

condições para se introduzirem algumas alterações no ensino especializado quer da 

música, quer da dança. Mas aqui eu falo pela música que é aquilo que me diz respeito, 

não é? Mas estou plenamente convencido que se pode fazer e não sei se será aquilo 

que todos queremos que se faça, não sei, também acho que nós devemos querer a 

utopia para ir chegando, aproximando esta realidade aos nossos desejos. Agora, acho 

que se deve conseguir resolver, e é vital que se resolva, de uma vez por todas o 

problema dos professores, é fundamental que se resolva e que se resolva de forma 

definitiva…, podia ser ainda melhor…, mas depois aperfeiçoa-se…. o óptimo é inimigo 

do bom e portanto o que se faça, que se veja ali a perspectiva de se criar quadros 

progressivos, quadros positivos com progressão dos professores na carreira, com uma 

carreira…, enfim, não sei se será a melhor mas com uma carreira pelo menos tão 

estruturada como está na formação geral, com a criação de algumas cláusulas de 

excepcionalidade para a música, designadamente essa figura do professor convidado, 

que eu acho que é inevitável, que se defina de forma clara e que não fique sobre os 

ombros dos executivos o que é a formação do músico, quer dizer, porque 

teoricamente um professor que vai fazer um concerto nem que seja em Viena aquilo 

não é formação no fundo…, e eu acho que é, e eu proponho que seja, porque estuda 

muita mais pode valer outra coisa não é? Aperfeiçoa-se muito …. Acho que esta 

autoformação tem que ser valorizada e regulada para se diferenciar o trigo do joio não 

é? Mas para aqueles que fazem, que continuam…, que são professores mas que 

continuam também a ter, em fazer digamos, uma incursão de vez em quando na área 

da execução sejam estimulados a fazê-lo e não sejam penalizados por isso. é que esta 

flexibilidade tem que ser dada em termos de compensação de aulas, em termos de 

compensação de outras actividades que fazem com os alunos, de valorização do 

trabalho extra lectivo que é fundamental, que é fundamental.  Quer dizer a aplicação 

para o público em geral é fundamental e isto é um trabalho doloroso, um trabalho 

difícil, um trabalho de alta exigência porque quando um aluno se apresenta perante de 

um público não é só o aluno que está, é o professor que põe a cabeça, como eu 
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costumo dizer. Bem, isto…, o estatuto ou futuro estatuto ou uma adenda ao estatuto, 

tem que estar consagrada em termos de valorização e sobretudo de valorização na 

progressão da carreira porque se um professor de português escrever um livro ou 

escrever um manual para a disciplina, pode ser um copy paste não interessa, valorizam 

e porque é que um professor que faz um recital na Gulbenkian é solista na Gulbenkian 

por exemplo enfim, só para ter um ponto de referência, não é valorizado, não é, e isto 

tem que ser, tem que ser ir construindo, pelo menos tem que haver uma matriz que 

permita incluir isso aí sem se estar a fazer um favor a ninguém. A pior coisa que se 

pode fazer é agente dizer que se está a fazer favores a alguém ou deixar aquilo tão 

amplo que se aparece um parceiro que é demasiado legalista é, que é aquilo que eu 

costumo dizer, que se rege pela conformidade, dá cabo de tudo. Depois tem que haver 

aqui um estatuto mais amplo do que isto, que tem que ser na minha opinião, na lei de 

bases do ensino artístico uma coisa assim parecida, uma lei quadro do ensino artístico 

que valorize e que crie, imponha ao ministro das finanças a excepcionalidade da 

aquisição de instrumentos, tem de ser quer eles gostem quer não gostem. Um piano 

que seja comprado para biblô que tenha 50% de Iva acho muito bem porque aquilo 

não é para fazer de biblô, o piano que seja vendido para um conservatório 5% já é 

muito. Que seja vendido para um aluno que está a frequentar um estabelecimento 

público, o conservatório, 5% já é muito. E isto, e depois a sua aplicação em sede de IRS 

dentro do escalão maior porque senão … Quer dizer, esgota a verba e não chega a 

nada. Portanto, tem que haver, na minha opinião para a perspectiva que há para a 

indústria e o comércio é que estes instrumentos são demasiado caros para serem 

amortizados de uma vez só. Têm que ser amortizados no mínimo ao longo de 4 anos e 

isto tem que ser possível. Eu não sei se vamos chegar aqui, honestamente, não sei se…, 

agora sei que se avançar na estabilidade dos professores, se avançar na organização do 

sistema de forma que aquilo que se faz em todas as escolas seja claro 

independentemente da forma como se faz, estou à vontade para dizer isto, eu não 

defendo, digamos um livro único como não defendo também um modelo único. Eu 

acho que o ensino integrado tem grandes vantagens, tem algumas dificuldades de 

aplicação e tem que sobretudo desde logo pelas condições que as escolas têm que ter. 

Acho que é um bom ponto de chegada mas não podemos esquecer os outros 

instrumentos, dos outros regimes. O regime de articulado é um regime que deve ser 

estimulado. O regime supletivo eu mudava de todo, quer dizer… claramente. Estas 

coisas todas  

O supletivo em função… 

É, em função de. Agora que os conservatórios possam ter um curso livre de 

instrumento e que o aluno que só se matricula em instrumento não seja olhado de 

lado, e dizer, tu estás a ter umas explicações de graça. Agora acho que esses cursos 

livres têm que ter também alguma credibilidade e enfim, não pode ser só o 

instrumento mas tem que haver pelo menos formação musical, agora mas acho…, 
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esses cursos devem ficar dentro, claramente da liberdade das escolas em que ambos 

são chamados a participar, o Estado tem que cobrir uma parte da despesa claramente 

e o participante tem que cobrir também uma parte, quer dizer, cá está o instrumento 

de auto financiamento das escolas. agora é…, há aí uma ideia peregrina, que eu espero 

que seja só peregrina, não é, que é retomar a ideia antiga de que as verbas da…, às 

verbas que as escolas recolhem, deve ser aplicado o princípio de subsidiariedade e é o 

caso. E vão voltar a existir sacos azuis. Ou como eu costumo dizer, para que é que eu 

me hei-de esforçar a angariar receitas para aplicar aos meus alunos ou à escola, 

quando o parceiro ali ao lado está sempre à espera que a direcção … e depois o meu 

dinheiro vai para lá, o meu esforço vai para lá,  isto…. 

 

 

 

Mas para concluir, abrem-se ou não boas perspectivas em relação ao ensino 

especializado que é a sua dupla função de formação e intervenção cultural? 

Eu acho que há. Quer dizer, honestamente acho que há. Independentemente da 

vontade da administração, há porque as pessoas vão fazendo cada vez mais…. Quando 

olhamos para os diversos conservatórios e vê…, e sobretudo quando vai vendo as 

agendas culturais das terras, das terras, das cidades, vai vendo que cada vez mais que 

os conservatórios aparecem nas actividades. Isto é sinal que independentemente da 

vontade as escolas vão-se afirmando e portanto … Eu diria mais, quer a administração 

queira quer não queira, isto vai ter que evoluir para ali. Se a administração quiser será 

um parto sem dor e naturalmente haverá maior conforto para mamã e para o bebé. A 

mamã aqui é…. [risos] E os resultados são melhores e vai se fazer mais depressa. Cada 

um tem que olhar para o seu trabalho e para a sua missão e tem que ver como é que a 

rentabiliza melhor e como é que aproveita melhor. Se os conservatórios são capazes 

de fazer coisas bem feitas, se uma das coisas que prejudica a imagem do Ministério da 

Educação e da imagem da educação em Portugal é o não haver coisas bem feitas, epah 

no mínimo que aproveitem as coisas bem feitas que se fazem … 

E fazem-se… 

Porque se fazem….  

Independentemente do Ministério? 

Independentemente do ministério. Para ter assim uma ideia, quando falámos à bocado 

da matemática, A matemática a nível do 9º ano há 76% de negativas nos exames 

nacionais, e nós … 



158 
 

Ficaram em 2º lugar 

Tivemos 3% de negativas. Perguntaram-me do ministério se eu não me tinha 

enganado, se não tinha colocado o número na casa ao lado, isto não ‘chefe’ é assim. 

Os rankings não servem para nada, e eu acho que não fazem sentido, comparam esta 

escola com a escola de Freixo de Espada a Cinta. Agora para nós internamente fazem 

sentido, não é os rankings, é os resultados. Eu ficaria muito preocupado se os nossos 

alunos internamente tivessem média de 5 e no exame tivessem media de 3, ficava…. 

Houve um que subiu, um subiu, de resto ficaram todos mais ou menos…, o que quer 

dizer que os níveis de exigência estão equilibrados e isso é fundamental, quer dizer, 

agora não podemos sempre que colocamos exigência sermos chamados a atenção pela 

exigência. Tive aqui um processo de averiguações com a professora de matemática, a 

queixa do pai é que a professora era muito exigente. Eu parti-me a rir … quer dizer se o 

critério para a inspecção chatear as escolas é o grau de exigência então eu quero que 

vocês venham cá todos os dias. não faz sentido, quer dizer mas há como no 

instrumental. Um dos problemas que temos hoje no instrumento, não sei o que é que 

acontece e tem que haver aqui legislação que permita ver bem isto em termos de 

avaliação. Um aluno, excelente aluno, chega ao final ou a meio do 2º trimestre não é, e 

tem um problema qualquer…, uma tendinite está 6 meses sem tocar. O que é que 

acontece àquele aluno? Reprova. Explicar isto é muito complicado porque o que a lei 

diz é que nenhum aluno possa ser prejudicado por estar doente. É verdade mas…. Eu 

arranjei um exemplo que agora, que é um exemplo que para os pais e para a 

comunidade vai fazendo efeito, não é, porque era outros problemas que tinha…, eu 

digo, o Cristiano Ronaldo, por acaso não é, é o melhor jogador do mundo, mas quando 

está lesionado não joga e continua a ser o melhor jogador do mundo e…  

 

 

Desse lado são algumas das singularidades desta escola que é necessário ter 

presente. 

E isto é uma singularidade não é, porque…, porque é sobretudo um instrumentista, é 

isto, esta visão diferente que o ministério tem que ter, é para mim é depois a revisão 

dos programas que aí sim eu acho…, eu nos programas tenho defendido sempre e 

espero que isso aconteça é que na equipa que vier a fazer os programas para além dos 

investigadores, dos teóricos até, haja pelo menos um professor de um conservatório. 

Um conservatório que quiser mas um. Que é para, que os programas que vierem ser 

feitos, aos programas que vierem ser feitos não aconteça aquilo que aconteceu às 

matemáticas e aos portugueses. É que depois as pessoas do terreno acham que aquilo 

não funciona e tem que se mudar outra vez e é o descrédito  

E isso já não vale, com estes anos todos que passaram fundamental 
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Acho que sim, quer dizer, agora eu acho que estamos numa altura que estamos a fazer 

caminho mas…, sinceramente acho que estamos, nisto o meu dilema sempre tem sido 

quando mudam as equipas que mandam. As equipas ministeriais, mesmo não 

mudando de governo, a experiência que temos ao longo destes anos todos, é que 

sempre que muda o ministro  

É complicado outra vez. 

Porque muda o ministro, mudam os secretários de estado, mudam os assessores, 

mudam os chefes de gabinete, mudam…, e depois cai na indefinição e as pessoas 

tinham que ir param… A nossa administração, quando muda o ministro, pára que é 

uma coisa impressionante. Quando muda de governo, eu estou como diz o outro que 

pode vir…. Agora, dentro do mesmo governo as coisas vão…, e esse é o meu receio que 

… porque eu se, eu estou convencido que há condições, há, há condições para…, 

porque por um lado…, eu penso que o país também quer, também sente que se pode 

fazer coisas interessantes ainda. Temos uma lacuna imensa que temos, não vale a 

pena passar por cima dela e que o ministério também não tem pensado bem nisso que 

é a formação artística na formação geral. no ensino genérico. que é vital porque um 

dia destes, se isto correr bem, vamos ter gente qualificada a sair para fazer coisas e 

não ter gente para ouvir coisas e para ver coisas.  

Portanto fazes uma avaliação crítica em relação ao ensino da música… no ensino geral 

 o ensino da música no geral não é…, eu já não queria que fosse uma prima donna, 

porque uma prima donna a música, uma prima donna tem que ser nas escolas 

especializadas mas que seja um par inter pars… 

E não é. 

E não é, e não é. Eu não estou a dizer que não é só porque não tenho tempo, é porque 

não faz coisas e aqui não é só culpa do ministério, não me venham com histórias, é 

culpa de quem dirige as escolas que não acredita, é culpa se calhar dos seus 

professores que não os leva a acreditar, porque isto…, eu acredito que as direcções das 

escolas só ousem andar em cima do risco se souberem que no fim do ano vão ter 

coisas que os apoiam. Acho que há aqui um bocadinho…, o ministério por seu lado não 

lança desafios e não coloca a meta elevada. Não valoriza, dentro do currículo aquela 

área de acção. As escolas, como o ministério não valoriza, por mimes também não 

valorizam, os professores sentem que aquilo não é valorizado, não vale a pena. 

E é importante essa articulação entre esse tipo de ensino e …. 

É vital e é vital por mil e uma razão, pelo futuro, pelo investimento que se faz para isso, 

não podemos estar à espera que…, senão vamos ser ainda menos que 5% e então o 
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outro vai ter razão não é? As pessoas cultas têm que te um bocadinho dessa área e se 

não passar por lá. 

Portanto, uma sociedade mais culta também propicia o desenvolvimento deste tipo 

de trabalho? 

Obviamente. O que nós costumamos dizer a propósito do Einstein que, não sei se foi 

ele que disse se não mas todos nós dizemos, que o êxito passa por 95% de suor e 5% 

de inspiração. Mas quando ele diz suor, nós traduzimos se calhar mal isto porque não é 

de suor, é de pensar. É o pensar, é a inovação, não é a repetição porque isso qualquer 

reprografia faz isso, uma máquina de fotocopiar…, é o pensar e quem não tem 

capacidade de ver longe não pensa, porque pensa dentro da sua quintinha, não tem 

culpa…. A educação artística no ensino genérico tem a obrigação, as outras disciplinas 

também mas, esta tem a obrigação de os fazer viver novas experiências, de os fazer 

manipular novos conhecimentos, para eles saberem que aquilo vai…, e para ganharem 

gosto e para depois tornarem amadores, aqui no bom sentido daqueles que amam e 

não aqueles que fazem as coisas mal feitas, e isto é fundamental.  

 Para este tipo de escola. 

 É fundamental, até porque depois, se isto estiver de tal maneira generalizado as 

vocações que numa escola só se descobrem aos 50 anos, é quando a pessoa se 

aposenta e vai depois ali para casa do professor aprender a tocar cavaquinho ou 

braguesa ou bandolim quer dizer, descobrem-se antes, e se os descobrirem nos 

conservatórios e as escolas profissionais terão ali um canto de recrutamento de gente 

que já…, pelo menos sensibilizada para…. Agora tem que se investir nisto, às vezes não 

é muito mais dinheiro, gasta-se dinheiro mal gasto, mas eu vou dizer uma coisa, é 

importante que os académicos pensem nisso e estudem, equacionem,  

Ainda há pouco conhecimento nestas áreas. 

Isto é fundamental porque havendo conhecimento, conhecimento mobiliza também 

informação, a informação mobiliza o poder. 

Obrigado. 
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Carlos Azevedo 

Como é que tu caracterizas a ESMAE como escola de formação artística e no âmbito 

da formação da música? 

A ESMAE é uma escola altamente vocacionada e profissionalizante. A ideia é que a 

EMAAE forme pessoa que saibam fazer, ou seja pessoas que saibam tocar ao mais alto 

nível, basicamente é isso, e pessoas que saibam compor. 

E isso tem por trás uma determinada ideia de músico, o que é ser-se músico… 

Tem uma ideia de músico no sentido das valências de música: da prática solística, da 

prática orquestral e da prática camerística e criativa. Os alunos do instrumento, 

digamos que passam pelas 3 áreas. Têm os seus recitais, as provas a solo, têm as suas 

provas em orquestras e têm as suas provas em música de câmara. 

Mas ainda há um predomínio grande da dita música erudita dentro dessa… 

Na formação de instrumentistas ainda há. Aliás há um anacronismo entre o reportório 

do séc. XX e aquilo que os alunos ainda fazem como grande reportório, mas isso não é 

um problema de Portugal. Nós falamos mas só quem nunca anda lá por fora, quem 

não estudou lá fora é que não viu que é um problema universal digamos. Há algumas 

escolas e alguns professores que vão utilizando outro tipo de reportório. Mas tem a 

ver com os professores. Há determinados professores que os alunos com esses 

professores praticam mais música dita do séc. XX e quando estou a falar do séc. XX 

obviamente não estou a falar da 1º metade, estou a falar do séc. XX do meio para a 

frente, não é, dos anos 50 para a frente e pós… Nós agora aqui temos criado desde há 

2 anos, finalmente está a funcionar bem, os ensembles de música já vocacionada para 

essa área. Claro que no âmbito solistico há sempre aquele grande reportório como há 

na escola superior de música, mas isso é um problema europeu e mundial, em que os 

alunos de piano continuam e a meu ver bem, a seguir a escola tradicional clássica, a 

técnica clássica. Portanto o Beethoven é obrigatório ou recomenda-se o Bach e por aí 

fora. Isso tudo mantém-se como sempre se manteve. Claro que há a obrigatoriedade 

como sempre existiu de fazer música contemporânea, de se fazer música portuguesa, 

mas obviamente que a formação nestes primeiros 3 anos, não se pode negar isso em 

nenhuma escola, é sempre tendo como base a técnica clássica e o estudo tradicional 

do instrumento. 

Mesmo no curso do Jazz, que foi enfim pioneiro... 

Não o curso de Jazz é diferente. É completamente vocacionado para a área do Jazz, 

mas tem a mesma politica. Eles têm que saber os códigos genéricos do jazz, têm que 

saber tocar jazz no sentido daquilo que é a pequena tradição do jazz, uma vez que tem 

menos do que a designada tradição clássica, mas apontando sempre para que no final 
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o aluno tenha um recital de escolha livre, onde ele normalmente apresenta 

composições originais ou não. Mas isso por muito que se façam leis o que conta, o que 

é importante é o professor. O ensino da música é um ensino individual, continua a 

depender muito do professor. E mesmo a própria qualidade, a própria escolha dos 

alunos que vão para uma escola. Basta pensar que os alunos não seguem escolas, 

seguem professores. E isso é logo uma grande diferença entre os outros tipos de 

ensino. Eu costumo dizer que o Técnico tem muita fama e as pessoas vão para o 

Técnico mas a maior parte das pessoas que entra no Técnico não conhece nenhum dos 

professores do Técnico. Vai para o Técnico porque o Técnico é uma grande escola de 

engenharia, supostamente. Aqui não, aqui as pessoas procuram um determinado 

professor. Eu quando fui fazer o mestrado procurei um indivíduo e depois fui descobrir 

onde é que ele estava não é. Isso é uma questão que muita gente e muitos políticos 

não percebem ainda. Ainda há pouco tempo tive uma discussão com um engenheiro e 

ele dizia “não mas a escola tem que valer pelo nome da escola” e eu disse “na Escola 

Superior de Música saem três professores a escola é a mesma e os alunos vão para 

onde esses professores forem”. Portanto essa é uma realidade. Claro que a escola tem 

que ser forte no sentido que tem que ter um maior número de professores com esse 

estatuto, professores que os alunos seguem, mas numa Escola Superior de Música 

basicamente em todo o lado do mundo funciona pelas pessoas que tem, não é pelo 

nome da escola. A Royal Academy pode ter um grande nome, se de repente começar a 

ter professores que não ‘chamem’ os alunos a Royal Academy deixa de ser a Royal 

Academy. E isto é uma coisa que por exemplo quem faz reformas no ensino não 

entende e nesse sentido quando vou aquelas reuniões onde se tenta definir os planos 

estratégicos, que estão agora na moda falar, de facto as pessoas têm uma conversa de 

instituição, instituição, instituição, e quando eu falo que a instituição vive dos nomes 

eles dizem que a instituição estás errada, e eu disse não, vocês é que não percebem... 

Essa diferença… 

Isso é talvez a maior diferença entre o que é uma escola superior de música, e quem 

diz de música diz obviamente das artes, e das outras. 

Mesmo no interior do Instituto Politécnico do Porto? 

Eu acho que as pessoas não entendem. A maior parte das pessoas em Portugal têm 

uma dificuldade muito grande em entender porque querem normalizar e eu não acho 

que nós sejamos diferentes, nós podemos fazer parte daquilo que é o normal e 

normalizar, mas há coisas, há especificidades no ensino artístico que de facto não 

existem em mais lado nenhum. 

Falaste numa delas, essa relação com o professor, do estudante com o professor, que 

outro tipo de especificidades é que tu encontras… 



163 
 

Eu acho que essa é a maior especificidade. A segunda maior especificidade é o ensino 

individual, sem dúvida alguma. Depois a outra especificidade, e isso tem a ver com o 

lado do aluno, nenhum aluno faz um curso superior de música estudando para as 

frequências. É um trabalho contínuo, diário, portanto a aprendizagem é feita 

homeopaticamente, como eu costumo dizer e não em doses industriais nas vésperas, 

ou nos quinze dias antes..., não se compadece com isso. Ninguém pode. Como eu 

costumo comparar, um atleta não se pode preparar um mês antes da prova tem anos 

de treino, e se pensar que durante um mês não correu diz assim, “ah! no próximo mês 

eu corro a dobrar”, não adianta, não é possível. Eu acho que essas são as duas grandes 

marcas. Obviamente que há outras mas as outras quer dizer, as teóricas são as 

teóricas... 

Mas esse lado mais prático... 

O lado prático e depois há um lado que politicamente é importante que é o lado de se 

perceber que isto é o que se faz com que estes cursos de facto sejam caros. O racio de 

1 para 1, um professor de instrumento tem 9 alunos, 10 alunos, é um racio muito 

pequeno. Mas isso sempre foi assim, será sempre assim.... 

E levanta problemas mesmo internamente? 

Nós não, mas isso é um... 

Não em termos do Politécnico por exemplo, do ensino superior... 

Não, eu penso que dentro do nosso universo toda a gente já percebe isso. Agora de 

facto as pessoas que querem mudar, há coisas que são imutáveis. A política pode-se 

mudar, as didáticas, as pedagogias mas há coisas imutáveis para quem quiser aprender 

a tocar à séria, como costumo dizer. 

 

 

Olha e como é que tudo isso foi conseguido integrar nos novos planos no âmbito de 

Bolonha? 

Pois, isso eu não gosto de falar muito disso. Foi um trabalheira mas não gosto..., nós 

estamos em fases de testes. Eu continuo a acreditar que 3 anos é muito pouco. É 

pouco porque dá pouca margem de manobra. Claro que há sempre uma questão que é 

dizer o nível de entrada vai ter que ser muito mais exigente, aí pode-se colmatar uma 

série de coisas, mas o 4º ano era sempre aquele ano em que a pessoa dava o salto 

individual, o salto artístico, e de repente nós estávamos muito formatados. Por 

exemplo o curso já estava formatado para o 3 + 1, e no 4º ano o aluno selecionava o 

repertório. Era um ensino canalizado para o lado individual, artístico de produzir e não 
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fazer um programa... Ou seja, ele próprio como artista e produzir o seu programa. Um 

menu a la carte em que cada aluno é um aluno e onde há o tratamento individual de 

aluno. Com Bolonha fica um bocado confuso nas nossas cabeças se pensar fazer isso 

em 2 + 1. Claro que temos de começar a pensar no semestre..., o que encurta mais é 

pensarmos que teríamos 5 semestres, mas fica curto e esse teste está para fazer. 

Obviamente, eu não gosto de falar antes de..., mas quer-me parecer de facto... 

Mas há possibilidade depois da continuação num mestrado? 

Sim, num mestrado. Mas ao nível daquilo que era a licenciatura nós temos de diminuir 

de certa forma, não digo a qualidade mas alguns objetivos têm que se retirar, retiram-

se. Eu não acredito que se consiga fazer o que fazia em 4 fazer em 3. Alguma coisa tem 

que ficar para trás. Claro que se pode optimizar, pode-se dizer que há uma política 

economicista, porque acaba por ficar de certa forma mais em conta, entre aspas, mas 

eu estou convencido que o sistema é melhor. 

E vocês quando trabalharam essas questões relacionadas com Bolonha articularam 

com ouras instituições... 

Não, o que nós fizemos foi analisar currículos lá de fora, ver o que outros países já 

faziam. Ver nomeadamente países que já têm instituído este processo há mais tempo 

que nós... 

Mas também há alguma articulação com as estruturas de produção artística do Porto 

ou... 

Fizemos umas reuniões mais a nível de concertação por exemplo da questão do 

ensino, que o ensino na especialização do ensino ficaria a cargo do mestrado e isso é 

concertado entre as escolas superiores de música todas incluindo Aveiro. 

Eu pergunto isto porque umas das dimensões do trabalho que aqui é realizado tem 

muito a ver com a apresentação pública dos estudantes, quer através de diferentes 

grupos que existem na escola.... 

Sim, e também te digo uma coisa, para o tempo que nós tivemos para fazer isto, nós 

não tivemos muito tempo para fazer currículos concertados com as demais escolas não 

é? 

Para além das escolas estava a pensar também instituições de caráter cultural, 

teatros... 

Não, não, o timing era curto, o trabalho era muito... 

De qualquer maneira a Escola têm um conjunto de relações alargadas com essas 

instituições? 



165 
 

Sim. Nós temos as relações normais de uma Escola Superior de Música. Temos 

relações com parceiros como teatros, já fomos tocar à Casa da Música e há sempre 

possibilidades de lá voltar porque estamos atentos a isso, ao Teatro Rivoli mais do que 

uma vez, a Guimarães ao Vila Flor, a festivais, nomeadamente o de Alcobaça dirigido 

pelo Alexandre Delgado. Ainda agora estive a falar com o novo teatro que vai abrir de 

Lamego... 

 

Abriu ontem... 

Abriu ontem exactamente e nós vamos fazer lá um concerto. Mas essas parcerias vão 

se mantendo. Não são formais, ou seja, não se pode dizer que tenho uma parceria com 

nenhum teatro a dizer que obrigatoriamente..., mas as pessoas procuram-nos e nós 

também as procuramos. Nós ao nível da procura para realizar concertos temos mais 

pedidos do que o que podemos oferecer. 

Aqui na região do Norte? 

E não só, também temos ido ao sul.... 

Portanto há um incremento grande de teatros, há um incremento maior da vida 

musical é isso? 

Sim, e pedido das pessoas. 

Estou a perguntar se há aqui um incremento da vida musical? 

Em termos da actividade da escola fora das suas instalações sim, mas incremento 

musical em Portugal não existe, o Porto tem cada vez menos concertos. O que nós 

temos que falar é que a escola passou de uma situação em que basicamente tocava cá 

dentro para uma situação em que agora consegue muitas coisas lá fora. Por exemplo, 

nós temos uma parceria anual que já se realizou há 2 anos com a Universidade de 

Aveiro, em que eles produzem uma parte e fazemos uma ópera por ano. Este ano 

fizemos 12 récitas, o ano passado fizemos 8, em teatros de Vila Real, Aveiro, 

Famalicão, e a esse nível estamos muito melhor do que o que estávamos. Mas isso é 

fruto do trabalho interno da escola, é um trabalho nosso não é? 

E a Casa da Música não veio dar também um novo impulso ao trabalho... 

Não, nós já fazemos isso antes..., a Casa da Música é mais um elemento, mais um sítio 

onde a escola pode ir trabalhar. Mas isto é um trabalho que parte de dentro, não foi 

ninguém de fora que fez este trabalho, não foi o Estado que fez este trabalho, não foi 

uma imposição, somos nós próprios, a equipe de trabalho que resolveu que era 

importante e isso depois criou uma bola de neve. 
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Então posso inferir das tuas palavras que enfim, para além de um tom muito crítico 

em relação às políticas culturais no Porto, da cidade do Porto, as políticas culturais 

são elementos importantes na vida de uma escola artística como esta? 

Sim, mas eu gosto sempre de separar, por exemplo eu acho que a escola superior de 

música está melhor do que nunca. Agora eu sou suspeito porque estou na direção. 

Está melhor porquê? 

Está melhor nesse sentido da actividade e da visibilidade da escola fora dela própria, 

fora do seu espaço e isso não é preciso eu estar a dizer, é ir ver ao longo deste 4 anos a 

quantidade de vezes que as orquestras saíram, as solicitações dos sítios onde tocamos, 

mas isso é uma questão, mas isso parte de uma vontade interna da direcção da escola 

e dos professores todos que aderem a isso não é? O maestro António Saiote tem 

dirigido a orquestra imensas vezes fora, somos fundadores dos ciclos Promenade do 

Coliseu, fomos lá todos os anos com 2 orquestras, a Orquestra da Música Antiga e a 

Sinfonieta portanto estamos, digamos, na sociedade civil. Nós estamos presentes mas 

é porque nós o fazemos e porque também a sociedade civil reconhece.... 

Há bocadinho estavas a referir, num tom crítico em relação à vida musical, não tem... 

Eu acho que há menos cultura em Portugal, pelo menos no Porto há. A Casa da Música 

trouxe muitos concertos mas a vida cultural não se mede pelo espaço, a baixa ficou 

vazia e eu acho que isto é um fenómeno muito mais..., dava uma conversa para a tarde 

inteira e eu não queria ir por aí porque.... 

Mas de qualquer maneira, podemos não ir muito por aí, mas a única coisa que eu 

queria saber era se isso tem ou não tem consequências sob o ponto de vista da 

formação que é dada aqui na... 

Eu não sei, não sei dizer porque isto é recente, se calhar temos de falar daqui a uns 

anos. O que acontece é o seguinte, nós formamos alunos que até à data os bons têm 

tido mercado de trabalho, isso é uma questão, e não sei se se vai esgotar esse 

mercado de trabalho, não sei.... 

Era por isso que eu estava a perguntar.... 

Mas isso era outra questão. O mercado de trabalho obviamente que quando começas 

a olhar e vês as orquestras que têm gente nova provavelmente há menos lugares não 

é. As orquestras não estão a crescer, a tendência se calhar é diminuir. Quando eu falo 

com amigos e colegas franceses, quando eles dizem que diminuíram muito, eles já 

tinham muito, portanto quando diminui continuam a ter muito. Nós temos muito 

pouco, repara numa coisa, se o Estado acabar com..., nós temos 2 orquestras 

basicamente do Estado não é, 2 grandes orquestras, a do Porto e a de Lisboa, se o 

Estado acabar com uma nós passamos a ter só uma orquestra no país inteiro. Agora se 
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estiveres a falar em países como por exemplo da Alemanha em que cada ‘estado’ tem 

um teatro com uma companhia de teatro residente, uma companhia de bailado, uma 

orquestra residente, uma orquestra de rádio, às vezes uma orquestra de jazz em 

muitas rádios, MBS, WDS, são orquestras de rádio de jazz, e fora as outras, porque 

ainda têm mais, dentro dos próprios estados anda há mais orquestras, quando eles 

reduzem continuam a ter muita coisa. Nós se reduzirmos 50%, quando os 100% 

representam 2 orquestras, 50% é um corte muito grande. 

Mas de qualquer maneira também existem outros fenómenos curiosos, por exemplo 

Matosinhos é a única Câmara que eu conheço que tem uma orquestra jazz com o 

título Matosinhos...  

É e por isso eu não posso falar... 

E tem um quarteto de cordas, Portimão vai começar agora com um concurso de 

composição... 

Mas Matosinhos é um caso à parte. Matosinhos provavelmente, eu nunca fiz o estudo, 

deve ser o município do país que mais obras encomendou. Mais do que o próprio 

Estado português, mais do que a cidade do Porto e mais do que Lisboa. A quantidade 

de obras que o Manuel Dias da Fonseca se calhar encomendou nos últimos 5 anos 

desde obras para orquestras sinfónicas a quartetos de cordas é uma coisa que nos dá 

que pensar, Matosinhos cria mais património do que Porto, que eu saiba não tem 

criado quase nenhum, ou mesmo que Lisboa ou mesmo que o Ministério da Cultura, e 

temos que pensar em termos proporcionais estamos a falar de uma câmara, mas isso é 

um fenómeno. 

Por isso é que eu estava a perguntar porque uma das dimensões importantes deste 

tipo de formação tem a ver com as relações com o mercado de trabalho não é? E 

portanto o mercado de trabalho no âmbito da cultura são umas relações sempre 

muito estranhas digamos assim, porque faltando orquestras há logo um problema de 

inserção, a maior parte dos estudantes acaba por ir dar aulas, acaba por entrar no 

ensino, há a questão dos cursos que vocês têm aqui, por exemplo como música 

antiga ou mesmo como o curso de composição.... 

Eu vejo os bons alunos que saíram ao longo deste tempo da escola, eu vou-os 

encontrando, alguns foram meus colegas, eu fui um dos primeiros alunos e estão 

todos a tocar em orquestras ou estão todos a dar aulas ou estão todos... Quer dizer eu 

acho que nós ainda não temos esse problema dramático mas eu acredito que se 

diminuírem o número de escolas, se diminuírem o numero de orquestras, se não 

houver maior articulação entre políticas claro que nós vamos, também como todos os 

outros sectores, ter problemas de empregabilidade. 



168 
 

Esta escola também é avaliada pelo número de estudantes que têm emprego ou que 

não têm emprego e ter emprego nas artes é um pouco... 

Mas nós nesse capítulo se fossemos avaliados hoje estávamos bem, é aquilo que eu te 

posso dizer. Estaríamos bastante bem. Agora há uma questão também que é preciso 

perceber há um outro fenómeno. Há uns tempos atrás vieram cá uns senhores que 

estavam a fazer um estudo na área, não sei se eram suecos não me lembro, já foi há 1 

ano, e uma das coisas que eles vieram cá fazer, estavam a fazer um estudo europeu 

muito interessante sobre como é que os músicos se organizam, se começam a 

reorganizar. Aquilo que os músicos de jazz sempre fizeram que foi criarem os seus 

próprio grupos com a sua própria publicidade e venderem o seu próprio produto e à 

conta disso terem concertos, que é o que a Orquestra de Matosinhos faz. O município 

patrocina sem dúvida alguma é importante mas a Orquestra é que procura produção. 

Na música clássica os músicos clássicos não estão habituados a isso. Os músicos da 

clássica estão habituados a que alguém trabalhe por eles, ou vão para uma orquestra e 

têm o seu emprego ou fazem parte de um grupo que existe. Agora o que eu estou a 

dizer é por exemplo aquilo que já existem mais em Inglaterra que é 4 indivíduos que se 

encontram na escola formam um quarteto de cordas e a escola acaba e eles 

continuam esse quarteto e promovem esse quarteto e tentam arranjar concertos para 

esse quarteto e com isso conseguem manter uma vida artística porque sem dúvida 

alguma o Estado também não pode dar uma vida artística a todos os artistas. Eles 

também têm de a saber procurar também sejamos claros... 90% do eu que faço na 

minha vida artística sou eu que a procuro e sou eu que a produzo e sou eu que a..., 

Quando tu estás fora de uma orquestra do Estado ou de um grupo patrocinado pelo 

Estado tu tens que procurar isso. Nesse sentido é que quando a procura ou quando há 

menos cultura de facto aí também tens o produto e não tens a quem vender. Isso é 

outra questão, portanto e as questões cruzam-se mas de facto há uma 

consciencialização que eu tenho que é tu pensa que há 30 anos atrás ou há 20 anos 

atrás, mesmo na Europa, qualquer tipo fantástico que saísse de uma escola tinha 

automaticamente um emprego. Mas isso está a desaparecer na Europa também e 

esses fulanos que vieram cá vieram fazer um estudo disso, que é a quantidade de 

músicos fantásticos que vão ficar reformados daqui a uns anos e que cresceram sobre 

aquela ideia de que “sou bom logo tenho trabalho e não o tenho que procurar”, tem 

que mudar um bocadinho e eles têm que se organizar de outra forma ou o 

movimento..., Por exemplo a Orquestra de Jazz é uma Associação e fomos nós que a 

fizemos. Matosinhos tem toda a responsabilidade porque é fundadora partiu da 

vontade clara deles mas se os músicos não gerirem e se não tiverem, se não formos 

nós músicos a manter a Associação..., O Drumming funciona assim por exemplo, para 

puder ter subsídio. Já há muita gente que começa a perceber isso. 

Portanto isso é algo que vocês aqui na escola tentam .... 
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Eu acho que ainda não muito, é uma coisa que nós deveríamos..., uma coisa que eu já 

pensei, aliás nós já fizemos isso, estou a mentir, porque com Bolonha introduzimos 

uma disciplina que se chama Gestão de Carreiras, onde se tentam apontar caminhos e 

de alguma forma de os alunos se puderem organizar e de como é que os grupos se 

podem organizar e como é que 4 indivíduos que têm um quarteto podem organizar, 

arranjar subsídios, etc. Claro que nós podemo-nos organizar, podemos ter a 

Associação mas se ninguém nos der dinheiro, se ninguém nos contratar vai dar tudo ao 

mesmo. Mas que tem que haver um trabalho que parta dos músicos. Ou seja o músico 

não pode só pensar “eu estudo 8 horas por dia e espero que o telefone toque”. Isso é 

um conceito que já está ultrapassado, completamente anacrónico. Quer dizer, é bonito 

é romântico mas já não funciona. Se para o jazz sempre se pensou assim, eu estou no 

jazz há 20 anos e sempre pensei desta forma, não, fazemos o grupo, arranjamos, 

vamos bater às portas, na música clássica os músicos já foram sempre um bocadinho 

mais... funcionam sempre um bocadinho de maneira diferente. 

Também há uma concorrência grande sob o ponto de vista quer europeu, quer 

internacional...   

Mas tens exemplos de pessoas e de projectos que funcionaram. Por exemplo o 

professor Candido Lima sempre teve o Grupo de Música Nova, o professor Álvaro 

Salazar tinha a Oficina Musical, o próprio Grupo de Música Contemporânea do Jorge 

Peixinho de Lisboa também era da vontade individual do músico. Começa a haver e 

isso, só que isso tem que se alastrar mais. Repara nós quase que sabemos de cor as 

pessoas que estão constituídas dessa forma e isso tem que se alargar a grupos mais 

pequenos, os alunos perceberem o podem fazer no âmbito do seu quinteto de metais, 

do seu quarteto de cordas... 

Aí estamos a falar no âmbito dos instrumentistas, os intérpretes digamos assim... 

Os compositores, que é a área à qual eu pertenço...  

Os compositores têm uma vida mais complicada... 

Os compositores têm a vida sempre mais complicada porque dependem da 

encomenda, dependem depois de a encomenda ser viabilizada. Normalmente uma 

encomenda trás sempre um concerto associado. Agora eu acho é que ao nível da 

composição eu aí não gosto de falar porque depende do caminho que cada quer 

seguir. Por exemplo, eu não sou um compositor muito de encomenda institucional. 

Quando eu digo institucional é das grandes instituições. Da Gulbenkian nunca tive, 

Ministério da Cultura acho que tive uma vez uma ou por exemplo o próprio Remix 

nunca encomendou, a Orchestutópica encomendou, mas tenho tido muito trabalho 

fruto de encomendas dos instrumentistas. Por exemplo o Adriano Aguiar e o Miguel 

Rocha quiseram fazer um disco em duo e encomendaram uma obra em que 

solicitaram o apoio do Ministério da Cultura. Agora os Camarata fizeram a 
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comemoração do Torga e encomendaram-me uma obra. Portanto, tenho muitos 

amigos músicos que fazem esse trabalho por mim. Tenho uma vantagem que é isso..., 

quer dizer, tenho uma desvantagem que é a tua visibilidade... 

De qualquer maneira compões, escreves e ... 

Não houve, tenho uma vantagem, esta ultima obra que eu escrevi foi tocada mais de 

10 vezes não é, e depois tem ainda outra vantagem que é quando são os músicos a 

encomendarem é porque eles querem tocar esta obra por questões de respeito. 

Quando é uma instituição muitas vezes tem tipos que não te querem tocar nem 

gostam. 

Sim mas de qualquer maneira isso não daria para viver nem com os direitos de autor 

nem com essas encomendas... 

Não, isso não. Mas eu não estou a falar disso, isso aí já podemos falar a seguir. Repara 

uma coisa eu tenho tido a sorte de que algumas das minhas obras, por exemplo o 

quarteto de saxofones foi tocado..., eu já não me lembro, já perdi a conta. No entanto, 

a obra que eu tive de encomenda da Metropolitana foi tocada uma vez na vida. Foi 

uma obra que eu andei a escrevê-la 4 ou 5 meses para ser tocada uma vez. Por 

exemplo esse tipo de coisas. Uma vez que eu penso sempre que sou compositor 

amador, porque eu vivo é de dar aulas se calhar não me interessa muito, investir tanto 

para se tocar uma vez. Se calhar não interessa muito. Faz pouco sentido e tem outra 

coisa, nunca se chega..., por exemplo eu ainda ontem estava a falar com o António 

Augusto de Aguiar, o grande contrabaixista e estávamos a ouvir a gravação da obra 

que eles fizeram minha. E ela estava super bem tocada, eu disse “mas também vocês 

tocaram-na tantas vezes que quando foram gravar”..., e muitas vezes as obras que 

foram tocadas uma vez fica-se por aquela, nem tu ficas com a certeza que..., quer 

dizer, será que eu podia ir mais longe, mas será que foi da execução, será? Depois ficas 

na dúvida Eu acho quase uma proposta indecente se quiseres que por exemplo a 

Orquestra Sinfónica, uma orquestra sinfónica portuguesa, qualquer que ela seja, me 

peça uma obra daquelas que demoram-te 1 ano a escrever para eles tocarem num 

Sábado. E digo-te mais, é indecente até do ponto de vista orçamental, para mim é uma 

proposta indecente. Se me se me disserem assim “Carlos vais ter uma encomenda da 

Orquestra Sinfónica do Porto para tocar no sábado ou tens uma encomenda dos 

Camarata porque vão fazer uma tournée e vão a Espanha não sei que e não sei que 

mais” eu prefiro o dos Camarata mesmo que paguem menos, se tiver de escolher 

entre as duas percebes? Claro que a da orquestra dá muito mais prestígio, mas 

percebes?  

E as Orquestras Regionais não têm ainda muito também essa política? 

Não têm, mas nem as nacionais têm política de Estado ou de encomendas. Não tem 

uma percentagem. Isto não é como na Alemanha que cada orquestra tem uma 
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percentagem de encomendas à cabeça com edição discografia e de partitura. Nós 

estamos muito longe e não é uma questão orçamental. 

Ainda continua aqui a trabalhar-se com fotocópias não é? 

Não, o problema é que tu... 

Ou seja essa questão da edição também sob o ponto de vista de trabalhos... 

Eu acho que o problema é a criação de património. Repara uma coisa, daqui a 100 

anos nós vamos voltar à Alemanha e a Alemanha tem quilos de gravação, quilos de 

obras editadas, quilos não sei de quê e nós vamos continuar como ainda hoje que só 

agora se está a descobrir os grandes polifornistas portugueses, no séc. XX.., E onde tu é 

que tu encontras as maiores bibliotecas polifonistas portuguesas é em Inglaterra, não 

é em Portugal e quem as conhece melhor são estrangeiros. Eu conheci um inglês, eu 

senti-me ‘burro’, que é um especialista em polifornia portuguesa, um homem que 

falava da polifornia portuguesa, de coisas que eu não conhecia, e conhecia tudo e 

falava das pérolas que nós temos. Entretanto já fui ouvir, e já ouvi algumas mas não 

consegues ouvir tudo. 

E como é que esse tipo de preocupações é transmitido ou é trabalhado com os 

estudantes de composição por exemplo neste caso. 

Eu por acaso digo-te uma coisa, eu neste momento desde que estou na Direcção não 

estou ligado.... 

Sim mas sob o ponto de vista da política geral. Eu sei que vocês costumam trazer por 

exemplo compositores residentes em articulação com a Casa da Música ou não... 

Sim, sim. 

Mas digamos é uma maneira também de não só alargar a formação dos jovens 

compositores..... 

Alargar a formação acima de tudo. Por exemplo este fim-de-semana tivemos o prazer 

de ouvir duas estreias. Todos os anos agora temos na orquestra, nos estágios de 

orquestra não só os solistas mas a apresentação de 2 obras originais  

Dos estudantes. Era isso que estava a perguntar, essa articulação também existe 

internamente.... 

Quem me dera no tempo de estudante ter tido uma obra para orquestra tocar. 

E isso é uma tentativa de articulação interna desses diferentes tipos de... 

Nós esperamos que ao fazer isto internamente houvesse também maior discussão. 

Infelizmente como sabes uma das coisas que me preocupa muito é que os jornais 
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neste momento não têm críticos musicais. Eu lembro-me quando há 10 anos atrás, 

sempre que a Orquestra Sinfónica da Escola tocava saía critica, agora nem vale a pena 

mandar nada para os media e isso é grave. Agora que nós tocamos muito, que fazemos 

muitas coisas não temos feedback, então parece que não se faz nada. Ainda há pouco 

tempo quando veio cá a Judite Lima da Antena 2 e ela ficou admirada e disse “eu não 

conheço nada disto” e ela quando me pediu discos para sonorizar o programa eu disse 

quantos queres? Eu só tinha 45, ela disse mas quê? Eu disse, olha tocado por nós, 

gravado por nós, produzido por nós, tudo feito por nós, aliás nós fizemos uma 

produção... 

Vocês escola? 

Sim, nós temos uma edição, um disco só de música produzida e gravada cá pela 

Orquestra Sinfónica, e ela ficou ‘doida’. 

Portanto, faltam essas estruturas de mediação... 

O problema é que não há e não adianta perder tempo porque os Press Realese vão 

mas... Repara o Público neste memento despediu os críticos residentes de jazz que 

tinha, por exemplo só para falar nesses, o Jornal de Notícias também. Neste momento 

às vezes toca-se, toca-se, toca-se e parece que não se toca porque não sai nada. 

Portanto as pessoas não têm noção. Quando nós vamos tocar a uns sítios dizem-nos 

“mas isto numa orquestra de jovens a tocarem assim..., isto é uma escola?” Percebes, 

e eu tenho pena disso porque por exemplo eu lembro-me de antigamente saírem 

críticas fazia-se qualquer coisa, saía crítica, a televisão vem, não se interessa, a rádio 

por acaso tenho de tirar o chapéu à Antena 2 que tem um grande programa sobre 

todas as escolas mas por exemplo a Judite de Lima disse “como é que é possível isto 

existir há não sei quantos anos e não se conhece?”. Já não falamos em convidar 

entidades, que já convidamos e nunca quiseram vir, desde Ministros da Cultura até..., 

ou quase nunca vêm... Nós fazemos muito barulho, entre aspas, mas o feedback do 

barulho nada. Ou seja há uma desproporção entre a quantidade de coisas que a escola 

superior faz e isso é um grande problema, é um drama que é a quantidade de coisas 

que fazemos e o feedback que elas têm para fora que não o feedback local e o 

feedback de quem foi ver que era importante que as pessoas soubessem que por 

exemplo este fim de semana se tocou, e que viesse alguém fazer artigos amiúde sobre 

o que é que se anda a fazer e isso não existe e isso é grave. 

Posso pressupor das tuas palavras que neste caso da música, para além da questão 

da formação e da apresentação pública do trabalho há esta rede depois de vários 

instituições de críticos, da televisão, que é fundamental para o desenvolvimento de 

todo o trabalho? 

É muito. Repara numa coisa, eu lembro-me, as pessoas não têm memória mas por 

exemplo aquele programa da manhã da RTP1, o Praça da Alegria, eu fui milhões de 
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vezes ao Praça da Alegria falar de jazz, os festivais, tudo o que acontecia de cultural 

passava no programa. Aquilo era um programa, e continua a ser na minha perspectiva 

o melhor programa da manhã que há na televisão portuguesa. Mas era um programa 

que não era só um programa para um público menos culto mas tinha o momento da 

cultura, tinha o momento da informação, da agenda cultural do Porto e...,  

E tinha o fado o folclore e... 

E tinha isso tudo e continuava a ter o Toy, e pode ter e todos nós e isso falha agora. 

Dantes os jornais nem era preciso dizer para virem, eles apareciam. Repara, quantos 

concertos há na Casa da Música ao longo do mês? Quantos aparecem com crítica, 

proporcionalmente é muito pouco. Claro que a Casa da Música tem outros meios de 

divulgação mas... 

 

Claro evidentemente que não tem uma escola deste tipo... 

Que não tem uma escola mas é pena que..., e nós sentimos isso. A Orquestra de Jazz 

de Matosinhos toca amiúde por exemplo na Casa da Música e nem sempre sai crítica, 

em concertos que deviam de sair. Saiu por acaso uma grande crítica quando fomos aos 

Estados Unidos, mas às vezes tem a ver mais com as pessoas do que ser-se 

propriamente a orquestra. Nós, eu Carlos Azevedo e o Pedro Guedes a falarmos e a 

dizermos não são os jornais que mandam e que têm uma agenda editorial para a 

cultura. O Fernando Lapa escrevia imenso para o Público, na zona Norte.... O numero 

de páginas da cultura nos jornais vem diminuindo e não interessa só a agenda, o 

noticiar todos noticiam, em letras pequenininhas, eu estou a falar...  

Quadros de leitura que ajudem... 

De crítica, de divulgação, de artigos, de opah, dessas coisas todas. 

Olha e para ir então terminando, quais são os principais constrangimentos com que 

vocês na escola neste momento se defrontam?  

Eu penso que neste momento alguns são de saber como é que vai ficar o futuro que 

nós não sabemos. 

E isso significa o quê? 

Significa com a aplicação do novo regime jurídico e como é que ele vai ser interpretado 

dentro de cada escola. Por exemplo será que, não é que isso me incomode muito, mas 

será que a escola vai continuar..., os directores da escola, neste caso eu, neste caso eu 

sou o vice, se sou votado ou se é uma pessoa nomeada politicamente pelo presidente? 

A escola vai manter autonomia financeira ou não? Senão mantivermos esquece, esta 

escola fecha. Porque se eu tiver que prever em que dia é que o piano vai estar 
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desafinado, pagar um concerto e ter de preencher um papel em triplicado 3 meses 

antes é impossível. Nenhuma escola superior de música, eu acho que nenhuma escola 

pode funcionar assim. Se hoje partir um projetor e eu não tiver dinheiro para o 

comprar amanhã porque o espectáculo se faz hoje e eu não posso prever... 

Exacto esse é um ponto simples... 

São coisas simples. Aliás as coisas normalmente que fazem não funcionar, ao contrário 

do que as pessoas pensam, não são coisas complexas, são coisas simples que têm a ver 

com o papel higiênico, com o dia a dia, com as cordas do piano que se partem. Claro 

que o sistema centralizado pode funcionar se houver um gabinete dentro de cada 

escola bem articulado mas como nós sabemos que habitualmente o que é centralizado 

depois significa burocracia que se demora meses que não se consegue desbloquear 

nada na hora e a nossa escola tem necessidades constantes de semana a semana de 

necessitar de coisas. Isso não se compadece por exemplo com a escola perder 

autonomia. 

E sob o ponto de vista artístico e formativo, que tipo de constrangimentos é que tu... 

Eu acho que o constrangimento para já, é claro que estou sempre a falar na minha 

opinião, eu não estou a falar contigo como Vice Director da Escola Superior de Música, 

porque senão teria que medir as palavras e falar de outra maneira, eu estou-te a falar 

enquanto eu Carlos Azevedo, que é isso que te interessa, eu acho que um dos 

constrangimentos está para ser feito é avaliação do sistema Bolonha. Sabê-lo ajustar, 

saber corrigir os erros, porque a mudança foi muito radical e eu não acredito que 

ninguém acerte à 1ª, portanto e estar atento a isso. 

E também avançarem para o 2º ciclo e 3º ciclo de formação? 

Sim, nós o 2º ciclo na música já temos aprovado. Portanto isso aí já é uma realidade. O 

2º constrangimento que eu penso é se será que a máquina burocrática vai começar a 

pedir aos professores... Eu não quero ter um bom professor aqui que dá excelentes 

aulas de clarinete ou de flauta ou de piano ou o quer que seja, preocupado a escrever 

papéis e preencher estatísticas em vez de dar as aulas. Embora eu ache que os 

professores devem fazer trabalho administrativo algum, não sou contra isso nem 8 

nem 80 mas eu tenho medo que com Bolonha e com o novo regime jurídico, que o 

professor fique tão embrenhado em tanta coisa e medir tanta coisa que a aula fica 

para o fim e que se esqueça o objetivo fundamental que é dar aulas, essa é uma 

preocupação minha e isso não é enquanto diretor da escola, é enquanto professor, 

que eu adoro dar aulas... 

E os desafios? 
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Os desafios... O problema é esse, o problema é que os desafios são aquilo que nos 

deixarem fazer percebes, e isso é um outro constrangimento. Eu quando entrei para 

esta escola, uma das coisas que me apercebi, quando entrei para a Direcção é que a 

escola podia ser muito aquilo que nós fizéssemos e nesse sentido os desafios eu acho 

que modéstia a parte se venceram. Eu costumo dizer que as poucas promessas 

eleitorais que eu fiz eu cumpri-as todas, ultrapassei-as, acho eu modéstia a parte. 

Agora o problema é saber se tu podes aspirar a ter desafios porque com os 

constrangimentos eu não sei se vamos poder ter desafios porque se te atarem as mãos 

não consegues fazer nada cá dentro percebes? Se eu não tiver liberdade para poder 

contratar um bom maestro, poder negociar com ele directamente o cachê, poder 

negociar as saídas das orquestras da escola, poder..., e repara e isto tem a ver com 

confiar em quem cá está, porque eu nunca estourei o orçamento da escola, neste caso 

não sou eu, eu e a equipa. O Francisco Beja e a malta toda e nunca gastamos mais do 

que o que nos deram. 

Tiveram liberdade e autonomia para fazer isso... 

Agora o que eu acho que o Estado tem que fazer é calcular..., eu acho que nós estamos 

a pagar todos, eu acho que está a haver uma maneira muito fácil de fazer política que 

é tu dizeres assim, eu gosto de exemplos simples: eu tenho 3 filhos, um porta-se mal 

ponho os 3 de castigo, os outros 3 vão dizer mas isto não é justo. O que eu acho que 

tem de ser é assim, ok escola superior de música o vosso orçamento são 200 contos e 

nós concordamos com aquele orçamento, aquele orçamento chega, pode ser curto 

para... e depois vêm cá e dizem, não os tipos geriram bem os 200 contos, não criaram 

dívidas, conseguiram geri-lo, não foram para além... E isso é o que se tem feito, o que 

tem que se pedir é responsabilidades. Repara uma coisa, eu estou farto que em 

Portugal se diga que a função pública é má porque tem maus líderes, não são as 

pessoas que estão em baixo que são más, são os lideres que são maus. 

Vejo-te muito crítico em relação ao papel do Estado... 

Eu digo-te uma coisa, tirando alguns constrangimentos que nós temos mas se a Escola 

Superior de Música estourar o orçamento das duas uma, ou sou doido e aceitei gerir a 

escola com um orçamento que sei que não é possível e aí não aceito o cargo. Agora se 

eu aceito o meu cargo e se a Escola Superior de Música dá um buraco financeiro a 

culpa é minha, não é da senhora da limpeza nem dos professores, nem da senhora da 

secretaria, é de quem está a tomar as decisões e quem está a decidir para onde é que 

vai o dinheiro, portanto a culpa é minha. Neste caso não é minha é da equipe toda, é 

minha é do Francisco Beja, eu estou a personalizar isto mas é da direcção da escola, 

uma vez que nós temos autonomia. Se nós aplicamos mal o dinheiro a culpa também é 

nossa, tirando é claro os casos recorrentes que é o pessoal, que é fixo. Agora claro que 

gerir uma escola é complicado, tens o Conselho Cientifico, tens uma série de coisas..., 

quer dizer, vamos parar de dizer como isto funciona mal tira-se para todos. Isso só vai 
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fazer com os que funcionam bem deixem de funcionar bem. O que eu acho tem de 

haver é uma política de responsabilidade de quem dirige. Dá-se-lhe as condições e 

pedesse-lhe contas, é tão simples como isso, é uma coisa muito básica. 

E estás com receio que isso não... 

E eu estou com receio que isso deixe de acontecer e como estou com receio, repara 

que é um bocado a teoria da tolerância zero quer dizer, eu que até nem bebe muito, é 

o meu copinho de vinho ao almoço, porque é que eu tenho de deixar de beber porque 

há uns que bebem e que se matam não é? É que assim é muito fácil de fazer política 

repara, é muito fácil, dizemos assim o ensino artístico é caro, fecha-se o ensino 

artístico, não sei quê é caro, fecha-se, quer dizer... A função pública não funciona, não 

funciona porquê? Mas somos todos maus? Não é verdade. Eu tenho exemplo de 

funcionários públicos absolutamente fantásticos, muitos, não é 2 nem 3 nem 4, agora 

se não tiverem equipe..., e depois normalmente culpa-se as instâncias..., quer dizer e 

depois mete-se a função pública pela base da pirâmide. Se a formação de música não 

funciona, se a função pública não funciona, o problema não está na base, está nas 

estruturas de chefia para cima. Agora pensa-se tudo ao contrário. 

Para terminarmos uma última pergunta. Fala-se muito neste momento enfim não a 

nível do ensino superior mas a nível do ensino do secundário, fala-se muito na 

refundação dos conservatórios, que é uma parte também importante no âmbito da 

formação do  ensino superior e a pergunta que eu quero fazer é a escola superior de 

música do Porto, a ESMAE foi de algum modo contactada para... 

Foi no âmbito daquelas reuniões que houve não é, o Francisco Beja foi. Mas eu acho 

que essas coisas não servem para nada. Eu acho que o problema dos conservatórios é 

muito mais profundo. Os conservatórios não souberam criar alternativas quando 

perderam o ensino superior. Há coisas que em Portugal não se sabem e que é preciso 

que se digam. Eu por exemplo não estou a par deste novo diploma, não li todo...  

Nem há, ainda não há um diploma, há um conjunto de ideias... 

Mas sei que há uma revolução a ser verdade o que se diz. Mas eu devo-te dizer que 

houve um estudo feito pela Paula Folhadela que trabalhava, não sei se conheceste, na 

direção do ensino artístico, e eu uma vez fui falar com ela porque quando eu criei, 

quando eu não, quando a escola superior de música, mas quando eu tive a idéia de..., 

e depois foi apoiada pela escola toda formou-se um grupo de trabalho e criamos o 

curso de jazz, a 1ª coisa que eu pensei disse, “eu agora estou a formar alunos que não 

vão ter saída para o ensino” então toca daí reuni com uma série de professores do 

conservatório que não viram o potencial que isso era e não era para o jazz, era para o 

clássico, estudar piano, técnica clássica. E repara de repente começo a pensar, estão a 

abrir umas escolas privadas em Braga que absorve montes de alunos, eu vejo alunos 

que dizem, “eu queria ir para o conservatório mas eu queria era aprender jazz por isso 
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eu vou é para a não sei quê” algumas de qualidade duvidosa se calhar, ou não, e o 

conservatório que tem um potencial enorme para absorver tipos que querem outras 

áreas e que podiam, como os outros conservatórios lá fora, os conservatórios andam a 

dormir há muito tempo, há uma crítica que tem que se fazer aos conservatórios e 

devo-te dizer, não vou dizer nomes, mas uns disseram logo à partida não estamos 

interessados, e o meu espanto foi quando eu fui falar com o Paula Folhadela a saber se 

eu podia uma vez que com os conservatórios não adiantei nada. Qual é o espanto 

quando ela me mostra uma série de reuniões que foram feitas e que ela impulsionou 

no sentido da criação de outras formas de ensino nos conservatórios e que 

basicamente ninguém quis fazer. 

E isso deve-se a quê? Qual é a tua sensibilidade em relação a isso? 

Eu vou-te só citar uma pessoa e não te vou dizer nomes. Houve uma pessoa com 

grandes responsabilidades no ensino da música em Portugal que disse, “ah jazz, jazz 

não é objecto de estudo, pode ser uma disciplina de curiosidade, quase um paliativo 

ou se quiseres uma disciplina mas não tem assunto para se fazer um curso”. 

Portanto continuam muito fechados ainda numa determinada lógica... 

Eu acho que sim. Os conservatórios ainda não perceberam...  

Mas era importante que eles dessem também uma volta porque assim de algum 

modo ajudaria o trabalho que vocês desenvolvem aqui? 

Repara uma coisa, se eu me pusesse aqui a falar dos conservatórios e se tu publicasses 

o que eu dissesse eu ia chocar 99% dos meus colegas e ia ganhar 400..., eu acho que 

amanha ninguém falava mais comigo. Como as escolas superiores de música também, 

embora as escolas superiores de música como especializaram o seu objecto, ficou mais 

bem definido, eu acho é que os conservatórios perderam o rumo e não souberam 

agarrar de certa maneira a ideia do ensino vocacional, que é importante para formar, 

para pré-formar os futuros alunos das escolas superiores de música mas também criar 

massa crítica, pessoas para ouvir, porque isso é o fundamental. O fundamental é nós 

criarmos uma sociedade cada vez mais culta e elucidada. Mas eu dá-me ideia que hoje 

em dia toda a gente tem interesse a que a sociedade seja cada vez menos culta. A 

própria informação em Portugal as pessoas nunca tiveram tão mal informadas como 

agora. Se tu reparares todos os jornais dão as mesmas notícias, à mesma hora, ao 

mesmo tempo, e de repente há uma data delas que não se fala. Por exemplo, vou-te 

dar um exemplo, agora falou-se muito da violência no Porto por causa dos mortos dos 

porteiros e não sei quê, mas há um submundo de violência no Porto que existe e que 

ninguém fala e ninguém pega e olha que é assunto jornalístico para nunca mais acabar. 

E aí achas que as escolas profissionais vieram introduzir outra dinâmica? 
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Ora aí está onde eu queria chegar, as escolas profissionais são as grandes 

responsáveis, foi a melhor coisa que este país fez na minha perspectiva. Eu vou-te dar 

só 2 exemplos, o grande incremento de precursão em Portugal aconteceu com o quê?  

Com Espinho. 

Com Espinho e nós só ganhamos com isso. A escola superior de música não se pode 

gabar disso, pode-se gabar de ter agarrado essa oportunidade e pode-se gabar que 

nesse tempo o professor Fausto Neves fez uma boa parceria com Espinho, foi uma 

aposta ganha. Só esse exemplo já chega e não é só isso, eu convido-te a ires às escolas 

superiores de música e vês a estatística dos alunos que cá estudam de onde é que eles 

vêm... 

Vêm muito das escolas profissionais é isso? Das 5 agora basicamente do Norte e da 

Covilhã. 

Lá está e como tu sabes as escolas profissionais foram um grande buraco negro 

financeiro e um flop em todas as outras áreas. Na música foi onde aquilo foi quase 

100%..., Eu sou um grande defensor e tive oportunidade de conhecer o senhor que 

criou, aquele antigo secretário, o Joaquim Azevedo..., e fui dar-lhe os parabéns. Só que 

por exemplo, quem é que fala disto? Qual foi o jornalista que tenha feito um artigo de 

fundo, não, tu ouves só falar que as escolas profissionais foram más e que foram um 

buraco, foram nalgumas áreas mas noutras foram... Tu não tens noção, é que as 

pessoas esquecem-se de uma coisa, repara uma coisa, estamos a falar de música e 

vamos começar a pensar o que é que nós fizemos em 20 anos. Vamos pensar assim, eu 

se calhar vou exagerar mas é assim, quando eu estudava música em 1983 tu não tinha 

percursionistas quase nenhuns em Portugal  

Havia o Carlos Voss. 

O Carlos Voss havia a Emilia, que estava a estudar com o Carlos Voss. Contrabaixistas 

tinhas o Adriano e o Alexandre do Opus Ensenble e não tinhas mais ninguém. Queres 

continuar?  

O jazz também estava a começar... 

O jazz havia já muitos músicos, o jazz tem uma vantagem, como era uma coisa criada à 

parte, era uma selva portanto aquilo auto geria-se, mas eu estou a falar de instituições, 

que existiam não é, repara o que é que nós temos hoje... 

Mesmo nas guitarras nos saxofones... 

Nas guitarras nos saxofones, nos clarinetes houve um mincremento muito grande. Os 

alunos do prof. António Saiote ganharam o prémio dos clarinetes no Japão e em 2º 
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lugar ficou a Julliard de Nova Iorque. Ainda agora os saxofonistas formam a Itália e 

ganharam o concurso.  

Então quer dizer que sob esse ponto de vista já não estás tão negativo, houve um 

conjunto de coisas que melhoraram... 

Não, não, melhorou imenso, eu quando falo no negativo é, eu sou uma pessoa 

optimista por natureza. Agora o que eu te quero dizer é o seguinte, em Portugal fala-se 

mal e põe-se tudo no mesmo barco e as escolas profissionais de música foram o maior 

fenómeno, porque disseminastes o estudo, porque de repente ficaste com várias 

valências como Espinho, Mirandela para as cordas não foi?  

Sim e a ARTAVE... 

A ARTAVE! A quantidade de alunos que praticavam orquestra. Os conservatórios nunca 

fizeram isso  

Estão a começar agora. 

Estão a começar agora e mais não digo, andaram um bocado a dormir. Andaram um 

bocado a dormir. Quando tu nos últimos 10 anos pensares que provavelmente a 

minoria das minorias dos alunos que cá entram vêm de conservatórios se calhar, mas 

quase de certeza que é assim. Mas se tu pensares que por exemplo quem fez o grande 

salto para as precursões foi Espinho quem fez o grande salto para as práticas 

orquestrais foi a ARTAVE sem dúvida, em Mirandela. Mirandela acho que decresceu 

um pouco... Isto dá que pensar e de facto aí as escolas profissionais... Eu digo-te uma 

coisa nós estávamos na cauda das caudas e nós em 20 anos acho que conseguimos 

fazer, o que Portugal fez na música em 20 anos é notável e a maior parte das pessoas 

não pensa nisso. É mesmo notável. 

Nos vários planos? 

Em todos. Pensa que quando eu estudava no conservatório o máximo que podia 

escrever era uma obra para um quarteto de cordas nem isso. Tu agora tens uma 

orquestra sinfónica aqui na escola, uma orquestra de música antiga, ensembles, uma 

Big Band, Lisboa imagino que tenha exactamente a mesma coisa. No outro dia fui a 

Aveiro vi um concerto só da universidade de Aveiro da orquestra de sopros dirigida 

pelo Luis Carvalho. Não há comparação... 

Houve mesmo algumas alterações... 

Tu antes não tinhas. Não tinhas mesmo. Por exemplo a quantidade de contrabaixistas 

que saíram neste momento desta escola e a tocar... é fabuloso. 

Haja mercado para isso? 
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Haja mercado para isso. Nós evoluímos muito, nós passamos de números ridículos 

para o país inteiro, para quantidades que se vêm. Eu vou só dizer uma coisa, eu no 

outro dia tive que ir gravar uma peça para um teatro que escrevi, arranjei na hora os 

músicos todos e não fui escrever com limitações, antes eu tinha limitações. Nós 

estamos muito longe do que éramos, agora o problema é manter isto. 

Para terminar, qual é, na tua perspectiva, o papel do estado para que todos estes 

desenvolvimentos possam ter maior visibilidade, este trabalho todo que está, enfim, 

mais confinado às escolas ou... 

Eu digo-te uma coisa, em relação a uma escola se o Estado perceber verdadeiramente 

o que é o ensino artístico e perceber as suas especificidades.... 

Achas que ele ainda não percebeu? 

Não, tenho quase a certeza que ninguém percebeu. Ninguém percebeu 

Por causa das particularidades? 

Sim para perceber o que é que se faz. Eu digo-te uma coisa, eu acho que sempre que 

vem alguém de fora ouvir uma orquestra sinfónica de alunos sai daqui com uma 

alegria imensa e quem diz esta diz a ARTAVE, diz aquela feita pelo professor João 

Marques, na Póvoa do Varzim... Uma orquestra com 70 miúdos impressiona e 

impressiona muito mais a tocarem a um nível bastante elevado. 

E então o que é que o Estado podia fazer?  

Se o Estado souber que isso existe, porque eles nem sabem em que é que gastam 

dinheiro e se tiverem orgulho nisso, só isso é um grande salto. O problema é que eu 

acho que eles não sabem que isto existe, eles não sabem, eles dão o dinheiro e nem 

sequer se preocupam em saber em que é que se gasta o dinheiro e pensa só noutra 

coisa, que é uma coisa que deixo para reflexão, o nosso Presidente da República 

quando tomou posse fez, ou antes ou em campanha não me lembro, fez visitas às 

escolas não foi? Só de tecnologias, não foi a uma única escola artística. Nenhum 

político vai ver uma escola artística e não aparece na televisão porque agora só ouves 

falar em novas tecnologias e tecnologias e tecnologias e nós não existimos... 

Apesar de todo o trabalho que fazem. 

Apesar do que isto é e que o Estado devia de ter um ouvido fantástico, os estrangeiros 

vêm cá ficam surpreendidos, quer dizer... Nós não temos orgulho no que fazemos 

porque não conhecemos. Eu acho que a ausência de conhecimento, saber o que tens é 

mais grave do que tudo o resto. Eu tenho quase a certeza que nenhum deles sabe o 

que é que nós andamos a fazer. 

E era importante que soubessem. 



181 
 

E era importante que soubessem porque isso ia mudá-los percebes? Se eu não sei..., 

Eu acho que a coisa que mais me magoa a mim é ver coisas fantásticas feitas nas 

escolas e os governantes não sabem percebes? Eu acho que a Ministra da Cultura, a 

antiga, agora é um ministro, não sabe o que é que a escola superior de música faz e diz 

“ah! isso não tem a ver comigo é com a educação”, o da Educação diz “ah mas a escola 

superior de artes..., mas isso é cultura não é?”, “Não mas é educação”..., percebes? 

Também não sabe o que é que se faz. Os governantes não sabem em que é que 

gastam o dinheiro desculpa lá... 

E devia de haver essa articulação entre a educação e a cultura? 

Olha isso era fundamental. Primeiro haver essa articulação, segundo saberem e verem 

o que é que nós andamos a fazer, ainda por cima em Portugal é fácil, o país é pequeno. 

Eu vou-te contar uma história que é um bocado anedota, para tu perceberes isto, 

havia e existe, que eu saiba, um senhor que esteve muitos anos à frente do Ministério 

da Cultura na zona Norte. Como sabes é um barranco que é vergonhoso em Vila Real e 

eu tenho muita admiração pelo que eles fazem e uma vez ele, o Doutor Ginja, era 

como ele se chama, a falar para Lisboa, “você não está a ver o que eu tenho, isto são 

2000 associações, isto é um mundo, isto aqui...” e a resposta do lado de lá, a resposta 

que ele teve de Lisboa, da antiga directora do que na altura se chamava IPAE sabes 

qual foi? Queres te rir? “Você não se preocupe que eu vou aí, apanho um avião 

almoçamos e depois venho para Lisboa ao fim da tarde”. Quer dizer, ela achava que no 

meio de um almoço e voltar para Lisboa que em 3 horas o Dr. Ginja lhe mostrava o que 

era o Ministério da Cultura e o que é que ele tinha de apoiar e qual era toda a área de 

intervenção dele. Provavelmente nem uma semana chegaria, percebes? Isto tudo... 

És muito pouco crente em relação aos políticos e às políticas do Estado é isso? 

Enquanto eles não souberem... Repara numa coisa, tu enquanto não tens consciência 

naquilo que tu gastas e para o que é que gastas e que resultados tens do que gastas tu 

não podes ter consciência do que fazes, logo quanto mais não seja, não valorizas isso. 

Mesmo até o Ministério do Ensino Superior? 

Eu acho que a nível do ensino superior eles sabem, mas estão preocupados como te 

disse com as grandes escolas. Sabes que uma das regras deles é que as escolas a partir 

de 4000 alunos é que podem ter não sei o quê..., ora nós estamos ‘lixados’, nós temos 

500. É a quantidade não é? Repara, na escola artística não se compadece com 

quantidade estás a perceber? E por isso é que eu te dizia, basta que eles percebam o 

que é a especificidade no ensino artístico, é só isso e que se abram a querer perceber 

isso e que venham ver o que nós fazemos. Eu acho que isso alteraria logo tudo. Mais 

do que 20 simpósios, 400 mil reuniões, 40 debates..., epah, não adianta percebes? 

Obrigado. 
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Christopher Bochamnn 

Como é o professor caracteriza o curso de licenciatura em música na universidade de 

Évora?  

O curso de licenciatura no departamento tem três ramos, tem o ramo da 

interpretação, ou seja instrumento/canto não é, tem o ramo de composição que é o 

ramo de musicologia e se tudo correr bem a partir do próximo ano vamos abrir 

também o ramo do jazz. Vamos ter estes quatro ramos a trabalhar em paralelo. O 

departamento de música da universidade de Évora considero-o como efectivamente 

uma escola superior de música no sentido que dá uma formação ao mais alto nível 

possível com excelentes professores de instrumento, canto e composição e tem a 

particularidade neste caso de juntarem em paralelo à musicologia coisa que no 

contexto de uma escola superior, aliás no modelo de escola superior que temos em 

Portugal neste momento, não tem o que acrescenta mais uma dimensão que 

enriquece mutuamente a musicologia e também a música. Abre mais. Nomeadamente 

nas novas licenciaturas de Bolonha há muito mais independência e possibilidades de 

criação de opções, portanto o aluno em vez de ter o percurso absolutamente imposto 

do principio até ao fim a determinada altura tem possibilidade de escolher o seu 

próprio caminho, digamos assim, ou pelo menos adaptar o curso através das opções 

que escolha às suas necessidades aos seus interesses.  

Disse que a licenciatura é equivalente a uma escola superior de música. E essa 

relação com musicologia o que diferencia das escolas superiores de música da 

Universidade de Aveiro por exemplo ou há outras diferenças? 

Antigamente, era um curso que dava habilitação para docência e para 

profissionalização, agora com Bolonha e com a falta de clareza quanto ao que na 

realidade vai habilitar um professor no ensino vocacional no instrumento, as nossas 

licenciaturas deixaram de conferir esta profissionalização e passam a ser, digamos, 

licenciaturas como as licenciaturas de três anos também nas escolas superiores de 

música. Portanto, neste sentido é de facto como a escola superior de música. Ao 

mesmo tempo para além da musicologia temos também a vantagem de ter mestrados 

a funcionar e alguns doutoramentos neste momento. É natural que os doutorandos 

fiquem um bocadinho escondidos, não estão lá sempre, mas pelo menos existe uma 

espécie de dimensão que cruza os vários planos: tanto musicologia, música prática 

como também licenciatura, mestrado e doutoramento.  

Mas antes de ir à pós-graduação, na apresentação do departamento e do curso 

descreve-se que “a Universidade de Évora aposta na transversalidade capaz de 

compositores instrumentistas inteligentes e informados e musicólogos com 

conhecimento prático”. Como é que isto se traduz na prática, para além do que o 

professor já disse, como é que isto se traduz na prática? 
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Na prática, quer dizer que, um aluno de instrumento ao fazer a sua análise fica sentado 

eventualmente ao lado do compositor como também ao lado do musicólogo, e 

consequentemente as atitudes que as pessoas dos outros ramos trazem a 

determinadas disciplinas também influenciam as atitudes do instrumentista, neste 

caso ou então musicólogo também. O estudante de musicologia tem a obrigação de 

não só cantar no coro ao lado de outros musicólogos mas cantar no coro ao lado de 

músicos práticos que muitas vezes tem grau de capacidade de leitura mais 

desenvolvida e consequentemente vão apanhando mais depressa. 

Então isso é uma outra concepção do que é o músico no século XXI, do que é o 

musicólogo no século XXI e do que é um criador no século XXI, ou não? 

Não sei se é outro conceito. Acho que é tentar, fazer com que o músico prático, seja 

um músico que não só toca com musicalidade entre aspas a partir do coração mas seja 

um músico que toca inteligentemente porque sabe também historicamente e 

analogicamente e etc. etc. analiticamente sabe analisar as obras coisa que nos cursos 

de à 30, 40 anos atrás por exemplo isso não existia. Da mesma maneira o musicólogo 

em vez de ficar apenas concentrado na teoria pura, digamos assim, é um musicólogo 

que, esperamos nós, pelo menos é essa a nossa intenção, não quer dizer que 

necessariamente sempre resulte desta maneira, evidentemente, mas seja um 

musicólogo que tem constante contacto com a música que passa pelos corredores ou 

andar nos corredores passa por músicos que estão a estudar e que estão a conversar e 

conversam com os músicos, vá aos concertos com os colegas etc., Portanto eu acho 

que é esta transversalidade enriquece os dois lados.  

E isso pressupõe alguma crítica em relação à forma como a formação especializada 

nestes domínios tem estado organizado, ou não? 

Não necessariamente. É claro que qualquer pessoa ao escolher uma via ao mesmo 

tempo demonstra claramente que não escolheu outra mas eu acho que ... 

Podem coexistirem vários modelos? 

Eu acho que podem coexistirem diferentes modelos e acho que faz sentido que 

existam diferentes modelos no mundo da actualidade, no mundo artístico que é um 

mundo multicultural, um conjunto de muitas atitudes e tradições diferentes. Faz todo 

o sentido que haja várias opções diferentes e ao escrever aquela discrição breve do 

nosso curso a ideia não era de modo algum tentar sugerir que outros modelos não 

sejam tão bons como o nosso, é que é uma opção diferente, é uma maneira diferente, 

ligeiramente diferente de abordar a questão e a ideia é a de que a totalidade do 

panorama da oferta do país, que possa corresponder à procura variada das várias 

pessoas diferentes  
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Isto liga-se a questão da profissão desses licenciados, das saídas profissionais desses 

licenciados e ao mercado do trabalho artístico. Como é que o trabalho está a ser 

perspectivado? 

Bom! Hoje em dia fala-se muito, enfim há quinze anos talvez vinte anos em vários 

países fala-se muito da necessidade de um músico ser cada vez mais polivalente no 

mundo de hoje, que o músico, ao contrário de cinquenta anos atrás, em vez de fazer a 

sua audição, fazer um contrato com a orquestra e acabou, teria o seu vencimento 

mensal, hoje em dia há muito mais músicos que trabalham, e muito bem, numa 

espécie de produção liberal em que eles próprios a partir de casa geram a sua vida a 

sua vida profissional. E esta atitude se calhar é uma atitude que chegou muito 

claramente aos países do norte da Europa e eu acho que ainda não chegou tanto a 

Portugal e talvez aos outros países do sul. A minha ideia é que ao contrário, lá está, ao 

contrário de muitos anos atrás ou até há um século atrás neste momento deveríamos 

estar a apostar não tanto na especialização,  

Cega? 

Não iria dizer cega, não era ... 

Fechada? 

Um bocado fechada só fazer uma única coisa até ficar absolutamente perfeito, mas de 

ensinar à próxima geração a capacidade de serem polivalentes, de poderem abranger 

na sua profissão mais do que uma única pequena especialidade. Houve-se muito os 

pianistas a dizerem, os pianistas muito especialmente mas não só, que e os programas 

são programas para solistas. E na realidade, todos os instrumentos tocam concertos e 

concertos e concertos e como se viessem todos a ser solistas, o que no mercado é 

absolutamente impossível como toda a gente sabe não é. Portanto, há aí neste tipo de 

ensino mais tradicional uma certa anomalia, uma certa falta de interacção entre o 

mercado realmente que eles vão encontrar ao saírem e a maneira de lhes ensinar. Isto 

também se prende a outro aspecto, também está mencionado na minha introdução ao 

curso, que é uma tentativa, porque tem que ser uma revolução digamos suave e 

gradativa, mas uma tentativa cada vez mais em apostar na actualização do repertório, 

para incluir repertórios actuais da música do século XX até do século XXI, não como 

curiosidades mas como parte central e fundamental dos programas de formação. 

Porque isso de uma maneira geral tem estado afastado ... 

Pois! Exacto. Porque ao longo de, agora já quase um século, e não só em Portugal e no 

mundo da música clássica em geral, o ensino tem sido fundamentalmente feito em 

relação a um repertório que acaba em 1910 ou 20. 
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Portanto também como compositor quer dizer as novas gerações estão pouco 

preparadas para a música do século XX ou século XXI. 

Como compositor se calhar tenho o olho um pouco mais aberto a este problema do 

que a alguns outros. Quando falei melhor, há mais de um ano atrás enviei um email a 

todos os nossos professores de instrumento, houve uma reacção de um professor 

quase imediatamente “até que enfim há uma pessoa que admite a inclusão deste 

repertório nos programas normais, nos programas centrais” porque até agora tem sido 

sempre considerado como qualquer coisa depois de 1910 ou antes de 1700 ou 1680 é 

considerado uma coisa ligeiramente restrita.  

Mas quer dizer um mercado por exemplo para um violinista para um clarinetista 

para um pianista de um compositor ou mesmo de um musicólogo são mercados 

também muito diferentes entre eles... 

Têm mercados diferentes mas o compositor também, enquanto antigamente um 

compositor formado como compositor clássico, por assim dizer, tinha um percurso já 

mais ou menos previsto de ir fazer não sei música para um determinado contexto e 

depois receber as suas encomendas etc., e hoje em dia um compositor pode ter a 

necessidade de fazer uma variedade muito maior de coisas do que era o caso da minha 

geração. E eu acho que é perfeitamente natural que o professor ensine aquilo que ele 

próprio aprendeu mas de geração em geração cada professor tem que acrescentar 

também alguma coisa que é só dele, senão ficamos completamente estagnados e 

parados no tempo. E é isso que acho que muita gente, nomeadamente no ensino da 

técnica de instrumento muitas vezes tem ficado parado, muitas vezes tem ficado ... O 

que se fez para formar Richter foi fantástico, foi o máximo e consequentemente não se 

muda nada daí para a frente. Isso não pode ser. 

Estamos num outro tempo. 

Num outro tempo ... É tudo. A maneira de ensinar, os materiais com que se ensina a 

abordagem não pode ser a mesma coisa porque o contexto social, o contexto 

histórico, o contexto... todo o contexto sociológico se alterou. 

E a vida musical portuguesa tem capacidade digamos assim para absorver todos 

esses estudantes? 

Este tipo de pergunta faz-me pensar...  enfim, é um bocado, é um bocado como, muita 

vezes é feito sobretudo pelo Ministério. É um bocado como se pudesse falar da 

empregabilidade de um músico como se pode falar de um electricista. Quer dizer, um 

electricista tem de facto um determinado tipo de trabalho e com certeza, a partir de 

um determinado momento é capaz de haver demasiado electricistas para o trabalho 

existente agora a cultura acho que, a cultura não tem um mercado fixo para o qual nós 

criamos os profissionais. A cultura pode crescer ou diminuir conforme as pessoas que 
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existem. Se calhar estes funcionários ministeriais iriam dizer, em relação ao classicismo 

que estavam a formar compositores a mais ou qual é a nacionalidade que pode 

aguentar tantos compositores, qual é a nação, qual é o mercado que pode aguentar 

tantos compositores. O que é verdade é que os compositores alemães dos séculos 

XVIII e XIX são “pedras de toque” para todos nós. Ainda hoje, um século depois. Na 

cultura acho que perdemos muito com este tipo de argumentos corremos muito o 

risco de optar conscientemente por muita mediocridade.  

Nessas suas palavras críticas em relação a essa ideia da ligação entre a formação e o 

emprego muito em concreto, presumo que deva haver uma distinção entre o espaço 

da formação e o espaço de mercado do qual, neste caso o ensino superior não é 

responsável directo, e também depois tem consequências sob o modo como o 

Estado avalia os cursos e neste caso os cursos artístico é isso? 

E acho que é assim, acho que não existe o mercado para qual nós formamos as 

pessoas. As pessoas é que formam o mercado, formam, digamos, o meio cultural. Eu 

acho que lá está, por comparação com outras profissões como o electricista o pedreiro 

ou seja o que for se calhar se eu não souber fazer pão e vou comprar o meu pão na 

esquina se calhar não é uma grande falta na minha formação. Agora na cultura é outra 

coisa é que mesmo os não profissionais, numa sociedade culta deveriam ter um grau, 

no mínimo algum grau de cultura. O exemplo que eu dou sempre é a comparação de 

andar no metro em Lisboa é no metro Londres por exemplo que eu também faço com 

alguma regularidade. No metro em Londres vêem-se pessoas a ler romances e livros 

sérios etc. e de modo geral no metro em Lisboa é a Bola, o Record e a revista Maria e 

coisas assim deste tipo. É claro que eu estou a exagerar um bocadinho a situação mas, 

quando uma pessoa vai de comboio para qualquer lado em Inglaterra senta-se ao lado 

de alguém que está a conversar com um amigo porque foram a Londres ver 

especificamente a ópera ou ver especificamente alguma peça de teatro musical, e esta 

gente não são músicos, são pessoas que têm uma formação cultural e esta formação 

cultural deve existir não só a até ao 12º ano mas como também a nível posterior. Acho 

que a sociedade só lucra com pessoas que têm uma licenciatura numa arte. Por 

exemplo, as artes plásticas, o teatro a música, mesmo que não seja profissional 

praticante, digamos assim. Porque é esta gente é que faz com que, não são os 

profissionais que fazem com que uma sociedade ou um país seja país aculturado na 

realidade é aquela faixa de pessoas que não são profissionais mas que sabem muita 

coisa, que conseguem conversar inteligentemente, tem opinião com base em alguma 

coisa porque sabem, isto é que faz com que uma sociedade seja uma sociedade culta. 

É esta faixa que a meu ver, não totalmente como é evidente, mas que ainda falta em 

Portugal. 

Mas tem havido desenvolvimentos sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista da 

vida musical. 
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Tem havido. É melhor do que era, quer dizer, eu vivo em Portugal há um quarto de 

século e vejo que agora já é muito melhor do que era. O que não quer dizer que a 

criação de uma cultura não se faz em dez anos nem cinco anos nem em dez não é? 

Faz-se, quanto mais numa geração ou talvez duas, duas, não é. 

Mas esse tipo de pensamento que o professor me está a espaçar isso não coloca ou 

não cria problemas com a administração central ou mesmo no interior da 

universidade uma vez vivemos num tempo em que se pensa muito que esta 

formação tem que dar para aquilo, se os estudantes não ficarem empregados o curso 

depois não pode ser apoiado. Como é que tudo isso se consegue operacionalizar 

digamos assim. 

Isto de facto em termos economicistas é difícil. Eu acho que as pessoas todas tem que 

sentir a necessidade de uma vida que é para além de uma vida meramente 

materialista e economicista. E isto passa em primeiro lugar, acho eu, pela da cultura no 

seu sentido mais abrangente, não estou a falar de música, mas na cultura no sentido 

mais abrangente.... 

Mas é difícil essa... 

Imagino que até haja, se não provas pelos menos indicação muito forte de que um 

conhecimento e uma cultura geral tem tendência em aumentar a capacidade de 

entendimento e de conhecimento. Eu acho que qualquer sociedade lucra com isso. É 

claro que ao mesmo tempo isto tem que ser visto com um bocadinho....enfim, não 

pode ser demasiado exagerado nem para um lado nem para outro não é. Num estudo 

a dizer exactamente quantos lugares vagos é que há na orquestra e deduzir quantas 

vagas é que devia ter nos cursos é demasiada economicista, uma falta de controle total 

é demasiado fantasista e depois também cria problemas financeiros como são todos o 

que o ensino superior esta a viver neste momento. Eu penso que é uma questão de ir 

experimentando e sentindo exactamente onde é fica realmente o equilíbrio. Eu sei 

que, por exemplo, o meu país de origem, enfim tem uma população talvez de umas 

seis vezes do tamanho de Portugal mas os cursos de música e o número de alunos de 

música deve superar em muito seis vezes o número de alunos de música a nível de 

licenciatura em Portugal. E eles ficam de alguma maneira absorvidos no... O problema, 

acho eu, com a música e talvez com outras artes, se calhar todas, é que eu não sei 

como é esta atitude de relacionamento exacto entre mercado e a formação como é 

contabilizado em relação à atribuição do grau. Porque uma pessoa enfim não tem 

emprego mas que se emprega a si próprio e que dá concertos e que trabalha aqui ou 

ali, ou é compositor mas é compositor e ao mesmo tempo é .... eu nem digo um 

bancário, mas se calhar trabalha num editor de música ou numa loja de música mas é 

compositor. O facto do trabalho ganha pão dele ser empregado dentro de uma loja de 

música quer dizer que ele não tem direito a ter uma formação de compositor? Então o 

país iria acabar outra vez por perder uma data de pessoas que são autodidactas como 
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era o caso da geração, de sucessivas gerações de compositores em Portugal. Todos 

autodidactas, quer dizer...No meio de autodidactas às vezes encontra-se um que é tal 

maneira inspirado que é até supera estes problemas todos que é fantástico, mas é ... 

enfim... 

Eu estava a colocar-lhe esta questão porque desde os anos 70 se fala muito do 

ensino da música no ensino superior em particular na Universidade, aliás houve 

alguns projectos, mas aquilo que apareceu foi sempre a música mais ligada dos 

aspectos teóricos e não tanto à música prática, só meados dos anos 90 

concretamente na universidade de Aveiro .... 

Aveiro acho que é 91 e Évora em 96  

Mas só na década de 90 é que a universidade se começou abriu um pouco a essas 

áreas mais práticas que tem depois problemas como por exemplo ... 

Por duas razoes acho eu, é que a lei portuguesa não sei se é do 310 ou outra que 

algures diz que o ensino prático da música deveria ser considerado no ensino 

politécnico mas ao mesmo tempo a lei só era aplicável aos politécnicos e a 

universidade tinha a sua própria autonomia. Portanto criou-se logo ali uma falta de 

lógica o que permitiu que inicialmente Aveiro e depois Évora fundassem estes cursos 

que tinham musicologia mas também tinham prática e a prática era mais forte ou 

menos forte conforme. O que eu acho é dentro do contexto actual Évora por exemplo 

tem teatro, tem artes visuais, as artes visuais é uma arte, não é uma arte performativa, 

como se costuma dizer, mas é uma arte de criação e até mesmo também em Lisboa é 

enquadrada na Universidade e não numa escola superior do politécnico. Há uma falta 

de lógica no sistema todo que no meu entender só tem uma solução neste momento 

que é fazer exactamente o que se fez em muitos outros países é que é abolir os dois 

subsistemas e criar um sistema só. Um sistema só chamando-se universidade e dentro 

dessa universidade faz-se tudo e dá-se o devido reconhecimento que cada profissão 

tem direito. Quer seja uma profissão prática quer seja uma mais teórica. 

Então é por essa razão que ao escrever sobre o curso de música da universidade de 

Évora em relação particularmente às pós-graduações diz que “colocar a música em 

pé de igualdade com outras disciplinas mais tradicionais no meio académico”. O 

meio académico esteve sempre muito reticente em relação a algumas artes ditas 

performativas é isso? 

Exactamente. Neste país, sinto naquelas reuniões mais alargadas onde me sento ao 

lado de do professor de química, matemáticas ou da história.... 

É difícil perceber que há aulas individuais? 
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Pura e simplesmente quando se começa a falar das artes, nomeadamente das artes de 

música e o teatro que são as artes mais práticas. Neste caso uma espécie de cortina a 

fechar os olhos de algumas pessoas não percebem exactamente que há muitos 

aspectos da vida toda, e diga-se de passagem não é só da universidade mas politécnico 

também, em que os regulamentos e as leis tem uma conversa que se baseia 

fundamentalmente no modelo de uma aula teórica e não de uma aula prática. Por 

exemplo, dou um exemplo claro o decreto de lei que rege o sector do estudante 

trabalhador. Houve já estudantes que me bateram à porta a perguntar se poderiam 

assistir ao coro sem ir as aulas. Quer dizer, é uma coisa completamente absurda que 

não lembra a ninguém a ideia de poder fazer uma actividade prática desta natureza 

sem ir aos ensaios, sem ir às aulas, não é. Aparentemente é considerado que o decreto 

lei porquê, porque o decreto lei foi feito em relação às disciplinas teóricas. Se a gente 

está a pensar numa disciplina de história do classicismo ou seja o que for também em 

grande parte o aluno não vai a aula pede aos colegas o que é que foi dado, vê a 

bibliografia e etc. e trabalho e faz o exame e consegue passar. Agora na orquestra ou 

no coro! Na orquestra ainda é mais ridículo é. O oboísta que é o segundo oboé ou 

primeiro oboé, nunca aparece ao ensaio mas depois quer ter a disciplina feita ao fim 

do curso é completamente absurdo é uma lei que não pés nem cabeça porque se 

baseou mas no modelo que não tem nada a ver com certos cursos que o próprio 

ministério aprovou. 

Que é o caso deste curso em que há conjunto de particularidades que não estão, 

digamos, em que a legislação não está adequada. É isso que me está a dizer? 

Exactamente. 

E que tipo de particularidades é que o professor identifica neste tipo de formação... 

Por um lado as aulas práticas. As aulas individuais. Quer dizer nomeadamente as aulas 

práticas as aulas individuais em que a relação é de um aluno é de professor aluno que 

é uma relação muito mais do que ... não é passar-lhe informação é a passagem de 

quase por osmose de uma capacidade enfim de é uma formação não uma informação 

passa também por disciplinas como orquestra e ainda mais evidente talvez na música 

de câmara onde seria perfeitamente impensável trabalhar-se num quarteto de cordas 

em que o violoncelista não aparece portanto, são coisas completamente ... O músico 

começa a rir-se não é mas se calhar o técnico sentado a uma secretária qualquer do 

décimo primeiro andar na Avenida 5 de Outubro ou noutro ministério qualquer, não 

passa pela cabeça porque não está a pensar nisso está a pensar numa aula estilo 

conferência com 80 alunos e acabou. 

E depois há o outro lado que é da apresentação pública dos trabalhos não é, também 

tem outro tipo de orgânicas de configuração  



190 
 

Também, claro. Quer dizer não faz sentido estar formando pessoas para uma arte 

performativa sem também fazer com que eles passem pelo acto mesmo de 

performance, de tocar e de apresentação em público perante ou um júri ou melhor 

ainda perante um público mesmo, aquela necessidade de estar em cima do 

acontecimento naquele momento. Enfim, as pessoas que fazem um exame e dizem “ai 

eu hoje correu-me mal mas eu merecia uma nota maior”. Não merece nada porque se 

naquele dia correu mal é que merece aquela nota é porque quando eu vou a um 

concerto quero lá saber se correu bem quando o fulano esteve a estudar em casa 

ontem não é, o que me interessa é saber se corre bem na sala de concerto, na hora do 

concerto. Este tipo coisas é absolutamente fundamental para a formação de um 

músico. 

E perante estas ideias todas que temos estado aqui a conversar como é que tem sido 

a operacionalização prática dos cursos das relações que se estabelece em Évora ou 

fora de Évora, das relações estabelece com as autarquias com os teatros ou não para 

apresentação pública dos estudantes ... 

Eu estou lá há um ano e meio e não estou a sugerir que de modo algum que sou eu a 

pessoa que ... mas o que é verdade é que mais ou menos nesta altura, começou uma 

renascimento de um curso que não chegou a ser moribundo mas esteve perto disso 

não é. Tinha cada vez menos alunos, eu tenho algures em casa o número de alunos 

que se candidatam ao teste de admissão e o número que entraram, e realmente 

tinham baixado. No ano que eu cheguei entraram dezanove alunos e no primeiro ano 

em que estive lá era perfeitamente impossível criar qualquer espécie de orquestra. Eu 

formei um grupo com onze instrumentos, um grupo altamente desequilibrado mas 

como aqueles onze instrumentos vinham aos ensaios todos até fiz eu arranjos e 

orquestrações para aquele grupo e fizemos um concerto até bastante bem feito. Se 

tivéssemos numa situação em que tínhamos uma orquestra equilibrada a funcionar 

regularmente é que este tipo de operacionalização poderia funcionar. Digamos que 

teríamos uma base a partir da qual poderíamos ir a câmaras “nós temos isto nós 

oferecemos isto queremos vender um concerto deste tipo daquele tipo etc”. Neste 

momento é muito mais difícil porque estamos em fase de construção, enquanto em 

fase de construção seria ridículo tentar fingir que aquilo que nós estamos a fazer neste 

momento até é equilibrado quando nós sabemos que não é. A meu ver é muito mais 

importante é dizer que não é, é reconhecer não é, trabalhar o mais possível para criar 

situações que, uma situação que permita a criação de vários pontos diferentes de uma 

certa qualidade e até termos um produto na mão que podemos de facto oferecer e 

podemos mostrar aquilo que fazemos. Nós temos feito alguns acusações no ano 

passado também participamos naquela série da antena 2 em que a antena 2 ía a várias 

escolas diferentes e também participamos nisso, até um aluno de composição que 

teve a sua peça estreada nas “Peças Frescas” no São Luís. O grupo de concertos 

organizado pela Escola Superior de Música. Portanto houve esta em relação. Ainda 
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antes do fim deste ano lectivo quer realizar lá também uma audição em que se 

apresentem peças escritas também por alunos da composição, já este ano antes do 

Natal realizamos um concerto da orquestra que temos com todos os desequilíbrios 

que mas apesar de tudo fez-se um trabalho sério e decente e o coro que no ano 

passado foi bastante fraco no sentido de que as pessoas estavam com uma inibição 

terrível para fazer o que quer que fosse e havia uma espécie de tradição quase de 

faltar porque não era muito interessante e passava na mesma e agora com um 

bocadinho de tareia neste sentido, já o mesmo coro em que só há dois alunos que são 

realmente alunos de canto, os outros são alunos de tudo e de mais alguma coisa, mas 

começam realmente a cantar não como se fossem cantores solistas mas cantores do 

coro. Quer dizer começam e este tipo de coisa ... Agora eu não quero fingir que é 

melhor do que a realidade é, e consequentemente estou a aguardar um pouco até 

digamos abrir as portas completamente e tentar esta aproximação com a sociedade à 

volta até termos um produto que podemos francamente dizer que tem uma certa 

qualidade  

E falou aí nos estudantes que essa massa digamos crítica estudantes que aparecem 

no curso são um pouco de todo o país e da experiência que o professor tem, vem já 

com outro tipo de formação ou que tipo de estudantes é que ... 

Naturalmente neste primeiro ano digamos à frente das admissões, verifica-se desníveis 

bastantes grandes entre pessoas e alguns, enfim, eu seria o primeiro a dizer que alguns 

alunos que estão lá se calhar teriam tido dificuldade em entrar noutro lado, mas que 

por uma questão estratégica nós consideramos que eram suficientemente bons para 

merecer e que entrassem mesmo que repetissem o ano de modo a poder de nós 

também ter matéria prima com que trabalhar. Se tudo correr bem e progressivamente 

nos próximos anos esta camada irá ser, enfim, cortada naturalmente. Agora nós temos 

alunos que vêm um pouco de todo o país temos alguns que vem de Mirandela, de 

Viana do Castelo das escolas profissionais, temos gente que vem também do interior 

de mais ou menos de Castelo Branco para baixo, Portalegre, Évora, Beja também, o 

Conservatório de Beja tem vários pólos e alguns que vêm do Algarve também... 

Mas com esta proliferação de cursos do nível do ensino superior, Aveiro agora Braga, 

Castelo Branco, Almada, Lisboa, Porto etc. vai haver estudantes para todos estes 

cursos?  

Eu acho que sim, eu acho que, digamos ... 

Quando digamos o ensino básico e secundário de música tem atravessado com as 

contingências todas que conhecemos? 

E agora está a passar por uma fase especialmente complicada, evidentemente. É isto 

que geralmente a nível político há pelo menos muita gente que não que não digere 

suficientemente o facto de qualquer acção feita hoje não tem efeitos amanhã, nem 
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daqui a um dois três anos, mas tem efeitos daqui a dez anos, cinco a dez anos não é. E 

portanto, se houver neste momento algum buraco, digamos assim, de falta de ensino 

qualidade a nível secundário isto terá consequências daqui a mais três quatro cinco 

anos em diante mais do que propriamente neste instante agora. Em relação aos 

cursos, as pessoas falam de proliferação de cursos e é verdade e isto nesta óptica é 

verdade, agora a proliferação de cursos de música é completamente diferente dos 

cursos de matemática ou de história. Com as aulas individuais o que atrai um aluno a 

um determinado curso não é a estrutura do curso ... 

É o professor... 

É o professor. Portanto se uma escola tiver professores de qualidade neste ou naquela 

área a probabilidade é que o grupo de alunos reconhecendo e vendo que este 

professor da aulas ali deslocasse para aquela zona. Por isso é que, ao contrário, lá está 

dos outros cursos, em vez da proliferação de cursos não é a proliferação de cursos, um 

curso que tiver bons professores terá alunos, se tiver um professor mais fraco deixa de 

ter alunos. Se calhar não é pela proliferação dos cursos mas se calhar o ministério 

poderia dizer “olhe este instrumento aqui ou este instrumento acolá não tem alunos, 

queremos fechar este curso”, por outro lado pode ser que, se não tiver alunos digamos 

em oboé poderá ter muitos alunos em fagote por exemplo, não é, então não faz 

sentido fechar aquela escola porque noutra escola é capaz de ser exactamente ao 

contrário e que não tem nada a ver com a proliferação de cursos tem a ver com a 

qualidade dos professores que tem. Não é apenas claro, mas em grande parte tem a 

ver com a qualidade dos professores que estão na instituição. 

Sim porque a outra parte já falámos pode ter muito a ver com as expectativas do 

mercado. 

Exacto. Por exemplo na composição da minha área eu acho que Évora nós estamos em 

vias de criar uma alternativa à formação da Escola Superior de Lisboa ... 

Isso significa o quê? 

É que a Escola Superior de Lisboa como sabe é um curso que foi em grande parte 

formado por mim, originalmente e foi chamando foi eu e os colegas chamando 

determinados professores para se integrarem, mas já os dois anos antes de sair senti 

que a estética predominante do grupo de compositores na Escola é uma estética que 

não era completamente participada ou partilhada por mim. Portanto, eu acho que, 

com todo o respeito pelas pessoas, que tecnicamente são ...., simplesmente é que 

outro tipo de atitude em relação a determinadas coisas. O que quer dizer que em 

Évora comigo e com o Pedro Amaral que já é professor mas neste momento ainda não 

está a dar aulas mas vai passar a dar aulas em princípio a partir do próximo ano, na 

medida em que a composição cresce poderá dentro de pouco tempo haver 

necessidade ou possibilidade de contratar mais um outro professor. Neste caso vai-me 
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interessar a mim convidar uma pessoa que esteticamente é compatível com as pessoas 

que lá estão de modo a entre Évora e Lisboa poder haver realmente uma 

diferenciação. 

Essa singularidade no campo dos estudos artísticos é fundamental? 

Eu acho que é fundamental. Absolutamente fundamental. O curso até poderá ter, por 

acaso não tem, mas poderá ter até o mesmo esquema mas com pessoas diferentes à 

frente realizam dão, cada curso tem o seu sotaque claramente diferente e aí a oferta 

não se desdobra mas a oferta é mais rica. Também em relação a Aveiro em 

comparação um grupo de compositores como João Pedro Oliveira, Sara Carvalho, 

Isabel Soveral também é outro grupo. Esteticamente também não é exactamente a 

mesma coisa. É mais próximo de alguns modernismo que também começou a instalar-

se um pouco mais aqui em Lisboa mas também não é igual. A escola superior do Porto, 

não conheço tão bem as pessoas que lá estão mas parece-me que também tem uma 

outra atitude estética. Portanto, com estes quatro ofertas acho que se enriquece a 

formação. Agora quando as pessoas dizem que a partir do momento em que mostrem 

que de facto há muitos músicos desempregados que estão a custar ao Estado, ao 

fundo de desemprego aí é que ouço estes argumentos mas por enquanto não. No meu 

computador tenho os estudos feitos pelos licenciados de Évora e a música não se 

coloca em primeiro lugar de pessoas de cursos onde licenciados que estão empregues 

mas quase quer dizer está lá perto não é daqueles que formam e vão para o 

desemprego e que aí custam ao Estado. Os músicos não. Enquanto for assim também 

penso que este argumento tem pouco fundamento. 

Ao longo da nossa conversa e para terminar o professor tem sido crítico várias vezes 

em relação às políticas públicas para este sector da formação. Como é que avalia as 

políticas para a música em Portugal e para o seu ensino? Tendo em conta a sua 

experiência, tendo em conta o cargo que desempenha agora 

É claro que o ensino da música não é algo como o ensino de qualquer coisa. Vai 

debaixo a cima e se bem que haja níveis de primário, secundário superior e pós-

graduação é claro que a gente tem que ver a sequência toda. No que diz respeito ao 

ensino pré-superior quanto a mim, eu venho de outro país, com outra tradição com 

outro tipo de modelo, mas quanto a mim o sistema actualmente em vigor ou até agora 

em vigor, tem alguns problemas. Um deles é que tem o modelo supletivo basicamente 

e tem um modelo das escolas profissionais. A meu ver o modelo supletivo é 

complicado porque embora tenha tido muitos resultados positivos isto é verdade sem 

dúvida absolutamente nenhuma, mas o facto de um aluno ter de se deslocar da sua 

escola, ou da sua casa para uma outra escola para fazer música, quer seja gratuita quer 

seja paga, essa é uma outra questão, faz com muitas pessoas que pura e simplesmente 

não lhes ocorre por optar por esta via. Eu acho que o ensino a nível pré-superior tem 

sido muito confortável para os professores no sentido de que o professor vai para uma 
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casa e fica sentado à espera do aluno vir ter com ele. Ora, eu acho que deveria ser 

exactamente ao contrário. O aluno é que devia ficar na escola e o professor vai ao 

aluno. E aí é que o aluno, lá está outra vez a transversalidade, o aluno tem a sua aula 

de violino não no conservatório mas na sua escola e acaba a sua aula de violino e vai 

brincar com o outro colega que acabou de ter uma aula de história ou uma aula de 

matemática. Isso é positivo. E depois descobrem-se valores. A pessoas vão para o 

conservatório e a grande maioria das pessoas não todas, a maioria dos pessoas que lá 

estão, são pessoas que ou que são filhos de artistas ou que são pessoas com alguma 

pré-disposição, nomeadamente dos pais, para artes, porque quem não pensa nisso 

dificilmente vai. 

E o Estado não tem percebido bem 

Eu sei que o Conservatório em Lisboa tem criado recentemente pólos fora do Bairro 

Alto. Eu acho que é absolutamente fundamental eu acho que isto deveria ter sido feito 

há já muito mais tempo e ter havido muito mais pólos e provavelmente até fechar o 

próprio edifício não é. Porque ter o conservatório central no bairro já imaginou a 

loucura sobretudo no mundo em que se ouve nas notícias que uma rapariga foi 

raptada, ou a loucura de um conservatório no Bairro Alto em que um aluno vai ter uma 

aula de violino às seis, sete horas da tarde que em Dezembro, Janeiro, Fevereiro é uma 

escuridão completa, uma aluno talvez assim com nove anos vai sozinha para o Bairro 

Alto, isto é quase um crime sociológico. Portanto, eu acho que aquilo ficou tudo ao 

contrário deveria ser ao contrário. O modelo das escolas profissionais também é algo 

que a mim não me agrada muito por uma razão muito simples porque eu acho que, 

forma muito bem, tem uma formação muito sólida sem dúvida nenhuma, mas é um 

sistema que obriga o aluno a escolher demasiado cedo e ao estudar com aquele tipo 

de seriedade e intensidade corta-lhe as possibilidades de muitas vezes depois com 

idades de dezasseis anos, quer dizer afinal não quero, afinal quero fazer outra coisa 

não é, e isto eu acho que cria um modelo errado. As escolas profissionais podem 

funcionar mas só para aqueles que por acaso tem mesmo a certeza. Por isso é que, por 

exemplo na Inglaterra eu acho que são meia dúzia de escolas profissionais. São 

pouquíssimas. 99% da música feita no país é feita nas escolas e os professores vão para 

as escolas. Agora o que se passa neste momento eu tenho vagamente a ideia, não 

estou nada por dentro, que o que o Ministério queria impor é algo até poderia permitir 

este tipo de situação. Só que a que a meu ver estão a tentar fazer a mudança muita à 

portuguesa no sentido de que destrói-se o pouco o que funciona para depois se 

começar a construir outra coisa. 

Isso tem sido a sina do ensino da música em Portugal, na sua perspectiva? 

Até agora talvez não tanto. Mas eu acho que se o ministério realmente pusesse um 

novo modelo a funcionar na prática, se funcionar, se o novo modelo realmente 

funcionar automaticamente os conservatórios vão morrer. É a consequência natural 
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não é. Se não funcionar então os conservatórios vão ficar e pelos menos temos alguma 

coisa. Provavelmente é uma visão muito demasiada simplista. 

Estava a falar no âmbito do ensino básico e secundário pré-universitário. E o ensino 

superior? Como é que avalia as políticas do Estado e dos governos em relação à 

música e ao seu ensino? 

Neste momento o que acontece é que tradicionalmente quando há menos dinheiro 

existem certas áreas que recebem os primeiros cortes no dinheiro. Em primeiro lugar 

vem sempre a cultura. Vem a cultura porque, enfim, se a pessoa não tiver pão morre 

fisicamente mas a morte cultural é mais lenta e para muita gente não se nota, 

portanto, corta-se primeiro na área da cultura e em segundo lugar corta-se na 

educação. Porque isto até para os políticos é uma boa política porque a educação 

poupa-se agora e os resultados nefastos sentem-se daqui a mais dez anos e entretanto 

já é outro governo e já não é culpa deles. Também aqui estou a exagerar, mas é um 

bocadinho isso. Há certas coisas em que se corta e naturalmente ao cortar a educação 

e a cultura são os primeiros a sofrer.  

E perante isto tudo o professor está optimista em relação ao desenvolvimento da 

música e ao desenvolvimento do curso em Évora está mais pessimista... 

Eu estou optimista. Eu acho que sou optimista um bocadinho por natureza e talvez 

seja por isso que eu tenho sobrevivido estes últimos trinta anos que vivo fora da 

Inglaterra.  

 

E por último, quais são os desafios que se colocam enquanto pessoa responsável 

pelo curso de música de Évora. 

O grande desafio é a instalação de qualidade, e de base. O que eu sinto em Portugal no 

ensino da música, agora não estou a falar de políticas, é que muitas vezes tem havido 

indivíduos muito inspirados mas estes indivíduos inspirados fazem um belíssimo 

trabalho enquanto estão e quando deixam de estar não deixam nada. Não deixam ou 

porque não cuidaram disso ou até que poderiam ter enfim inveja de outras pessoas 

daquela escola, e o que acontece muitas vezes é que o que há de qualidade é de 

qualidade mas na superfície e o que falta é aquela base às vezes chata às vezes técnica, 

muito técnica que faz com que possa haver uma superfície e as pessoas são muitas 

vezes enganadas por uma superfície bonita e que é confortável, aparentemente, 

esteticamente aparentemente interessante. O que falta acima de tudo é a base técnica 

e isto parece-me que é algo que eu ajudei a criar na Escola Superior de Música e penso 

que, não sei, pode não concordar comigo mas penso que ao sair da Escola Superior de 

Música, não é que eu continue a existir lá, mas é que existe uma Escola faz com que o 

curso não sofreu uma viragem total quando a cabeça do curso sai.  
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E gostava que isso também acontecesse em Évora? De criar esse lastro e essa escola. 

Claro. E nomeadamente no mestrado em Évora tem sido quase uma espécie de mote 

que é a técnica. Não tenhamos medo de falar de técnica. Muitas pessoas da música na 

composição “ai não sabemos de técnica a linguagem musical é secundária o que 

interessa é o discurso” e depois andam de tal maneira nas nuvens que se esquecem 

que,  

claro que o discurso é importante mas para poder perceber o discurso tem que 

também estar dentro linguagem. Eu posso ir ao teatro na Rússia e adorar o som que 

oiço mas como não falo russo não consigo acompanhar o discurso não é? Apanhar o 

discurso a nível fonético, a nível do gesto, etc. Mas basicamente a meu ver há muita 

gente que a partir do momento em que começam a poder utilizar a linguagem musical 

mais ou menos como quem diz “Eu, Eu fome. Comer”, pensam que já são capazes. Já 

conseguiram comunicar está bem agora a técnica vai-se embora e vamos agora a 

criação. Não é isso. A técnica é fundamental. A técnica não é um palavrão, a técnica 

não é pejorativo. Tal como a palavra teórico também não devia ser pejorativo. Acabou 

por ser. E eu que convivi com isso há 25 anos acabei por sentir que a parte teórica 

também tem um bocadinho de pejorativo mas na realidade não tem. Na realidade não 

tem ... 

Complementam-se diferentemente. 

Complementam-se. Complementam-se. Agora o técnico na música é absolutamente 

fundamental, porque sem isso a casa cai pelo chão.  

Muito obrigado 
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Cristina Faria 

Em 1987-88, aqui na Escola Superior de educação de Coimbra começa-se a conferir o 

diploma de professor do ensino básico, variante da educação musical: A pergunta 

que eu te quero fazer é o porquê da criação deste curso? 

Eu não estive na criação desse curso, quando eu vim apanhei esse curso no 2º ano. Sei 

que a Escola Superior de Educação abriu com 3 variantes, foram os primeiros cursos 

que haviam na escola superior de educação, a variante português-francês, evt e 

educação musical, para além de educador de infância que também abriu. Eram os 4 

cursos que existiam na ESE. Quando entrei a ESE começou em 87, 88, foi quando 

começaram os cursos a funcionar, e portanto não estive directamente implicada na 

criação desse curso. 

Quando tu entraste quais eram os objectivos da formação? 

Pois, os objectivos eram formar professores de música que tivessem também valência 

para o 1º ciclo, do ensino básico. 

Isso foi algo que criou logo alguns problemas de início, porque houve uma 

modificação de planos de estudos em 88. Em 87 foi aplicada a portaria, depois em 88 

houve uma alteração de planos de estudos. Isto foi… 

Pois, houve um ajuste. Um ajuste. Aquilo que se tentou fazer foi que todas as variantes 

que tivessem um tronco comum, aqueles das ciências da educação, das ciências 

sociais, matemáticas e por aí fora. E depois houve só um ajuste na portaria de forma a 

uniformizar essa parte.  

Depois em 97, aí sim há uma mudança… 

Ah, aí há uma mudança radical. 

E porque é que há essa mudança radical? Quais foram as grandes razoes para essa 

mudança radical? 

Bom, a grande razão foi que nos sentimos que não estávamos a formar nem uma coisa 

nem outra. Ou seja, nem estávamos a formar professores de educação musical com o 

saber suficiente ao nível musical para ensinar educação musical, nem estávamos a 

formar professores do 1º ciclo com as competências que normalmente os professores 

do 1º ciclo têm que ter. Portanto achamos que eles não saíam bem preparados, nem 

para serem professores do 1º ciclo, nem para serem professores do 2º ciclo na área de 

educação musical. Além disso tinha saído a pouco uma legislação que permitia a 

formação de professores, a nova lei de bases, que permitia a formação de professores 

até ao 3º ciclo, portanto, para todo o ensino básico, pelas escolas superiores de 

educação. E nós, à imagem daquilo que fez Setúbal, que foi um ano anterior, se não 
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me engano, penso que foi com um ano de diferença, vocês arrancaram um ano mais 

cedo que nós, e nós resolvemos também atirar o barro a parede e tentar enquadrar-

nos nessa nova lei de bases, de forma a podermos formar professores só de educação 

musical mas que pudessem leccionar em todo o 3º ciclo. O que viria a dar muitos 

problemas depois mais tarde. 

Porque? 

Porque o Ministério nunca regulamentou esse artigo. Ou seja, nós formávamos para o 

3º ciclo, os alunos faziam formação para o 1º, 2º, e 3º ciclo. Aliás o objectivo da 

formação era que os alunos pudessem coadjuvar os professores de 1º ciclo na área da 

música, neste caso da expressão musical, porque uma das coisas que nós pensávamos 

e tivemos várias provas nessa altura era que os próprios professores de 1º ciclo não se 

sentiam à vontade para leccionar actividades de expressão musical. O que se passava 

na altura, e o que se passa hoje, é um bocado gritante, quer dizer, nos queríamos que 

os professores do 1º ciclo estivessem…, e os educadores de infância por exemplo, 

estivessem à vontade para desenvolverem actividades no âmbito das áreas artísticas, 

mas mais até, a única área que esta ainda pior que nós é a expressão dramática, 

embora a expressão dramática muitas vezes seja tratada no português, mas por 

exemplo, a nível musical, aquilo que nos tínhamos era, as crianças não tinham música 

nenhuma ate chegar ao 2º ciclo. Tinham 2 anos de música, depois não tinham música 

nenhuma até chegar aqui. Para serem professores de 1º ciclo ou de educação de 

infância. E então nós aqui numa percentagem muito pequena que o ministério 

permitia, porque isso esta tudo legislado, as percentagens para cada área de formação, 

nessa pequena percentagem nos tínhamos que lhes ensinar aquilo que eles deviam ter 

aprendido no ensino básico e secundário, mais a forma como eles depois poderiam 

trabalhar essas áreas com as crianças. O que não era possível. E então, quando nós 

fizemos este curso de professores de educação musical de ensino básico, era 

exactamente com o objectivo de que na área das expressões, porque entretanto 

também saiu outra legislação que permitia os professores coadjutores, e portanto, 

com base nessa legislação e na nova lei de bases, nos construímos aquele currículo que 

permitia formar professores coadjutores dos professores do 1º ciclo, professores para 

o 2º ciclo e professores para música e educação musical do 3º ciclo. Tanto que o nosso 

currículo foi construído de tal forma que permitia ou obrigava inclusivamente, os 

alunos a fazerem o estagio nos 3 ciclos. E estágios anuais, portanto eles faziam um 

estágio no 1º ciclo anual, como fazem ainda os que estão a acabar o curso, este ano só 

temos a funcionar a partir do 2º ano, por causa de Bolonha, e esses alunos do 2º ano 

faziam estágio no 1º ciclo, os do 3º fazem estágio no 2º ciclo, e os do 4 fazem estágio 

no 3º ciclo. Estágios anuais em que eles tem durante todo o ano atribuído uma turma.  

Tu estás a dizer que o Estado ai não regulamentou mas isso aí há uma contradição… 

Não! O Estado… nós, refilamos para o ministério. E aquilo que… 
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E qual é que era a resposta? 

Eu fui falar com a Dr.ª Joana Orvalho, na altura era da Direcção Geral dos Recursos 

Humanos…, agora tem outra designação, e na altura aquilo muito claramente que ela 

me disse, claro que ela depois não escreve isso, mas oralmente disse: mas o vosso 

problema não é o curso, o vosso problema é vocês se chamarem Escola Superior de 

Educação. 

E porquê? 

Porque esse artigo que as escolas superiores, os politécnicos no fundo, podem formar 

docentes para todo o ensino básico, nunca foi regulamentado. Isto esta aqui escrito 

que tem de ser regulamentado. Eu penso, mas isso é uma opinião muito particular, 

que isso foi um bónus às universidades. Na altura em que se fez esta reestruturação da 

lei de bases, eu lembro-me que havia uma grande celeuma, porque as universidades 

sentiam que estavam a perder algum espaço se nós pudéssemos formar para o 3º 

ciclo. E isso era lógico, por exemplo, se nos estivermos a falar … se entrássemos pelos 

ramos que as universidades desenvolvem, das físicas, das químicas, dessas coisas 

todas. Ora na área das expressões em que as universidades não tinham tradição, não 

haveria aí problema, mas isso nunca foi regulamentado.  

Mas aí há uma contradição por parte do Estado. Porque permite que haja o curso…  

Exactamente. Ó António, contradições por parte do Estado houve sempre. Tu tinhas 

por exemplo, tu tens um grupo… portanto, tu tens os grupos, tu vês por exemplo pelos 

grupos disciplinares, que agora foram refeitos, mas na altura, tu tinhas determinados 

grupos disciplinares para concurso, para os concursos dos professores que não 

coincidiam com os cursos que existiam, e por exemplo, tu tinhas à parte da música, 

que não tem nada a ver com a música, mas tu tens por exemplo cursos de francês-

inglês, ou português-inglês tu podias…, os grupos disciplinares não tinham nada a ver 

com essa formação. Ou seja, esses candidatos podiam candidatar-se aos dois grupos, 

mas depois tu tens um nonsense de um professor que nunca teve grego, ser colocado 

a dar grego, e outro que nunca teve outra coisa qualquer, nunca teve alemão ser 

colocado a dar alemão, porque eram duas vertentes diferentes. Ou seja, os grupos 

disciplinares estavam feitos com base, para concursos estavam feitos com base 

naquilo que era a tradição da formação e a partir do momento que começaram a 

aparecer cursos novos aquilo ficou tudo baralhado, tudo desadequado. 

E isso deve-se a quê? Tens alguma opinião sobre isso? 

À falta de comunicação entre o ministério da educação e o ministério do ensino 

superior, embora muito tempo fosse sempre o mesmo, mas eu acho que as secções 

eram estanques, ou seja, uma coisa eram a formação de pessoas, portanto os recursos 

humanos, os professores, o tipo de formação que eles deviam de ter, outra coisa era a 
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aprovação dos cursos, que tinha… estavam certos, estavam de acordo com a 

legislação, havia professores para os dar, havia instituições que os davam. 

E o lado paradoxal também no meio disto, pelo relatório de auto-avaliação que 

vocês realizaram era que muitos dos estudantes, ou a grande maioria dos estudantes 

também dava aulas no 3º ciclo. Isto é concorriam… 

Ah mas isso acontece 

Concorriam… 

Não concorrem, não… 

Concorriam para o 2º ciclo? 

Concorriam no 2º ciclo e eram colocados a dar aulas no 3º, porque tinham…. 

Apesar de tudo isso… 

Apesar disso tudo. Nós tínhamos imensa gente a dar aulas no 3º ciclo. Aliás, por 

exemplo, concursos de escola e tudo mais, como os nossos apresentam um papel em 

que dizem que estiveram a estagiar no 3º ciclo… 

Eram…   

Eles não concorriam, porque o ministério não aceitava. 

Não aceitava mas… 

Isso mesmo, o próprio ministério não se entendia. Por exemplo, nós tínhamos, eu 

depois mando-te os documentos, mas nós temos por exemplo um papel da DREC que 

diz, aqui da da DGAE que diz que, os professores formados pela escola superior de 

educação podem concorrer ao 3º ciclo. E depois temos os recursos humanos do 

ministério que dizem, não podem não senhor porque aquele artigo nunca foi 

regulamentado. E então tu dentro do próprio ministério encontras imensas 

contradições, mas nunca conseguimos ultrapassar isso, ou seja, legalmente, preto no 

branco, no papel nunca se conseguiu ultrapassar isso, na pratica tu tens imensa gente 

a dar aulas no 3º ciclo, que está colocada no 2º, entra pelo 2º, mas esta a dar aulas ao 

3º.  

E isso significa que em relação à perspectiva que tinham do perfil do estudante que 

entrava aqui e o perfil do professor significa o quê? Também nesse relatório vocês 

falam, ou é referido que a ênfase é muito que o professor de educação musical deve 

ser músico. Isso significa o quê? 

Bom, um dos problemas que nós tínhamos na variante era que o professor de 

educação musical, como havia imensas disciplinas diferentes, imensas áreas diferentes 
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que eles tinham que abarcar, não havia tempo suficiente para eles se desenvolverem 

musicalmente. E nós nunca entendemos que fosse possível ser professor de alguma 

coisa sem se perceber aquilo que se esta a fazer a nível da área científica. Ou seja, não 

pensamos como a universidade que diz a parte cientifica é que é importante, mas 

achamos que deve de haver um equilíbrio entre o saber e o ensinar…, o saber música e 

o ensinar música. Nós não podíamos formar professores que soubessem… que 

tivessem sabedoria um nível pouco acima daquilo que iam ensinar. E às vezes com o 

quinto grau que estava lá estipulado do conservatório para entrada, ou com as 

provas… aqui na escola sempre fomos um bocadinho exigente porque na altura as 

provas ainda não eram a nível nacional, os pré requisitos, nós tínhamos fama de ser 

uma das escolas que faziam os pré requisitos mais exigentes. Mas havia escolas que, 

como os alunos podiam fazer pré requisitos, aliás essa foi uma das razões que depois 

levou a que as escolas…, os professores…, as escolas se juntassem todas para fazerem 

pré requisitos únicos, porque nós sabíamos que havia escolas cujo o nível dos pré 

requisitos eram muito baixos mas depois elas podiam…, depois os alunos podiam ir 

matricular-se noutra escola qualquer. 

Não tinha a ver com a concorrência entre as escolas neste âmbito e o número 

relativamente limitado… 

Talvez, talvez, talvez… 

E esses pré-requisitos também não podem significar alguma desconsideração pelo 

trabalho que é desenvolvido nos conservatórios por exemplo? 

Podem, mas a minha opinião, eu sempre fui apologista de que um aluno que trouxesse 

o oitavo grau do conservatório completo, portanto o curso complementar do 

conservatório completo, nem sequer deveria de ter que fazer pré-requisitos. 

Mas normalmente não tinham esse…? 

O que se passa é que hoje em dia, tirando as escolas profissionais, e algum ensino 

articulado que tu tens, aquilo que te acontece é que um aluno que queira trabalhar em 

música faz 2 cursos ao mesmo tempo. E tu tens jovens que entram no conservatório 

mas ao mesmo tempo têm que tirar… tens os jovens que estão a ser pressionados para 

fazer as cadeiras de matemática e português e história o quê no ensino normal e para 

alem disso ainda têm mais as disciplinas de piano, ou de instrumento e mais formação 

musical e mais coro e classe de conjunto. É uma violência, é uma violência, então o 

que é que acontece? Como a cultura, a forma de pensar do nosso país ainda não está 

suficientemente aberta à cultura, e não põe a cultura ao nível das outras áreas, não 

põe o saber artístico ao nível do saber ler e escrever e por aí fora, para os jovens, as 

crianças e jovens são mais pressionados para levarem a escola direitinha para nunca 

chumbarem, então o que é que se passa? E tu sabes perfeitamente que o estudo de 

um instrumento exige horas de estudo, exige muitas horas, Aquilo que nós estamos a 
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exigir as nossas crianças e aos nossos jovens que fazem esses dois cursos é um 

trabalho duplo. É uma violência de trabalho. Então o que é que acontece? Muitas 

vezes o conservatório vai ficando para trás, ou seja, o aluno vai progredindo a nível da 

escola, da escolaridade, chega ao 12º ano e ainda não acabou o conservatório.  

E portanto esses pré-requisitos seriam, para um pouco regularem a entrada, e 

portanto… 

Exactamente, e aquilo que tu tinhas nos pré requisitos eram pessoas com níveis 

completamente distintos. Tanto te podia aparecer um fulano que já tinha feito a 

formação musical, o oitavo grau de formação musical, mas até estava com o 

instrumento atrasado ou nunca tinha feito composição ou por aí fora, e um aluno 

que… “fui para o conservatório o ano passado.” E portanto havia uma certa 

necessidade de nivelar. Nem sempre era possível, porque mesmo assim os pré-

requisitos não são, as provas não são com uma exigência ao nível do oitavo grau. Não 

são, nunca foram… nem a partir do momento em que isto estava a ser feito a nível 

nacional. Nunca foram ao nível do oitavo grau. Mas, por outro lado, quando nós 

pensamos num desenho curricular, nós pensamos num desenho curricular para alunos 

que já venham do conservatório. Ou seja, tu por exemplo se consultares os nossos 

planos curriculares, tens lá analise de técnicas de composição, tens história da música, 

tens acústica, não é a pensar nas pessoas que não sabem nada daquilo e portanto que 

vão iniciar os seus estudos naquelas áreas, mas sim a pensar a pessoas que já trazem 

algumas bases. E se fores ver os nossos programas eles estão desenhados assim. Ou 

seja, temos aqui alunos que têm que fazer um esforço maior para conseguir … 

Para poderem atingir um determinado nível. 

Para poder atingir um determinado nível. 

Posso presumir dessas tuas palavras que devia de haver aqui uma maior articulação 

entre o sistema de formação, digamos, básico ou secundário de música e o ensino 

superior, porque não há, é isso? 

Sim, mas enquanto nós… Mas isto é muito mais profundo, porque isto implicaria 

alterações de mentalidades. É muito mais profundo porquê… 

Por parte de quem? Dos conservatórios, das escolas superiore, das pessoas , do 

ministério, dos ministros, dos governos ? 

Das pessoas…, de todos…, porquê? Exactamente por causa desta duplicidade. Tu não 

tens… um aluno quer…, uma pessoa…, um miúdo qualquer que queira seguir 

matemática ou que queira seguir um curso ligado a história ou um curso ligado a 

biologia, ele tem desde que entra na escola, ele tem uma preparação progressiva e 

não tem que fazer segundo curso nenhum. Tu, aos alunos que querem fazer da sua 
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vida profissional no âmbito da música, mesmo na parte de docência, nós estamos a 

exigir que eles desde que entram na escola primária façam…, ou que seja no 5º ano, 

façam 2 cursos ao mesmo tempo, e isso para mim é que está mal, e nada mudará 

neste país sem alterar isso, porque isto é como construir…, fazer isso como nós 

estamos a fazer neste momento, é para mim construir a casa pelo telhado. Ou seja, 

nós continuamos a ter aqui alunos, por um lado é bom mas isto estou a brincar, 

porque vêm habituados a trabalhar bastante. Porque um garoto que consiga fazer dois 

cursos ao mesmo tempo chega aqui vem habituado a trabalhar. Mas é injusto em 

relação a todos os outros e em relação a todos os outros cursos. 

E todos os cursos que não tinham essa formação vocês incentivavam que eles 

frequentassem os cursos de música dos conservatórios ou outros tipos de cursos de 

música? 

Muitas vezes nós…, bom, grande parte, quando nós víamos que o aluno não estava 

preparado e que de certeza não ia conseguir ultrapassar os pré-requisitos, aquilo que 

nós aconselhávamos era a ir estudar música… ir estudar para o conservatório. 

Uma outra coisa também associada a isto é que há essa incidência tão grande na 

questão da formação artística e musical para entrar no ensino superior mas depois 

porque é que chama um professor de educação musical e não professor de música? 

Há aqui alguma diferença conceptual digamos ou, porque é que isso acontece? 

Olha, é pela mesma razão que nós no 1º ciclo temos expressão musical e depois passa 

a ser educação musical e depois passou a ser música, e depois já deixou de ser música 

para se educação musical… isso tem muito mais a ver com decisões politicas do que 

propriamente… 

Sim mas a criação do curso e as escolas superiores tinham autonomia para poder 

fazer as coisas de um outro modo ou não? 

Tinham, mas eu penso que quando se fala em professor de música as pessoas não 

pensam numa formação musical generalista. Pensam na aprendizagem de um 

instrumento, e aprender música para grande parte dos portugueses, continua a ser 

aprendizagem de um instrumento. Aliás nós temos uma unidade curricular no curso de 

teatro que se chama pratica vocal instrumental e eles a primeira coisa que me 

perguntam é se vão aprender música e se vão aprender um instrumento.  

Portanto há esse imaginário… 

É logo, é logo. Ou são pessoas que estão dentro da área, e sabem que ter uma cultura 

musical não implica necessariamente ser um virtuoso do instrumento, a maior parte 

das pessoas não pensa assim, e portanto a maior parte das pessoas são os pais dos 

filhos que nós recebemos. 
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Esse dado de então ser professor de educação musical tem muito mais a ver com, 

digamos com uma inserção…, com um carácter disciplinar de um ensino regular que 

se isso tivesse… 

Exactamente, exactamente. Nunca esta escola pretendeu formar professores que não 

fosse para o ensino generalista. Aliás esse foi um dos problemas, penso eu que nos 

tivemos com a criação da nossa licenciatura [sim, já lá iremos] a que chamamos 

música, mas que tem 2 vertentes até. E foi porque as próprias pessoas que analisaram 

o curso, entenderam essa licenciatura como uma licenciatura em música. Música não é 

um curso, e portanto nós temos… 

Música quê? tipo… 

Música seria um curso como se ministram cursos por exemplo na ESMAE ou na Escola 

Superior de Música de Lisboa. E é diferente, e os objectivos são diferentes.  

Eu também pergunto isto porque uma das questões que eram colocadas pelos 

estudantes era que havendo essa componente forte no domínio da formação 

artística eles diziam que queriam ter disciplinas mais ligadas ao ensino das crianças 

porque diziam, pelo menos pelo que vem escrito, porque não vamos dar aulas no 

conservatório. Isto significa é que muitas diferenças entre os diferentes subsistemas 

e as próprias concepções dos estudantes já vêm enformados se eu vou dar aulas para 

o ensino dito genérico aquilo tem uma determinada configuração? 

Eu não sei…, eu não me lembro de ter lido isso no nosso relatório de avaliação mas… 

porque aquilo que… isso… nós temos alguns alunos que poderiam dizer isso. Quem são 

os alunos que dizem isso? São os alunos que acham por exemplo que análise de 

técnicas de composição ou que acústicas, ou que essas disciplinas na área das ciências 

musicais, mais exigentes a nível de sabedoria musical, que são aquelas que eles trazem 

menos preparadas, e alguns achavam, mas para que é que agente precisa disto se nós 

vamos só ensinar o dó, ré, mi.  

Mas é suposto que eles não ensinem só o dó, ré, mi. 

Mas é suposto que eles não ensinem só o dó, ré, mi.  

Portanto essa é uma das ideias e dos valores fundamentais deste curso? 

Exactamente. Aquilo que nos queríamos era que o professor fosse um elemento activo 

dentro da escola, não só para ensinar o dó, ré, mi mas para fazer música com os seus 

alunos e por isso é preciso que o professor possa pegar numa melodia e consiga 

harmonizar para os instrumentos disponíveis, que consiga incentivar a fazer um clube 

de música, saber escolher… 
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Isso era algo que era um pouco distintivo em relação aos outros cursos da escola 

superior de educação, esse… 

Em relação às variantes eu acho que sim. 

E mesmo em relação ao… nomeadamente a Setúbal e depois Beja… 

Eu o de Setúbal só conhecia pelo papel, e pelo contacto que tinha convosco não é? 

Beja, o de Beja eu não conheço muito bem. Mas isso era aquilo que nós tentávamos… 

Porque uma das coisas que se critica muito é que em relação ao ensino genérico em 

qualquer uma das outras áreas do ensino da música, que o ensino genérico é, ou a 

música no ensino genérico é… esta muito débil. É só as “flautinhas e as 

cançõezinhas”… enfim, de uma forma muito irónica, ou noutros casos que a área do 

currículo, nomeadamente a questão da composição, que praticamente não existe ou 

outras que em relação às praticas instrumentais que basicamente são os 

instrumentos Orff portanto vocês aqui procuraram criar uma coisa um pouquinho 

diferente. 

Nós, nós… era pelo menos esse o nosso objectivo. Mas o que é que acontece? Os 

alunos fazem isso durante os seus estágios e se fores ver e se fores consultar 

planificações que os alunos fizeram ao longo do seu estágio tu vês essas inovações. 

Mas depois quando o professor é colocado numa escola, ele vai acomodar-se ao 

sistema. A maior parte das vezes, e então voltamos às flautinhas e às cançõezinhas. 

E então porque é que isso acontece? Não é suposto que a formação superior dê 

outro tipo de configurações? 

É, é suposto. 

Ou o peso da escola é tão forte que… 

Eu acho que o peso da escola é muito forte, principalmente…  

O peso da tradição, determinada ideia… 

Exactamente. Isso por exemplo não acontece quando os professores são colocados em 

escolas onde não há mais ninguém na música. Mas quando há um outro colega é 

muito mais fácil acomodar-se do que estar a levar coisas novas para a escola. Mesmo 

assim temos conhecimento de alguns projectos engraçados que os nossos alunos 

depois de saírem fizeram nas escolas. Nomeadamente na zona de Almada ou na zona 

aqui  … ao pé do porto… nos arredores do porto… há alunos que foram para as escolas 

e que inovaram dentro das escolas. Mas como eu digo também os médicos saem todos 

da mesma faculdade e há maus e há bons. 
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Sim, mas no teu ponto de vista de educação do ensino genérico, quer dizer o que 

predomina, é essa linha do material Orff da flautinha e não se vê muito, embora já 

esteja…, haja algumas, penso eu, algumas alterações, mas não se vê muito outros 

instrumentos, outras músicas, dada a formação que se tem… 

Não, aquilo que nós estamos a…, por exemplo, neste novo curso, na nossa licenciatura, 

nesta que começou este ano, é exactamente, por exemplo, mais uma vez…, como é 

que eu digo…, contrariar essa tendência. Já que temos possibilidade de o fazer, porque 

agora não pensamos no ensinar durante 3 anos, embora eles tenham algumas 

aproximações, quem escolher, por exemplo, a vertente de música e contextos 

especiais, tem uma aproximação a área da psicologia, a área da sociologia, mas…, e a 

outra é mais na área das tecnologias, mas todo têm um percurso obrigatório, no qual 

está incluída a pratica vocal instrumental, por exemplo. E na prática vocal 

instrumental, as práticas são todas diferentes e focadas em tipos, em grupos 

instrumentais diferentes. E eles passam pelas bandas de garagem e passam pelos 

instrumentos tradicionais que vão aprender, os instrumentos de corda obrigatórios 

tradicionais, portanto passa a ser obrigatório…, vão ter também uma delas mais para 

instrumental Orff, uma vez que é isso que eles vão encontrar nas escolas ainda, mas 

estamos a tentar capacitá-los, dar-lhes competências noutro tipo de instrumentos e 

noutro tipo de grupos instrumentais a fim de que eles possam implementar outros 

projectos nas escolas também. 

Mas no curso antigo, digamos assim, que durou até este ano … 10 anos, cerca de 10 

anos também já tinha uma preocupação muito grande em termos de 

desenvolvimento de actividades musicais e diferentes tipos… 

Havia, havia e houve sempre…. Nós tentámos sempre que os nossos alunos 

participassem em actividades fora da escola. Fora da escola, na comunidade com 

projectos com a comunidade e para a comunidade. E por exemplo, por exemplo, a 

nível de participar…, tivemos vários alunos que estiveram à frente, mesmo a nível de 

direcção, de tunas académicas, de…, outros alunos estiveram inseridos em grupos 

corais, outros estiveram…, temos por exemplo o grupo Hermínio que está aqui a 

trabalhar…, que têm ensaios aqui na escola, que é coral sinfónico ao qual eu estou 

ligada e os alunos…, arranjo sempre um projecto pelo menos numa das práticas vocais 

instrumentais em que é obrigatório que os alunos façam os concertos com o coral 

Hermínio. Ou seja, os alunos têm, ainda agora por exemplo tenho esta… na semana 

passada foram 2 concertos, mais 2 concertos no outro fim de semana anterior, e mais 

um com a 9ª sinfonia de Beethoven, em que o 1º e o 2º ano estão lá, estão…, e vamos 

cantar com uma orquestra e vamos fazer a tournée nacional com a orquestra, numa 

série de concertos. Dá-lhes experiências diferentes. Outro por exemplo em que eles 

estão…, têm participado no festival para pessoas com deficiência mental, em 

colaboração com a ACIL, ali na Lousã, em que os alunos fazem os arranjos para a 
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orquestra ligeira, eles próprios fazem…, constituem grande parte da orquestra ligeira e 

portanto têm contacto com situações especiais, pessoas em situação especial, com 

necessidades especiais mas também noutro contexto musical diferente. E todos os 

anos fazemos, por exemplo, um concerto dedicado ás crianças de 1º ciclo, em que 

envolvemos todo o curso, são actividades em que nós tentamos envolver todo o curso. 

Uns anos mais aqui outros mais acolá, mas por exemplo, nesse concerto costumam 

estar sempre envolvidos o primeiro ano, o segundo ano e o quarto ano. O 3º sai um 

bocadinho fora deste projecto do 1º ciclo. O 4º ano na concepção do concerto e na 

concepção do guião para preparação das crianças. O 2º ano através da preparação das 

crianças, porque eles estão a fazer estágio no 1º ciclo. E o 1º ano é normalmente a 

orquestra ou são os instrumentistas do próprio concerto. Temos feito… 

Então quer dizer que sobre esse ponto de vista, também 2 questões que eu gostaria 

de levantar. Uma é que sob o ponto de vista da formação, ou melhor, deste tipo de 

curso e deste tipo de formação alia as questões da educação e as questões da cultura 

certo? Isto é da produção da difusão e da realização do espectáculo. Essa é uma 

primeira questão. O que significa que há alguma articulação sob o ponto de vista do 

desenvolvimento desses projectos, por exemplo o ministério da cultura? Não há? 

Não, somos nós sozinhos. 

Mas devia haver? 

 

Eu acho que podia haver. Devia haver. 

Ou seja, a escola e este curso também é um centro de cultura…, de difusão da 

cultura, e de produção e realização de cultura certo? Ou não? 

Certo. 

 

Eu estou a perguntar? 

Eu acho que sim. Eu acho que é mas nunca foi valorizado como tal. Mas isso o defeito 

pode ser meu como coordenadora. Normalmente…, sabes, nós estamos muito longe 

de Lisboa, e… 

Mas a vida musical em Coimbra começa a ter uma projecção interessante ou não? 

Começa, começa, está melhor do que estava aqui há uns anos atrás. Mas também não 

é há muitos anos que isso acontece Nós temos tido um papel…, temos colaborado 

pouco a nível institucional, com instituições ligadas à cultura ou com o próprio 

Ministério, nós por exemplo temos contacto com a DREC quando é necessário por 



208 
 

causa dos meninos do 1º ciclo, por causa de fazer os estágios no 1º ciclo, a nível 

institucional até com quem temos mais contacto é com a Câmara Municipal, então 

desde que começaram as actividades de enriquecimento curricular, por exemplo, no 

ano passado o concerto que foi preparado para as crianças do 1º ciclo abrangeu todas 

as crianças do 1º ciclo do concelho de Coimbra, em várias sessões. Foi feito também 

colaboração com uma banda filarmónica ali do Lorvão que é onde também tocam 

crianças desde os 8 anos ou 9 e isso achamos que era engraçado por causa das 

crianças verem que também podem tocar um instrumento que não seja a flautinha ou 

o xilofone não é, e portanto tentamos sempre mas…, não temos estabelecido 

institucionais senão com a câmara municipal ou com… 

Mas a vida musical e as políticas locais culturais também influenciam, ou não, o 

desenvolvimento deste tipo de actividade aqui do curso e particularmente dos 

estudantes. Qual é a tua opinião sobre isso? Isto é, havendo uma comunidade mais 

rica sob o ponto de vista artístico e musical, isso de alguma maneira fomenta o 

desenvolvimento de outras práticas artísticas na escola ou da relação das pessoas 

com as artes? 

Não sei, e eu explico. Se nos tivéssemos num meio onde não houvesse nada, a escola 

poderia implementar até outro tipo de projectos. Mas quando nos tentamos 

implementar um projecto que abranja mais alunos ou trabalhar mais horas para a 

concepção daquele projecto deparamos exactamente com o impasse de que fulano 

toca na banda não sei quê, mais sicrano toca não sei onde, mais o outro que tem o 

grupo ao fim de semana, mais… os próprios estudantes. Eles próprios têm…, quando 

entram para aqui já têm muitos deles a sua vida…, uma vida artística agitada e 

preenchida. Por um lado é bom, porque a contribuição e o tipo de trabalho que nós 

fazemos na escola acaba por ter um incentivo diferente e uma qualidade diferente, 

não é, mas por outro lado não nos permite fazer grandes projectos porque os alunos… 

“ah mas eu não posso nesse porque eu tenho não sei o quê”… Por exemplo, para fazer, 

só para te dizer, para fazer estes espectáculos que agora eu tinha com o 1º e 2º ano e 

com a Filarmonia das Beiras, eu tive que avisar os alunos no 1º dia de aulas, meus 

senhores este fim de semana assim e não sei que estão ocupados. E mesmo assim 

tenho tido alguns problemas e tive que dizer, pelo menos 2 concertos são obrigatórios 

para toda a gente. Faz parte da unidade curricular. Da prática vocal instrumental. 

Com os estudantes do curso antigo? Ou só… 

Neste momento está o 1º ano é do curso novo e o 2º é do curso antigo, portanto, 

estão os dois…, para nós não houve interrupção. Eu sou coordenadora dos dois cursos 

e é como se fosse, embora as cadeiras estejam diferentes, há muitas coisas que nós 

tínhamos no curso antigo que eram boas e estamos a tentar preservá-las. 
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Isso remete para um outro tipo de questões, que é enfim, para além da formação de 

carácter científico e artístico, esta ideia da produção e da realização de espectáculos 

é algo que tem outras implicações sob os modos do governo e de gestão da 

formação. Porquê? Porque a maior parte das coisas são realizadas ou à noite ou fins 

de semana… como é que tudo isso se consegue equilibrar e contrabalançar? 

Como eu te disse agora. Muitas vezes… aquilo… 

Isto é uma das particularidades deste tipo de ensino ou não? 

É, é, mas nem sempre é possível conciliar tudo. Muitas vezes…, por exemplo, nós 

temos folhas de presença. Eu levei as folhas de presença para os ensaios com o 

maestro, por exemplo, ou com orquestra. Para os ensaios com a orquestra, que eram 

obrigatórios. O maestro Lourenço, da Filarmonia, que também eram obrigatórios, eu aí 

levei as folhas de presença. E compensarei direi, pronto, não será dada aula depois 

destes projectos, só darei mais uma aula de avaliação final, nem que eles cantam um 

por naipe, um excerto só para fazer a avaliação final e depois o resto do semestre eles 

estão dispensados das aulas daquela cadeira porque no fundo eles já deram as horas 

daquela cadeira noutras…. Mas isto implica uma gestão e implica também mudança de 

mentalidades. Isto é uma coisa que eu já faço há muitos anos mas nem todos os 

nossos colegas, mesmo colegas aqui, aceitam isto da mesma forma. 

Portanto, há aqui sob o ponto de vista artístico, há aqui uma maleabilidade da 

gestão do currículo, é isso? 

Tem que haver, senão não é possível fazer esse tipo de coisas. E os próprios alunos 

quando entram para aqui são avisados disso. Dizem, nós fazemos vários projectos, 

vocês de alguma forma são compensados a nível de horas de permanência na escola 

porque estão a dar as horas noutra…. 

Essas resistências devem-se a quê? Falaste nas resistências particularmente de 

outros colegas, devem-se a quê? Quais são as razões…. 

À cultura de que de vez em quando aparecem algumas resistências com base no facto 

de pensarem que as disciplinas são estanques. Ou que aquela competência que os 

alunos têm que adquirir naquele ponto só pode ser…, só serão adquiridas pelo aluno 

se ele seguir, isto que aqui está, na disciplina daquele professor. E Bolonha não é nada 

disso e traz-nos uma outra visão que nós por acaso aqui nesta escola até já tínhamos 

um bocado antes. Quer dizer…  

No curso de música? 

No curso de música sim, só sei falar no curso de música. Os outros é um bocadinho 

mais … mas, mesmo noutros cursos eu penso que aqui na escola já havia um 

bocadinho dessa cultura, que é se eu quero que um aluno saiba música ele pode saber 
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música indo por este caminho ou indo por aquele… há varias possibilidades, o que 

interessa é que no final ele tenha adquirido estas competências. 

Mas depois também haviam, pelo que estás a dizer, algumas resistências por parte 

dos estudantes por causa das actividades que eles têm fora? 

Mas isso…, exactamente, eles gostam do projecto, eles participam no projecto mas 

depois são pressionados fora  

Tem a ver com o mercado de trabalho com… 

E tem a ver com tradições que eles já trazem por exemplo. Uma das alunas que estava 

implicada neste projecto, no outro dia encontrou-me e eu perguntei: olhe não a vi no 

espectáculo. O que é que aconteceu? Então estava a contar consigo no espectáculo… 

há!, o maestro da minha banda diz que fins-de-semana não são obrigatórios para a 

escola. Então tenha calma olhe, cuidado… mas é por isso é que isto às vezes envolve 

inclusivamente mudança de mentalidades. E não é só a escola. 

E entre os músicos há muitos confrontos dessas ideias. Estás-me a dizer agora, ao fim 

de semana não porque é para a banda. Mas há esse…, ou não? 

Eu particularmente ainda não tive nenhum confronto desses com ninguém. Pela 1ª vez 

aparece-me uma aluna a dizer que o maestro da banda lhe disse que ao fim de semana 

não era obrigatória escola. Mas não tenho tido, mesmo por exemplo agora este 

projecto, foi o último, por isso é que eu estou a falar mais nele, os alunos conseguiram 

gerir os seus espectáculos e as suas actividades fora da escola de forma a poderem 

cumprir… 

Porque nestas actividades que tu estás a falar, nestes projectos, eles não recebem 

dinheiro nenhum não é isso? 

Nestas não. 

E nas outras eles… 

Porque estas fazem parte da unidade curricular… 

E portanto as outras eles sempre vão tendo… 

As outras eles…, sempre vão gabando algum dinheiro não é, mas tenho alguns alunos 

que me dizem, “ó professora desculpe mas isto é o meu ganha pão. Se eu quero 

estudar eu tenho de dar concertos ou tenho de ir com a minha banda não sei para 

onde”, e aí eu também não… 

Para bandas filarmónicas ou outras…? 
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Não, não, bandas filarmónicas e depois temos bandas de garagem e temos as bandas 

de música ligeira… 

Aqui na zona centro há algum mercado para esse tipo de trabalho ou não? 

Nós temos gente de muito lado, e essa também é uma outra particularidade que por 

exemplo, eu tenho uma aluna que me dizia: ó professora desculpa mas eu não vou 

agora a lagos porque há 2 fins-de-semana que não vou a casa…, uma aluna do 1º 

ano…, para fazer os 4 concertos anteriores não fui a casa. São alunos que são dos mais 

diversos sítios. 

Não são só da região centro? 

Não, não é só da região centro. Nós temos gente que vem do Alentejo, que vem do 

interior, que vem do norte, das ilhas… 

E as formações que eles trazem, tens notado algumas alterações na formação base 

em termos musicais ou… 

Olhe eu acho que não,  

Não se nota … 

Eu estou aqui há muitos anos não é, estou aqui desde 88, e tenho notado…, enquanto 

que no princípio do…, nas 1ªs provas de pré-requisitos que nós tínhamos aqui tinha 

muitos alunos a não saberem o que é que estavam a fazer, nada, nada não é, agora 

isto já aparece menos. Muito menos, aparece um de vez em quando que vem 

perguntar, vinha só ver como era, para ver o grau de dificuldade e tal e ficava por…. 

Outros que de repente aos 20 anos resolve…, acha que o que quer é música e aparece 

aqui para ver como é. Mas tirando esses casos esporádicos, eu penso que a formação 

musical que eles trazem neste momento quando se apresentam a pré-requisitos eles já 

têm consciência de que têm de saber música quando vêm para aqui. Pelo menos 

alguma não é?  

E essa formação é dos conservatórios, bandas…, é dispersa? 

É, é de vários sítios. 

 

Uma coisa que também, por falar nos estudantes, uma das coisas que também tem 

caracterizado esta formação aqui em Coimbra e nas outras escolas superiores de 

educação tem sido o número de candidatos relativamente baixos. Ou seja, de uma 

maneira geral nunca se preenchem o número de vagas que é estipulado. Isso deve-se 

a quê? 
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Exactamente… 

No caso em Coimbra normalmente têm preenchido ou têm ficado sempre muito 

próximo… 

Sim, ultimamente temos…, nos temos turmas de 20 e tal alunos sempre, praticamente. 

Mas isso deve-se a quê? 

É exactamente ao esforço que é feito pelos alunos porque só conseguem…, eles…, com 

o nível de pré-requisitos que nos temos só conseguem entrar se souberem alguma 

música não é? E só conseguem saber alguma música se vêm dos conservatórios ou se 

vêm de formação de banda mas já com vários anos não é? Quem começou a tocar o 

ano passado a…. E isso implica um esforço muito grande, portanto, não há candidatos 

que estejam … não há muitos candidatos que tenham formação a nível musical 

suficiente para… 

Olha e quanto aos principais constrangimentos com que tu te deparaste no 

desenvolvimento desse curso?  

No novo? 

Não, esse já lá iremos. 

Do outro? 

Sim, do outro. 

Mas estás-te a referir à criação? 

Desde 97, desse curso de 97. que tipos de constrangimentos é que foste detectando 

ao longo destes 10 anos em relação ao curso sob o ponto de vista…, alguns que já 

falaste, alguns relacionados com a formação anterior, outros…. Outro tipo de 

constrangimentos, por exemplo, as politicas emanadas pelos diferentes governos, 

neste caso tivemos alguns, influenciaram ou não o desenvolvimento do curso? Sei lá, 

em 2001 com…. 

Não, eu penso que o curso de professores de educação musical do ensino básico 

sempre foi um curso que desde o início…, não teve muitas alterações a nível global… O 

principal constrangimento foi nunca deixarem que os nossos alunos concorrerem ao 3º 

ciclo e isso criou aqui algumas tensões. No entanto nos achamos que mesmo eles não 

podendo concorrer que devíamos manter o estágio no 3º ciclo porque muitos deles, 

como falei à bocado, entravam pelo 2º mas iam dar aulas ao 3º ciclo pronto. E isso 

para mim permitia-lhes também trabalhar outras áreas que se trabalha no 3º ciclo e 

que não se trabalha no 2º, e portanto para eles era um enriquecimento. Esse foi o 

principal constrangimento, porque às vezes havia alguma tensão porque chegavam ao 
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pé de mim diziam mas “para que é que nós estamos a fazer isso se nos depois não 

vamos ter”… e eu dizia sempre, vocês tenham calma que isto há-de mudar um dia. E 

então eles iam…, acabaram por fazer sempre com algum gosto. 

Que outro tipo de… 

Também não houve tantas alterações assim, legislativas ou governamentais que nos 

fizessem mudar de atitude. E portanto o curso, tirando aquelas melhorias normais que 

íamos fazendo a nível dos programas, a nível de bibliografia era mais actual, a nível de 

desenvolvimento procura de projectos, por exemplo, quando foi Coimbra capital da 

cultura 2003 nos fomos participantes activos, tivemos envolvidos em vários projectos 

musicais de Coimbra capital da cultura…, portanto, tirando essas intervenções, não 

houve grande influência das politicas governamentais no desenvolvimento do curso. 

E em termos internos …, nunca houve…, levantava-se sempre a questão do rácio  

Não, não porque nos tivemos sempre alunos. Tirando os 1ºs anos da variante que 

funcionaram com 4 ou 5 alunos, de resto tínhamos turmas de 20 alunos, 20 e tal 

alunos, portanto nunca…, eram turmas que acabavam por nunca provocar, aqui 

internamente em relação aos outros colegas que nós temos aqui, alguns reagiam, 

porque alguns têm turmas, por exemplo do curso de turismo,  de comunicação ós 

somos uma escola com muitos cursos diferentes, muitas áreas diferentes e têm 

muitos…, têm turmas de 50 alunos, 60 alunos, 70 alunos,[essa reacção interna…] é, é, 

e aí ás vezes havia uma reacção…, pois os da música têm mais facilidade porque têm…, 

e nós dizíamos sempre, pois mas as nossas aulas são muito mais práticas, nem sequer 

conseguíamos fazer isso com tantos alunos. Mas como tivemos sempre turmas à volta 

de 20 alunos, 20 e poucos alunos, acabava por não haver muito…, muitos problemas. 

Esta pergunta tem a ver com o facto de no relatório de avaliação,  no que foi 

produzido, falava-se…, escreveu-se sob o ponto de vista de recomendações para o 

futuro que tendo em conta a saturação do mercado para os licenciados de cursos de 

formação de professores que era necessário a reestruturação de planos de estudos, 

contemplar outras as áreas formativas, etc. e vocês apresentaram no âmbito da 

reestruturação de Bolonha um outro tipo de curso. O que é que aproveitaram do 

anterior, da experiência anterior e o que é que colocaram de novo? 

Bom, aquilo que retiramos, que é o mais fácil, do curso antigo foi a parte da didáctica e 

das metodologias ligadas à educação musical e à música. Aproveitamos tudo o resto, 

porque o resto estava bom. Portanto, tudo o que era as ciências musicais, as 

práticas…, reforçámos a área da formação musical, reforçámos a área das tecnologias 

para a vertente tecnologias e reforçamos na área da prática vocal instrumental, 

reforçámos os instrumentos não Orff. Isto vai-lhe permitir uma abrangência maior… 

E os violinos, pianos, guitarras eléctricas ou…~ 
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Também…, tudo. Aliás, se depois quiseres eu mando-te um plano mais ou menos 

daquilo que nos temos pensado para a progressão das nossas práticas vocais 

instrumentais, são 5…, ou são 4…, 1º ano, 2º ano e o 3º ano… exactamente, são 5 e 

depois a última não é pratica vocal é direcção mas também implica uma prática…  

Portanto, há aqui uma habilitação maior sob o ponto de vista instrumental 

Há, mas mesmo por exemplo, a nível de práticas de teclado, tu tens 4 práticas de 

teclado em que a prática de teclado 1 e 2 e aquisição de técnica principalmente, 

técnica de teclado muitos não trazem, nós temos muitos instrumentistas de sopro e 

depois por exemplo para o ano eles já vão trabalhar com sintetizadores e com teclados 

electrónicas, de forma a dar-lhe uma formação mais abrangente a nível musical, 

porque se eles por exemplo forem trabalhar para uma colectividade … nós temos 2 

tipos de saídas profissionais aqui com este novo curso. Uma para interagirem em 

colectividades, com pessoas com faixas etárias diferentes, com necessidades especiais, 

e outro na área das tecnologias, para fazerem assistência em equipas técnicas, para 

fazerem por exemplo edição musical e por aí fora. Portanto para esse lado houve um 

reforço das tecnologias… 

E dá para uma outra coisa que vocês escrevem e que é disco jockeys, que me 

impressionou…  

Toda a gente acha muita piada a isso, porquê? Porque nós achamos, um bom disco 

jockey é pago a peso de ouro  

Claro que é. É uma nova profissão. 

É uma nova profissão, pronto e ás vezes as pessoas acham piada porque acham que 

ser disco jockey não implica…, implica só conhecer umas músicas, por uns discos e tal, 

mas um bom disco jockey tem de saber muitas coisas. Para além de conhecer um 

leque de reportório grande, um bom disco jokey tem que saber como é que a música 

interage com as pessoas, porque por isso é que eles são pagos a peso de ouro, porque 

depende da equalização que eles fazem, depende do tipo de música que escolhem, 

eles conseguem levar as pessoas a determinado tipo de atitudes, e portanto isso é 

importante, e é importante que eles saibam para além saberem mexer na maquineta, 

que isso é o mais fácil, mas a parte  

Tenham essa cultura musical… 

Tenham essa cultura musical do reportório variado, não é, e depois que saibam essa 

parte da forma como a música interage com as pessoas. 

E há mercado para isso tudo, dentro destas áreas que vocês estipularam? Por um 

lado…. 
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Haverá mais para umas áreas do que para outras, mas… 

Estes estudantes não vão ser professores, a não ser que façam o 2º ciclo não é? 

A não ser que façam…, mas por isso mesmo. Por exemplo, eu acho muito estranho que 

haja um curso de educação básico ao fim do qual, ou que seja por exemplo uma 

licenciatura ao fim da qual não dá para fazer nada, e então nós pusemos hipótese de 

um aluno querer fazer os 3 anos de licenciatura e sair com alguma habilitação 

profissional. E por isso é que nós insistimos em construir a formação pensando nestes 

perfis profissionais. 

E na construção desse perfil…, tiveram colaboração de outras entidades instituições 

externas ou foi só um trabalho mais interno? 

Foi um trabalho mais interno. Foi um trabalho mais interno com consultas com…. Nós 

temos aqui uma grande experiência, o facto de termos aqui vários cursos abre-nos, por 

exemplo, o curso de comunicação que trabalham com tecnologias áudio, o curso de 

comunicação e design multimédia que trabalham com tecnologias áudio, os nossos 

professores além de darem aulas no curso de música têm contacto directo com esses 

cursos onde também dão aulas, o curso de animação sócio educativa tem valências na 

área da educação não formal, não é? tudo isto permite que aqui na escola haja 

valências acrescidas, não é, que normalmente… 

Curso e professores com mais ligação à sociedade digamos assim, à comunidade, 

havendo aqui uma relação maior com o mercado de trabalho desse tipo não é? 

Exactamente. Ou seja, há estudos que são feitos e que vão sendo feitos pelo nosso 

gabinete da qualidade também, saem relatórios periódicos e que nós vamos também 

conhecendo o mercado de trabalho.  

Então e como é que essa nova formação se diferencia das outras que já existem, 

dado temos as escolas superiores de música, a universidade de Aveiro e agora Minho 

também e Évora, Castelo Branco, sob o ponto de vista do ensino superior… Então 

qual é a diferença deste tipo de formação…? 

Entre o nosso curso e esse curso…? Pronto. Repara que nos não tivemos muito tempo 

para reestruturar os cursos, não é? como tu sabes saiu a legislação e agora 

despachem-se. Eu neste momento ainda não estou na posse de todas as informações 

em relação aos outros cursos que foram criados. Conheço alguns perfis profissionais 

que estão a ser formados através dos novos currículos que apareceram, mas em 

relação ao nosso curso há uma coisa…, nós por exemplo, não queremos formar 

instrumentistas, não estamos a formar instrumentistas, mas estamos a formar pessoas 

que possam trabalhar com música com outras pessoas que também não saibam 

música.  
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Aqui uma incidência muito de música na comunidade, aquilo que se pode designar… 

É um bocado isso. Portanto, as duas vertentes que nós temos, uma é mais na área das 

tecnologias e portanto aí não há nada que fazer, não é um curso de especialidade na 

tecnologia, para isso há a ESMAE que tem um curso de expressão e tecnologias da 

música…. Isso a mim também me dá outra perspectiva que o meu filho mais velho 

tirou o curso lá e portanto eu ia conhecendo também aquilo que se passava e os perfis 

profissionais de lá e não é bem isso, são pessoas que saibam aproveitar as tecnologias 

que neste momento existem para se trabalhar em música e que saibam fazer umas 

harmonizações e umas coisas que possam ser utilizadas em festas, em comunidades 

em…, não é? Como grupos para fazer um pouco de animação, mas animação com 

qualidade porque não é chegar ali e pegar numa violita e fazer uma coisa qualquer não 

é? Portanto pessoas que saibam fazem animação musical com qualidade e por outro 

lado pessoas que saibam interagir com outros seres humanos através da música e com 

a música  

Em várias áreas desde a infância… 

Em várias áreas…, desde a infância à 3ª idade. Aquele projecto que temos com a ARSIL, 

por exemplo quem está lá a trabalhar, são ex alunos nossos, portanto temos tentado 

através destes projectos que temos com a comunidade, com as várias instituições 

temos tentado alargar os horizontes dos nossos alunos mesmo enquanto professores 

porque nós vimos que os lugares de professor, no ensino público, está muito cheio, e é 

uma coisa que desde que eles entravam aqui no 1º ano nós dizíamos: olhe cuidado, 

vocês estão aqui num curso de formação de professores mas há saturação no mercado 

e portanto vocês têm que sair daqui capacitados para trabalhar na área da música mas 

para fazer coisas muito diferentes. 

Também uma concepção de educação mais abrangente do que só pensar no interior 

da sala de aula… 

Exactamente. Aquilo que se pretende com o novo curso é que haja pelo menos alguns 

que escolham uma vertente menos técnica, mas mesmo aqueles que escolham a parte 

tecnológica que sejam capazes de trabalhar na música numa educação não formal, 

portanto sem ser no ensino das notas… 

Que tem a ver com a formação dos amadores que é algo que faz muita falta ou não 

em Portugal? 

Ah, eu acho que sim, eu acho que sim.  

Porquê? Perdeu-se essa … apesar dos coros que existem, das bandas mas perdeu-se 

muito … 
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Perdeu-se muito. Em Coimbra havia imensos coros e agora também já há muito menos 

porque as pessoas estão a desinteressar-se. Neste momento há um desincentivo em 

relação…, Coimbra chegou a ter 30 e tal coros  

Mas esse desincentivo está relacionado com quê? Por causa da vida moderna 

digamos ou porque… 

Sim! O que é isso agora de sair de casa para ir a um ensaio, tem que se gostar muito 

não é? E depois como havia muitos coros neste momento estão todos reduzidos como 

não se juntam…  

Mas há aqui uma tentativa, se bem entendo, há aqui uma preocupação pelo menos 

de reactivar um pouco a música na comunidade, que enfim aí é uma das linhas de 

trabalho… 

E pode ser uma vertente de formação públicos. Nós queixamo-nos que não há 

públicos. E isto, se nós habituarmos os nossos alunos a difundir a música com as 

pessoas com quem convivem, a fazer se necessário a nível musical, nós ao mesmo 

tempo estamos a formar públicos porque estamos a contactar com pessoas amadores 

que até gostam de música e que até descobrem um dia que são capazes de tocar 3 

acordes num cavaquinho e que já dá para acompanhar um…, fazer um grupinho ali… 

Portanto isso é, digamos, uma quase educação artística para todos, nessa 

perspectiva? Mais uma formação… 

É, essa foi a nossa perspectiva. 

Mais que uma formação mais especializada é isso? 

É, é por isso que nós não estamos neste momento a concorrer com nenhumas das 

universidades que estão a formar grandes músicos e grandes instrumentistas, não 

concorremos com ninguém desse tipo. Concorremos com cursos que possam estar a 

fazer este de trabalho. É preparar pessoas para trabalhar na comunidade com música. 

E é por essas razões também que vocês em 2006, vocês o curso, em 2006 início de 

2007 desenvolveram projectos no âmbito das AECs, actividades de enriquecimento 

curricular. Isto é, nessa questão da formação dos públicos, da comunidade ou havia 

outras razões? Porque foi a única escola que eu conheço que directamente se 

envolveu com este tipo de formação 

Eu penso que aí, foi uma acção política, penso eu. 

Porque? 

Havia relações políticas entre a direcção da escola e a direcção da Câmara e a escola, 

quando apareceu esse projecto, a escola chegou-se à frente através do conselho 
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directivo que estava em funções, chegou-se à frente e ofereceu à câmara essa 

colaboração. Vocês se quiserem nós temos aqui…, temos várias valências nas áreas das 

expressões, tanto que nós estamos a coordenar a expressão plástica, inserimos a 

expressão dramática também nas AECs e estamos com a música. Portanto, a escola 

aproximou-se da câmara e disse nós temos estas valências, se quiserem a nossa 

colaboração… e foi assim. Por outro lado, temos aqui um curso de educação não 

formal que é a animação sócio educativa, juntaram-se as valências e eu penso que 

fizemos um projecto engraçado. Tanto que a câmara este ano quis continuar 

connosco, portanto pediu-nos ajuda… 

Que tipo de trabalho é que era realizado? Eu pergunto isto também porque há muita 

crítica que em relação às AECS que não são, pelo facto no que diz respeito à música 

haver um conjunto de profissionais que lá trabalham e que não tinham qualificações 

nem habilitações mas também pelo facto de a música já estar inserida no currículo, 

digamos assim, nos desenhos curriculares e isto ser uma coisa à parte. 

Eu tenho algumas reservas em relação às AECs. Eu o ano passado, eu não estava ainda 

no directivo mas era coordenadora da área de música e fui chamada pelo directivo e 

disse: “bom nós vamos fazer um protocolo com a câmara e tu vais coordenar a parte 

da música”. As reservas que eu tenho em relação às AECs são as seguintes: 1º eu não 

sei, não tenho a certeza disso não é, nem sei se provavelmente a intenção não era essa 

mas eu temo que a introdução das AECs seja o primeiro passo para o retirar da parte 

curricular tudo o que é expressões. 

Portanto, para se centrar no ler, escrever e contar? 

Exactamente. E portanto tudo o resto fica a ser paisagem nas AECs. Eu espero que isso 

não aconteça. Aliás, eu espero que aconteça exactamente o contrário.  

Isto é, com o trabalho que se desenvolve nas AECs se possa demonstrar a pertinência 

da área artística, é isso? 

Ora bem. Eu espero que seja isso. Não sei se é essa a intenção, ainda não percebi qual 

é a intenção, não percebi se a intenção é guardar os meninos com alguma qualidade 

artística. Ocupar os meninos mais tempo para os pais poderem estar a trabalhar, não 

é… 

E que é a preocupação do desenvolvimento do projecto ou essa grande preocupação 

foi… 

A nossa grande preocupação foi desenvolver o projecto com qualidade. Mas tive 

dificuldade, porque? Para já porque é em todas as escolas à mesma hora. Ou seja, não 

há professores suficientes que cheguem, não há professores de música licenciados 
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com competências musicais para o ensino da música e nenhum deles tem horário 

completo. Portanto eu acho que isto é um engodo, desculpa. 

Outro tipo de contradições não é? 

Mas são várias contradições quer dizer, esta tudo empregado, há falta de professores, 

é preciso formar mais professores…, não é nada, é preciso refazer esta política. Então 

voltemos ao antigo, voltemos aquele artigo, aquele decreto que já existe que nunca foi 

aplicado, não é, mas voltemos então ao professor que vai coadjuvar o professor de 1º 

ciclo nesta área. Nas escolas onde eu tenho os alunos a estagiar no 1º ciclo, no curso 

ainda de Pemeba, não é, essas escolas abriram espaço para os alunos entrarem e 

fazerem actividades musicais dentro do currículo. Então isso é possível. Porque essa 

experiência está feita com os estágios. Nós, ao contrário daquilo que é costume nos 

outros ciclos, que é nós andarmos: “olhem vocês podem… recebam dois alunos”… no 

primeiro ciclo eu tinha aqui no início do ano sempre imensas escolas a pedirem 

estágios de educação musical.  

Aí também o papel do Estado então, também fica assim…, pareces-me bastante 

crítica em relação ao papel do Estado nesta área? 

Eu sou, sou muito crítica. 

E porquê? 

Porque acho que aquilo que deveria ser implementado não era uma gestão do 

currículo da forma como ela está a ser feita que é, de manha tens ler, escrever e contar 

e à tarde tens as AECs, não é, mas era distribuir isso ao longo da semana. Isso permitia 

que o professor de música conhecesse as crianças daquela escola porque sozinho 

podia dar apoio a várias escolas do mesmo agrupamento, por exemplo, isso iria 

diminuir o numero de professores e os professores sentiam que pertenciam aquele 

agrupamento e que eram iguais aos outros professores, porquê? O que é que acontece 

agora também? É que muitas das vezes os professores das AECS são mal tratados nas 

escolas de 1º ciclo, ou melhor, são tratados como professores de 2ª e isso não pode 

ser assim. Se por um lado estamos a exigir que eles tenham licenciatura e que tenham 

preparação para dar e que tenham mais não sei o quê, não é, para fazerem essas 

coisas todas então tratem-nos como colegas. 

E também és crítica em relação ao papel do Estado no que diz respeito à música na 

educação nos outros planos ou és menos crítica? Isto é, como é que tu vês o papel do 

Estado no desenvolvimento das actividades ligadas à música e educação? O Estado 

tem-se portado bem, digamos assim? 

Não, eu acho que não. Mas eu sou crítica em relação ás políticas de educação neste 

momento porque…, neste momento e nos outros momentos, quer dizer, isto não tem 



220 
 

melhorado muito. Temos criado outras situações que eu não sei se é melhor se é pior 

não é? Eu acho que o ideal era…, eu nunca fui apologista de que as crianças para 

saberem mais matemática têm que ter mais horas de matemática ou para saberem 

mais português têm que ter mais horas de português. Não, é preciso desenvolver 

determinado tipo de competências na criança que pode inclusivamente depois ter 

efeitos benéficos na matemática e no português e noutra coisa qualquer. Mas 

competências que não são desenvolvidas só com matemática ou com português ou 

como que quer que seja. E se bem reparaste, enquanto que por exemplo nos outros 

cursos todos das outras áreas tu tens muito mais flexibilidade, muito mais 

maleabilidade na construção dos currículos, quando se trata de cursos de formação de 

professores tu tens ali tudo formatado, tem de ter x créditos disto, x créditos daquilo, 

uma percentagem tal não sei de quê, da área tal e depois nas escolas estás a fazer a 

mesma coisa. Tanto que as últimas indicações que os professores de 1º ciclo têm, é 

que têm que escrever dei x horas de português, x horas de matemática porque se não 

derem aquelas horas os meninos não aprenderam.  

É um controle hierárquico centralizado muito grande e pouca autonomia no 

desenvolvimento do trabalho, é isso que estas a querer dizer? 

Exactamente. Agora aquilo que eu acho é que, se as crianças…, porque é que a 

educação artística tem que estar separada do ler, escrever e contar? Eu não entendo 

isso assim. É porque as crianças… 

Na tua opinião não deve de estar? 

Não, na minha opinião não deve de estar. É por isso que eu preferia o antigo, em que 

estava tudo no currículo mas então que se aplicasse o outro decreto que permite ter 

professores coadjutores nas áreas em que os professores de 1º ciclo não se sentem tão 

capacitados. 

Portanto aí então, isso quer dizer…, qual seria o papel do Estado no meio disso tudo? 

Isso é política. 

Pois, pois é política, como o resto é politica… 

Sim, como o resto é política mas eu acho… 

Como é que tu perspectivas o papel do estado se em relação a essa formatação 

aparentemente excessiva no que diz respeito à formação dos professores 

comparativamente com outras áreas, se há uma formatação também… 

Enquanto nós continuarmos a ter estes limites tão cerrados, tanta falta de autonomia, 

nós não…, isto não há alteração possível. 
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E em relação à música? Porque é sempre essa componente tem estado sempre 

presente na nossa conversa. 

Em relação à música, era o que eu…, eu acho que a música deveria estar…, porque é 

que os meninos têm educação física desde o 1º ciclo até ao 12º ano? Porque é que os 

meninos têm educação plástica e EVT pelo menos durante todo o ensino básico? 

Porque é que os meninos não têm música? 

Isso pergunto eu? 

E porque é que os meninos não têm expressão dramática?  

Porque é que tu achas que isso acontece? 

À mas isso é política. 

Pois é mas porque é que tu pensas que isso acontece? 

Então porque acho que os governos, os sucessivos governos, nunca estiveram 

sensibilizados para isto.  

Mas aqui também há uma responsabilidade nossa, das pessoas do meio, ou não?  

António houve várias reuniões, eu estive presente em várias reuniões com técnicos 

ligados à música, às áreas artísticas inclusivamente, não é? Há conferências de 

educação artística. Isto tem alterado alguma coisa no pensamento dos nossos 

governantes? Não tem.  

Porquê?  

Não sei, não sei, eu acho que é abrir a cabeça e meter lá dentro os novos conceitos 

com as novas ideias que eu… 

Olha, e para terminar, se te pedir um pouco para balizar grandes momentos, ou 

grandes etapas no ensino da música, neste tempo em que tens estado como 

coordenadora do curso, consegues balizar grandes momentos ou pontos mais 

relevantes e outros pontos menos relevantes em relação ao ensino da música? Quer 

no que diz respeito à formação dos professores que é este o caso, ou que foi o caso, 

quer no que diz respeito às outras áreas… 

Olha, em relação à formação de professores houve um grande momento que foi 

permitirem-nos fazer cursos…, permitirem-nos largar as variantes. Isso para mim foi 

um grande momento. Nós sentíamos que não estávamos a formar nem uma coisa nem 

outra. Isso para mim foi um grande momento. Por outro lado no percurso, para mim 

foi um grande momento mas negativo o obrigarem-nos neste momento a fazer uma 

licenciatura que não nos permite criar professores desde raiz. Ou seja, embora nós 



222 
 

estejamos esperançados de que os professores agora em 5 anos possam fazer, mas 

repara, o mestrado não é um mestrado interessante. É um mestrado que só tem 

psicologias, ciências da educação, didácticas…. Acho que a aprendizagem de se ser 

professor feita em 4 anos tinha outra consistência que agora durante 3 anos estás a 

aprender imensas coisas em relação à música e depois tens 2 anos praticamente só 

com ciências da educação, ciências sociais e psicologias e essas coisas, não é? Isso era 

espalhado ao longo do curso e havia mais motivação. Os saberes iam sendo integrados 

e como eles estavam a fazer aqueles estágios ao mesmo tempo iam sentindo 

necessidade de aprendizagem naquelas áreas. Isso para mim foi um grande momento 

mas pela negativa. Isto em relação à formação de professores, agora em relação à 

escola foi um grande momento que me esperançou a inclusão da música no 3º ciclo. 

Mas depois foi um grande momento pela negativa o ver como as coisas funcionavam, 

e para mim é problemático o grande problema da…, neste momento do ensino da 

música é o ensino da música não ser tratado como o ensino da educação cívica ou o 

ensino da expressão plástica. Acho que pelo menos até ao 9º ano as crianças deveriam 

ter acesso ao ensino musical, ensino generalizado. E também acho que se devia 

incentivar o ensino articulado, porquê? Porque não funciona bem, não funciona bem. 

Se tu fores ver as escolas em que está a funcionar o ensino articulado, aquilo que tu 

vês são sempre as…, tens as disciplinas nucleares e depois para o fim da tarde aparece 

a música e a formação musical e o piano é sempre…, acaba sempre por funcionar 

como extra curricular. Não é realmente um ensino integrado. E mais, no ensino 

integrado devia haver cargas horárias diferenciadas. Não é igual estudar 2 horas de 

matemática ou estudar 2 horas de instrumento. Não é. É diferente e isso tem que ser 

contemplado e tem que ser contemplado no currículo não só as 2 horas de 

matemática, do estudo de matemática, mas também 2 ou 3 horas de estudo de 

instrumento, por exemplo, não é? Onde…, agora acho que o continuar a exigir-se dos 

nossos jovens querem aprender música, o fazerem 2 cursos paralelos continua a ser 

uma violência. Isso não acontece em mais nenhuma área neste país que eu conheça 

pelo menos. 

E há mais outros pontos relevantes ou menos relevantes que tu consigas identificar 

ao longo deste tempo aqui de trabalho? 

Não vejo… Agora neste momento não me estou assim a lembrar de mais nada. 

Apesar desse teu cepticismo há uma ideia positiva em relação aos possíveis 

desenvolvimentos deste novo curso e da música no contexto da educação e da 

comunidade? 

Há, eu continuarei a agir com este curso como tenho tentado agir com o outro 

anterior. Procurar colaborações que abram os horizontes aos alunos e que lhes 

permitam no final do seu curso encontrar trabalho, eu sei que emprego é difícil, mas 

pelo menos que encontrem trabalho e que saibam aquilo que estão a fazer. 
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E a sociedade a dita sociedade civil está mais desperta para as questões artísticas 

actualmente, ou é contraditório também? 

Isto é um bocadinho…, não, depende. Eu penso que está ligeiramente melhor do que 

há uns anos atrás. Mas penso que há muito trabalho para fazer ainda e eu espero que 

os nossos alunos saídos daqui tenham alguma contribuição nessa…  

Esse papel dos desafios deste curso e do ensino superior é isso? 

É, eu penso que sim. 

Portanto estás optimista em relação ao futuro? 

Eu sou uma pessoa optimista.  

Obrigado. 

De nada. 
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Elisa Lessa 

No ano 2007/2008 começou a licenciatura em música na universidade do Minho. 

Quais foram as razões que levaram à criação deste curso na universidade? 

A decisão de criar uma licenciatura em música na Universidade do Minho já tinha sido 

assumida pelo senado em 1996, simultaneamente à do curso de arquitectura 

actualmente em funcionamento. Nessa altura, pretendia-se corresponder a um desejo, 

a um anseio, manifestado desde os tempos da fundação da universidade, portanto, 

desde o início que houve uma vontade expressa de Universidade do Minho ter uma 

licenciatura em música. E o historial começou em 1992, com o início de uma formação 

especializada, chamam-se então os Cursos Superiores Especializados e foi uma 

primeira experiência adquirida pelos professores. Nessa altura, cerca de uma centena 

de professores, portanto, ficaram com os tais CESEs, os Cursos Superiores 

Especializados, no domínio da educação musical. Este curso permitiu a formação 

musical de professores do ensino básico mas também a professores do ensino 

especializado de música, portanto, permitiu a possibilidade de adquirirem uma 

formação equivalente a uma licenciatura. Depois, em 2003, a Universidade iniciou os 

cursos especializados de educação musical a nível da pós-graduação, através de um 

mestrado em estudos da criança, especialização em educação musical. Enquanto que 

os restantes mestrados, assim designados em estudos da criança, nas outras 

especialidades eram dirigidos a educadores de infância, a professores do ensino 

básico, adquiriu uma nova especificidade. Para entrar num mestrado em estudos da 

criança, área da especialização em educação musical, e entenda-se aqui a educação 

musical, num sentido genérico de music education, e não da disciplina, para se entrar 

neste mestrado, dizia eu, o candidato tem que ter toda uma licenciatura em música. E 

também aí adquirimos uma experiência, ainda que é um mestrado único nos país, 

porque o objecto de estudo é, de facto, a música para a infância no contexto da 

história da música ocidental europeia e, em particular, da música portuguesa para a 

infância, também com uma forte componente em património cultural português, e 

com uma área relacionada mais com o ensino: projectos, estudos de desenvolvimento, 

processos de ensino/aprendizagem. Este mestrado está ainda em funcionamento 

actualmente, mas este ano será o último ano. Paralelamente às actividades de ensino 

desenvolvidas, foi ganhando corpo um centro de documentação de música 

portuguesa. Nós temos o legado de um compositor português que, ofereceu o filho, o 

espólio à Universidade do Minho, compositor Eurico Tomás de Lima. Os docentes da 

Universidade do Minho foram, ao longo destes anos, continuando a fazer a sua 

investigação e formação na área da música e não, em particular, só da educação 

musical e da criança e, portanto, entendeu a Universidade do Minho que tinha um 

corpo docente e que tinha o trabalho desenvolvido na universidade que permitia a 

criação, agora, da licenciatura. Ao longo destes anos também, portanto desde 1996 ou 

mesmo antes, foi sempre desenvolvida uma enorme actividade no campo da cultura 
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musical: a actividade musical na universidade, a organização de colóquios, de 

concertos, de master classes, de seminários … 

No âmbito do mestrado eu acho que as pessoas ligadas à música… 

E mesmo com iniciativas que não tinham a ver directamente com o CESE ou com o 

mestrado. Digamos que a população universitária também se deu conta que havia aqui 

um conjunto de docentes que levavam a cabo uma série de iniciativas no âmbito 

cultural e da música, de carácter a nível de investigação e a nível de formação cultural 

que permitiam a realização de um curso que também não caísse do nada. Portanto, 

houve de facto aqui, ao longo de muitos anos, digamos um lançar de sementes que 

agora, finalmente, brotou. 

 

 

Porque é que demorou tanto tempo?  

Demorou muito tempo…Eu lembro-me das várias equipas reitorais sempre me 

dizerem, lembro-me até, enfim, de um dos últimos vice-reitores, o professor Aguiar e 

Silva, um homem de cultura, dizer “minha senhora, mais ninguém do que eu deseja 

uma licenciatura em música nesta universidade” mas, sempre contrapondo as 

dificuldades financeiras. Também a própria situação da escola onde eu estava, que 

teve um percurso até se tornar uma escola da universidade, que não é comum, em que 

o objecto de estudos é a criança, talvez isso também tenha contribuído para algum… 

A decisão cabia mais à universidade do que propriamente ao ministério… 

Exactamente. Foi sempre um adiar de uma decisão politica dentro da universidade. 

Esse tipo de argumentos do corpo docente… 

Exacto. Sobretudo dificuldades financeiras, de inserção do curso numa escola... 

Pergunto isto, porque desde os anos 80 que a música na universidade sempre esteve 

muito mais ligada às questões da investigação, e até antes desde os anos 70, do que 

propriamente à componente mais prática. Esta também seria uma das razões… 

Não, porque aqui falava-se sempre, até curiosamente, numa licenciatura em ciências 

musicais. Não se falava em música. Era sempre a ideia de começar um curso na área 

das ciências sociais e humanas, portanto, da musicologia e não das artes do 

espectáculo e portanto … 

Mas isso mudou! Porque é que o curso… 
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Mudou. Porque houve várias propostas em cima da mesa que, na altura, por todas as 

razões que disse não foram aceites e, penso que com esta equipe reitoral, apesar da 

situação financeira até ser bem mais grave, o que prova que a vontade política ou a 

vontade comanda, e o sonho comanda a vida … 

São cursos caros no contexto da universidade? 

Naturalmente, são cursos muito caros. O ratio para o ensino artístico também é 

menor, o número de professor/aluno é menor mas eu penso que há aqui também um 

factor importante que, não sei se é real, mas tem sido pelo menos anunciado. É que 

havia da parte do ministério uma intenção de desenvolver o ensino artístico em 

Portugal na universidade, não só nos outros ciclos mas também no ensino superior. E, 

portanto, a Universidade do Minho, também atenta a esse factor pensou que seria a 

oportunidade também de avançar, sentindo que havia da parte do ministério, 

claramente, uma indicação que os cursos nas áreas das ciências da saúde e nas áreas 

artísticas teriam um bom acolhimento. E de facto, a nossa proposta foi aceite pelo 

ministério. Neste momento, a licenciatura é um curso pós-laboral e é pós laboral por 

várias razões. Eu penso que veio beneficiar e que é um bom sistema para o ensino 

artístico universitário, de facto, ser pós-laboral. Mas o de facto também é que foram 

razões de ordem económica e financeiras. 

E quais são os objectivos de formação deste curso? Como é que este curso se 

caracteriza? 

Ora bem, a licenciatura nasce, portanto, como eu já disse, da premência de uma área 

de estudos artísticos na universidade do Minho. Portanto, havia uma lacuna 

importante no vasto leque de formação e investigação da universidade. Uma 

universidade como a nossa em franco desenvolvimento que cobre uma série de áreas, 

algumas com papel de destaque no ensino superior, sentia que havia lacuna na área 

artística. Depois, de facto, a assumpção da universidade como pólo de 

desenvolvimento cultural e artístico no contexto racional, em primeiro lugar e 

nacional. Braga é a cidade mais jovem e a universidade está, de facto, muito aberta 

para o meio onde está inserida e portanto, sentiu também que tinha um papel a 

desenvolver nessa área de promotora de desenvolvimento cultural e artístico e são os 

cursos e as investigações que trazem esse desenvolvimento. Depois, a necessidade de 

afirmação de um novo patamar na estratégia de desenvolvimento da universidade. De 

facto havia já uma multiplicidade de áreas, de conhecimentos incorporados mas 

faltava ainda esta componente e, não esquecendo que Braga foi no passado uma 

cidade com uma forte tradição musical e, portanto, fazia todo o sentido também que o 

curso, digamos, reflectisse a importância desse património musical: as tradições de 

natureza oral, de tradição erudita, sacra e profana, sabemos que sacra mas com uma 

enorme força, mas não só, como as obras musicais, os instrumentos, a iconografia, o 

enorme património organológico que temos na região e portanto, confere a Braga e à 
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sua área de influência um lugar destacado na história da música em Portugal, inclusive 

com repercussões para a vizinha Espanha. Portanto, não faz sentido, não faria sentido, 

não ter uma licenciatura de música sedeada aqui, no norte de Portugal. 

Isso é o lastro do curso. Mas quais são os objectivos, a forma em concreto deste tipo 

de formação? E como é que se diferencia de outros cursos existentes? 

Muito bem. Em primeiro lugar proporcionar uma formação artística especializada que 

atenda aos desafios da contemporaneidade. 

E isso significa? 

Queremos estar atentos à formação dos músicos da geração futura e queremos ter um 

papel na formação dos músicos na geração futura.  

Isto em sentido lato, mas ligado a alguma área específica, a uma tipologia musical 

específica ou em vários tipos de música? 

A licenciatura em música tem várias áreas vocacionais. Uma delas com uma forte 

componente em ciências musicais e musicologia, dado haver matéria de estudo local 

que continua por estudar. Mas, um local que tem influência na Europa não é um local 

regional que está confinado aqui à região mas que se expandiu por toda a Europa. 

Depois a outra área vocacional na área da interpretação, sem dúvida. Aí começamos 

por uma área que terá a ver, talvez, com a minha formação, com a minha vida 

dedicada à pedagogia, porque, tendo eu uma formação em musicologia tenho também 

uma vida dedicada ao ensino da música e uma das áreas prementes em Portugal são 

os estudos da direcção coral, formação vocal e direcção coral. Entendemos que é 

necessário formar bons directores corais para trabalhar com amadores, com crianças, 

com os alunos dos conservatórios, com coros profissionais e, portanto, demos 

prioridade, na área da interpretação, a um ramo de direcção coral. E depois, na área 

dos instrumentos. Queríamos começar, dado os recursos humanos, tínhamos um 

professor doutorado em performance, com piano. Naturalmente que começamos por 

aí mas vamos já, no próximo ano, alagar a outros instrumentos porque não faz sentido 

haver aqui alunos isolados que não possam ver todo o leque, o repertório, de música 

de câmara e, enfim, sinfónico etc, que lhes permita ter uma formação ampla.  

Que outro tipo de objectivos é que tem esta formação, este curso? 

Promover um desenvolvimento artístico aliado ao pensamento crítico. Que permita 

um acesso ao nível de formação do segundo ciclo. Queremos um músico na área da 

interpretação que seja um músico proficiente no domínio da interpretação mas que 

conheça as obras que interprete, que tenha um pensamento crítico relativamente ao 

que faz. Avançar um pouco naquela formação do músico instrumentista que, de facto, 

trabalha muitas horas no seu instrumento mas que, enfim, não reflecte, não estuda, 
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não conhece tudo o que é que se passa, no fundo, relativamente à área da música. 

Não queremos um músico isolado, um instrumentista isolado que conhece o seu 

instrumento, que estuda o seu instrumento, mas que está a isolado, de facto, a areia 

que escolheu para a sua vida. Atenção que há duas linhas de pensamento 

completamente diferentes: uma é que aqui no curso nós não queremos uma pincelada 

de tudo. Não queremos que saia daqui um músico que tem um bocadinho … que saiba 

um bocadinho de tudo, não. Nós queremos um músico que se escolheu a área da 

performance é esse o tronco principal. E um conjunto de disciplinas que lhe vai dar 

essa contemporaneidade, essa formação global como músico. Enquanto que na área 

das ciências musicais queremos um aprofundamento, então, da vertente da 

musicologia histórica. Há que distinguir as duas coisas. Não podemos querer que possa 

sair daqui um músico que tem … que sabe de tudo. Hoje em dia a especialização é cada 

vez maior. Há quem chegue a questionar o futuro do jovem intérprete tradicional, isto 

é, que o concerto tradicional que vai acabar. Que no futuro nós não vamos mais a uma 

sala para ouvir um recital de piano … 

E essa não é a tua opinião? 

E essa não é a minha opinião. Vai haver um conjunto de manifestações, de 

espectáculos, de vivência cultural, musical multifacetada mas vai continuar a haver um 

músico que vai continuar a interpretar o seu piano acústico Bach, Beethoven. 

Portanto, estamos a incidir muito dentro da dita música dita ocidental, é isso? 

Estou a incidir sobre isso e, depois, ao mesmo tempo dar uma formação que tenha 

essa tal contemporaneidade. Que esteja aberto a novas experiências. Mas o 

curriculum que apresentamos até é um pouco tradicional. Eu acredito e admito que 

façam críticas e que digam “bom, não há nada no curriculum da licenciatura em 

música”. Mas a originalidade e a criatividade está na forma como articulamos cá 

dentro os saberes e as disciplinas. E sobretudo dar tempo, o crivo de tempo. A 

formação de um músico exige tempo, prática, treino. Se um músico não tem esse 

tempo…por isso achamos que o facto de ser pós-laboral, não para que o aluno, nosso 

estudante, esteja a trabalhar o dia inteiro mas que tenha tempo para estudar o seu 

instrumento. Isto na área da interpretação, naturalmente. Que tenha tempo para 

estudar o seu instrumento e que depois tenha um conjunto de cadeiras que 

contribuem para o seu enriquecimento como intérprete. O que…mas nunca inverter os 

papéis.   

E que outro tipo de objectivos? 

Naturalmente que, também, objectivos mais de carácter gerais: favorecer a 

mobilidade, o intercâmbio no quadro da formação europeia, enfim, estarmos atentos 

a todas essas características nos nossos cursos. 
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Há um texto que aparece a caracterizar o curso em que se refere que o curso 

pretende “contribuir para o enriquecimento da vida musical”. Por outro lado, li 

numa outra intervenção num jornal, acerca de um concerto onde entraram os vossos 

estudantes, a dizer que ao fim de pouco tempo já se tinham integrado e já faziam 

concertos. Portanto, essa é uma componente importante neste curso? 

Sem dúvida. Aliás até é um dos motivos pelos quais não tivemos um curso de música 

antes. Eu poderia ter avançado já com uma proposta mas eu nunca quis ter uma 

licenciatura em música sem um contexto cultural, de prática musical forte e de 

intervenção na cidade muito forte, porque eu entendo que não pode haver formação 

numa área artística sem contexto. Portanto, é nosso objectivo aqui que os alunos, 

desde o início, se desenvolvam e participem na vida musical da cidade e contribuam 

para o enriquecimento da vida musical. 

Já havia também no âmbito do mestrado em educação musical. Já havia também 

alguma dessa componente, não? 

Menos. Embora há uma cadeira no mestrado de Projectos de Desenvolvimento 

Artístico em que os nossos mestrandos se apresentam publicamente com… 

 

 

 

Quer dizer que sob o ponto de vista do ensino da música e da aprendizagem musical 

é fundamental uma vida cultural, quer sob o ponto de vista do que já existe quer da 

capacidade que as instituições têm em promover essa vida cultural, é isso? 

Claro e, nesse aspecto, o facto de eu estar aqui há tantos anos na universidade e não 

ser programadora cultural nem organizadora de concertos, mas o facto é que o tenho 

feito. A universidade tem regularmente concertos e na formação dos nossos alunos 

essa é uma componente fundamental: assistir a concertos e fazer trabalhos sobre os 

concertos faz parte quase como uma indicação bibliográfica numa qualquer cadeira 

teórica. Numa disciplina de um curso qualquer o professor dá a bibliografia e têm que 

ler X livros obrigatoriamente. Para nós, têm que assistir, ouvir, assistir a concertos 

obrigatoriamente  

Então quer dizer que há aqui… 

Há uma dinâmica entre a educação e a cultura. Entre o ensino em sala de aula e a 

cultura como uma vivência, quer na instituição, quer na cidade e na região. E o facto 

de termos…a universidade do Minho é neste momento a única universidade que tem 

uma orquestra que não é feita por estudantes, há-de ter no futuro, e ficará com duas 
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certamente, mas tem uma orquestra com jovens formados, todos do norte, formados 

pelas diferentes escolas daqui e do estrangeiro e que neste momento estão a regressar 

ao país. Portanto, é uma orquestra de grande nível porque tem os melhores jovens de 

uma geração que saíram das escolas profissionais, que foram para as escolas 

superiores de música ou que foram para Inglaterra, para os Estados Unidos, para a 

Alemanha. Temos jovens com formação a nível de pós-graduação nessa área.  

E em que moldes é que este curso se diferencia dos que já existem no sistema 

educativo português? Há algumas diferenças que têm, por outro lado que tipo de 

influências portuguesas ou não portuguesas tiveste ao pensar e engendrar este 

curso? 

É difícil responder a esta questão. Até porque a universidade do Minho é, de facto, 

conhecida por ter, enfim, cursos diferentes, originais, inovadores e eu fiz uma aposta 

muito arriscada. Devo dizer que eu não pretendi fazer um curso inovador. O meu 

objectivo foi fazer um curso de qualidade. Penso que já passámos a fase de criação de 

cursos novos e diferentes. Aliás, há linhas orientadoras nesse sentido, da parte do 

ministério. É impossível… digamos, há quem condene cursos que são exactamente na 

mesma área e que têm N designações diferentes só com disciplinas, nomes diferentes. 

Não vão encontrar neste curso. Este curso é perfeitamente clássico. É clássico na sua 

estrutura curricular e no nome atribuído às unidades curriculares. Na minha 

perspectiva o país continua a precisar de cursos de qualidade que formem músicos, 

músicos com essa linha de contemporaneidade mas bons músicos como existem lá 

fora. Porque é que os nossos jovens…é importante que os jovens vão lá para fora. Eu 

não condeno que façam os seus cursos superiores, que queiram ir estudar para 

Londres, que queiram ir estudar para os Estados Unidos, é óptimo. Agora, que todos 

tenham de ir para Londres e que todos tenham que ir para os Estados Unidos, aí é que 

já me faz um bocado de confusão. Não sei se é uma pretensão da minha parte mas o 

objectivo é que, de facto, haja um ensino altamente artístico, altamente especializado 

e que possam sair daqui músicos, bons músicos. Está muito em voga dizer “nível de 

excelência”, mas acho que também já está um bocado gasta a palavra. 

Quais são as saídas profissionais? Como é que estão pensadas as saídas 

profissionais? É sempre algo contingente mas como é que…. 

As saídas, naturalmente que em primeiro lugar nós queremos prepará-los de forma a 

que eles possam ir para um segundo ciclo. Que saiam daqui preparadas para terem 

uma área maior de especialização porque com o quadro de Bolonha o primeiro ciclo, 

no fundo, é uma formação que qualquer músico tem que ter. E depois, de acordo com 

o seu perfil e com o percurso nesse primeiro ciclo, ele vai ter oportunidade de ir para 

campos completamente diferentes. Neste momento nós temos aqui alunos, um aluno, 

por exemplo em ciências musicais, que diz “eu quero fazer um segundo ciclo na área 

da tecnologia” e sai preparado para o fazer porque leva as bases. Neste momento as 
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saídas são as que se espera para qualquer músico. A única que não pode ser no quadro 

de Bolonha é a do ensino, que terá que ter depois uma formação específica para o 

ensino. E portanto, sai daqui com competências na utilização de métodos científicos na 

abordagem do fenómeno cultural, no conhecimento das tradições musicais, quer da 

expressão erudito ou oral, no contexto das culturas locais e regionais, damos 

importância a isso mas também no contexto das culturas europeias e no âmbito 

global. Agora há saídas específicas para as áreas. Na direcção coral, o curso está de tal 

maneira que, no final de cada ano têm um projecto específico, por exemplo, saber 

trabalhar com coros amadores, há um projecto específico. Como é que se trabalha 

com coro amador? Que é diferente de como é que se faz a preparação vocal e a 

direcção coral e o repertório para um coro infantil como para um coro de música 

antiga, portanto, de tal maneira versátil que possa levar estas ferramentas. O mercado 

de trabalho é esse. A nível das actividades não formais, nas actividades de lazer…  

Portanto, houve um outro campo que estão a tentar explorar que ainda não tem sido 

muito explorado, é isso? 

Sem dúvida. Essa é a grande aposta da direcção coral que me parece que o curso é 

bastante diferente da restante oferta no país. A nível das ciências musicais não me 

parece que tenha … a característica principal é aqui a tal … 

O trabalho mais local… 

O que nós temos, a cultura da música em Braga, a grande tradição da música cultural 

e, certamente, como aluno que vem fazer aqui as ciências musicais vai levar uma forte 

componente nessa área específica. Na área da interpretação, penso que é o perfil 

artístico que reflicta uma identidade estética e artística. Um músico que tenha uma 

identidade, que saia daqui capaz de ser um bom músico depois de feito todo o 

percurso.  

Mas tanto quanto eu pensei em torno desta questão do mercado de trabalho, que é 

mais uma questão interessante sob o ponto de vista das pessoas que fazem as suas 

formações, sob o ponto de vista das comunidades, dentro do mercado de trabalho, 

quer do ponto de vista artístico, quer do ponto de vista da investigação, ainda é 

relativamente pequeno, ou não? No caso da investigação, por exemplo, na avaliação, 

na auto-avaliação e na avaliação externa que foi feita ao curso de ciências musicais a 

grande maioria dos estudantes era professor e, portanto, não se dedicava à 

investigação, por exemplo. Isto é, não temos tido um investimento muito grande na 

área da inventariação e do estudo do nosso património, principalmente património 

musical  

Isso não é porque os licenciados em ciências musicais não o desejem! 
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O que eu te quero perguntar é, uma vez que sob o ponto da vista da intervenção 

artística está pensado e estão desenvolvidos um conjunto de trabalhos aqui em 

Braga, neste campo da investigação musicológica que tem implicações financeiras 

que ultrapassam a instituição universitária, que ultrapassam até o próprio local, 

como é que tu perspectivas este mercado de trabalho? 

Eu penso que a região está à espera destes licenciados. Porque uma vez que nós temos 

património musical, que temos fundos musicais, que temos a grande influência da 

igreja, nós precisamos de jovens formados no campo das ciências musicais para irem 

trabalhar nesses fundos. E portanto, por isso vão ser preparados para fazer esse tipo 

de trabalho. E há todo um vasto campo de trabalho no norte, que está por fazer. Nós 

acreditamos que os nossos licenciados vão ter trabalho nessa área, não vão ter que ser 

licenciados em ciências musicais e ir dar aulas de educação musical para o ensino 

genérico que, infelizmente, sabemos que é o que tem acontecido. 

E na construção deste curso que participação é que outro tipo de entidades tiveram 

na sua concepção, elaboração ou não houve esse trabalho, digamos, mais com a 

comunidade local? 

A proposta da licenciatura foi feita, essencialmente, por dois docentes do curso, por 

mim e pelo Manuel Simões e teve também alguma contribuição na área da 

especialização da interpretação do Luís Pipa. Mas teve, desde sempre, houve sempre 

um diálogo enorme e muito apoio das, enfim, digamos, das forças e isso basta ver os 

pareceres que no senado também apoiaram a criação da licenciatura. Portanto, havia 

uma enorme expectativa à volta da criação desta licenciatura na região e tivemos o 

apoio  

Que tipo de sectores? 

Dentro da universidade, até porque nós temos a colaboração de vários docentes da 

universidade no curso. Fomos buscar a vários departamentos, a professores que vêem 

aqui dar o seu contributo ao curso, por exemplo da física no caso da acústica, das 

tecnologias com informática aplicada à musicologia, no caso de cadeiras de opção por 

exemplo, matemática e música com pessoas especializadas, no caso da direcção coral 

com professores especializadas na área da fonética e das línguas, enfim, um vasto de 

leque de contributo de várias escolas da universidade. Relativamente às outras, das 

instituições aqui à volta, desde sempre, há muitos anos, que nós colaboramos com, 

por exemplo, os museus. O museu de Tibães, o mosteiro de Tibães, tem sido uma 

instituição que, desde sempre, tem colaborado connosco e a universidade com o 

mosteiro, no sentido de organizarmos eventos e de trabalharmos em conjunto, 

portanto, tive o maior apreço. E noutras salas. Devo dizer que a universidade do Minho 

sai para a cidade e, portanto, o museu D. Diogo de Sousa onde também nos 

apresentamos com regularidade, é um museu muito antigo mas que só agora foi 
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inaugurado, as instalações definitivas foram há pouco tempo inauguradas. Portanto, 

essencialmente com as instituições culturais, com organizações, associações no âmbito 

da cultura que trabalham connosco e que, desde sempre, manifestaram todo o apoio, 

inclusive o próprio conselho cultural da universidade… 

E Braga tem começado a ter uma vida cultural mais activa? Eu pergunto isto porque 

numa entrevista recente referias que Braga, às vezes, tinha uma programação 

erudita com muitos concertos e outras vezes muito escassa e, portanto, isso… 

Havia uma enorme expectativa com a inauguração do Teatro Circo. Eu devo dizer que a 

experiência e o que eu tenho constatado é que a programação do Teatro Circo não 

está muito virada para a música erudita, pretende ser muito eclética mas creio que 

espelha muito um gosto pessoal, aliás, o próprio programador já o disse em público: 

do seu próprio gosto pessoal, portanto, estamos aqui um bocado sujeitos no teatro 

público a termos uma oferta cultural que é o espelho do gosto do programador o que, 

para mim, é inaceitável. Aliás, é sempre assim, os santos da casa não fazem milagres. 

Por exemplo, a orquestra da universidade do Minho não foi convidada para tocar no 

Teatro-Circo até agora, portanto, veio a orquestra do Algarve fazer concertos a Braga. 

Isto é o país que temos. É uma realidade estranha mas o que é certo a orquestra da 

universidade também tem tocado na cidade, noutras salas e tem espectáculos 

completamente cheios e concertos cheios de público e tem tido as melhores críticas e, 

portanto, quem fica a perder, no fundo, é a população. Mas deveria estar melhor. 

Dentro da universidade há também um novo esforço, aqui em frente, o museu 

Nogueira da Silva tem procurado ter recitais de música de câmara regularmente mas … 

Há vontade de ter no campo da música erudita uma maior vida cultural. Mas o 

regionalismo é muito positivo em muitos aspectos mas trás consigo também muitas 

questões e depois levantam-se outros interesses locais  

As políticas locais também influenciam ou podem influenciar o trabalho que se 

desenvolve aqui no curso, ou não? 

Não porque eu considero-me um bocado independente. Trabalho na universidade do 

Minho, tenho autonomia para fazer o que bem entendo e ter a sua programação 

cultural e a sua vida cultural. E as pessoas sabem distinguir quando há concertos, de 

facto, de qualidade o público vai e, portanto, começa a perceber que pode...sabe que 

na universidade do Minho há uma programação na área do musical que é de qualidade  

Portanto, aí a universidade tem um papel também muito importante nisso, não é? 

Sem dúvida … 

Eu pergunto isto porque… 
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A universidade, bem, eu não sei se sou a pessoa indicada, se calhar aí tinham que ser 

outras pessoas a dizer, mas a minha opinião é que a universidade tem tido um papel 

fundamental ao longo dos anos.  

Eu pergunto isso porque tu, num artigo de 2000 em “perspectivas da educação 

artística no contexto da escolaridade obrigatória” uma das questões que tu referes, 

mais ligada, de qualquer maneira, às questões da formação de professores mas não 

deixou, para mim, de ser curioso uma afirmação que tu fizeste na altura, nesse artigo 

ao dizeres que “ É no ensino superior que se pode interferir de forma eficaz, coerente 

e do ponto de vista estrutural, em todo o sistema de ensino artístico”. Pensando que 

o ensino artístico engloba, como há bocadinho se falou, não só a questão da 

formação mas também da intervenção cultural. Significa que do teu ponto de vista, 

neste caso a universidade tem um papel importante também no desenvolvimento 

desse tipo de …  

Fundamental. Eu não acho nada que é.  

Não é uma função à parte do seu trabalho de investigação … 

Nem é começar pelo telhado. Se tivermos um ensino superior artístico de qualidade 

ele vai chegar às bases. Senão, nunca vai chegar porque é daqui que saem os 

profissionais que vão trabalhar nas bases. Para mim, era na aposta no ensino superior 

artístico que de facto, o país devia investir porque, com as escolas profissionais e com 

a saída de jovens se houver um ensino superior artístico que responda… 

E o estado tem apoiado? Na tua perspectiva… 

Não. As universidades, como sabes, estão a passar uma situação absolutamente, eu 

diria, quase escandalosa. Há aqui um enorme esforço, nós estamos numa situação em 

que a própria universidade tem que conseguir o seu próprio auto-financiamento e nós 

somos uma universidade pública. 

Sim, mas no caso da música deve ser difícil encontrar auto-financiamento, não? 

É muito difícil. É muito difícil, mas o que acontece é que, de facto, quando há vontade 

de se fazer as coisas, as coisas fazem-se mas à custa de muito sacrifício. Eu devo dizer 

que muitas das horas, que às vezes me sinto um bocado frustrada em que queria, por 

exemplo, publicar mais e dedicar-me mais à investigação e faço-o com muito sacrifício 

pessoal, porque ocupo o meu tempo também a angariar fundos para as actividades 

culturais. Ora, isto devia estar já contemplado. Perceber a especificidade do ensino 

artístico, torná-lo igual naquilo que ele é igual mas também diferenciá-lo naquilo em 

que é diferente.  
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E isso é diferente em quê, por exemplo, já que falas na especificidade, fala-se tanto 

na especificidade ... 

É diferente em quê? Logo numa coisa que é altamente polémica e que é muito 

incompreendida por muitas pessoas, que é haver uma aula individual no ensino 

superior, na área da performance. Muitas pessoas não conseguem entender … 

Muitas pessoas quem? Os teus pares? 

Com certeza, as outras escolas, os meus colegas das outras áreas. Como é que é 

possível que na universidade haja uma aula individual, ou então, achar que um 

primeiro ciclo é uma formação genérica e que depois no segundo ciclo é que vinha a 

especialização.  

E porque é que isso acontece? 

Isso vai tudo ter a ver com a iliteracia artística no país. Vamos dar a um companheiro 

também da vida, pela qual eu tenho lutado tanto, que é a educação musical genérica. 

Estamos a pagar caro o só ter aquela educação musical no primeiro e segundo ciclo 

onde as pessoas dizem que aprenderam colcheias, semínimas e o nome das notas, das 

flautas. Não sou crítica em relação aos profissionais que trabalharam, estou crítica 

porque acho que com estes anos todos … 

Aliás tu referias-te também nesse artigo, à insuficiência da prática da educação 

artística nas escolas. Isso significa o quê? Que de facto há pouca… 

Eu cheguei a defender uma vez que, e agora afastando-me já um bocadinho, mas 

cheguei a defender uma vez, num encontro sobre educação, que não sei se não seria 

melhor acabar mesmo com a disciplina de educação musical. Era preferível que nas 

escolas houvesse ateliers, laboratórios de música em que os jovens pudessem escolher 

um laboratório de música tradicional, um laboratório da orquestra Orff chamem-lhe o 

que quiser, dos cordofones populares, das Brass Bands o que quiserem …. 

Esta insuficiência da prática artística no interior das escolas tem a ver com o quê? 

É assim … porque o ensino artístico não se compadece, não pode ser levado a cabo por 

pessoas que não sabem música e por professores generalistas. O ensino da música tem 

que ser levado a cabo por pessoas que sabem música, eu defendo … 

Portanto, a educação musical tem que ser dada por músico. 

Tem que ser músico! é o professor de educação musical, já defendo isso há muitos 

anos,  é um músico que faz música dentro da sala de aula e que tem de ter uma 

formação até muito mais versátil, para poder fazer essa música dentro da sala de aula, 

do que um músico especializado que domina um instrumento mas que não sabe nada 

do outro. Para muitas pessoas, também acham que, enfim, “ai é músico sabe tocar 
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sete instrumentos” e não percebe se é um grande violinista não sabe tocar outro 

instrumento qualquer. Há muitas pessoas na nossa sociedade que ainda acham que 

“bem é da música…”  

Eu pergunto isto, pode ser que possas pensar que está um bocadinho marginal à 

questão da licenciatura em música, que é o objecto da entrevista, mas tu pertenceste 

a várias comissões que avaliaram a educação artístico-musical no ensino superior. 

Em escolas superiores de educação até às escolas superiores de música. E como é 

que avalias o trabalho que tinha sido desenvolvido por esses diferentes tipos 

de…pelo ensino da música? Porque é que eu pergunto isto, Porque de algum modo, a 

criação deste curso aqui na universidade do Minho tem em conta a experiência 

concreta da Elisa Lessa que participou também e tem um conhecimento aprofundado 

dessas diferentes formações. Eu gostaria de saber qual era a tua opinião em relação 

ao ensino da música dentro desse trabalho que realizaste. 

Sou bastante crítica e tenho sido sempre ao longo dos anos, à formação do professor 

generalista, das variantes, dos cursos variantes em educação musical. No único curso 

em que estive na comissão dessa natureza foi essa a questão mais levantada. Quer 

dizer, todos aqueles alunos, ainda por cima eram alunos com um potencial enorme 

porque vinham da escola profissional de Mirandela. O problema, de facto, do curso, 

era a formação primeira em professor do ensino básico que para eles não fazia 

sentido. Eu sou, sem dúvida, a favor de uma formação de carácter pedagógico e de 

ciências da educação, não sou contra a formação em ciências da educação mas quanto 

baste. Agora, inverter a situação é que é um perigo. 

E agora com Bolonha isso foi alterado? 

Qualquer aluno que me faça aqui o primeiro ciclo, tendo agora a formação em ensino, 

pode ser um excelente profissional, porque ele tem as bases, porque para entrar para 

este curso estudou no conservatório, aprendeu música no conservatório, tem provas 

que ao nível de exigência são equivalente a um oitavo grau do conservatório, que é 

outra coisa que eu considero fundamental…  

Mas convém fazer provas, requisitos para entrar. 

Sim claro. 

Também não se verifica que não haja… 

É uma questão legal de datas. Este ano as provas não foram aqui mas foram fazê-las a 

Aveiro… 

Não pode significar também alguma crítica ao trabalho que é realizado pelos 

conservatórios de música? Isto é, não se reconhecer a formação que é feita nos 
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conservatórios, porque é uma das críticas que faz ao ensino superior que é não 

entrarem pessoas sem o curso secundário de música. 

Pessoalmente, eu acho que só podia entrar para a universidade quem tivesse o curso 

secundário de música. Mas a realidade obriga-nos, face às práticas no país, que não 

exijamos o diploma do conservatório e apenas o 12º ano em Português, História ou 

Matemática e daí a necessidade de fazer as provas. Mas garanto uma coisa, que as 

provas têm um grau de exigência equivalente ao curso do conservatório e, portanto, aí 

está uma maneira de salvaguardar. 

Quer dizer que há muita concorrência a nível da formação no ensino superior? 

Concorrência no sentido de haver muitos cursos e de, enfim, dos estudantes serem 

um número relativamente limitado, ou pelo menos ainda não… 

Ora bem, o país é pequeno, sem dúvida, e eu sei que há quem defenda que deveria 

haver um conservatório superior e que nas universidades deviam estar os cursos 

teóricos e que não faz sentido haver tantos cursos no ensino superior. Eu devo dizer 

que em termos de universidade, e a universidade trás consigo características próprias, 

quando dizemos curso superior universitário, temos Braga, Aveiro e depois Évora. No 

contexto demográfico do país, em termos de oferta pública parece-me equilibrado. 

Porque a deslocação dos estudantes hoje é caríssima e é limitada. Nós estamos num 

ensino de massas em que temos que dar oportunidade a todos os jovens e não são 

todas as famílias que podem, que vivem em Braga e que podem por o menino a viver 

em Aveiro e comprar-lhe um instrumento e todas as despesas que o ensino artístico 

traz. Portanto, não me parece demais. O que eu acho, é que deve haver cursos com 

um rosto. Que sejam diferentes. Que o aluno possa dizer “bom, eu fico em Braga por 

dificuldades económicas porque os meus pais…eu gostava de ir para o curso de Aveiro 

mas não posso e vou para Braga porque moro em Braga e os meus pais não tem 

possibilidade de pagar em Aveiro” é uma realidade, mas também pode haver outra 

realidade “eu tenho possibilidades de estudar em Braga, Évora ou Aveiro e eu escolho 

Braga por isto assim assim assim, escolho Aveiro por isto assim assim assim”  

Portanto, és defensora de uma identidade … 

Sou defensora de uma identidade das instituições. Por exemplo, eu não abriria aqui 

neste momento área da composição porque eu considero que há aqui perto, quer no 

Porto, quer em Aveiro, e Porto é politécnico, com a devida diferença, mas Aveiro tem 

uma forte componente, por isso não vou abrir. Agora, considero que na área da 

interpretação instrumental tenho condições para fazer a diferença com Aveiro.  

Para terminar, quais são para ti os pontos mais relevantes, neste momento no 

âmbito do ensino da música em Portugal? e aqueles mais problemáticos ? Será neste 

contexto que a formação no âmbito deste curso e depois no ensino no segundo ciclo 
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de formação e a trabalhar. Quais são para ti os pontos mais relevantes no âmbito do 

ensino da música, agora, hoje, actualmente? 

Custa-me dizer porque não sou muito adepta de “Ah, só com muito dinheiro” mas 

confesso que neste particular momento que a sociedade portuguesa vive é preciso 

investir mais do ponto de vista financeiro. As universidades têm que ter meios para ter 

um ensino artístico de qualidade assim como há um investimento enorme nas ciências 

da saúde. Por exemplo, os nossos alunos de medicina aqui na universidade do Minho, 

estão a ter todas as condições para terem êxito, para terem qualidade. Eu gostava de 

ter as mesmas condições no ensino artístico  

E ainda não as tem? 

Não, não tenho, não se consegue ter.  

Começámos pelo lado mais problemático. O investimento público e do estado no 

âmbito da formação artística numa determinada especialização? 

Porque eu não vejo só que o ensino artístico especializado é caro por causa da aula 

individual, porque tem que ter instrumentos, porque tem que ter salas insonorizadas, 

porque que tem que ter um ambiente próprio à prática artística, mas coisas mais 

fundas como ter a tal vida cultural e artística que apoie. Eu precisava de ter verbas que 

me permitissem ter aqui um conjunto de professores convidados que viessem à 

universidade fazer seminários, ter um corpo docente sólido e estável que trabalha aqui 

na universidade mas depois ter um intercâmbio enorme com especialistas que 

pudessem vir cá. E para isso é preciso ter meios para o fazer e ter a tal vida cultural, 

porque se o teatro público da cidade ou pelouro da cultura da cidade não satisfaz no 

campo da música erudita, então, é preciso que a própria universidade o faça. E há-de 

fazer porque isto é um processo muito dinâmico, porque os nossos alunos entraram 

em Setembro e em Janeiro o coro de câmara vai-se apresentar e os nossos alunos vão 

fazer recitais no final de semestre. Tudo isto vai trazer uma vida cultural diferente. Os 

alunos da universidade foram para o campus tocar ao ar livre na recepção aos caloiros.  

Isso pode significar, por outro lado então, que sob o ponto de vista de aspectos mais 

relevantes do ensino artístico, que houve algumas mudanças do ensino da música 

em Portugal nos últimos anos senão não seria possível tu teres estudantes que 

entram em Setembro, Outubro e em Janeiro já estou a tocar… 

Sem dúvida. Há aqui uma grande questão na história do ensino, para mim. Há um 

ponto fulcral que é quando os conservatórios se dividem em escolas superiores e em 

conservatórios de ensino vocacional secundário e portanto, nessa altura, essa divisão 

trás consigo fenómenos muito interessantes . 
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Não devia ter existido, na tua opinião? Ou pelo menos existir da maneira como 

existiu? 

Eu sou a favor da existência de vários modelos. Acho que podemos ter no país o 

modelo do conservatório superior a que chamamos Escola Superior de Música e 

podemos continuar com o conservatório ou as academias ou as escolas de música de 

ensino secundário e ter o ensino nas universidades e ter no politécnico. Não acho que 

… 

É salutar haver mais que um modelo? 

É salutar haver mais que um modelo.  

 

Mas estávamos a falar dos aspectos mais relevantes. 

Um dos aspectos para mim mais relevantes, houve muitos fenómenos curiosos, mas 

um deles que eu acho muito curioso é que, no fundo, as pessoas que ficaram no 

conservatório e que não foram para o superior, antigamente eram do berço à 

universidade e, portanto, começavam a “puxar”. Houve uma tentativa do professor do 

conservatório que ficou, de cada vez exigir mais dos seus alunos a ponto dos alunos 

chegarem ao fim do secundário e estarem num nível que era, antigamente, o do 

superior. Ora, isso só veio beneficiar o ensino superior, sem dúvida. Eu vejo a minha 

própria experiência, hoje os alunos que me chegam aqui para o primeiro ano da 

licenciatura e, a nível de instrumento, o meu instrumento é o piano, o que eles tocam 

e como eu fui para o ensino superior, para o conservatório nacional, que sofri imenso 

porque era uma menina que vinha de Braga … 

Houve mudanças?  

Houve! Houve mudanças enormes. Eu lembro-me que o estudo de Chopin, só se 

estudava no curso superior… só estudei Chopin no curso superior antigo. Hoje, nós 

vemos que há…e isso é bom, o facto de…  

Também falaste muitas vezes nas escolas profissionais, isso também foi um …  

Sem dúvida. As escolas profissionais tiveram um papel importante. Agora também 

acho que as escolas profissionais tiveram a sua época e que têm agora que se 

repensar. Porque nós devemos estar sempre atentos à situação e ao contexto em que 

as coisas se criam e se há uma coisa que funciona muito bem numa determinada altura 

depois também pode passar o seu tempo e ela própria tem que modificar-se. Não 

pode estagnar, ninguém pode ficar igual ao longo dos tempos e dizer “eu daqui a meia 

dúzia de anos, certamente que não vou ter o mesmo curso que tenho agora” mal era! 

Tem que haver uma evolução. Eu penso que as escolas profissionais foram 
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fundamentais para o desenvolvimento do ensino da música em Portugal mas, neste 

momento, teriam que ser repensadas. Há questões que se levantam … 

Como por exemplo? 

A minha experiência, actualmente, como directora pedagógica de uma academia de 

música tem-me dado uma visão completamente diferente, porque as academias de 

música deste país estão a fazer verdadeiramente o ensino da música. É lá que eu acho 

que é o ensino genérico da música. E fazem-no com imensas dificuldades, sem 

qualquer apoio. O apoio do estado é, eu diria, chega a ser revoltante quando por 

burocracias é pago fora do tempo. As escolas só conseguem sobreviver com uma dose 

de voluntarismo enorme. Ora, isto não é profissionalismo. Como é que se mantêm 

essas escolas sem condições, sem edifícios e se, com o que se perspectiva no futuro, 

querem acabar com estas escolas? Então acaba-se o ensino. Então não vai haver 

ensino superior nenhum que resista. Porque vai deixar de haver. Ou estas academias 

se tornam verdadeiramente no ensino genérico, ao lado de cada agrupamento. Há um 

campus escolar…é a ideia da universidade, do ensino superior, há um campus escolar 

que tem um jardim-de-infância, a escola primária e a escola básica e secundária e 

depois tem lá a escola de música. E a escola de música vai ou então os meninos vêem, 

porque um ensino artístico também não se compadece com um ensino massificado e 

regular. Quando eu dizia as especificidades, mesmo dentro da universidade, é curioso 

que aqui diziam “As salas? As salas é um complexo pedagógico, os alunos vão…” é 

preciso um ambiente. É preciso entrar numa escola e sentir arte, e sentir o ensino 

artístico. Eu não acredito nada no ensino integrado, num ensino integrado em que 

tudo é igual. É óptimo, é facilitdor, o menino está lá e depois vai à sala de música mas 

eu preferia que andasse só mais um bocadinho e que houvesse a escola de música 

num corpo próprio, com uma identidade, com um rosto. Quando a criança vai para o 

ensino artístico coloca o pé numa formação que é diferente. Eu acho que é isto que 

ainda não se entendeu em Portugal. Que se quer tornar tudo igual. Cada vez mais, e 

neste momento já se chama a atenção para as questões no sentido da globalização e 

do problema mas a globalização trás consigo o reforço da identidade, do local. No 

ensino artístico ou nós lutamos por essa nossa identidade ou vamos entrar numa teia 

que é comum a tudo e vamos perder  

Portanto, não se compadece… 

E deixa de ser ensino artístico porque, o que é que quer dizer “o artístico”?  

E isso o que é que quer dizer? 

E nós vemos agora, tão interessantes, as citações do nosso cientista, o Damásio, essa 

ponte entre o verbal e não verbal, entre o que é estritamente cognitivo e o que é 

emocional, mas é que o artista reúne as duas coisas, faz essa ponte entre o cognitivo e 
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o emocional. E portanto, nesse aspecto é único. Eu acho que nós temos que assumir 

isto.  

Portanto tu acreditas nessa… 

Eu acredito nisto, não com presunção … 

Na assunção da diferença, é isso? 

Eu vou pela assunção diferença. Se para a escola de medicina há um calendário…eu 

parto do exemplo da minha universidade em que o projecto da medicina foi 

absolutamente inovador, com um calendário escolar próprio, com horários próprios, 

com instalações, naturalmente com características próprias, com dinâmicas próprias, o 

ensino artístico também tem que ser assim.  

E se calhar não se levantavam tantos problemas como em relação ao ensino artístico. 

Aí deram todo o apoio.  

E qual é o papel do estado no meio disto tudo? Há uma parte que já referiste… 

O papel do estado é perceber essa diferença porque, infelizmente, na área artística há 

tendência para todos acharem que sabem um pouco. Porque têm gosto musical, 

porque gostam de música podem dar opiniões e decidirem sobre questões musicais. E 

repara, eu gosto muito de poesia, fiz o primeiro ano de literatura na faculdade de 

germânicas antes de ir para as ciências musicais e nunca me atreveria, numa 

universidade, a dar uma opinião sobre como é que deve ser o curso de literatura 

portuguesa e no caso das artes infelizmente … 

Fala-se muito, sabe-se pouco. 

Exactamente. E todos se permitem, ter opiniões, todos podemos… Eu posso ter a 

minha opinião mas eu dou-a ali no famoso café da Brasileira em Braga. Agora outra 

coisa é nas tomadas de decisões em que estão os profissionais. Eu estou numa fase em 

que já cheguei a dizer “olhe, desculpe mas eu consigo, eu não tenho que discutir este 

assunto consigo, eu discuto com o meu par”. 

O Estado, então, não se tem portado muito bem? Posso deduzir aí das tuas palavras 

em relação a essa questão do ensino artístico… 

De boas intenções está o mundo cheio. Eu acho que tem tido boas intenções, pelo 

menos pelo que anuncia, que quer desenvolver artístico, veja-se o caso, e vamos agora 

para um caso que nós conhecemos bem e tu pessoalmente me envolveste, das AECs. 

Veja-se este caso em que, de facto, o Estado quer investir no ensino da música mas fá-

lo da pior maneira. Fá-lo da pior maneira  
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Porque. 

Porque vai buscar profissionais que não são qualificados, explora-os, entrega, cá está o 

desprezo pelo profissionalismo, entrega às autarquias, a funcionários, com todo o 

respeito, aos funcionários das autarquias das câmaras que não são, de facto, 

especialistas e que seleccionam professores que nunca na vida foram professores. E 

portanto, estou bastante desiludida com  

O papel prestado em relação a essas… 

Com o papel, com as boas intenções. Eu saí feliz das reuniões em que pude participar e 

pensei “bem, aqui está, de facto, uma vontade” mas a vontade não chega. Depois é 

preciso concretizá-la de forma coerente, é preciso dar condições para que o projecto 

tenha sucesso. 

É um dos teus objectivos que este curso possa ajudar a transformar algumas dessas 

coisas? E é isso que estás optimista? Tu não estás muito optimista em relação ao 

Estado, nem tanto em relação a outras questões das autarquias mas em relação a 

este poder de desenvolver o trabalho com jovens, com as formações todas que eles 

já têm, com a intervenção cultural estás muito… 

Insisto na juventude. Temos músicos, temos jovens músicos com muitas qualidades. 

Podemos fazer um trabalho de nível europeu, de grande nível. 

Mas falta … 

Falta o apoio do Estado, falta dar-nos as condições para que possamos desenvolver 

esse trabalho.  

Mas mesmo assim estás muito motivada para que se consiga ultrapassar esses 

contratempos? 

Sou uma lutadora nata, acho que lutei tanto, esperei tantos anos para conseguir este 

projecto e, portanto, acho que ele vai vingar. Acho que temos todas as condições para 

vingar. Também, neste momento tenho um enorme apoio, não financeiro, mas tenho 

o apoio institucional que é um grande contributo. Neste momento a minha 

universidade acredita neste curso e, portanto, está a fazer tudo para me dar as 

condições para que este curso vá para a frente, apesar de nunca ter vivido uma 

situação tão difícil. Claro que eu estou preocupada com a situação do novo regime das 

universidades mas o futuro o dirá. Também acho que quando se faz um trabalho sério 

e se diz claramente o que se quer … 

Os resultados florescem 

Os resultados florescem. Agora não posso dizer aqui “ah, vocês vão ser excelentes 

professores, vão ser músicos solistas e vão ser excelentes músicos de orquestra e vão 
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ser excelentes musicólogos”. Temos que ter objectivos claros, metas claras e dizer “se 

quer vir para este curso, este curso tem estas características e é para isto que você vai 

trabalhar” e não dizer-lhes que vai sair daqui com todos os leques, com todas as 

saídas, não. Isso parece-me que é um erro, isso parece-me que é um erro, apostar na 

qualidade e na identidade. Um jovem que sai daqui…por exemplo, nós vemos agora os 

nossos seminários, estão virados para o património. Um jovem que vem para aqui 

estudar, para o Norte, vai conhecer a realidade tradicional aqui do Norte, no contexto 

europeu, mas leva daqui uma formação grande. E por isso também não abrimos em 

todos os instrumentos. E depois “ah deixa-os o concorrer e depois a gente arranja um 

professor, nós abrimos para tudo” não. Eu vou aqui devagar, começar um projecto  

Mas isso não contraria um pouco o espírito do Bolonha? 

Não, não acho. Eu acho que essencialmente… eu apanho do espírito de Bolonha o que 

eu quero, que acho que é o que cada um está a fazer. Essencialmente o que eu quero é 

na dinâmica do ensino, uma filosofia de ensino que ponha os alunos a pensar e a 

trabalhar. O resto vem depois. Eu não acredito, de facto, na globalização no pior que 

ela tem. Tem muitas coisas positivas. Eu acredito no conhecimento do mundo a partir 

do conhecimento do meu. Primeiro conhecer o meu património, ter uma identidade, 

aquilo que eu sou na Europa e depois alargar as minhas visões para o Mundo. 

Obrigado. Um bom trabalho.  
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Graça Mota 

Uma primeira pergunta que eu te queria fazer é esta: em 1986 através da portaria 

579 foi aprovado o plano de estudos para a ESE na formação dos professores entre 

os quais os professores variante de educação musical, porquê a criação de um curso 

ligado à formação de professores de música? 

Bom, primeiro porque era uma aspiração. Formar professores para o ensino geral, isto 

era para todos os cidadãos não se tratava aqui da formação vocacional, formar 

professores numa perspectiva de raiz com uma formação pedagógica, didáctica, 

investigação, etc. 1986 corresponde também à abertura das ESE’s e ao facto de ter 

havido um grupo, como sabes o Ministério criou um grupo de pessoas que foram fazer 

Mestrados especificamente para integrarem e instalarem as ESE’s. Portanto esse foi, 

aliás em 85 foi quando começámos, e havia genericamente essa ideia que era formar 

professores para a área de música para o ensino, para todo o ensino do 1º ao 9º ano. É 

evidente que isto depois levou outras voltas e os modelos não foram propriamente 

estes. 

E quais eram os objectivos da formação nessa altura? 

Os objectivos da formação na altura era criar um professor que começasse desde o 1º 

ciclo, do básico, a trabalhar a música com os miúdos, isto foi feito paralelamente à 

publicação da Lei de Bases e tem alguma relevância falar no assunto, é que um dos 

elemento da comissão instaladora da ESE era o Eurico Lemos Pires e ao ser uma pessoa 

que integrava a comissão de redacção da lei e ao mesmo tempo era deputado e tal, 

um conjunto de coisas fez com que, pronto, aqui havia era uma espécie de um foco 

muito importante de discussão do que é que seria essa formação, e a partir daí… 

E na altura como é que vocês vislumbravam o perfil do professor? 

O perfil que nós tínhamos na altura, e o primeiro perfil que nós fizemos foi, e ainda 

existe para aí numas disquetes quaisquer dessas antigas, um perfil de um bacharelato 

em música e drama. Era o bacharelato que nós levámos pela primeira vez a discussão 

ao conselho científico e que procurava dar resposta um pouco ao que era na altura o 

programa do 1º ciclo, que era movimento, música e drama. E precisamente por isso foi 

criada uma área aqui que era a área de movimento, música e drama, que integrava a 

música, a expressão dramática e a educação física. Portanto, no princípio estávamos 

assim, agora já não estamos organizados assim, mas estivemos organizados assim. E a 

partir daí a discussão fez-se, portanto, foi um professor, um bacharel de música e 

drama, isso acabou por não…esse perfil acabou por não se consignar. Era o perfil que 

serviria para ser um professor que apoiava o professor de 1º ciclo, portanto, já se sabia 

que iria haver essa consignação na Lei de Bases, essa possibilidade de haver um 

coadjuvante, e como nós sabíamos isso, apoiaria aí e seguiria para o 2º ciclo. Portanto 

aquela questão da licenciatura, do bacharelato não se punha nessa altura, portanto 
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nós considerámos que esse seria o perfil. Esse perfil não foi adoptado aqui pela ESE. A 

ESE no seu conjunto não considerou, houve muitas discussões, portanto nós votámos 

vencidos nisso porque a ESE optou por um modelo global de variante, ou seja 

professor generalista com uma especialidade. 

Foi uma decisão autónoma? 

Foi uma decisão da escola, de conselho científico, não foi nossa. Nós considerávamos 

que o perfil do professor de música tinha que ser um perfil de raiz, que não se 

compadecia com uma formação… Considerávamos por outro lado que a formação de 

primeiro ciclo tinha que ser suficientemente sólida para não poder ser feita em 

paralelo com uma formação de especialista, sobretudo em música. Por outro lado, um 

dos argumentos que nós dávamos é que, uma grande parte das pessoas que chegavam 

ao ensino superior vindos da área da música tinham conseguido essa formação à custa 

de muito sangue, suor e lágrimas porque conservatórios, oficiais, gratuitos eram três 

não é?, portanto não havia possibilidade de as pessoas, faziam isso à custa de um…e 

além disso paralelamente na maioria ao liceu. E considerávamos, porque as pessoas 

quando chegavam tinham expectativas, e que essas expectativas eram de continuar 

fazendo um curso que lhes desse uma sólida formação em música, continuar numa 

perspectiva pedagógica, didáctica para trabalhar com crianças. 

Foi por causa disso que depois em 1988 vocês procuram… 

Reformulámos, fizemos uma pequena…procurámos de alguma forma vir de encontro a 

isso sem quebrar o modelo. O modelo manteve-se. O modelo de professor generalista 

manteve-se. Entretanto procurou-se, enfim, dialogar…. 

Mas vocês tentaram uma proposta que depois … 

Tentámos apresentar uma proposta, quer dizer, paralelamente ao que depois foi 

aprovado e o Diário da República em 1989 tinha acabado de aprovar um modelo novo, 

paralelamente fizemos uma proposta de raiz que foi aprovada. E foi aprovada em 

científico, nessa altura já havia, digamos, essa é de 90 [essa é a de 91] exacto, de 91. E 

essa já colheu no científico uma recepção positiva, considerou-se que realmente havia 

já uma experiência acumulada. 

Sim, porque é umas das críticas que vocês faziam na altura, pelo menos chamavam a 

atenção para isso, era por um lado que o ensino da música em Portugal a nível da 

formação geral dos cidadãos se encontrava ainda longe de ser minimamente 

desejável, uma das expressões que diziam, e por outro lado em 91 tendo em conta a 

experiência que tinha sido acumulada, consideravam também que era impossível 

formar um professor de música sem ser nesse perfil… de qualquer forma isso não foi 

aprovado?!... 
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Foi aprovado sim. Foi barrado no politécnico. Portanto, no politécnico, o presidente de 

então do politécnico considerou que não havia enquadramento legal para ele, apesar 

de todas as coisas que nós tentámos fazer, isto é uma coisa um pouco nebulosa, é uma 

questão política um bocado nebulosa. 

Mas aqui há alguns argumentos de natureza científica, pedagógica, académica? 

Não. 

Eu pergunto isto porque depois em 97 voltam a apresentar nova proposta e o que é 

paradoxal é que em 93 aparece o curso em Setúbal e também em 97 aparece em 

Coimbra reestruturado desta maneira… 

Aliás, eu costumava dizer que o curso de Setúbal, eu estava a dizer que não foi mas foi 

discutido pela primeira vez, lembro-me, no meu gabinete, eu estive a falar com o Zé 

Carlos a dizer ‘vocês já que vão começar, vão por aí e façam por mim’… 

Como é que tu interpretas isso? Quer dizer, se num lado há possibilidade de fazer 

isso mas de outro lado não há… 

Olha, eu julgo que, pronto, nós aqui sempre considerámos que era algo nebuloso 

como é que aquilo tinha parado da forma como parou no politécnico. Nunca chegou 

realmente ao Ministério, por mais que nós fizéssemos tentativas de isto passar daqui e 

dar um salto para o Ministério, nunca saiu. E depois, também te digo uma coisa, a 

partir de certa altura nós considerámos que essa batalha não valia a pena. E também 

por uma razão, porque as coisas foram evoluindo, estás a perceber, as coisas foram 

evoluindo e em termos mesmo do próprio mercado de trabalho os nossos alunos 

começaram a achar que tinham vantagens em relação a ter um curso só de música, por 

causa do mercado. Começou-se a fechar o 2º ciclo e eles começaram a ver que tinham 

que se calhar trabalhar no 1 ciclo, depois com o curso que tinham começaram nas 

experiências locais e em vários sítios a trabalhar com professores de música e mesmo 

o 1º ciclo e portanto nós considerámos que isto era uma batalha que não valia a pena 

manter. Por outro lado considerávamos que dadas as características no terreno do 

próprio ensino secundário de música nós começámos a receber gente 

significativamente mais preparada do que anteriormente. 

E consegues perceber mais ou menos em que altura é que foi… 

Sim, eu acho que isso tem a ver com a criação das escolas profissionais, em relação a 

nós eu acho que é claramente isso, acho que tem a ver com isso e também com a 

melhoria do ensino global secundário da música nos conservatórios. Não tenho dúvida 

que a esse nível houve uma progressão muito grande em relação a 86, quando nós 

abrimos o primeiro curso. Se bem que ainda exista enormes lacunas a nível da 

formação e das pessoas que nos aparecem aqui, sobretudo mais cultural, eu diria que 
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ao nível técnico neste momento há uma preparação razoável nos conservatórios e nas 

academias ao nível, digamos, das questões formais da música, das questões teóricas 

mais ao nível cultural, do que conhecem, do que ouvem, das perspectivas que têm, da 

música…, dos concertos que frequentam, acho que aí é muito fraco, muito fraco. 

É por isso que vocês fazem… é que se faz as provas de admissão? Também para 

poder ver alguma… 

Não. As provas de admissão tivemos desde o início, sempre considerámos que não era 

possível abrir este curso sem provas de admissão, mesmo só para curso de variante. 

Porque nós no ensino superior não podemos dar uma literacia básica às pessoas, não 

pode ser, se isso não se exige nas outras áreas porque é que na música tu hás-de ter 

isso? Continuámos no entanto a ter alunos assim, que vêm de outras ESE’s onde se faz 

supostamente as mesmas provas, mas que provavelmente se tem uma bitola de 

avaliação mais um pouco mais larga e também porque tem a ver com a necessidade de 

ter alunos, isto agora joga tudo com um conjunto de coisas  

Com a competitividade entre as instituições…  

Pois, e necessidade de ter alunos, preencher numerus clausulus, não ter os cursos 

fechados. 

Estou a perguntar isto porque em 92 na conferência onde tu participaste, já irei 

também perguntar-te outras coisas sobre isso, o José Luís Coelho fazia referência, e 

mais tarde a uma crítica que tu fazes, fazia referência a que os estudantes que iam 

para o ensino superior, particularmente nas ESE’s que era a imagem social que 

existia na altura, eram estudantes que simultaneamente frequentavam o ensino 

secundário de música e que alguns ainda sabiam menos música, dizia ele, do que os 

antigos cursos gerais de composição, os antigos cursos de música. Não é um pouco 

paradoxal as pessoas virem para um ensino superior sem terem uma formação em 

música no secundário? 

Eu nem diria que é uma questão paradoxal. É o país que temos, é a formação musical 

que nós temos. E esse fenómeno não é um fenómeno só das ESE’s, porque se tu fores 

às escolas superiores de música tu vês que há gente que entra exclusivamente porque 

toca muito bem o instrumento, e que não passam, que têm nota negativa a formação 

musical. Quer dizer, isso é absolutamente corrente. Se tu fores ver, não sei de Lisboa, 

nas no Porto isso acontece, que as pessoas atingiram um nível muito bom no 

instrumento e portanto têm umas perspectivas a esse nível de evoluírem muito, muita 

gente entra com notas muito baixas em formação musical, por exemplo, com 

dificuldades muito… o país é igual para todos não é? e a formação é igual para todos. 

E como é que depois se consegue gerir, sob o ponto de vista do trabalho científico, 

pedagógico, artístico, essas diferenças no interior de um curso? 



248 
 

Isso, para começar os pré-requisitos traçam um perfil, e não entra, hoje em dia como 

temos, felizmente não temos tido dificuldades em preencher numerus clausulus e 

somos a escola, a única no país, que continua a ter muita gente, este ano tivemos 70 a 

fazer os pré-requisitos, portanto, vamos preenchendo, não temos grande dificuldade 

em seriá-los, chega a 50% não entra. O máximo que nós julgamos ter de rever a 

pontuação é entre os 45 e os 50, fora disso por princípio não o fazemos. A não ser que 

haja umas coisas muito especiais, que é de alguém que por exemplo na prova oral 

canta muitíssimo bem, tem uma prática instrumental que se revela de alguma 

qualidade e que nós vemos que por aí poderíamos eventualmente puxar, mas neste 

momento é muito raro acontecer isso. Sabes como é que se gere isso?, gere-se que 

internamente nós temos três anos, e eu estou a falar do antigo curso não estou a falar 

da licenciatura de Bolonha, temos três anos de educação auditiva. Nos três primeiros 

anos há educação auditiva, só no 4º é que não há, portanto durante esses três anos 

eles fazem uma formação que não é o mesmo programa de formação musical, é uma 

formação muito mais virada para uma certa forma de ouvir e educar o ouvido na 

forma de ouvir correctamente e digamos, ouvir de uma forma integrada e é a 

disciplina em que eles têm mais dificuldade. Há gente que está aqui que chega ao 3º 

ano, porque nós não temos precedencias, e chega ao 3º ano com essa cadeira por 

fazer, e portanto, é uma das cadeiras que impede de terminar o curso. Portanto, 

temos tido um pouco esta filosofia que é: eles atingem um perfil, as provas são, 

digamos, um pouco heterogéneas, também têm um conjunto de coisas diferentes, as 

provas orais também adicionam algo ao perfil e a partir daquilo a possibilidade de 

entrar. 

E a nível das práticas instrumentais? 

A nível das práticas instrumentais nós não seguimos com o instrumento deles, como 

não temos possibilidades de fazer o instrumento do aluno. E portanto, nós só 

privilegiamos é a música de conjunto, é a flauta de bisel e guitarra, são os únicos 

instrumentos que nós fazemos aqui. 

Eu digo isto porque no relatório de avaliação externa que foi feito ao curso, uma das 

críticas que é dita pelos avaliadores externos era que havia um grau de exigência 

muito grande a nível da música, que era mais para ser-se músico do que para ser-se 

professor de educação musical. 

Que os alunos diziam…. 

Não, que o relatório… 

Mas baseado no que diziam os alunos?!... 

O que é que isso…? Como é que interpretas? 
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Acho que não faz sentido, acho que não faz sentido até dizer isso. Primeiro por uma 

razão: porque nós aqui desde princípio, faz parte da nossa filosofia não dicotomizar os 

que são professores e os que são músicos, e fazemos muita questão de lhes incutir 

este princípio que não se pode ser um bom professor de educação musical sem se ser 

músico. E quando nós dizemos ser-se músico é ter uma prática musical recorrente, ou 

cantar num coro, ter um pequeno agrupamento, ou dirigir um coro. Tem que haver 

uma prática paralela ao exercício da educação musical e que de certa forma, acho que 

isso acontece, a maioria dos nossos alunos que estão no terreno têm uma prática, que 

não é uma prática profissional vocacional de palco, não é, muitos casos, em alguns 

casos até é, mas não é de uma maneira geral, mas, pauta-se por essa ideia de que é 

necessário isso. Não considero que haja aqui… não consigo lidar muito bem com 

essa…há exigência sem dúvida, há alguma exigência. 

Estou a perguntar isto por uma razão muito simples, porque muitas vezes aparece 

aqui um pouco, enfim, nos discursos e nas práticas uma diferenciação entre ser-se 

professor de música e ser-se professor de educação musical. Faz algum sentido esta 

diferenciação? 

Não faz. No meu ponto de vista não faz. Porque na verdade só faz se tu entenderes a 

educação musical no sentido restrito, portanto, se tu entenderes no sentido restrito 

tens a educação musical como uma disciplina do ensino básico secundário, portanto 

que é a educação musical. Se tu falares da educação musical como algo geral, que a 

educação musical, digamos, é um tecto debaixo do qual vários ramos se situam, se 

entenderes nesse campo, do meu ponto de vista não é possível fazer essa distinção e 

não se deve, é errado fazer uma distinção de que o professor de educação musical é 

alguém que… Eu acho que é ao contrário, no fundo é ao contrário. Eu costumo dizer 

que nós devemos ser os doutorados do 1º ciclo do ensino básico e depois por aí fora … 

Então é por essa razão que tu no artigo de 2001 publicado em Inglaterra, tu fazes 

referência que há uma oposição elitista de que as pessoas se tornam professores de 

música mas que têm falta de talento para se tornarem performers e que isso é uma 

posição anti-negativa para o comportamento dos bons professores. 

Claro e eu acho que sim, acho que sim. E essa posição é uma posição extremamente 

arreigada em Portugal, extremamente arreigada a vários níveis porque, mostra-se em 

vários momentos, nesses momentos em que se fala das ESE’s e se mete as ESE’s num 

saco que é: falta de qualidade, entra qualquer pessoa, não sabem música, fazem-se 

tudo, por oposição supostamente à superior de música, em que estão os músicos que 

querem ser músicos e nós se formos ver realmente o que se passa as coisas não são 

bem assim, no entanto as coisas estão todas a mudar e como eu digo, e acho que ao 

nível mesmo das entradas há cada vez gente mais interessante e com mais qualidade a 

entrar para os cursos superiores de música. Por outro lado, acho que há que combater 

seriamente essa questão, combater seriamente. Claro que é evidente que quem tem 
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uma prática, que chega aos 18 anos de idade com uma prática musical muito 

desenvolvida ao nível de um instrumento ou da composição, é evidente que têm 

expectativas a esse nível, portanto isto é uma questão de as pessoas fazerem um 

percurso de vida, tem a ver com um percurso de vida. Por outro lado, a educação 

musical e o ensino da educação musical nas escolas, foi durante algum tempo, agora já 

não é, mas foi durante algum, agora com a história das AEC’s é outra questão, mas 

neste momento o que ainda acontece era que era um mercado de trabalho. Havia 

pessoas que tinham, digamos, uma mira de uma carreira de performer vinham aqui 

fazer o curso para se assegurarem do ponto de vista económico. Tivemos mais do que 

um exemplo disso, quer dizer, neste momento assim de repente lembro-me de um 

que é o António Augusto Aguiar que entretanto fez o nosso curso, chegou a dar aulas 

durante bastante tempo, claro era um excelente contrabaixista, de uma família de 

contrabaixistas, quer dizer de gente muito boa, um excelente contrabaixista, foi fazer 

mestrado em contrabaixo, foi para a superior de música, toca no Rémix. 

Então por isso que estás a dizer há aqui, poderia haver uma forte articulação entre as 

questões das políticas da educação e as políticas da cultura, sob o ponto de vista do… 

É evidente. E sabes que, não sei se tu sabes disso mas, nós tivemos aqui conversações 

com a escola superior de música, que foi numa altura que o politécnico perante esta 

nossa insistência, dos nossos cursos de 91, de 97 e tudo, perante isso aceitou uma 

proposta que nós fizemos que era: a música deve estar toda na mesma casa, portanto, 

nós devíamos estar no modelo alemão, devíamos estar todos numa escola superior de 

música e artes do espectáculo com o seu departamento de educação. E avançámos 

com essa proposta. Avançámos com essa proposta e o presidente do politécnico disse:’ 

sim senhora, então marquem reuniões, comecem a falar sobre isso’, e nós começámos 

a falar sobre isso então com a Teresa Macedo, com o Fernando Jorge de Azevedo, com 

o Filipe Pires, que eram na altura, já não era a Helena Costa, a Helena Costa já não 

estava na comissão instaladora, portanto eram estes três, e nós começámos, fizemos 

uma data de reuniões, mas era muito difícil acertarmos as linguagens. E portanto não 

foi por nós que, isso digo claramente e eles sabem, que houve uma altura em que 

agente disse ‘pronto, se calhar devemos deixar cair este projecto’, porque havia 

questões complicadas de ordem laboral, portanto que era assim, por um lado eles não 

conseguiam despir-se do receio de nós sermos os «doutores», que na altura não havia 

doutorados, quer dizer, eu estava a fazer o doutoramento mas ia toda a gente com 

mestrados, e ali estava um grupo de pessoas que vinha dos conservatórios. Havia um 

bocado aquele receio de ‘chegam aqui estes senhores como têm, digamos, o grau, eles 

depois tomam conta disto’. Quer dizer, isto nada tem aqui processos de intenções nem 

má fé, porque as pessoas são pessoas óptimas, pessoas de imensa qualidade e que 

muitos fizeram até pelo ensino da música em Portugal e há que ver isso, mas na 

verdade da parte deles havia um bocado aquela história de ‘mas então, vocês podiam 

era ser assim uma secção…’ Nós: ‘não, mas isto fazia sentido era que nós éramos o 
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departamento de educação fazíamos a parte da educação e podendo articular 

convosco na parte da educação, e além disso os nossos alunos, que alguns vêm com 

um nível instrumental muito bom, aliás, vão fazer aqui pré-requisitos, pré-requisitos 

em Aveiro, pré-requisitos em Lisboa, pré-requisitos nas superiores, quer dizer, fazem 

pré-requisitos em todo o lado que é para verem depois, para jogarem…quer dizer, há 

gente com bom nível…poderiam receber, ter esse intercâmbio e recebê-los em 

determinados instrumentos. 

Ainda é algo que pensas que deveria ser importante ser feito? 

Não, não. 

Não haveria uma maior complementaridade entre… 

Ah, isso claro! E neste momento até julgo que se desenha novamente algumas 

possibilidades de intercâmbio ao nível de investigação e de coisas assim dentro do 

politécnico, mas ao nível agora nesta fase do campeonato nós irmos novamente para 

essa tentativa, eu julgo que neste momento já não faz sentido. 

Isto porque, nesse artigo que eu bocadinho referi de 2001, há também uma crítica 

que fazem em relação ao trabalho que é desenvolvido no interior das escolas. Por 

um lado dizendo que há uma área do currículo que está relativamente pobre sob 

ponto de vista do momento do trabalho que é a área da composição, e por outro 

lado que as práticas artísticas são muito centradas na prática Orff, nas escolas, no 

ensino regular. 

Claro, eu acho que é difícil formar alunos hoje para a situação das escolas. Realmente 

eu sinto que não é fácil. E até ao ano passado estive responsável pela prática 

pedagógica, portanto, conheço bem como é que as coisas se passam e é preciso uma 

formação muito sólida para realmente se fazer música a sério com as crianças. E 

quando eu digo uma formação muito sólida é muita segurança musical, ao nível por 

exemplo da voz, os nossos professores, nós lutamos muito por isso mas é evidente que 

eles têm desigualdades, mas realmente um dos aspectos fundamentais é uma grande 

qualidade pessoal ao nível do desenvolvimento vocal e uma grande formação no 

sentido de saber trabalhar a voz com os miúdos. Isso para mim é uma das coisas 

básicas. Depois há outras questões que é, nomeadamente, ao nível da formação de 

grupos instrumentais e daquilo que é importante neste momento fazer nas escolas. 

Mas o Estado não tem investido aí? 

Do ponto de vista de apetrechamento das escolas? 

Sim, do ponto de vista de apetrechamento… 
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Não, depende. Sabes que isto neste momento eu considero que nem é um problema 

do Estado, é muito um problema de organização das escolas. Acho que onde há 

escolas com conselhos executivos empenhados em fazer trabalhos interessantes, 

trabalhos integrados, em ouvir os seus professores, acho que aí que há possibilidades. 

Tu encontras enormes disparidades, encontras escolas que têm um stock de salas com 

seis guitarras, com sete ou oito não sei quê, com um contrabaixo, com um não sei 

quanto de baixo eléctrico e tudo. Depois vais a outras escolas que têm instrumental 

Orff. Quer dizer, eu pessoalmente parece que tenho alguma coisa contra o Orff, não 

tenho, não é…eu acho os instrumentos muito interessantes…é preciso começar a 

escrever para esses instrumentos e já há quem o faça, por exemplo Lapa tem coisas 

muito bonitas para os instrumentos Orff e eu por exemplo insisto muito com os meus 

alunos que os instrumentos Orff não são para fazerem bordão e fazerem aquilo…e que 

é absolutamente necessário começar…aquilo que aprendem aqui em composição, e 

nós insistimos muito, neste momento insistimos muito com eles a esse nível, que 

aquilo que aprendem aqui em composição que comecem a aplicar lá e que ponham as 

crianças, podem pôr as crianças a fazer harmonizações interessantes sem que seja 

necessário ter quase baquetas na mão, quer dizer, podem ter uma … 

Mas continuam um pouco… muito nessa linha, não é? 

Muito nessa linha e o que se ouve é mau e … 

Mas esses professores não têm responsabilidade nesse aspecto de… 

Claro que têm alguma, mas também sabes uma coisa… 

Mas isso não pode representar um falhanço da formação a nível das escolas 

superiores? 

Não consigo dizer isso. Não consigo dizer que existe isso assim. Eu acho que nós 

fazemos um grande esforço para que as coisas sejam diferentes, para que haja gente a 

fazer trabalhos diferentes ao nível da composição, ao nível de vários trabalhos e acho 

que tem havido experiências muito boas e muito interessantes e gente da qual nos 

orgulhamos por saber o que andam por aí a fazer. É evidente que não somos 

responsáveis por tudo que se faz aí, e ainda bem que assim é, mas a verdade é que é 

difícil sabes, até no modelo que neste momento temos e que continuamos a ter, é um 

modelo que é muito trabalhoso para os alunos, é um modelo de três anos de muito 

trabalho para os alunos em que toda a parte musical, se bem que está lá tudo o que 

deveria estar e aí continuo a achar que o currículo é o que é, vale o que vale, e eles não 

têm espaço de interiorização. Não tinham, portanto, não havia espaço de 

interiorização, a quantidade enorme de aulas por semana, enormíssima atomização… 

aliás, isso ficou escrito no relatório de avaliação, ao nível das ciências da educação, 

enorme atomização curricular, claro, os alunos atulhados de tarefas e a parte da 
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música incide-se no seguinte: se não se experimenta, se não se está ali…quer 

dizer…não dá, não vale. 

Mas também houve uma preocupação muito grande de colocar os estudantes a fazer 

música, quer no interior do espaço do IPP, na ESE, quer fora deste espaço. Isso tem a 

ver com esse lado dessa importância da sedimentação sob o ponto de vista das 

práticas artísticas? 

Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós aqui, o currículo uma das partes 

interessantes que tem é que na evolução que teve, foi pena foi termos ficado…, mas 

na evolução que teve foi sempre no sentido de possibilitar mais momentos em que 

eles fizessem música, e isso tem a ver por um lado com os momentos de práticas 

instrumentais de conjunto com os instrumentos deles, e tem a ver com a noção de 

projecto. E nós começámos a implementar de há uns anos para cá, eu julgo que isto 

está na última reforma curricular interna que fizemos que eu agora não te sei dizer há 

quanto tempo é mas deve ser há uns seis ou sete anos, que começámos a trabalhar 

em conjunto com a expressão dramática e todos os anos eles têm um projecto de 

música e drama que envolve as duas áreas e que se corporiza numa performance e 

que mobiliza tudo o que é os seus saberes musicais e os seus saberes, os seus estares 

musicais, mais a expressão dramática e que é um projecto construído por eles e que se 

apresenta publicamente, para toda a escola e tudo e é um projecto construído por eles 

que não tem o texto já feito, eles escolhem geralmente um tema, uma área, uma 

brincadeira, tem a ver com vários…E é sempre um momento espantoso para eles 

porque nós achamos que não é possível irem para as escolas fazerem essas coisas com 

os miúdos se não as tiverem feito. Portanto, isso é semente imprescindível e isso tem 

sido uma mais valia para eles perceberem e por outro lado, obrigamo-los a terem na 

prática pedagógica o projecto anual. Todos os anos eles têm um projecto. Claro, há 

três anos que foi, claro, tinha que ser o projecto Mozart, tinha que ser, era obrigatório, 

o ano passado fizeram as músicas de Portugal, Portugal no Mundo e que foi um 

momento muito engraçado, tiveram que fazer realmente pesquisa um pouco à volta 

das coisas que há publicadas pela Salwa e têm que fazer um projecto por escola que 

vêm apresentar aqui à ESE com os miúdos. Em que todas as turmas concorrem para 

um mesmo projecto, cada uma tem as suas tarefas, portanto em cada escola nós 

temos três, quatro alunos, portanto são três ou quatro turmas e eles têm que construir 

o fio condutor, fazer aquilo tudo, preparar as peças e tudo e não há playsbacks, nem 

há essas coisas  

E há uma boa reacção por parte das crianças e das escolas? 

Claro, evidente que sim. Isto tem alguns problemas porque nós aqui não podemos ter 

mais de trezentas crianças a apresentar. Ora eles são muito mais que trezentas, 

portanto, chegou-se a este modus operandi e que é: nas escolas eles apresentam o 

projecto completo com os quatro ou três turmas e depois eles próprios seleccionam na 
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área de projecto e de formação cívica quem é que tem que vir aqui. Porque depois só 

podem ser 10 alunos por turma, cada escola só pode trazer trinta alunos porque quer 

dizer, ou cinquenta alunos, porque depois com as escolas todas é impossível. 

E têm conseguido estabelecer algumas parcerias no desenvolvimento desses 

projectos com outras entidades? Estou-me a lembrar por exemplo que em 2001 

trabalharam no âmbito da Porto…. 

Sim! Esse ano foi um ano muito importante por causa disso, mas isso não teve a ver 

com a prática pedagógica. Nós aí, isso foi uma coisa um pouco diferente primeiro 

porque já tínhamos, já estávamos a viver essa questão do projecto e depois porque 

queríamos que os alunos percebessem de uma forma mais alargada do que nós 

podemos fazer aqui, como é que um projecto se constrói mesmo sério. E portanto, 

como isto foi negociado com a Porto 2001 com muita antecedência, nós conseguimos 

fazer aprovar em científico que uma cadeira inteira não se fazia e era feita durante 

aquela semana de manhã à noite. Portanto, foi aprovado em científico, que é uma 

cadeira que eles têm no 2º ano, música de conjunto, e que ela ficava parada, não 

tinham essas aulas e eram depois avaliados naquela semana. 

Então quer dizer que para além das políticas culturais gerais que há bocadinho se 

falo da importância também de relacionamento com este tipo de actividade, as 

políticas culturais locais também têm esse, podem ter um papel importante?  

Podem ter esse papel e neste momento têm o papel porque nós temos uma óptima 

relação com o serviço educativo da casa da música e … 

E veio trazer algumas mudanças a casa da música aqui para as actividades culturais e 

para a música, para a formação de professores e para a formação de público? 

Eu acho que durante um certo tempo havia aqui um limbo que não se sabia muito bem 

o que é que ia acontecer. Neste momento eu pessoalmente tenho muito boa 

impressão do trabalho do Paulo Rodrigues, tenho muito boa impressão, acho que as 

coisas nem sempre são todas muito interligadas mas também é difícil de o fazer. Mas 

acho que os projectos têm qualidade, acho que há uma atitude de humildade para 

ouvir os parceiros, para ouvir o que é que as pessoas entendem, o que é que querem 

fazer, quer dizer, facilitar. Ou seja, há uma atitude que é de facilitar, pôr à disposição e 

facilitar e depois ficar um pouco na retaguarda. Nós fizemos essa experiência o ano 

passado com aquela história daquele programa de computador, com o Hyperscore, 

fizemos uma parceria com eles e numa das nossas escolas fizemos o projecto de 

investigação com…eles instalaram tudo, que foi uma coisa muito importante porque 

envolvemos três alunos num projecto de investigação mais o cooperante e isso 

resultou num trabalho escrito e agora numa apresentação da performance nesta 

conferência, na Performance Science, que houve aqui há duas ou três semanas, numa 

publicação em que eles têm o nome deles, uma publicação com ISBN e portanto, é 
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uma coisa que foi muito interessante. Aliás um deles apresentou comigo. 

Apresentámos a comunicação a meias numa conferência internacional, que para o 

currículo deles realmente é uma coisa muito importante. E foi uma parceria feita nessa 

base, quer dizer, há uma possibilidade, nós pomos à disposição os meios, instalamos 

os computadores e os softwares para vocês poderem trabalhar, damos possibilidade 

de vir aqui apresentar o vosso trabalho quando quiserem e pronto. 

Isso quer dizer que procuram sempre tentar articular certos tipos de políticas, isso 

significa também, posso deduzir das tuas palavras, que uma sociedade culturalmente 

mais homogénea, mais desenvolvida digamos, é também um agente facilitador deste 

tipo de trabalho de intervenção quer no ensino superior quer nas escolas de ensino 

regular? 

Sem dúvida, sem dúvida. Exactamente, exactamente. E neste momento os nossos 

alunos fazem também isso quando estão nas escolas, tiram os alunos das salas de aula 

e levam-nos a ver concertos, a ver coisas. 

Em 2005 aqui uma apresentação de um projecto desse tipo de trabalho. Para 

terminar esta parte, em relação ao trabalho que os estudantes desenvolvem e 

particularmente ao mercado de trabalho, tem sido difícil, não tem sido difícil a 

integração deles no mercado de trabalho? 

Não é difícil porque existe muito trabalho, existe muita coisas solta, precária. Em 

relação aos alunos de música, não está ninguém propriamente desempregado.  

Podem não ter um emprego? 

Exactamente. Não têm emprego mas têm trabalho. Neste momento com esta história 

das AEC’s, que é um outro departamento, neste momento toda a gente tem trabalho. 

Mas mesmo antes de aparecerem as AEC’s eles têm esse trabalho precário, fazem 

iniciações musicais, dão aulas em muitos sítios privados, colégios privados por 

exemplo, fazem iniciação e fazem aulas de educação musical, porque nos outros sítios 

não há mas ali eles integram-se e dão ali mais do que um, como os que têm habilitação 

para a iniciação nas academias e nas escolas que já o faziam enquanto estudantes. 

Portanto, nós temos uma percentagem grande de trabalhadores-estudantes, quer 

dizer, maior até do que gostaríamos, porque há uma certa dificuldade de os integrar. 

Há bocadinho fizeste referência à questão da investigação e a investigação parece-

me ter sido também aqui um dos aspectos singulares do desenvolvimento do vosso 

trabalho, não só com a criação do Mestrado em 99/2000, articulado com a Faculdade 

de Psicologia e Ciências da Educação, dois mestrados em educação musical e 

psicologia da música, mas também com a criação do centro de investigação do 

CIPEM. Qual era o papel da investigação na formação dos professores e quais são os 

objectivos neste caso, para já, do CIPEM? 
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Isto teve a ver um pouco com o nosso próprio percurso pessoal. Eu fui fazer o 

mestrado, começou a escola e a política da escola foi de que toda a gente devia fazer 

rapidamente o mestrado, porque era a entrada na carreira. E portanto, a nossa área 

foi uma das que mais rapidamente em que toda a gente fez o mestrado. Depois, a 

política desta escola não foi muito favorável a fazer esses doutoramentos. Entretanto 

desenvolveu-se aqui um plano de investigação, o científico fez um plano de 

investigação e eu fazia parte desse grupo detrabalho e comecei a trabalhar um pouco 

nessa área, a pensar trabalhar nessa área e nessa altura como o volume de aulas que 

nós tínhamos não havia possibilidade de fazer investigação, é claro que não havia. 

Então eu pensei que uma das formas que tinha para fazer investigação era ir fazer o 

doutoramento, embora não fosse apoiada pela instituição, não havia PRODEPs não 

havia nada disso. Portanto, eu fiz o meu doutoramento sempre a trabalhar, em part-

time fui fazendo, demorei imensos anos, fui fazendo e na altura tive o apoio da 

Gulbenkian, eu tive uma bolsa da Gulbenkian que era uma bolsa, acho que foi a 

primeira vez que eles fizeram uma bolsa em part-time, e atribuíram-me essa bolsa e 

uma das coisas que eu escrevi que seria um dos objectivos era fazer um centro de 

investigação, dado que era uma área ainda muito incipiente em Portugal, e eu tinha 

tido muito contacto nos E.U. com o que se escrevia, e também já tinha muito contacto 

com o que se escrevia em Inglaterra, pelo menos na cultura anglo-saxónica conhecia 

bastante da literatura e pensei vou fazer a investigação, vou-me inscrever no 

doutoramento dure o que durar, é só para eu fazer a investigação. E escrevi 

exactamente isso, que um dos objectivos seria criar um centro de investigação nestas 

áreas que abrangesse/cruzasse a área da psicologia da música com a educação 

musical. E no fundo isto foi tudo muito linear. Quando acabei o doutoramento 

imediatamente escrevi à Gulbenkian a dizer ‘acabei o meu doutoramento, vocês 

deram-me dinheiro para isso e agora queremos fazer um centro de investigação, 

pensámos nestas ideias, temos aqui o projecto’, isto foi em 1997, ‘temos aqui o 

projecto, vocês apoiam ou não apoiam?’ e eles apoiaram, portanto, eles deram-nos 

dinheiro. Os móveis que tu vês aqui, foi tudo comprado com dinheiro da Gulbenkian. 

Deram-nos dinheiro, deram-nos uma câmara de televisão, deram-nos uma câmara de 

vídeo, deram-nos um computador, uma secretária, deram-nos um conjunto de coisas, 

não sei se à volta de mil contos, que na altura era um balúrdio para nós nos 

apetrecharmos. Pronto, nós criámos uma obrigação e a partir daí pensámos que era 

preciso desenvolver a investigação a vários níveis, nomeadamente, em ligação com os 

alunos, que é a parte, eu digo é que a agora isso está bastante mais solidificado, mas 

foi a parte mais complicada a de ligar o CIPEM aos alunos, pela força do próprio 

currículo, de conseguir com que os alunos se envolvessem. O currículo tinha no início 

uma área de metodologias da investigação, que aquilo passava-lhes por cima, ouviam 

uma data de coisas que eles decoravam, faziam um teste e acabou. Quando chegavam 

ao 4ºano já da variante que só tem música, nós pusemos na parte da metodologia, 

dedicámos uma parte pequena que ainda é assim que está à investigação, à introdução 
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à investigação e que se obrigava a que no âmbito do curso eles fizessem um mini-

projecto. Portanto, a partir daí fez-se a ligação aqui à investigação. Por outro lado, 

começaram os nossos professores também a dizer: ‘bem, é para ir fazer os 

doutoramentos…’, entretanto vieram os PRODEPs, portanto, a coisa ficou muito mais 

facilitada e entretanto nós começámos a criar relações internacionais, fez-se a revista, 

que é uma coisa que nos dá muito trabalho e que nos custa muito porque por cá 

temos muito pouca gente, começámos a tentar essa perspectiva de fazer mestrados 

com a faculdade de psicologia porque o politécnico não os podia fazer na anterior lei. 

Foi esse avanço, depois foi a questão de começarmos a concorrer a projectos porque 

para ter, como sabes muito bem começámos por fazer projectos que não eram 

financiados, com o dinheiro que ia entrando com as escolas do Outono e dessa coisas 

que agente ia fazendo. Depois começámos por ter projectos financiados, neste 

momento temos as parcerias, o que é muito bom, com a faculdade de psicologia e 

ciências da educação e estamos em vias de fazer um protocolo com o instituto de 

sociologia, o que também é uma coisa, fez-se uma primeira reunião com o instituto de 

sociologia em que vimos as coisas que nos unem, as áreas que nos unem e que são 

interessantes, e portanto, vamos começar a tentar fazer qualquer coisa em conjunto. 

Começámos a fazer isso e depois internacionalmente a nossa ligação com a ISME e 

com a comissão de investigação que eu e a Graça fomos, entretanto o Rui também já 

foi uma vez, já fomos com muita regularidade e entretanto também por causa disso eu 

sou a representante da Europa. Uma das coisas que foi colocada lá era por haver um 

centro de investigação, por haver um trabalho com alguma relevância. Portanto, o 

CIPEM no fundo é isto e a nossa grande ideia era realmente ligar muito com a 

formação inicial dos alunos, que eu te digo que não tem sido feito tal como eu 

gostaria, porque na verdade só se corporiza no 4º ano. É diferente agora ao nível do 

curso de Bolonha, mas no curso que nós temos ainda é só no 4º ano, embora se passe 

uma coisa engraçada, neste momento eu dou essa cadeira e os meus alunos estão em 

cada escola estão a fazer um pequeno trabalho sobre a imagem da educação musical 

dentro da escola, e portanto, estão a fazer um questionário, a fazer entrevistas semi-

estruturadas e depois no final de acordo com a qualidade…. 

Isso é um outro elemento importante no perfil dos professores? 

Claro, fundamental, que é instigar-lhes todo este bichinho, pôr-lhes este bichinho da 

importância de ter curiosidade sobre fenómenos e de olhar para as coisas de uma 

forma rigorosa e procurar responder-lhes não simplesmente através do ‘eu acho que’ 

mas tentar olhar para as coisas de uma forma sistemática. Bom, estamos a tentar fazer 

isso e de uma forma que eu acho que é correcta. No meio da….na nossa…envio 

uma…um paper para o esclarecimento de seminário deste ano, ainda não está 

decidido se é aceite mas de alguma forma mandou…e já está a fazer doutoramento em 

Aveiro, quer dizer, há assim algumas coisas que nos dão...e uma outra também que 

está a fazer um mestrado em Aveiro, portanto há aí várias coisas e entretanto há muita 
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gente que acabou mestrados e doutoramentos, já os doutoramentos, daquele grupo 

inicial. Nós neste momento parámos essa parceria a nível de mestrados porque 

entretanto mudou a lei e tal e nós…, o que não quer dizer que não vamos voltar a fazer 

mestrados em colaboração e doutoramentos, porque não os podemos fazer nós, 

portanto, ou fazemos através do centro de investigação que é uma das possibilidades 

de fazer agora doutoramentos através de centros de investigação, e não queremos 

parar, só que nesta altura entrou esta loucura de Bolonha e ficamos com aquela ‘vai, 

não vai? temos mestrados aprovados, não temos?’ E portanto, neste momento ao 

nível do ensino faremos nós o mestrado aqui, ao nível sem ser do ensino da educação 

musical, portanto, sem ser mestrados estritamente profissionalizante gostaríamos de 

continuar a apostar no mestrado académico em parceria.  

Em parceria quer nacionais quer internacionais? 

Em parceria, claro. Exactamente. Temos internacional com o da musicoterapia que é 

com a Universidade de Cádiz que está no Ministério. Neste momento passou o crivo 

técnico e acho que está num grupo sobre de cursos de saúde e portanto está lá parado 

à espera de resolução, o mestrado de musicoterapia. 

Eu vejo aí um ar bastante crítico em relação ao papel do Estado!?... 

Vês um ar um bocado crítico por uma razão. Quer dizer, a lei que consigna os diplomas 

de Bolonha, a lei geral dos diplomas tem um articulado específico para as parcerias, 

para as vantagens das parcerias e das universidades. Nós temos um curso em 

conjunto, que já vai na segunda versão, é uma área completamente emergente porque 

a quantidade de pessoas querem trabalhar nessa área, que nos falam a tudo, com 

todas as escolhas que as necessidades educativas especiais, com os núcleos para a 

inclusão, todas essas coisas, portanto, é uma área emergente com imensos impressos, 

é os escritórios a telefonarem…quer dizer, não temos dificuldade em colocar 

estagiários. 

Também é singular no contexto educativo português não é? 

Completamente singular. Pronto, aparece uma proposta completamente 

fundamentada, com o número de doutorados necessários, com publicações, 

investigação, papers produzidos na área e tudo isso, e portanto aquilo fica ali a patinar, 

a patinar, a patinar e não sai do sítio, quer dizer … Nós estamos a fazer pós-graduação, 

continuamos a fazer pós-graduação mas não temos …para já está parado por aí. 

Mas aí o Estado tem algum papel? Qual é a tua perspectiva em relação ao Estado em 

relação a esse tipo de coisas? 

Eu acho que…não sei quais são os canais. Mas mesmo a própria forma como isto tudo 

foi visto, em termos da própria licenciatura, acho que esta história de haver uma 
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comissão técnica e uma comissão depois científica, acho que essas coisas não fazem 

sentido e a percepção que nós tivemos cá em baixo, quer dizer, eu estou a falar 

empiricamente, mas a percepção que nós tivemos é que as coisas eram vistas por 

alguém que não tinha uma visão integrada. E vou te dar um exemplo, em relação à 

licenciatura do curso de Bolonha telefonaram para a escola a dizer que estavam com 

dúvidas em aprovar, nomeadamente, porque em relação às coisas que ali havia, havia 

ali uma área também de educação musical e que não viam quem é que era formado 

para dar aulas de educação musical. Eles tinham lá o meu currículo e o da Graça 

Palheiros, quer dizer, é completamente ridículo. Foi dada daqui uma resposta de tal 

maneira veemente que depois em relação ao mestrado devem ter pensado que ‘é 

melhor não chatear mais estas pessoas’ e aprovaram-no sem pedir mais nada. Sim está 

aprovado e publicado no diário da república e tudo, isso foi uma vitória. Ficámos 

espantados como não vieram também fazer pedidos de ‘mudem isto, façam aquilo’ e 

não sei que mais. Mandaram dizer: ‘preencham os mapas que vão para publicação’ e 

depois mandaram. 

Uma coisa que é curiosa nesse novo curso é que supostamente não devia ser curso 

de educação musical mas curso de música. Eu pergunto isto porque me parece, 

porque também estás a dizer que há aqui um pouco uma relação paradoxal entre as 

autonomias das instituições e o Estado de algum modo ter delegado às instituições 

do ensino superior a formação de professores e a formação de profissionais da área 

de música mas por outro lado haver aqui uma perspectiva de grande controlo, de 

grande regulação sobre coisas que muitas vezes o próprio Estado não tem técnicos 

com conhecimento… 

Completamente. Mas de maneira nenhuma, mas de maneira nenhuma. Eu não faço a 

mínima ideia de quem é que estava a ver… 

Achas que faz sentido este tipo de coisa? 

Não, acho que não faz sentido. Acho que, o que me parece é que para olhar para 

cursos de formação, é evidente que a licenciatura que nos propusemos é a tal 

licenciatura, são aqueles três anos que agente não sabe para que é que são, embora 

agora com as AEC’s eles como licenciados se não quiserem fazer o mestrado 

profissionalizante para poderem ser docentes, visto que a lei agora obriga pelo menos 

a partir de 2010 que eles tenham mestrado, se quiserem eles podem ir fazer o que 

quiserem por aí fora e terão para já emprego porque há tanta gente a trabalhar que 

não tem formação que eles vão ter emprego. Tu não podes analisar cursos assim sem 

teres uma equipa integrada que saiba e que além disso tenha formação para isso. Ali 

era: nós recebíamos, digamos, um controle técnico, que nos mandavam umas folhas a 

dizer ‘não sei quê ali preencham não sei quê, ali aquilo é ECTS está a mais tem que 

tocar ali aquela hora, hora de contacto não bate certa com aquela…’ pronto, e depois 

quando ia para o crivo científico era ‘ah, mas este senhor tem um doutoramento em 
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psicologia da música! ah pelo amor de Deus, não pode dar educação, não pode dar 

aqui educação, quer dizer, esta pessoa não tem currículo de educação.’ E quando nós 

tínhamos uma folha cá atrás que dizia o currículo, o que é que publicamos, o que e que 

fazemos, estás a perceber? Portanto, isso foi aqui considerado uma coisa hilariante. O 

Ministério considerou, ou alguém no Ministério considerou que a Graça e eu não 

podíamos estar na área da educação musical. 

Isso é curioso porque é uma das críticas também que os conservatórios públicos 

fazem em relação à administração, de se perceber pouco desta área em concreto. 

Claro, é evidente, são coisas muito peculiares. Eu não vou dizer também não será uma 

área estranha na forma de gerir a sua profissionalidade. É uma área muito complicada, 

muito complicada, e portanto, às vezes as coisas são vistas como um gueto, quer dizer 

só nós é que sabemos disto e mais ninguém sabe, mas a verdade é o que eu digo, eu 

não me sinto…, tem que haver equipas integradas, de pessoas que têm uma visão da 

educação, que têm uma…e se possível também gente do terreno, gente do terreno, 

quer dizer, há pessoas que estão há 500 anos dentro dos gabinetes e que não sabem, 

quer dizer, se no mínimo um aluno aparecer não são capazes de o reconhecer, não 

saber que é um aluno, embora não seja, não partilho dessa crítica que é preciso estar 

no terreno sempre para saber de educação. 

Mas quer dizer então que este tipo de formação no âmbito da música nos seus vários 

planos tem algumas singularidades em relação a outro de ensino? 

Eu acho que, em relação a outro tipo de ensino é uma coisa muito vasta para estar a 

fazer comparações, o que eu me parece é que ao nível …há socialmente práticas que 

se têm que se estabelecer cedo e isso nós sabemos, que se têm que se estabelecer 

cedo e que ao nível da música há um conjunto de coisas que precisam de ser 

interiorizadas e que portanto precisam de tempo, precisam que se compreenda, é uma 

espécie de uma colega de 86 que no conselho científico dizia assim ‘mas vocês para 

serem professores de educação musical precisam de tocar algum instrumento?’ como 

quem diz, ‘quer dizer, eu vou lá até tenho um vocabulário que até canto a machadinha 

e o problema está resolvido, porque é que vocês estão aqui cheios de coisas que 

querem cadeiras de instrumento, querem cadeiras de música de câmara, para quê que 

é isso, isto aqui não é a escola superior de música’ estás a entender? Que é um bocado 

aquela tua pergunta do início, quer dizer, é aquela imagem do professor de canto 

coral, estás a ver? Isso agora muito mudou muito, sem dúvida alguma. Mas agora ao 

nível científico mudou imenso, mas mudou imenso porque nós nos impusemos como 

área e como departamento. Impusemo-nos claramente porque nós somos a área com 

mais doutorados, a primeira doutorada da escola fui eu, de toda a escola, portanto 

somos a área, somos a única área que tem projectos financiados, porque aqui há gente 

que está em projectos com outras instituições mas nós somos a única área que tem 

projectos financiados e pronto, e temos algum reconhecimento internacional, 
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portanto, neste momento já ninguém …a gente diz que é para pôr a fazer alguma 

coisa… agora…’façam! ‘ Felizmente, felizmente. 

Uma outra coisa que já referimos algumas vezes, tem a ver com as actividades de 

enriquecimento curricular. Actividades que foram iniciadas o ano passado e que é 

um campo, um mercado de trabalho para os estudantes de música, das várias áreas 

de música. Mas tu, desde o seu início tiveste uma posição crítica em relação às AEC’s. 

Porquê? 

Eu tenho uma posição crítica muito claramente por uma razão. Por uma razão primeira 

que é o cumprimento estrito da lei. Ou seja, existe uma área curricular bem definida 

no primeiro ciclo do ensino básico que teve uma evolução, do meu ponto de vista, 

positivo em relação ao que havia, ao tal movimento de música e drama, portanto, 

houve uma evolução positiva com a publicação das competências essenciais para o 

currículo do ensino básico, houve uma evolução positiva, independentemente de nós 

podermos achar que aquilo é minuciosos ou que não é minucioso, mas quer dizer, há 

uma evolução positiva no sentido do enquadramento no total do currículo, as coisas 

estão articuladas, há uma base de trabalho absolutamente em contraposição ao 

programa, que é um pouco obsoleto. Eu estive na génese dele mas o programa antigo 

pelo menos do 2º ciclo o programa de 2º ciclo. Portanto, quer dizer, acho que ali há 

um enquadramento e há o reconhecimento do que se passa com o terreno. Há tanta 

investigação nessa área, tanta coisa publicada. Olha, os ingleses têm milhares de coisas 

publicadas sobre os problemas dos professores generalistas, os brasileiros da América 

Latina não falta, quer dizer, os americanos, até os americanos também já falam disso 

porque quando é para tirar dinheiro tira-se às artes, e portanto, também já há trabalho 

nesse…, imensas coisas, investigações quantitativas, investigações qualitativas, 

investigações de larga escala porque a Inglaterra tem investigações feitas em larga 

escala porque são feitas através da inspecção de Sua Majestade, portanto abrange…e 

aqui passa-se por cima disso e não se vai à lei dizer ‘o que é eu nós podemos fazer para 

realmente melhorar isso?’ que é fazer a tal coadjuvação ou outro modelo, mas quer 

dizer, partir de uma proposta que é “eles não podem ficar sozinhos têm que ser 

apoiados”. E eu defendo que eles devem ter formação e que não podem ficar sozinhos 

e até, pronto, havia que estabelecer esse modelo, criar uma rede que permitisse ver o 

que é que já está no terreno, porque é que não funciona bem, porque é que os 

professores do 1º ciclo não aderem e põem-se à parte ao especialista, havia que fazer 

essa prospecção do terreno e aplicar a lei. Aplicar o que está em vigor e a partir daí ‘se 

queres’ fazer a extensão curricular tudo bem. O que eu defendia era que a extensão 

curricular devia ser o coro, a orquestra, a não sei quê e a não sei quê, que é um out put 

do currículo. Agora, partir para a extensão curricular da forma que foi, portanto, sem 

pilotagem, sem haver nenhum trabalho prévio de ver como é que era o terreno, um 

estudo piloto, quer dizer, eu ouço dizer uma senhora que não sei o nome, na 

conferência preparatória da festa do ensino artístico em Braga a que eu fui, dizer: ‘na 



262 
 

Alemanha isto não é nada de novo, porque os alemães também têm actividades de 

extensão curricular, também fizeram um estudo piloto com trezentas escolas, mas nós 

não quisemos, nós quisemos ir para todo o terreno’, quer dizer, ela fez-me lembrar 

parecia-me o Salazar para Angola, e já e em força. Quer dizer, não interessa ver, vamos 

embora, vamos cobrir o terreno porque o que importa é dar a possibilidade às crianças 

todas de terem música. Portanto, isto é tudo de uma demagogia e de uma…olha eu 

nem sei considerar, vamos ficar por aqui. Nesse sentido, a minha posição é que era, 

essa é que é a forma correcta de fazer as coisas. Agora, estar no terreno, foi a confusão 

que foi o ano passado, fez-se um relatório que pronto, tu já ouviste a minha posição, 

faz-se um relatório ao fim de três meses já se está no terreno, é uma comissão de 

acompanhamento mas não é de acompanhamento nem é acompanhamento nem é 

avaliação, porque avaliar não aquilo, não é aquilo definitivamente. Do meu ponto de 

vista um caos, porque nós temos aqui o feedback directo porque os nossos alunos 

foram todos para o terreno ainda tudo a ganhar dinheiro nas AEC’s, ainda a estudar, e 

aquilo que eles nos diziam, aquelas coisas horríveis, ‘nós chegamos é escolas vazias, 

não têm ninguém, não têm uma empregada da limpeza, não há um professor titular, 

as crianças andam para ali todas…e quer dizer, um dia têm um grupo de dez, no dia 

seguinte já têm outros dez, depois dizem que é facultativo, …’ bom! A APEM fez um 

trabalho que, pronto, fez o eu fez e aceitou sendo parceira e ainda bem, é o seu papel 

e acho muito bem que o tenha feito, optou por não bater o pé e não dizer ‘nestas 

circunstâncias nós não queremos trabalhar’, quem sou eu para dizer que fizeram bem 

ou mal. O que é um facto é que estão lá e acho que têm feito um trabalho meritório de 

acompanhamento e de tentar, de corrigir os desvios priores, tentar corrigir as piores 

mazelas das AEC’s e vamos ver o que é que isto vai dar. Neste momento é um mercado 

de trabalho, para mim é essa vantagem, é um mercado de trabalho que se abriu, 

portanto é um mercado de trabalho que justifica a abertura dos 1º ciclos de estudos 

de Bolonha. Portanto para mim tem essa, sabes como é, faça-se a ligação directa, com 

a abertura das AEC’s tu tens que dizer ao Ministério ‘abram-nos os cursos porque nós 

vamos ter pouco, temos que formar gente’, pronto. 

Há bocadinho tu estavas a referir que achavas que era de facto, enfim algo ilegal não 

ser cumprido … 

Não é ilegal, é passar por cima do que existe 

Do que foi expresso na Lei de Bases de 86, como é expresso também no 344/90, mas 

também não há aqui uma pressão, digamos, social muito forte para que o ler, 

escrever e contar no âmbito do 1º ciclo seja mais predominante que as artes? 

Isso é uma história tão antiga. Claro que sim, claro que sim, mas é evidente que se tu 

não lês, escreves e contas … 

Isto é, é difícil conseguir conciliar tudo, não é? 
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É evidente que é difícil e que aquela coisa de que são todas iguais é um discurso que 

nós temos que, como é que eu hei-de dizer, não ver só o valor facial desse discurso, 

porque o valor facial do discurso é sempre nós dizermos que é mais do mesmo. Quer 

dizer, ‘não, as artes são tão importantes porque ajudam a perceber aquilo, a perceber 

aquele outro e não sei quê e não sei que mais’, a questão da chamada que é uma área, 

hoje em dia, de investigação e de discussão internacional que é o Advocy and Music 

Education, pois esta questão da advocacia tem que olhar para gerir com cuidado, não 

é? Tens que ver o que é que realmente neste momento provoca em primeiro lugar a 

exclusão e sem dúvida que eu percebo que os governantes estejam preocupados que 

as pessoas não escrevem, nem lêem direito, nem descodificam mensagens e não têm 

pensamento lógico para matemática, não é, não raciocinam. Compreendo que esse 

problema tenha que ser revisto. A questão das artes, é uma questão fundamental, 

uma não substitui a outra. Acho que o trabalho integrado é uma aposta ainda a 

aprofundar dentro das escolas, porque aquela questão da interdisciplinaridade 

continua assim num limbo em que ninguém sabe muito bem o que é que há-de fazer, 

portanto, tinha que se trabalhar avançando por pequenos passos e baseado em coisas 

concretas que já existem, que foram boas e tentar-se perceber porque é que isto foi 

bom e porque é que este projecto funcionou, portanto, acho que há aí…, nós fizemos, 

isto é muito interessante porque, olha, nós integrámos agora no novo curso, o novo 

curso agora aponta para isso, que é fazer perceber aos licenciados essas implicações. 

Portanto, o novo curso tem projecto, tem a ligação entre a…, inclusivamente aqui diz-

se que nós que tínhamos feito uma espécie de um acordo privilegiado com a área do 

português, portanto, que dizem que é uma vergonha tantas horas que o português 

tem no nosso curso, no curso de 1º ciclo e nós defendemos nessa base, que 

considerávamos que era fundamental que as duas áreas estivessem ligadas e que 

trabalhassem em conjunto e portanto é um curso que tem essas valências, que tem a 

literatura, a comunicação no sentido da comunicação, tem o projecto, tem uma 

cadeira de literatura e música, portanto, há uma preocupação de fazer compreender 

que quando se está licenciar como é importante as áreas trabalharem em comum 

depois com as crianças pequeninas. Mas, é evidente que esse é um discurso que é 

preciso ser questionado, quer dizer, não basta hoje em dia, já não vou a fórum 

nenhum com esse discurso das artes… Por isso é que eu fui um dia à conferência 

nacional do ensino artístico e vim-me embora porque eu já não aguento esse discurso 

de ‘as artes são tão importantes porque elas ajudam as crianças a pensar melhor, a ter 

pensamento abstracto, a fazer isto…’, eu já não aguento esse discurso. Não é por aí, 

nós nunca vamos ganhar espaço por aí, nunca na vida. 

Mas é um discurso que curiosamente existe não só no interior de alguns professores, 

de alguma camada grande de professores, como também na parte de alguns políticos  

Claro, claro … 
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Mas que depois não têm consequências práticas do ponto de vista de nenhumas… 

Nenhumas, nenhumas, porque depois fez-se a conferência, acho muito bem…quer 

dizer….mas verdadeiramente ….. o que eu acho é que não se questionaram as coisas 

verdadeiramente, verdadeiramente questionar as coisas acho que ninguém faz. 

Então de que modo é que tu pensas que as políticas educativas influenciam o 

desenvolvimento do trabalho em concreto que … 

Impedem-nos muitas vezes de levar certas coisas avante, é esse nível que é mais 

importante. É impedir-nos de pôr em prática algumas das coisas que as instituições 

poderiam avançar. 

Mas essas instituições têm autonomia? 

Têm alguma relativa, nós temos uma relativa, não te esqueças que o politécnico é um 

pouco diferente. Mas mesmo assim eu diria que, por exemplo, se nós avançarmos 

agora para esta questão do espaço de Bolonha, eu diria que isto foi tudo mal feito. Eu 

sou muito seguidora do António Nóvoa e acho que ele tem toda a razão quando diz 

que a escola é para aprender, a escola não é para a escola é para as pessoas 

aprenderem, a escola tem tantos papéis, tantos papéis, tantos papéis e dão-lhe tanta 

coisa, mas tanta coisa, tanta coisa que ela não pode fazer e é evidente que não o faz. 

Se não tem essa noção clara dessa centragem nas aprendizagens, e aí quando eu digo 

é recentrar nas aprendizagens e são as aprendizagens curriculares, estas ou outras mas 

estas são realmente as fundamentais, que é as áreas das humanidades, é a questão da 

racionalidade, é a questão da arte. É dentro disso que uma pessoa tem que ser 

formada e é aí tem que ser formada. Aprendendo e ajudando a aprender e a aprender 

mesmo, não é ‘nuns sítios aprende-se, noutros sítios fazem-se flores’, portanto, é 

preciso e isso é fundamental. 

Então e qual seria na tua perspectiva o papel do Estado em tudo isto? Por um lado 

impede, por outro lado há  desarticulações das políticas, por outro lado ainda há 

umas propostas que ficam, enfim, fora do contexto do que já foi produzido sob o 

ponto de vista do conhecimento nas várias áreas. Como é que tu vês o papel do 

Estado neste caso em concreto na formação? 

Se calhar não tenho uma visão assim… não sou capaz de te dar uma visão assim de 

imediato…assim uma resposta directa. Eu, o que me parece é que há muito pouco 

diálogo entre o Estado e as instituições. Há muito pouco diálogo entre o Ministério-

Educação, vamos dizer, quando falo Educação engloba ensino superior já que agora 

neste tempo estão separados, mas noutras altura estão juntos, há muito pouco 

diálogo com as pessoas que estão a trabalhar no terreno, há muito pouco 

levantamento…Não basta tu pores o diploma na Internet à discussão, estás a ver? Eu 
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acho que tinha que haver nesse aspecto uma auscultação do terreno que eu não sinto 

que seja feito, não sinto de todo. 

Não é só de agora? 

Não, não é só de agora, de maneira nenhuma. 

É uma característica? 

Não, de maneira nenhuma. Eu até acho que neste momento, a nível de alguns sectores 

do Ministério da Educação, globalmente educação do ensino superior, há coisas boas 

que foram feitas e que foram avançadas e que não tenho dúvida nenhuma em 

subscrever, há outras menos boas mas de uma maneira geral não tenho dúvida em 

subscrever e não gosto até…, quer dizer, acho que o discurso agora contra as ciências 

de educação também agora é um discurso que está na moda e portanto que não leva a 

nada porque as pessoas… Ontem vinha a ouvir um senhor a dizer que publicou mais 

um livro contra as ciências da educação, quando pediam directamente algo que era 

necessário ser feito e ele dizia que era preciso mudar os programas dos políticos, dos 

partidos políticos, quer dizer, estamos conversados não é? 

Portanto, esse lado de haver um maior envolvimento quer dizer mesmo incluindo as 

instituições do ensino superior? 

Do ensino superior e, quer dizer, das pessoas que estão no terreno. Acho que é a 

articulação, eu falo pelo nível da formação de professores porque é aquela que eu 

conheço melhor o terreno, eu acho que havia necessidade de compreender, mesmo 

agora com esta história de Bolonha, como é que isto tinha que ser modificado, 

percebes? E nós não estamos de todo em todo preparados para o que nos cai em cima 

e também porque o que nos cai em cima não teve em conta as grandes dificuldades 

que aqui havia. Portanto, muitas das mudanças que podiam ser muito interessantes 

são mudanças técnicas, estamos todos a falar de ECTS’s, de horas de contacto, de 

horas totais, de horas disto e de horas daquilo e portanto, não estamos a falar na 

essência do conhecimento e de como é que eficazmente se consegue que os alunos 

aprendam. 

Então mas o que me estás a dizer há aí aparentemente uma contradição entre um 

discurso de autonomia e uma centralização do Ministério nas vossas decisões? 

Completamente, completamente, continua a ser assim, porque se tu fores aos países 

nórdicos neste momento eles estão meio parados com a história de Bolonha por uma 

razão, porque eles não querem mudar o currículo deles, porque eles estão satisfeitos e 

estão cheios de medo que lhes venham a impor uma forma quando eles já fazem isto, 

que é dos alunos construírem o seu próprio currículo. Nós estamos nas antípodas, 

hiper centralizado tudo, hiper, hiper, hiper, tudo formatado, os cursos estão todos 
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formatados, os alunos não têm hipótese de escolher nada, está tudo formatadíssimo, é 

aquele ‘pacote’ que têm que fazer e de repente diz-se-lhes que eles têm que ser 

autónomos quando nunca se ensinou também a nós nem nunca se fez a discussão de 

como é que se faz o ensino que promove a autonomia dos alunos.  Estamos ainda 

nesse dilema, sinto aqui que nós estamos todos nesse dilema. Realmente os alunos 

têm mais horas para trabalhar mas nem toda a gente está a fazer a aprendizagem de 

os pôr a trabalhar sozinhos. O que na música então tem imenso sentido, faz imenso 

sentido eles terem horas para se juntarem para tocarem uns com os outros, para 

ouvirem música, para irem à biblioteca para lerem. Nesse sentido do fazer, faz todo o 

sentido que eles tenham possibilidades de trabalhar autonomamente. 

Para ir terminando, então como é que tu, perante isto e tendo em conta também a 

tua experiência, se pudesses mudar alguma coisa nas políticas públicas relacionadas 

com a música e com a formação de professores, o que é que tu farias? Algumas 

coisas já foste falando. 

Sim, já fui falando.  

O que é que neste momento, tendo em conta também estas fases todas de 

transição, tendo em conta a experiência de mais de dez anos, de quase vinte anos na 

área da formação de professores, vinte e um anos mais concretamente, como é 

que…Bolonha abriu perspectivas para isso? Ou… 

Olha, eu volto sempre ao início e acho que como em tudo eu costumo dizer que os 

problemas deste país tem a ver com a boa educação, eu costumo dizer e não é nada 

de novo. Eu volto ao início, eu acho que o investimento a ser feito ao nível da 

educação é realmente no ensino do 1º ciclo, no ensino básico e é a partir daí que é 

preciso investir ao nível da formação de professores, de música de educação musical. 

Eu acho que ao nível da formação de profissionais de música, no campo que eu 

domino, sinto apesar de tudo que as coisas melhoraram muito. Modificaram-se muito, 

as escolas profissionais criaram ritmo ao nível do secundário que permitiu que as 

coisas evoluíssem de uma maneira, embora não tenham trabalho porque nem todos 

conseguem, mas há aí alguma dinâmica. O pior para mim realmente é ao nível da 

formação das crianças desde o início e para mim acho que aqui tinha que se investir ao 

nível do 1º ciclo, e ao nível do 1º ciclo em termos das artes, tinha que haver uma 

descriminação positiva. 

E isso significa…. 

A descriminação positiva seria aquilo que eu te disse ‘volto ao princípio’, ao princípio 

ou quando tu começaste a falar das AEC’s. Há que investir em dois momentos, é na 

formação dos professores do 1º ciclo, portanto, a valorização das artes no currículo 

dos professores de 1º ciclo, há que investir nisso porque eles são um modelo que não 

vai acabar e que tende a perpetuar-se, quer pelo menos que sejam professores por 
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áreas,responsáveis embora agora com este novo modelo do 1º e 2º ciclo não sabemos 

muito bem o que é que vai acontecer no terreno, porque é uma revolução. Mas à 

partida, tinha que haver um investimento, por um lado, nesse professor e por outro 

lado em professores preparados para trabalhar com eles. Isso é uma coisa cara, é uma 

coisa que é evidentemente cara, porque primeiro o Estado tinha que assumir de 

alguma forma, nem que assumisse em parceria com as autarquias, mas tinha que 

assumir que esses professores que trabalhavam nas escolas eram responsáveis por 

redes de escolas. Isto pode ser feito a partir do agrupamento, a partir do agrupamento 

pode ser uma parte mas não chega, a partir do agrupamento tinha que ser feito uma 

parte mas não chegaria. E por outro lado o que me parece é que ao nível da educação 

musical tinha que haver realmente uma comissão que acompanhasse esta gente, que 

os acompanhasse no terreno e que acompanhasse a evolução do que é que é uma 

formação integrada dentro do 1º ciclo e ao nível das artes …é aí que se fazem as 

escolhas, não se fazem ainda, mas é aí que se formatam, que as coisas começam a ficar 

formatadas e se não começarmos por aí nunca mais…e aí o investimento eu concordo, 

quer dizer, tem que ser no ler, escrever, contar. 

Essa é uma área. E outras que consideres pertinente de se mudar alguma coisa nas 

políticas públicas para esse sector do ensino? 

Estás a falar para o sector da formação de professores?! 

Da formação de professores, da sua ligação com as artes, com a música e com as 

actividades culturais e artístico-musicais. 

Não sei muito mais do que é que o Estado pode fazer. Eu penso que, se calhar o 

melhor é o Estado criar condições para que as pessoas se autonomizem. Ou seja, criar 

condições para que seja possível descentralizar e para que seja possível criar redes 

entre as instituições culturais e as escolas, as escolas de nível básico e isso é uma coisa 

que eu acho que é uma auto-regulação. [ 

Um Estado mais facilitador e regulador do que … 

Mais facilitador, exactamente, numa perspectiva em que se criam condições, se abrem 

projectos, mas isto tudo também tem a ver com uma cultura nossa, percebes? Nós não 

temos uma cultura de andar a ver, começa mas, não temos ainda aquela cultura que é: 

trabalhar, sei lá, com contrato de programa, há possibilidade de haver trabalhar 

contrato de programa e os professores preparam o terreno e o Estado está lá para 

facilitar. E nós temos, continuamos a ter um Estado hiper regulador, hiper, hiper 

regulador e por outro lado cego, surdo e mudo a certas questões que são 

fundamentais para a formação do cidadão. Cego, surdo e mudo neste sentido, quer 

dizer, tecnicamente sabendo e conhecendo os problemas, tecnicamente, mas só 

tecnicamente é que os conhecemos. Não conhecemos os problemas 

aprofundadamente de maneira a poder dizer: ‘ok, o terreno tem, digamos, há valores 
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e gente que sabe’, hoje em dia realmente há muita gente a conhecer muito bem quais 

são os problemas da educação musical, a fazer investigação, quer dizer, o terreno, o 

panorama não tem a ver com há vinte anos. Alterou-se imenso. Tem-se imensa gente 

que estudou, que pensou sobre as coisas e que pode… agora, neste momento, quer 

dizer, é assim tu fazes o mestrado porque é bom, porque sobes na carreira, estás a 

ver? não há depois uma grande tradução no terreno e por outro lado a formação de 

professores é o que é, vale o que vale, não é perfeita e como não é perfeita e os 

modelos não são perfeitos… nós neste momento estamos a começar um novo modelo, 

não sabemos se isto, não sei se isto… está a decorrer o 1º ano e já estamos a fazer 

reuniões para mudar para o ano, estás a perceber? para haver mudanças porque, 

pronto, são coisas novas e de repente é um curso completamente diferente, as 

ciências da educação não têm grandes expressão, é reduzido, é um curso 

essencialmente artístico do ponto de vista da formação. 

E quais são os desafios também que se colocam à educação artístico musical nesta 

fase em que nos encontramos? Tendo em conta a tua experiência enquanto 

pianista… 

Olha, não sei, eu acho que por um lado mantém-se modelos completamente 

anacrónicos, quer dizer, os modelos de fruição da arte são os mesmos, continuam a ser 

os mesmos. Os modelos são idênticos, quer dizer, tu continuas a ir aos concertos, a 

estar, a fazer parte de um sector, de ir a concertos onde as coisas são divididas a dois, 

tens o palco e tens a audiência, não tens interacção entre o palco e a audiência, quer 

dizer, esse é o modelo ainda dominante da fruição musical, falando agora da fruição 

musical. Por outro lado, há muitas rupturas a acontecer, há muita gente a fazer coisas 

diferentes, há experiências muito ricas a envolver populações que nunca tinham sido 

envolvidas… 

E no Porto isso aconteceu… 

Acontece e está a acontecer. A Casa da Música por exemplo tem neste momento um 

coro que é formado só por pessoas que têm o rendimento mínimo. Há assim uma série 

de coisas em que as pessoas de repente começaram a olhar para pessoas que se 

calhar… toda a gente pode ser músico. 

Mas o que é curioso é que o que me estás a dizer é que alguns dessas novas 

tendências emergentes acabam por resultar de coisas que são fora da escola do que 

dentro da escola, não é curioso? 

A escola está demasiado, é o que digo, a escola está demasiado cheia de papéis. Tem 

de fazer demasiadas coisas, tem que mostrar demasiadas coisas, não é?, e o 

entendimento que alguns conselhos executivos fazem disso ainda é mostrar, e depois 

muito burocrático, por outro lado, também é assim: se eu tenho um grupo de 

estagiários, eu tenho de ter sempre os meninos a tocar tambor pelo corredor a fora, é: 
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se estou a tocar tambor por lá fora, para que é que nós temos estagiários de música? 

estás a perceber? 

Até que lado de abertura houve a outros modos de fruição e de participação no fazer 

da arte e neste caso da música? 

E nesse aspecto eu acho que a própria sociedade que neste momento que oferece, 

começam a surgir coisas que são muito interessantes e que não têm a ver com a forma 

de fruição cultural a que nós estamos habituados e na qual nós estamos enculturados 

todos, uma grande maioria, pelo menos eu de uma forma… 

E esses desafios estão contemplados no novo curso que vocês inventaram? Ou pelo 

menos… 

É assim, nós fizemos uma tentativa de fazer uma reflexão sobre o que foi o anterior 

curso e dentro dessa perspectiva estamos a trabalhar. Não posso agora dizer que se…  

Sob o ponto de vista das preocupações… 

Sob ponto de vista das preocupações claro, claramente  

Em relação aos tais objectivos que se colocam à educação artística. 

Isso é claramente. Primeiro porque não fizemos um curso de música pura, ou seja, 

fizemos um curso de música que tem uma componente fortíssima de teatro, de 

expressão dramática e teatro na educação, portanto, tem essa componente fortíssima, 

que tem um projecto no 1º ano, que tem um projecto no 2º ano, projecto esse que 

engloba as áreas de música, português, expressão dramática e educação visual. As 

quatro áreas estão envolvidas em paridade no projecto, o projecto tem que ter uma, 

digamos também, uma apresentação pública. Fizemos um investimento grande aí, um 

investimento grande nas práticas de conjunto, e depois um investimento cultural que é 

ter algumas cadeiras que são cadeiras culturais, digamos, de âmbito de formação 

cultural. Portanto procurámos fazer um curso que reflecte um bocado as nossas 

preocupações, não é um curso para chegar à escola ‘eu sou professor de música’,  

É para chegar à escola mas também para chegar à comunidade também… 

É chegar à comunidade e perceber o que é que se passa, o que é que é…  

Poder desenvolver esse trabalho… 

Exactamente  

Sair da escola no sentido mais convencional 
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É para pensar na escola como um território educativo e não como a escola sala de 

aula. É nessa perspectiva que estamos a começar a trabalhar e portanto espero que 

isto tenha… 

E estás optimista? 

À partida acho que sim, acho que sim. Tenho que estar porque foi uma experiência 

longa que teve coisas também muito positivas, um curso que apesar de tudo nos deu 

também, em alguns aspectos, muito gozo e é esse resultado, um pouco dessa reflexão, 

estou algo optimista agora não sei, quer dizer, não sei como é que isto vai dar, não 

faço ideia como é que é, ainda não reflecti, por exemplo, suficientemente sobre a 

questão da formação do professor, percebes? através do mestrado, depois daquela 

prova nacional, ainda não reflecti sobre isso para poder ter assim uma posição. Vamos 

ver, vamos ver… O mestrado espero que possa avançar. Para já até gostaríamos de 

avançar primeiro para os nossos antigos alunos que queiram fazer o 3º ciclo, nós não 

tínhamos o 3º ciclo…Vamos ver, mas à partida eu preciso de estar optimista que é para 

gostar do que estou a fazer apesar de todas as coisas acho que estou optimista, acho 

que o CIPEM que está a trabalhar bem, acho que temos perspectivas de fazer coisas 

interessantes, temos ideias e pronto, nesse sentido acho que somos uma escola que 

tem alguma coisa a dizer neste panorama da formação de professores, acho que sim. 

Acho que de alguma forma nos podemos orgulhar do esforço que fizemos para a 

formação dos professores, para ter uma equipa, uma equipa coesa, uma equipa que 

gosta… gostamos uns dos outros com todas as coisas que não gostamos também uns 

dos outros mas isso é adquirido estás a perceber? Portanto, acho que se trabalha bem 

aqui. Depois além disso temos esta felicidade de ter um edifício, um espaço… não é 

perfeito mas é muito bom porque… que dá para trabalhar, que dá para os alunos 

gostarem de andar aqui. Nós sentimos isso um bocado nestes alunos que por aí 

andam, aqueles que gostam de andar por aqui, estes novitos que andam agora aí no 1º 

ano, que é uma coisa engraçada, vamos ver. 

Obrigado. 
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Gustavo Delgado 

Como é que se caracteriza a Escola Profissional de Artes da Beira Interior? 

Eu estou aqui dentro da escola há 5 anos. Não estou aqui há muitos anos mas já são 

alguns. De facto isto é uma escola profissional de música, é a única escola na região 

centro e interior com estas características e daqui a sul não há uma escola semelhante 

a esta, até ao Algarve não há mais nada. Quer dizer, a concentração de escolas 

profissionais está toda no Norte. Ora bem, a escola já tem muitos anos e já tem tido 

excelentes resultados com alunos que tem saído daqui que já estão no estrangeiro, 

que já estão no mercado de trabalho, que já tem dado prova que a formação básica 

que foi ministrada nesta escola e que continua a ser, continua com muita qualidade. 

Sinto que os alunos partem desta escola com o intuito de, se calhar não entrar no 

mercado de trabalho, mas prosseguir estudos no ensino superior, universidades, 

escolas superiores de música, ou até no estrangeiro também. Raros são os casos, 

tenho de mencionar isto, dos alunos que acabam a sua formação de 12º ano e entram 

no mercado de trabalho, têm emprego. Quero dizer com isto que também não há 

mercado para este tipo de formação. Se fala nas orquestras, se fala em formações 

superiores, mas não há um mercado intermédio digamos. Não só de música clássica 

mas estamos da falar do mercado de música, de músicos, neste caso o aluno poderá 

até estudar, poderá estudar e a trabalhar e a usufruir de ter um curso de música para 

poder sobreviver e estudar. Não ter de trabalhar noutra coisa para poder viver. 

O que o Gustavo quer dizer com este mercado intermédio? 

Esse mercado intermédio quero dizer que não há uma rede por exemplo, estamos a 

falar de música ligeira, estamos a falar do interior, em que o aluno automaticamente 

pensa quando chega ao 11º ano, vou para Lisboa ou vou para o Porto. O interior não 

oferece ou melhor, já oferece, mas oferece muito pouco e depois até se tem a ideia de 

que o litoral é o litoral. As grandes classes ou grandes escolas estão nas cidades mais 

importantes e os alunos estão cá 6 anos a viverem num lugar, saem daqui e vão para 

outro lugar e não deixam cá nada, que é a questão. Deixam só o facto de terem 

estudado cá e levarem o nome da escola donde estudaram. É provável que voltem se 

calhar como professores, digamos, vem cá visitar a escola e tal, mas este lugar já foi, já 

passou. Foi uma fase da vida deles. 

O mercado da música dita erudita é mais complicado, é isso, ou também esse 

mercado intermédio 

O que eu acho é o seguinte: Portugal é um país que tem deficiências a vários níveis. Eu 

vivo cá há vinte anos, estou ligado à música clássica há muitos anos e o que sempre 

senti aqui é que de facto o pessoal é um bocadinho, não há uma rede, não há rede. Eu 

estou a falar de rede no sentido, os espectáculos só decorrem em determinados sítios, 

mas não percorrem o país, não percorrem as salas de espectáculos. Por exemplo, 
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referindo-me aos alunos, é raro nós termos grupos de alunos, de jovens a fazerem 

música de câmara, a Câmara contratar esse tipo de espectáculos com qualidade que já 

existe, e que possam não só tocar no grande centro. Ás vezes há programação no 

interior que não interessa a ninguém mas por outro lado neste ambiente musical não 

há um circuito artístico criado dentro do próprio país. Isso seria importante, por 

exemplo estes alunos... agora com o último desenvolvimento na reforma do ensino 

artístico chegaram à conclusão que há muitas lacunas. Os alunos terminam de estudar 

seja ensino superior, ou escolas superiores e acabam por fazer o quê? Acabam por se 

dedicar à docência, porque não há outra saída. O músico, hoje em dia nem todos 

podem ser músicos, terem trabalho numa orquestra porque não há orquestras para 

toda a gente e depois acabam por ir para a docência, quer dizer acaba por trabalhar 

nos conservatórios, nas escolas particulares, também escolas públicas estamos a falar 

de instrumentistas. E são músicos. Quer dizer, todo o investimento que fizeram 

durante tantos anos a preparar reportório, isso acabou, a partir do momento em que 

um aluno compra um carro e se dedica a dar aulas em todo o lado a ganhar dinheiro e 

para poder manter um determinado nível de vida, quer dizer a função para qual 

estudou durante tantos anos e foi obrigado a estar horas com um instrumento, 

fechado numa sala, um trabalho um bocado ingrato, não é... 

Mas a vida musical melhorou um pouco ou não? 

Melhorou, melhorou, melhorou. Estou a fazer uma análise em relação ao interior, 

digamos assim. Porque acredito que no litoral tenha outra visão das coisas. Mas eu 

sinto que aqui, por exemplo, na Covilhã e nas cidades aqui à volta a realização de um 

concerto ou de uma apresentação pública muitas vezes é complicadíssima. Porque não 

há público, porque a Câmara não tem interesse, não há cachet para pagar ao músico, 

quer dizer tudo isso. Apesar de já haver teatro, já há uma rede. Neste momento a 

Guarda tem um equipamento excelente como uma programação a nível de qualquer 

grande cidade mas isso... 

Mas neste nível intermédio é mais difícil? 

Exactamente. Mas depois há outro problema que é o cultural. Qual é a oferta e qual é 

a procura. O que as pessoas querem, não é? Isso tem de ser criado... 

As pessoas ainda não querem muito música erudita, digamos assim. 

Neste momento é muito difícil definir o que elas querem ou não querem. Porque acho 

que as pessoas muitas vezes não sabem. Há muita informação, antes não havia nada, 

agora há muita, então as pessoas vêem-se confrontadas com tanta coisa, tanta 

informação, desde o que é muito intelectual até ao que é muito pimba. Quer dizer, é 

muito bom que haja a escola, é muito bom para saber gosto disto, quero isto. Mas 

chegamos ao ponto de será que o público consegue apurar se a programação desta 

sala de espectáculos é realmente útil? Falo por exemplo da Guarda ou Castelo Branco. 
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Há uma programação, um programa cultural, mas será que a sociedade as pessoas 

estão a preparar para, não é? 

Na sua opinião ainda não estão. 

Não estão, não estão minimamente. E ouvem-se coisas engraçadas. Uma pessoa tanto 

vê um espectáculo de música contemporânea e no outro dia vê Quim Barreiros. É bom 

que haja essa diversidade mas no fundo vê-se uma grande confusão, porque hoje, 

digamos, as classes pensantes criticam o facto de essa cultura não ser para todos, e 

não pode ser tem de ser para todos. 

E essa cultura para todos significa o quê? Esse lado mais pimba, mais comercial, 

digamos assim. 

Eu penso que não. O problema é que se confundem as coisas. Porque é que a cultura 

para todos tem que ser isso. Porque é que uma pessoa tem de consumir isso, porque 

isso, não interessa.Com certeza que por detrás haverá interesses. Por isso é que eu 

digo que é um problema cultural. Nós hoje temos os exemplos pela Europa fora, e eu 

digo sempre isso e às vezes sou muito criticado, porque é que nós... copiar não é um 

crime, que dizer nós podemos buscar aquilo que é bom e adoptá-lo mas adoptá-lo 

bem porque não vale a pena fazer equipamentos, gastarem fortunas e dinheiro e 

depois o que é que se vai por lá dentro. O que é que se vai fazer com aquilo. Temos 

mega sala com excelentes condições, aqui na Guarda e outros teatros do interior que 

tem uma excelente programação mas para um determinado tipo de público, não é. 

Pronto, estes alunos que nós formamos e que saem de diferentes escolas, qual é o 

acesso a esses meios a esses lugares? Qual é o contacto que eles vão ter com essas 

estruturas, com esses programadores. Quando eu me formei, quando era jovem o meu 

intuito era tocar era fazer música, mostrar o meu trabalho e se era necessário fazia 

tudo, tudo o que era possível. Contactava a câmara e eu não vejo isso, músicos jovens 

ou pelo menos há uma camada destes músicos que saem, não é, licenciados vamos 

continuar a estudar, mestrado, vamos continuar a estudar.  

São pouco empreeendedores? 

Pronto, não sei. É um bocado estranho porque não vejo o empreendimento desses 

músicos e dizer “não, não! eu investi tanto tempo nisto que não vou dedicar-me a ser 

só professor ou dedicar-me a outra coisa qualquer”. Também não vejo motivação, nem 

infra-estruturas para que isso aconteça. De facto nós estamos numa cidade, falo desta, 

como falo de Mirandela, falo dos lugares que conheço, em que há equipamentos, isto 

existe há 20 anos. O que é que o Estado, o que é que a comunidade fez para que isto 

se isto se desenvolva? Criou outros recursos turísticos, e temos exemplos aqui ao lado 

e mais a cima ainda. Se continuamos para o norte podemos ver o que é que uma 

pequena vila pode dar em termos de espectáculos para as pessoas, de atracção 

turística, de atracção gastronómica, etc., etc.. 
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Está a falar de que cidade? 

Estou a falar de qualquer cidade de França, por exemplo. Fazem concursos, festivais... 

Portanto não é em Portugal. 

Não, não é cá. Mas aqui também já se conseguiu Sintra por exemplo, tem essas 

características. E há outros que têm festivais internacionais de música, que atraem, 

mas aqui os equipamentos existem, as pessoas estão cá, os recursos humanos existem 

também, já estão cá, estão habituados a cá estarem, já conhecem os hábitos e 

costumes da região, mas não se conseguem fixar cá, não se conseguem fixar. 

O que eu lhe quero perguntar era também isto, significa que por um lado há 

equipamentos, por outro lado, há algum investimento por parte das autarquias 

dentro de aquilo que há bocado referiu de ser para toda a gente mas significa então 

que ainda não há um desenvolvimento cultural que permita esse.... 

Não há uma pirâmide. Para chegar cá em cima há que semear as coisas de forma que 

tudo seja progressivo. Se eu quero chegar a consumir um determinado produto, não é, 

depende do valor desse produto, se quero andar de Mercedes vou ter de trabalhar 

mais, esse é o meu objectivo, se eu quero andar num carro que custe, eu vou fazer 

tudo e mais alguma coisa para poder tê-lo. Agora estamos a falar em recursos 

culturais. 

Portanto há esse lado de ser para todos e quer um pouco mais massificado, daquilo 

que designou por música pimba, mas depois também existe um outro lado, que é o 

dos grandes nomes. É isso? 

Claro! Mas isso atrai-se, os grandes nomes atraem.... 

Há um problema cultural como estava dizer há bocadinho. 

Eu acho que sim. Há um vazio, um vácuo. Mas acredito que haja um momento em isto 

mude com as gerações. Não acredito que isto se mantenha assim. Mas a 

permeabilidade da informação que possa vir de outras ... às vezes é muito complicado. 

Eu analiso isto porque venho de um país onde as culturas se misturaram sempre. 

Então tudo se absorve, tudo se absorve. Dum russo, dum africano, não interessa. 

Depois é que se depura. Mas isso demora muito tempo. Agora aqui vocês não têm 

essa diversidade, mas têm uma diversidade de outras coisas de outras culturas que 

tiveram durante tantos anos. Quer dizer vocês foram buscar coisas a todo o lado e 

penso que isso está perdido, mesmo nas novas gerações não se vê que se valorize isso. 

Valoriza-se as bandeirinhas para o futebol, para o Scolari. Estou a misturar também as 

coisas mas isso faz parte da cultura do país. 
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E o que é EPABI tem feito para, por um lado um lado integrar, por outro lado 

contrariar algumas dessas tendências.  

No sentido de dar formação aos alunos, é o ponto fundamental, técnico e de formação 

dentro da escola. Externo, evidentemente que participa por tudo e mais alguma coisa 

no sentido de seja dos espectáculos da área erudita como noutras coisas, como 

animação por exemplo. Aliás recebi um telefonema de outra escola que nos pede 

colaboração. Os alunos estão em situações variadas. Tanto estão num concerto mais 

sério, ou noutro tipo de postura profissional e terá de estar também com essa postura 

se calhar num baile de finalistas, não é, em que vão fazer uma demonstração de 

música ligeira para esse momento, mas tão profissionais como na outra área. 

Evidentemente que a nossa formação é sempre na área da música clássica, erudita, 

mas claro que isso não impede que os alunos façam outro tipo de trabalho e fazem. 

E esse trabalho que é desenvolvido 

Principalmente com os sopros, temos aqui uma área de instrumentistas de sopro... 

Por causa da bandas. 

Por causa das bandas. Por exemplo, a classe de violoncelo é uma classe que aqui se 

manteve durante muitos anos continua a ser um “ex-líbris” desta escola em termos de 

nomes e de alunos que saíram daqui, mas os sopros neste momento é o mais forte da 

escola. 

E esse trabalho que é desenvolvido é por solicitações mas também vocês próprios 

desenvolvem temporadas de concertos... 

Temos. É assim, nós temos três momento importantes no final de cada período, com 

concertos, com audições de música de câmara com todos os alunos, têm as provas 

também de técnicas e provas de recital, mas o técnico é interno, mas o recital é 

aberto, o recital é pública, é um concerto no fundo e depois no fim de cada ciclo de 

cada triénio do 9º ano e do 12º ano aí existem as provas de aptidão profissional. 

Organizam esse tipo de trabalho  

Estágios também, vamos fazer um estágio agora em Maio seguramente em parceria 

com a ESART. 

Estágios relacionados com o quê? 

Estágio de orquestra. Mas também não descuidando nunca a outra área. Por exemplo 

na área sóciocultural tentamos conjugar as coisas, fazemos um concerto de Carnaval e 

a área sóciocultural também se integrou fazer uma peça de teatro. Quer dizer, fazer 

coisas que tentamos desenvolver sempre, porque digo sempre aos alunos não penses 
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só naquilo, tem de saber falar português, tem de ter todas as outras áreas que fazem 

parte da formação de um músico. 

Tem havido algum incremento dessas solicitações e desse trabalho ao longo destes 

últimos 5 anos em que está aqui. 

É assim, eu sinto que localmente nós trabalhamos... 

Localmente significa Beira Interior? 

Sim, Sim. Quando falo localmente é aqui. Por exemplo, hoje mesmo temos uma 

apresentação da entrega de diplomas da escola profissional do Fundão, escola 

profissional de hotelaria do Fundão, que faz muitas coisas em parceria connosco, 

conseguimos ou tentamos sempre fazer parcerias com outras instituições. A própria 

Câmara Municipal nos últimos 4, 5 anos tem solicitado concertos à escola, animação 

de muitos espaços incluída na programação cultural da câmara e que é divulgado 

regionalmente em todos os jornais e na rádio, quer dizer, nós temos uma projecção 

local, digamos, bastante, forte. Por ser a única escola, ou pelo menos é a única 

orquestra. Temos uma orquestra de cordas, uma orquestra de sopros, um grupo de 

percussão, todos os grupos se movimentam e as pessoas já nos conhecem, já há 

solicitações até de outros conservatórios, de músicos, que precisam determinar outros 

músicos para colaborar e dar outro tipo de actividade que estejam a desenvolver. Quer 

dizer, recorrem muitas vezes à escola profissional porque claro também o nível de 

trabalho, de exigência é completamente diferente de um conservatório ou uma 

academia. 

Por causa de quê? Do próprio currículo. 

Sim e depois o tipo de trabalho que um aluno faz numa escola profissional penso que 

está bastante diferenciado do trabalho que um aluno faz numa academia de música. 

Mas às vezes os professores são os mesmos.  

Sim, às vezes os professores são os mesmos. 

Isso é porquê? Por causa do modo de organização.. 

Eu penso que a dedicação e aí é que está... a dedicação de um aluno é até do próprio 

professor, e o tempo e o espaço e as características do próprio currículo, de estudos é 

diferente. Quer dizer, o envolvimento do aluno, passa o dia na escola, tem a orquestra, 

tem sempre uma série de actividades, que nos conservatórios, não digo todos mas há 

outros que oferecem apenas o instrumento, o coro e a formação musical, o aluno só 

vai uma vez por semana e tem um contacto completamente diferente. E depois há a 

saída, não é? Qual será o percurso do aluno. Quer dizer aqui o aluno vem e é 

escolhido, seleccionado, atenção isto é um ensino digamos público-privado, vamos 
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chamar assim, mas que é seleccionado. Nós à partida fazemos uma prova de selecção 

e escolhemos aqueles que nós achamos que poderão vingar, fazer um excelente 

trabalho.  

E essa selecção é feita como? 

Todos os anos há uma candidatura, a escola faz a sua divulgação e depois há 

candidaturas para o 7ºano, e para o 10ºano. Basicamente aqui o que se trata é, no 

caso o secundário, os alunos já tocam. Ou vêm com o 5.º grau do conservatório e 

então vemos as características do aluno, se o instrumento que tocam realmente tem 

um nível suficiente ou achamos que poderá progredir, fazer um excelente trabalho. No 

básico, já é diferente. Temos de pensar num trabalho de 6 anos e não três, então aí 

temos de observar e ver que realmente esse aluno, qual será o trabalho dele como 

poderá evoluir, depende do instrumento também, então aí fazem provas de aferição. 

Fazem provas de cultura geral, fazemos também uma entrevista ao aluno para saber 

porque é que escolheu a escola, etc.  

Referiu a questão “depende do instrumento”. Há diferenças entre os diferentes 

instrumentos, as aprendizagens.... 

Há. O instrumento de cordas, normalmente...Vou dar um exemplo, um miúdo com 6, 7 

anos ou com 8 anos se calhar já está numa banda, porque tem o tio, ou o primo e se 

calhar está a tocar pessimamente mal, a embocadura de trompete, toca três 

instrumentos ao mesmo tempo, porque o maestro, bem agora já mudou muito, mas 

antigamente era assim, o maestro dava tudo, trombone, fagote, dava tudo. E de facto 

o aluno com 10, 11 anos, se ele tiver um excelente ouvido, uma formação musical, 

quer dizer, é um aluno que se pode resgatar e que se pode transformar e criar daí um 

excelente músico. O instrumentista de cordas já é muito mais complicado. Primeiro 

porque não há essa possibilidade. O miúdo começa a tocar violino onde? Já não toca 

na banda da sua aldeia, toca em casa, se tocar, ou vai ao conservatório uma vez por 

semana, se calhar na família de músicos, etc. E depois há o facto de estes alunos 

andarem nestas vidas das bandas e das festas, tudo isso de facto possibilita o 

desenvolvimento de características que um aluno de cordas não terá, porque terá de 

fazer outro tipo de trabalho, não é por ser mais elitista, não tem nada a ver com isso. 

Tem a ver com o facto de não haver a tal tradição. Há uma lacuna nesse aspecto. Há 

outra que é essa que nós vamos buscar, que é ir às bandas e nós temos músicos 

excelentes, porque há músicos de sopro fantásticos. 

E no caso de outros instrumentos como o piano, por exemplo. 

O piano também, O piano também aparece. Mas pronto não quer dizer que não sejam 

bons alunos depois, o tempo que esses alunos demoram é diferente. O aluno que 

começa no 7º ano, por exemplo aqui, que vai começar a tocar violino com um miúdo 

que já vem tocando trombone, terá que ter outra orientação, terá de corrigir erros, 
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terá que apurar coisas que não trás mas esse aluno em dois, três anos, já tem um 

patamar diferente do que o outro que começou com corda soltos e tem outras 

dificuldades. Os instrumentos são diferentes.  

Há bocadinho no início da nossa conversa referiu que a EPABI é uma escola onde se 

dá uma formação com muita qualidade. O que significa formação com muita 

qualidade. 

É complicado. É assim, eu acredito que a qualidade, não é quantidade se não 

qualidade, em primeiro lugar somos professores, o tipo de professor e o tipo de 

mensagem digamos de aprendizagem que o professor e a própria escola transmitam 

aos seus alunos. A experiência do professor, o contacto directo com ele, a formação 

que ele já trás e a escola que ele trás, sempre que há um professor com algum nome 

há sempre uma tradição por detrás, com quem estudou, donde vem isso, etc. E os 

parâmetros de qualidade... 

Espera lá, já retomo a questão da qualidade mas uma vez que refere os professores 

de onde é que vêm esses professores? 

É assim, eu falei muito no início desse problema no interior, mas de facto a maior parte 

dos professores neste caso vêm de fora da Covilhã. 

Estamos a falar de... 

De Lisboa, do Porto,  

Os professores da área sociocultural... 

São de cá. Os professores da área artística a maior partes são externos, vivem de fora 

da Covilhã tirando alguns que são de Castelo Branco. Mas da Covilhã mesmo só da 

área sociocultural. Por exemplo, nos sopros a maior parte deles são de Lisboa e que 

tocam nas orquestras, na Sinfonia Portuguesa, há músicos que estão integrados e que 

trabalham com a música.... 

Para esta escola é importante que os professores também sejam músicos.  

Eu penso que sim.  

E isso porquê? Pela experiência que tem, pela capacidade.... 

Muita coisa. Uma poderá ser a experiência, outra poderá ser a própria saída do aluno, 

por incrível que pareça e parece importante porque estávamos a falar um bocadinho, 

o aluno pensa logo “para onde é que eu vou depois” e esse professor pode levá-lo para 

algum lado. Quer dizer pode recomendá-lo. “Com quem estudou? Estudei com um 

professor tal” e esse professor vai apresentar esse aluno à classe e é muito importante 

até para o aluno. Ou seja, o aluno diz “eu quero estudar com o professor tal”. Porquê? 
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Porque o professor toca na orquestra tal, porque dá aulas na escola superior. Tudo isso 

é um circuito e isso aqui localmente existe, está presente no sentido em que o aluno 

sabe e então tudo isso faz também uma parte da qualidade 

E os professores contribuem para que os alunos possam ser inseridos no mercado de 

trabalho. 

Também, também. Por exemplo os professores que estão nas bandas da GNR, da 

Armada, quando há concurso, estão sempre a incentivar os alunos, porque há alunos 

de todos os níveis sociais que necessitam de trabalhar, que o objectivo dele será poder 

trabalhar logo e poder estudar a seguir, enfim. Quer dizer tudo isso é muito 

importante porque sem professor não há aluno. 

 

 

A questão dos professores era uma das dimensões dessa formação de qualidade. 

Claro que sim. Depois há a exigência da própria escola, há linhas pedagógicas e de 

exigência com que a escola se caracteriza. 

E como se caracteriza essa linha pedagógica? 

Eu penso que aquilo que eu agora falei em termos de acreditar e de ter de professor 

com aquelas qualidades, não podemos dizer aos professores aquilo que nós queremos, 

o que é que a escola quer, que tipo de alunos quer, com que qualidades se vão 

apresentar, não é, qualidades técnicas, qualidades musicais que já estejam acima da 

média, quer dizer, se o aluno tem de entrar no ensino superior, quase que está 

garantida a entrada. Porquê? Porque a exigência, a técnica, exigência musical está 

focada para isso. Isso é fundamental, tanto como a outra área. As outras áreas 

também são importantes e os alunos sabem disso. Eles sabem que tem de haver um 

patamar.... Agora claro que isso depois depende das características dos alunos. Nós 

deparamo-nos com todo o tipo de alunos e às vezes alunos com carências acentuadas 

de formação. Alunos com problemas de formação que já vem de outras escolas, dos 

lugares de onde vivem. Temos 60, 70% dos alunos que são de fora daqui, que são fora 

da Covilhã, que se deslocam só para vir estudar para esta escola, o que significa que 

estão deslocados do seu meio. 

Mas ficam a viver na Covilhã? 

Sim ficam cá a viver mas deslocam-se da família, dos amigos, do meio onde estavam 

habituados a estar todos os dias. Isto também trás outro tipo de problemas, até para a 

comunidade escolar, não é, pelos alunos que estão sozinhos, que não têm cá os pais... 

Mas aí também tem apoios  
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Estamos a fazer esse tipo de trabalho com todos os alunos e de os acompanhar o mais 

possível Porque vamos pensar um aluno que vive nas Caldas da Rainha, fora daqui, só 

pode ir a casa, ver a sua família só ao fim de semana quando volta... 

Estamos a falar do básico, do secundário ou dos dois? 

Dos dois. 

E esses estudantes, que vem de fora de que zonas é que costumam... 

Litoral e aqui à volta poucos, muito poucos. Da Covilhã poucos também. 

Principalmente o litoral, Leiria, Pombal, Caldas da Rainha, Bombarral 

E esta escola diferencia-se das outras escolas profissionais? Há bocadinho estivemos 

a falar que se diferencia dos conservatórios e em relação às outras escolas 

profissionais existe alguma diferenciação? 

Cada escola profissional é diferente pelo local e pela região onde estão inseridas. Já 

esteve noutras escolas que estão inseridas noutro tipo de contexto até o sócio-

económico. Uma escola que está inserida em Viana do Castelo, ou Santo Tirso, tudo o 

que está à volta da escola não tem nada a ver com o que está na Covilhã e então são 

características completamente diferentes. Isto que estou a dizer, de que os alunos não 

são de cá e são de fora. Porque é que esses alunos são de forma? Porque vem muitas 

vezes atrás do professor. Quem é que está a dar aulas na escola da Covilhã? “Ah! O 

professor tal. “Ah! Quero estudar com ele”. Não tem possibilidade de estudar em 

Lisboa porque o professor não dá aulas em Lisboa, só dá aulas aqui, em Lisboa está na 

orquestra ou está noutro tipo de actividade musical e o aluno faz tudo para vir para cá. 

Quer dizer, aí já há uma característica diferente. Em Santo Tirso a maioria dos alunos 

são de lá, Mirandela a mesma coisa, Viana do Castelo imagino que também, Espinho já 

tem outras características. Pronto, cada escola tem esse tipo de diferenças. Agora, a 

finalidade e o acabamento final dos alunos, digamos assim, é a mesma para todos. 

Todos se encontra um dia, porque o mais engraçado é isso não é. Nas provas de acesso 

ao ensino e de acesso às universidades o que mais há são alunos das escolas 

profissionais. 

Mas aqui não há também um paradoxo, que é este. São à priori escolas profissionais 

para formar músicos de nível 3, o que quer que isso signifique mas no fundo acaba 

por formar enfim músicos, pessoas que vão prosseguir os estudos, não há aqui 

qualquer coisa que está… 

Quando iniciamos a conversa eu disse que havia qualquer coisa intermédia que faltava, 

que estaria a faltar. Falámos sempre num músico que vá prestar um serviço, quer seja 

um concerto ou uma animação, animação de um espectáculo, mas também poderá 

fazer outro tipo de coisas, poderá dar formação, dar iniciação, isso não existe. Quer 
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dizer a transição de que o aluno vai continuar, não é, vai prosseguir estudos e a 

certificação que há estes dois níveis, entre este que termina e o próximo que já está 

noutro patamar, agora no meio há um técnico, há uma pessoa que doerá fazer outro 

tipo de trabalho, que poderá ir para o interior, que poderá fazer a angariação de 

alunos para essas escolas, que poderá dar formação. Penso que isso falta. Não existe. 

Não há um complemento. Existem agora as AECs e quem vai dar aulas nas AECs? 

Qualquer pessoa pode fazer isso. Se calhar estou a dizer um disparate, eu tenho filhos 

e eu assisto. A escola tem professores de música mas, vai desculpar-me, aquilo é uma 

vergonha. Eu acho que a qualidade que estamos a falar a este nível, quando se fala de 

crianças tem de ser a triplicar a qualidade, porque é aí, que o miúdo ... Ninguém quer 

que ele seja músico profissional, não interessa nada disso, o que interessa é que esse 

miúdo tenha ... todos temos apetência pela música.  

Estou a ver que é muito crítico em relação ao trabalho realizado nas AECs. 

Sou, sou crítico. Sou crítico por que há falta de formação das pessoas que lá estão, não 

todas, mas conheço situações em que realmente, não pode ser assim. Não pode ser 

avulso. Não pode ser comprado. Amanhã vamos dar música, todos vamos ter música. 

Quer dizer não tínhamos nada e agora temos tudo...  

E considera que um estudante que faça este curso profissional poderia ter 

possibilidade de trabalhar nas AECs? Mas ele não tem formação para lidar com as 

crianças. 

Claro nem eles nem outros. Por exemplo um oitavo, estamos a falar. Agora aqui um 

aluno sai formado já com um nível pelo menos com a parte instrumento forte. Um 

aluno que já tem um nível técnico que já desenvolveu não digo que utilize isso para ir 

para as AECs, mas tem uma formação forte que lhe vai permitir se calhar fazer um 

trabalho diferente a outro tipo de aluno.  

E estão a fazer essas propostas a nível da Aproarte? 

Na última reunião que nós tivemos, até com a Ministra da Educação, falou-se um 

bocadinho desta camada, deste espaço que há de formação, falou-se um bocado disso 

e penso que isso é fundamental e porque nós fazemos isso com as próprias escolas. 

Mas não ia tão longe. 

Mas há alguma abertura em relação a esse assunto. 

Nós todos somos políticos em tudo o que fazemos mas a política pode permitir um 

crescimento ou pode destruir. Quer dizer a política tem essa, o poder politico tem a 

vantagem de dizer façam e as coisas andam ou podem dizer “não, não, vamos parar 

aqui” e as coisas estagnam durante dois anos. Aquilo que me disse há bocado, 34 

grupos de trabalho, quer dizer, se eu vou pensar, todas as gerações que passaram por 
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aí não usufruíram, quer dizer com esta questão de que vamos discutir, vamos ter mais 

uma reunião, depois vem outro governo e troca e muda e depois vem outro e diz “não 

isto afinal isso não é assim”. Não há um fio condutor. 

 

 

Quer dizer então que o Estado tem um papel muito importante neste tipo de 

trabalho? 

É assim eu acho que o Estado tem um papel importante mas o Estado não sabe, não é 

culto neste aspecto. Não é por não saber muito, não é culto. Se existem as pessoas que 

sabem mexer em isto, é como os médicos, eu não posso fazer uma operação por mais 

que eu seja auto didacta, eu posso dar a minha opinião mas não a consigo salvar. O 

Estado e aqui também nunca entendi qual é o seu papel, neste caso, isto é ensino 

artístico, música, dança teatro, arte. A Arte não é matemática. É outro tipo de ciência 

que não tem nada haver, quer dizer, eu acho que isto não pode ficar tudo no mesmo 

lugar. O Ministério de Educação é o ministério que gere a educação, fantástico. Mas 

existe também um Ministro da Cultura. Eu penso que e a área artística teria que estar 

ligada à cultura e haver pessoas, podia não haver mas já existe, já estão a formar 

pessoas, já há muita gente formada, que conhecem que estudam gestão, até hoje em 

dias se estuda gestão cultural, gestão de escolas. Há uma série de coisas que estão 

todas ao lado. Ocupa-se lugar num ministério gabinete, muda de lugar passa a outro e 

vem outro e outro e outro ministro e ministra. Eu penso que o grande problema e eu 

volto para trás ao início da conversa que é sempre o mesmo: a linha que um país, que 

eu imagino que devia ser assim, não pode haver cortes. Hoje fazes isso, amanhã já não 

serve. Claro que é preciso experimentar mas também não se pode estar sempre a 

experimentar.  

E essa é a sensação que se tem? 

Essa é a sensação que se tem. Neste momento, por incrível, que pareça me parece que 

este momento é o momento. No outro dia quando chegamos ao Conservatório do 

Porto e vi um programa de violino do conservatório que era de 1930, eu disse, como é 

possível, como é possível, não quer dizer que esteja tanto desactualizado mas por 

amor de Deus estamos no ano 2000, quer dizer... 

E em relação ao que está a dizer, sob ponto de vista da administração, tem tido 

problemas digamos, entre aspas de lidar com a administração, isto é, de quando a 

escola levanta questões as pessoas já sabem lidar com esse tipo de ensino artístico, 

ou .... 
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É complicado. Às vezes é complicado. Há determinadas coisas que, aí está, volto outra 

vez ao mesmo, quer dizer se houvesse em contacto connosco pessoas que estivessem 

ligadas a esta área e não pessoas e não técnicos, os técnicos tem de estar ao lado 

dessas pessoas para definir burocracias, para fazer os canais funcionar, isso tem que 

existir também. Mas tem de haver pessoas, eu não sou um burocrata, sou músico, 

agora claro que criei a capacidade e o bom senso, mas conheço aquilo que mexo, no 

que estou todos os dias a expirar. Penso que a administração sabendo que essas 

pessoas existem, e que não são poucas, históricos até, porque é que não as vão a 

buscar, porque não as vão chamar: “diga-me uma coisa, nós precisamos disto, vamos 

fazer uma alteração, o que é necessário fazer?”. Não quer dizer que se faça a 100%$, 

mas consultar as pessoas, uma consulta. Eu penso que neste momento há muita 

confusão de informação, há muita confusão e há aproveitamento político. Mas penso 

que neste momento há uma viragem e há uma revolução. 

Na vossa relação com a administração que tipo de problemas é que existem? Por 

exemplo a não compreensão de.... 

Por exemplo coisas básicas e que empatam determinadas situações. Por exemplo num 

estágio de orquestra realizadas em comum com todas as escolas profissionais. Como 

sabe estas escolas são todas financiadas pelo Estado e neste caso pelo Fundo Social 

Europeu. Foi o PRODEP e agora é o QREN. Quer dizer, nós não temos nenhum tipo de 

lucro. O dinheiro entra para a formação e volta a sair, quer dizer em produto vivo que 

são os alunos que a formação, pronto. Mas não há nada que fique nas escolas. 

Conclusão, há diferentes direcções regionais, neste caso são duas, nós somos centro e 

o norte, porque daí para baio não há nada, evidentemente que conhecem a realidade 

das escolas, o PRODEP, que são os que financiam, conhece uma realidade num lado e 

outra realidade noutro, são dois países.  

O PRODEP conhece duas realidades diferentes.... 

Não, não conhece duas realidades diferentes. A realidade do país é mesma. Só que, 

por exemplo o coordenador do centro diz, “não, não pode ser. Não podemos aprovar 

isto porque não é elegível ou porque não sei quê”. E o do Norte disse logo que sim. 

Então eu tenho de ir à carga e dizer “Não, se o Norte faz assim porque é que nós temos 

de fazer de maneira diferente”. O PRODEP não aceita isso, não financia isso. Qual é o 

documento, pronto e aí ... e depois gasta-se tempo, gasta-se dinheiro, mas também há 

que explicar, explicar e no anos seguinte se calhar voltamos a fazer o mesmo porque a 

estrutura mudou, mudaram as pessoas, mudou o Director, volta outra vez tudo ao 

mesmo. Isto é um exemplo. Não quer dizer que isso aconteça todos os dias. Nós temos 

contacto com a DREC, não temos problema nenhum. Quando há problemas acho que 

toda a gente está do mesmo lado e tenta-se, mas às vezes há estas coisas. 
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Posso inferir das suas palavras que é apologista da existência de alguma estrutura no 

ministério, dessa articulação entre a educação e a cultura, existência no ministério, 

uma estrutura que englobasse gente da área. 

Temos de buscar pessoas que percebam disto, que mexem nisto há anos, que 

contactem com a realidade, todos os dias, que contactam com os serviços, que 

conheçam.... Os ministros passam, o gabinete do secretário de estado, mas nós 

estamos cá sempre, estamos sempre a trabalhar, sempre, cada um dos seus 

problemas, cada escola, mas quando nos encontramos, todos temos a mesma 

satisfação de dizer “os nosso alunos fizeram isto...”. Depois de 20 anos o grande 

problema é, eu fico às vezes e estou cá há tantos anos e digo como é possível que não 

se tenha visão. A visão é muito curta, isto já se poderia ter desenvolvido de uma 

forma. Por exemplo Mirandela já podia ter uma orquestra, porque é uma escola 

profissional que já formou não sei quantos alunos. Desde 96 que foi a primeira turma 

que saiu daquela escola, estamos em 2008, quer dizer já são 12 anos, há gente que 

está na orquestra metropolitana, chefe de naipe da orquestra nacional do porto, aqui 

há gente que está na orquestra sinfónica de Berlim... 

Mas depois não há essa vontade política... 

Claro e depois essas pessoas fugiram, isto é, deixaram-nas fugir, digamos assim. Mas 

porque não recolher isso, porque é que essas pessoas que andam aí e que são 

excelentes, porque é que não são chamadas, porque não são recrutadas para 

desenvolver essas actividades?  

E porque é que fala sempre de orquestras, quando se houve falar desse tipo de 

ensino. 

Este ensino sempre esteve relacionado com isso, por isso que eu digo que, é o inverso 

da medalha. Porquê? Porque os alunos terminam, e tanto se falou de músicos de 

orquestra, de músicos de orquestra e no fundo o que temos são muitos músicos e não 

há orquestras e muitos professores que não são professores, no fundo, porque 

seguiram sempre a via instrumentista. Há aí uma falha grande porque também não há 

formação nesse aspecto, nesse âmbito não encontramos professores formados para 

isso. Ir ao ensino superior e ter formação pedagógica do instrumento é uma coisa que 

não existe em Portugal. Continuam a ser músicos, eu tive só dois anos de prática 

pedagógica, não sou um especialista dessa área, sou um músico executante, solista. 

Agora não sou um pedagogo, isto não quer dizer que não exista, mas o que nós 

necessitamos é um pouco de músicos pedagogos. 
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Então não há muita interligação entre este tipo de ensino e o ensino superior, cada 

um está um pouco para o seu lado ou ... Já vimos que há bocadinho aos políticas 

culturais locais, há aqui alguns desfasamentos e agora em relação à formação 

superior...  

A tal pirâmide que eu falei há bocado está toda, teria que chegar a um lugar, ao topo.  

Qual é o topo? Não sei, se calhar vou dizer um disparate, mas porque é que o 

Conservatório de Lisboa tem de ser uma escola secundária? Quando é uma casa... O 

Conservatório de Paris é o Conservatório de Paris. Não é uma escola secundária. 

Porque é que se chegou a esse ponto. Por exemplo o Conservatório do Porto com a 

tradição, com professores ...tudo isso constrói, aquilo que falámos há bocadinho. 

Aquele nome. A pessoa não vai estudar para a Sorbonne ou a Coimbra porque sim, nós 

vamos porque há todo um elo de ligação histórico e cultural. Há um histórico. 

Estava a perguntar se há em concreto alguma articulação entre este nível de 

formação e o nível superior ou são assuntos que tem haver com os professores ..... 

Por exemplo as escolas superiores tem recebido da nossa parte, aliás as escolas, agora 

já não tanto, mas na altura quando as escolas superiores apareceram e quando este 

sistema apareceu, nós éramos os principais fornecedores de alunos das escolas. 

Mas vocês, por exemplo, não foram consultados no âmbito da reestruturação 

Bolonha... 

Não e mais, esta a mudança de currículo, nós neste momento, do 10 ao 11º ano, aliás 

o secundário mudou. Os cursos passaram chamar-se de outra forma com outra 

componente curricular a carga horária foi reduzida, uma série de coisas que foram 

alteradas e eu pergunto se as escolas superioras se de músicas estão preparadas para 

essa alteração que nós sofremos. 

Esse sofreram porquê, porque foi imposição do Ministério? 

Sofremos porque, foi negociado, mas também foi imposto. Isto tem de ser assim, não 

podemos mexer aqui mas até aqui, não podemos mexer mais que isto. Houve 

negociação, Agora que evidentemente que nós perdemos algumas disciplinas, 

perdemos cargas horárias, perdemos carga de formação. Quando os alunos chegam ao 

superior e tem de fazer provas de admissão, este ano ainda não vai acontecer porque 

o 12º ano ainda ficou com o currículo antigo, mas partir do ano que vem, esperemos, 

que as escolas superiores tenham isso em atenção. Porquê? Porque a exigência dos 

exames não poderá ser igual. Porque há menos formação, há menos informação. Será 

que isso já foi pensado em comum? Depois há esse grande problema, essa pergunta 

foi muito pertinentes. Todos os diferentes patamares de ensino estão cada um para o 

seu lado. Eu não conheço a ligação entre ....que diferença há entre os politécnicos, 

porque são todos diferentes e as universidades. Porque é que a escola superiora de 
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Lisboa é diferente da Superior do Porto. Diferente, no sentido em que as provas são 

diferentes, as exigências... São escolas públicas, não é privado. Devia ter uma maior 

articulação. Mas no fundo o ensino e o país é o mesmo. 

Para terminar duas questões. A primeira é esta, quais são os principais 

constrangimentos com que a EPABI neste momento se defronta. 

Instalações. Não vale a pena esconder. Para Outubro temos uma garantia que no 

futuro, teremos umas novas instalações, já estão a ser construídas de raiz. Isto porque 

a escola foi adquirida, vai ser gerida durante os próprios 20/25 anos, por um grupo de 

escolas GPS, um grupo de gestão vai gerir o destino desta escola vai criar um colégio 

particular também.  

Disse GPS? 

Grupo de Participações Sociais. Têm 19 colégios no país. Esta é a primeira escola e 

única que existe de música. Neste momento vai gerir uma associação porque a câmara 

também tem parte, participa na associação. O grupo neste caso, que antigamente era 

a Câmara que geria isto,  a Câmara e o Conservatório, passou a ser para este grupo e 

este grupo é que vai gerir isto, administrativa e financeira. 

Mas estávamos a falar dos principais constrangimentos, as instalações, são 

financiadas pela Câmara. 

Não. É esse grupo que vai construir as instalações. E em Outubro esperamos ter as 

novas instalações 

E que outro tipo de constrangimentos 

Uma das coisas que me preocupam é a falta de alunos. Falta de alunos em geral, não é 

só aqui. A apetência para este tipo, penso também que as pessoas continuam achar 

que a música também não é uma saída profissional, os pais pensam às vezes, será que 

o meu filho sendo músico, o que é que ele vai fazer. O músico continua a ser uma coisa 

assim não muito séria, não é. Então isso é uma coisa que me preocupa e talvez 

também o envolvimento. Falamos ainda há bocado que é muito bom termos 

professores que são músicos e que são de fora daqui mas por outro lado temos a 

desvantagem de não estarem presentes. E eu senti isso na carne porque durante 

muitos anos Mirandela sentia o que era estar diariamente na escola e ter os alunos a 

perguntar, a qualquer momento, um problema, uma dificuldade técnica, um grupo de 

câmara que se juntava e que queria fazer determinadas coisa. Os professores estavam 

sempre lá, e desta forma é um bocado mais complicado. Desta forma é mais 

complicado, o professor chega, depois dois ou três dias, o aluno fica igualmente grato 

pelo professor estar cá, mas não é a mesma coisa. 

E os principais desafios que se colocam a esta área 



287 
 

O principal desafio seria a mudança, sair daqui, e isso vai mudar muita coisa. Os 

principais  desafios; eu penso que a escola ainda tem um papel, em termos de 

desenvolvimento cultural tem um papel importantíssimo. Vai depender de nós, claro. 

Uma das coisas que nós temos proposto são as parcerias e tentar chegar e solidificar 

parcerias com outras escolas e não só com a região de turismo com uma série de 

coisas, que falámos há bocado.... 

As parcerias são mais informais 

Não, as parcerias existem, são formais, são coisas muito pontuais. Por exemplo vamos 

fazer uma parceira com a ESART, a ESART já tem uma parceira com a escola há muitos 

anos, mas se calhar outro tipo de parceira, não é, aquilo que falamos, o facto da região 

de turismo da Serra da Estrela e tudo isso, com o tempo a desenvolver-se. Nós 

também temos uma parte importante nisso, não sendo neste caso músicos 

profissionais mas semi-profissionais, o que é que se pode fazer. Digamos que há uma 

série de coisa que podem ser aproveitadas e que os alunos podem sentir e pensar que 

“se eu desenvolver um determinado projecto posso ficar cá”. Puxar para isso também, 

porque não existir aqui um dia também ensino superior. Existe uma série de coisas que 

fazem confusão também. Há um conservatório, há uma escola profissional, há uma 

universidade do interior talvez com mais nome, tirando os privados, mas a UBI agora 

com a medicina. Tudo isto leva a pensar que a região de vai desenvolver para outras 

coisas. 

E mais algum outro desafio? 

Do ponto de vista artístico quem me dera que houvessem condições para criar uma 

orquestra ou que houvesse regionalmente algum tipo de estrutura que conseguisse 

sustentar os professores que por cá se deslocam e que poderiam eventualmente criar 

raízes aqui, mas tudo isso, volta outra vez ao início da conversa. Tudo isto que estamos 

a falar, protocolos, está tudo desconexo. Não há nunca linhas direitas, porque é uma 

das cosias que eu vejo noutros países. Se há turismo há isto, se há desenvolvimento 

regional não pode ser feito só porque aqui há muita fruta, ou porque a Cova da Beira 

produz muita batata, cerejas, etc. 

 

Mas está optimista ou esta assim… 

Eu sou muito crítico mas sou um empreendedor nato. Quer dizer, gosto de desafios e 

gosto de cosia que me levem a que as coisas andem, porque nós estamos cá uma vez 

neste mundo, por aquilo que sabemos e já que passamos por cá devemos deixar 

alguma coisa. E penso que tudo indica que se as coisas continuarem a evoluir como 

continuam a evoluir poderá haver uma luz lá no fundo do túnel mas isso vai depender 

muito de tudo isso que falámos não é, e das pessoas. Eu continuo a achar que o 
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problema cultural não é só na música, estamos a falar de empreedorismo das pessoas 

aprenderem a evoluir e agarrar as coisas e eu noto muitas vezes que o português não é 

assim... 

A EPABI está a tentar que isso mude. 

É obvio que sim, esta mudança de gestão, de passar de uma gestão completamente 

privada em que as exigências e os objectivos são completamentos diferentes, a 

qualificação da escola, vamos entrar em processo de qualidade. Vamos ser a primeira 

escola deste género a entrar na qualidade que vamos ter certificado de qualidade da 

própria escola o que nos vai existir outro patamar. Vamos ter de trabalhar noutro 

sentido. Qualificar a escola como? Quais são os parâmetros que estávamos a falar há 

bocado. Por acaso não me lembrava desse pormenor mas é umas coisas que estamos a 

desenvolver agora para implementar no ano que vem e o processo de qualidade trás 

uma série de exigências sobre o ponto de vista artístico. Do ponto de vista artístico é 

um desafio porque é completamente novo para mim e para muitas pessoas. Porquê? 

Porque desde a avaliação, como medir, vamos fazer coisas burocráticas também mas 

que por outro lado poderão desenvolver outras coisas. O professor terem outro tipo 

de atitude, outro tipo de trabalho que têm de desenvolver . Enfim, acho que estar 

parado é estar morto. São outros desafios e penso que a escola, a escola em si, neste 

momento está num momento de viragem. 

Acha que essa certificação de qualidade vai trazer outro prestígio à escola, aos 

professores aos estudantes... 

Quer dizer, isso é um pouco… é um paradigma... 

Porque se o músico não toca... 

A certificação é como tudo. Nós compramos um produto certificado, mas ninguém nos 

garante que quando experimentemos aquilo, digamos assim, isto há partida é 

fantástico. Mas isso pode não significar nada. Aquilo que me perguntou há bocado 

acerca do patamar de qualidade, o que é que eu achava o que é que era a qualidade, e 

eu fui logo buscar os professores, porque são os recursos humanos porque sem isso 

não temos nada. E a certificação, poderemos ter um grande carimbo e um prémio por 

sermos melhores, mas não será por aí que vamos medir se os nossos alunos são bons 

ou não. Vamos optimizar uma série de coisas, o trabalho e organizá-lo de outra 

maneira. Não sei, é uma experiência, é um desafio. 

Então um bom trabalho. Obrigado 
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Isabel Carneiro 

Em 1991 a Escola Superior de Educação de Lisboa criou o Curso de Professores de 

Ensino Básico variante de Educação Musical. Variante, porquê? Quais foram as 

razões que levaram? 

Só abrimos em 1991, só começámos esse curso nessa época porque estivemos sempre 

à espera, de pelo menos, como eu estava à frente do projecto e dessa proposta, estive 

sempre à espera que houvesse uma determinação superior que permitisse fazer um 

curso de Professores de Educação Musical do Ensino Básico. A perspectiva, a minha 

perspectiva, e que passei ao grupo, porque nessa altura era eu que estava 

praticamente à frente do curso, era como se fosse para formar professores de 

Educação Musical porque pensava que os alunos seriam melhores professores se se 

dedicassem só a uma disciplina, porque há toda uma formação teórica que não podia 

ser dada exactamente porque tinham carga horária ocupada com outro tipo de 

disciplinas... E portanto, nós até fomos das últimas ESE's, das ultimas, a ter o curso 

porque estive sempre a aguardar que... 

Esse estar a aguardar era por parte do ministério? 

Do ministério porque nunca mais tomar uma decisão. E depois, eu disse que não 

podíamos ficar para trás. Já tinha aberto o curso no Porto, o curso em Viana e portanto 

nós também temos que andar para a frente e as condições são estas e que remédio 

temos nós senão adaptarmo-nos às condições  

E que condições eram essas? Era ser variante... 

Era ser obrigatório ter formação para o primeiro ciclo e o que acontece é que foi 

proposto o curso e eu tenho sorte nesta escola porque as pessoas têm-me em 

consideração e portanto consegui dentro dos condicionamentos que eu tinha, 

consegui que ainda fosse um curso menos mau, porque tinha uma boa carga horária, 

comparativamente com outras escolas, tinha uma boa carga horária  

No âmbito da música 

No âmbito da música. Consegui que em cientifico isso fosse aprovado. 

E porque é que diz que tinha melhor carga horária? O que é que isso significava, qual 

era a ideia que tinha do que deveria ser o professor de música? 

Para mim o professor de música, primeiro tinha que ter uma formação Musical sólida 

antes de entrar para o curso.  

Mas isso normalmente não se tinha 
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Mas nós fizemos sempre pré-requisitos desde o princípio e sempre eliminatórios. Que 

era uma coisa que a Escola, a escola, neste caso, o directivo não é, torcia um pouco o 

nariz no princípio porque eliminávamos uma série de alunos à partida. No princípio 

tínhamos tipo sessenta, setenta, oitenta candidatos, e depois no fim passavam vinte, 

ou vinte e cinco. Desde o princípio, com as condições que eu tinha para se licenciarem 

em quatro anos professores, eles tinham que à partida ser músicos. E é claro que 

exigíamos o mínimo e o essencial para que eles não tivessem que aprender aqui 

música. Os alunos quando entravam para o curso já sabiam música. Já tocavam o seu 

instrumento. As provas de pré-requisito que nós fazíamos nessa época eram 

elaboradas por nós. Havia prova de instrumento, de ditado melódico, ditado 

harmónico, havia identificação tímbrica. Todos estes temas da prova eram 

semelhantes aqueles que mais tarde foram aprovados a nível nacional pelas ESE's. E 

portanto os alunos quando entravam, como sabiam música, tinham que aprender 

aquilo que era preciso saber para ser professor. Claro que as cadeiras que nós 

tínhamos no início, no primeiro ano e no segundo ano eram propedêuticas dentro 

daquelas necessidades que eles tinham que ter resolvidas em termos de aulas.. Se eles 

tinham instrumental Orff na escola tinham que saber instrumental Orff, mas também 

tinham que saber acompanhar uma canção, portanto se não eram de teclas ou 

guitarra, tinham de aprender teclas ou guitarra. Portanto tínhamos, no primeiro e no 

segundo ano tínhamos de teclas e guitarra. Quem não era de teclas, todos aprendiam 

guitarra, portanto como a guitarra é um instrumento mais acessível do que o piano e 

para acompanhar uma canção eles aprendiam os encadeamentos de guitarra e 

portanto em dois anos conseguiam fazer os acordes e acompanhar as canções para as 

aulas. 

Quer dizer então que a formação estava um pouco perspectivada no sentido de uma 

utilização muito prática, na escola.... 

Portanto sempre na mira que a formação que eles tinham cá, sempre, visto que eles 

não tinham tempo para ter uma formação mais cultural, tínhamos que nos concentrar 

no objectivo do curso, que era eles serem professores de Educação Musical. E para 

serem professores de Educação Musical, tinham de saber História da Música, portanto, 

saber acompanhar canções, seja com guitarra ou com teclado, tinham de saber tocar 

na flauta, porque era isso que era o instrumento que os alunos tinham na escola, 

tinham de saber dominar o instrumental Orff que havia na escola. Isso fazia-se desde o 

primeiro e segundo ano. Portanto, que eram as aprendizagens deles. Além disso, claro 

que tinham por exemplo a expressão dramática, as outras disciplinas para o primeiro 

ciclo, mas na música nós tocávamos nisso, que era a formação Musical, tinham sempre 

desde o primeiro ao quarto ano, formação Musical, uma boa carga horária porque eles 

tinham a formação já, mas não era suficiente para ser um professor. Portanto eles 

tinham, a formação Musical, tinham no primeiro e segundo ano guitarra e teclas, 
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guitarra ou teclas era um dos instrumentos de acompanhamento, tinham flauta e 

tinham instrumental Orff. Depois terceiro e quarto ano, focava-se mais no ensino. 

Por aquilo que me está a dizer há um pouco a ideia de que há uma importância 

muito grande em ser-se músico para ser professor... 

Claro, absolutamente. Acho que um professor de música tem de ser primeiro de tudo 

músico. 

Tem de ser músico, e que abarque vários tipos de instrumentos, vários tipos de 

músicas?... 

Sim, sim, mais eclético! Portanto ser capaz, por exemplo de ser um saxofonista, ser 

capaz de por exemplo de agarrar numa flauta e tocar flauta. Pronto, portanto, eu por 

exemplo, a minha formação é de teclado, porque antigamente os professores de 

música tinham de ser todos teclistas, tinha de ser tudo pianista. Portanto quando se ia 

para professor de música, o canto coral, que era o antigo canto coral, era pianista. 

Portanto tudo era pianista. Mas depois começaram a aparecer os violinistas e o 

problema dos violinistas é que não acompanhavam canções. Não acompanhavam os 

alunos, os alunos não tinham um desenvolvimento harmónico. Era só desenvolvimento 

melódico. E o que é certo é que o piano é um suporte harmónico e portanto todos 

sabiam piano e ensinavam as coisas a partir do acompanhamento do piano. Quando 

começaram a aparecer os cursos das ESE's, os alunos vinham das bandas, vinham de 

todo o lado e não tinham instrumento harmónico, muitos tinham e outros não tinham. 

Quem não tinha, não é, tinha de aprender um instrumento harmónico.  

Uma outra coisa que eu sempre me interroguei é, porquê que havendo esse lado da 

importância de ser-se músico, porquê a terminologia de professores de Educação 

Musical? Porquê Educação Musical e não professores de Música? 

Não sei porquê! Para mim é professores de música. A terminologia Educação Musical 

apareceu dentro da disciplina. Para mim é sempre ensino da música. Porque não se 

ensina educação Musical, ensina-se é música.  

Pois, por isso é que as palavras... 

A educação Musical dos alunos faz-se através do ensino da música.  

Isso teria a ver com alguma diferenciação, uma tentativa disso em relação aos 

conservatórios?... Às escolas de... 

Talvez, talvez, mas isso agora é um bocado confuso, porque por exemplo, no 3º ciclo é 

Música, no 2º ciclo é Educação Musical, agora já é Educação Musical também no 

terceiro, nos Conservatórios nós quisemos por a licenciatura em Educação Musical, a 

Escola Superior de Música disse logo que não. Que a Educação Musical era uma 
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disciplina que eles tinham lá, portanto, quer dizer, para mim a Educação Musical 

efectivamente é educar as pessoas através da música. E portanto, eu que tenho uma 

boa Educação Musical, porque aprendi música! Agora, quando decidi uma licenciatura 

em professores de Educação Musical, efectivamente é professor de uma disciplina 

chamada Educação Musical. Porque a disciplina que há ali é essa. 

Uma outra coisa que eu queria perguntar é se as preocupações que tiveram de uma 

tentativa de adequar os currículos às vossas ideias, manifestou-se nas propostas de 

alteração... [nós propusemos a alteração] do currículo e que foi aprovado em 

conselho cientifico? 

Sim nós propusemos em 94, na consequência do curso de Setúbal ter sido aprovado 

em 93...  

E depois em 97 por causa de Coimbra. 

Claro, e depois em 94 propusemos um curso de Educação Musical, só com Música, 

com algumas disciplinas sem ser de música, tínhamos a expressão plástica por 

exemplo, disciplinas que no fundo eu considerava que eram importantes para a 

formação também da música. A construção de instrumentos por exemplo, a expressão 

dramática, portanto ligadas à música e movimento, portanto, disciplinas ligadas à 

música noutros... 

E chegou alguma vez a perceber porquê que neste caso o ministério nunca deu 

resposta... 

Deu resposta. Houve o presidente do conselho directivo que telefonou a perguntar 

porquê que não aprovavam o nosso curso e disseram que os cursos não faziam 

formação para o primeiro ciclo e a resposta foi "faz formação para professores de 

Educação Musical do 1º ciclo". E resposta do ministério foi "Não. Tem de ser professor 

generalista para o 1º ciclo" Porque era o estava aprovado. Tanto que o curso de 

Setúbal foi considerado um curso, foi aprovado por alguém que não sabia da 

legislação. Está a perceber  

Foi muito diferente... 

Eu sei que por exemplo o José Carlos tinha dois cursos na manga. Meteu aquele que 

ele queria! Que era o da Educação Musical, mas se eles mandassem para trás, 

mandavam o outro. 

Está-me a dizer que o ministério era pouco sensível a estas questões da música na 

Escola E portanto era tipo chapa....para todos...  
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Não! É que a legislação diziam que o professor tinha de ser professor do Ensino Básico, 

variante de Educação Musical, e portanto o nosso curso como era para professores de 

Educação Musical do Ensino Básico, na medida dos parâmetros... 

Mas depois o que é curioso é que no relatório de auto-avaliação que foi elaborado 

aqui pela ESE,  pelos dados que lá vinham, uma grande parte dos estudantes está a 

trabalhar no âmbito do 2º ciclo e não do primeiro, não era? 

Não, os nossos alunos estão praticamente todos a trabalhar na música,  e agora  

Então há uma contradição muito grande... 

Claro. Tive agora um antigo aluno que é cooperante, aqui na prática, que me esteve a 

dizer "Eu, ainda não tenho... não há vagas no 2º ciclo" e então está num colégio está 

numa escola com horário incompleto, portanto está em vários sítios a trabalhar. Ele 

disse que agora daqui a 3 anos ou o que é vai abrir um concurso e que ele vai ter de 

concorrer ao 1º ciclo que é onde há vagas. E que vai recuar para o 1º ciclo como 

trampolim para o 2º. Porque eles concorrendo ao primeiro já estão no quadro e depois 

conseguem saltar para o segundo. Portanto eles só se lembram do 1º ciclo para se 

efectivarem. Ninguém quer ir para o 1º ciclo. 

Portanto há aqui uma contradição muito grande por parte do Estado em querer que 

as instituições do ensino superior possam fazer uma determinada coisa e depois as 

instituições querem fazer outra e o Estado não permite e depois chega-se à 

conclusão que afinal a formação como inicialmente tinha sido pensada, resultou mal! 

Não interessa aos alunos. Há 3 ou 4 alunos que vieram fazer a variante de educação 

musical porque queriam tirar, porque tinham já música na formação deles, mas a 

vocação deles era trabalhar com os mais pequenos e nunca se deram muito bem, 

nunca tiveram notas muito altas como os maiores. Portanto gostavam de trabalhar 

com miúdos... numa faixa etária... no 1º ciclo. Eles vieram tirar o curso de Educação 

Musical, mas a mira deles era trabalhar com o 1º ciclo. Isto são 3 ou 4 de entre todos, 

todo o curso. 

E olhe, ao longo deste tempo, que tipo de constrangimentos sentiu ou tem sentido 

no âmbito deste tipo de formação, quer no que diz respeito ao interior das escolas, 

da ESE, ou do IPL, quer relacionado com o ministério?  

Nesta questão da variante? 

Sim 

Quer dizer, eu em relação à ESE, eles há muito tempo que achavam que o curso devia 

ser mesmo de Professores de Educação Musical, porque os professores da ESE,  

chamam os seus alunos da música, os seus alunos especiais (risos) que não são 

normais. Que são alunos especiais, e têm até, alguns que já os conhecem à bastante 
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tempo, têm até uma certa benevolência em relação aos alunos da Música, porque já 

sabem que eles não querem ser professores do primeiro ciclo. E portanto, mas eles 

também, na prática do primeiro ciclo trabalham bem, e a cooperante diz que eles, é 

sempre a mesma, ela diz que eles trabalham muito bem. Só que eles ao dar o primeiro 

ciclo trabalham tudo com música, está a perceber, porque o que eles querem é ser 

professores de Educação Musical. 

E em relação às outras instituições fora da ESE, que tipo de constrangimento é que 

tem notado? Basicamente essa dificuldade do Estado de...  

Constrangimentos em que aspecto? 

Das dificuldades que tem encontrado no sentido do desenvolvimento do curso sob o 

ponto de vista, por exemplo, uma das tendências que tem existido ao longo deste 

tempo, há imensas dificuldades com relação ao estado, tem sido um declínio, 

digamos uma linha descendente das entradas dos estudantes  

Ah, das entradas! 

Por exemplo sim, a que é que pensa que se deve isso? 

O declínio da entrada dos estudantes, eu penso que tem um bocado a ver com a 

propaganda que ultimamente se tem feito de que não há trabalho para os professores, 

porque começamos a sentir efectivamente, quando o Ministério começou a dizer que 

professores já havia suficientes que não havia, não havia trabalho. E, de qualquer 

maneira este ano, concorreram mais alunos do que aquilo que nós... Nós temos vários 

alunos que mudaram de curso, não é, alguns até no primeiro ano, entraram alunos já 

licenciados pela Nova, e que vieram concorrer ao curso para serem professores de 

Educação Musical . Portanto dá-se uma volta porque o que eles querem, e que 

problema aqui foi sempre haver o 1º ciclo. Porque eles queriam música, e muitos não 

vieram para cá porque o curso não era de música. Porque eu sei por exemplo de casos 

de pessoas que eu fiz exames, por exemplo na Madeira, portanto eu ia fazer os pré-

requisitos na Madeira, tive lá até um exame belíssimo de um rapaz que teve um 19, foi 

para Coimbra. Porque o curso era de música e aqui não era. Vários foram para Setúbal 

porque o curso era de música e não era de... e muitas vezes com encargos maiores 

exactamente porque o curso era de variante, porque há muita gente que não quer 

estar a trabalhar no 1º ciclo. Não gostam de matemática, não gostam desse tipo de 

disciplinas... 

Há bocadinho referiu que os professores, os seus colegas aqui da escola são mais são 

os alunos de música, são um pouco especiais os alunos de música, porque pensa que 

isso acontece, porque há muita actividade musical também?... 
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Porque há bastante actividade musical, porque eles portanto são diferentes dos 

outros, trabalham todos, aqui há muito mais trabalhadores-estudantes que nos 

outros... 

Eles têm emprego durante o tempo que estão a fazer o curso, têm trabalho? 

São raros aqueles que não trabalham. 

E esse tipo de actividades musicais, que tipo de saídas é que tem? É só no interior da 

escola, daqui da ESE, de fora? 

Dentro da ESE têm. Portanto eles têm uma Tuna e normalmente quem dinamiza a 

Tuna são alunos do Curso de Música. E por acaso a Tuna aqui está bastante boa, 

porque tem vindo a melhorar de ano para ano e são os alunos de música que a 

dinamizam. Agora há bastantes alunos de outras turmas, de outras variantes, de 

outros cursos, mas quem dinamiza são os da música. Há um coro feito por antigos 

alunos e alunos docentes que é dinamizado por um antigo aluno, que ensaiam e se 

apresentam e depois temos uma coisa que foi introduzida, não foi uma coisa que 

nasceu no início do curso que o curso em 91 era um e agora é totalmente diferente, 

tem vindo a sofrer transformações. Não digo em termos de currículo, portanto, a nível 

ministerial foi transformado uma vez, só, e foi na altura que nós quisemos outra vez 

fazer o curso de música, e que disseram do ministério que em Lisboa nunca 

aprovaram, Lisboa e Porto, o Porto não apresentou, e não aprovaram porque a 

resposta que deram aqui ao directivo foi que Lisboa e Porto tinha muitas ofertas no 

campo da Música, e portanto não precisavam de ter o curso de Professores de 

Educação Musical do Ensino Básico, e não se percebe. Porquê que Coimbra tem, 

Setúbal tem, Beja tem, que é província, e porque é que Lisboa e Porto não podem ter? 

E a resposta foi esta, que há muitas ofertas em Lisboa e Porto e então , como tem 

muitas ofertas se as pessoas quiserem um curso de professores de Educação Musical, 

tiram outra coisa, não sei o que dizer... 

E uma outra coisa. Há alguma tentativa de interligação entre este curso e outras 

instâncias de formação, de divulgação artística ou....como é que têm feito? 

Nós nesse aspecto temos estado um bocadinho fechados. Agora com o curso novo, é 

um curso conjunto com a Escola Superior de Música. Deve saber...  

Sim sim, música na comunidade... 

É um curso conjunto, portanto, são todas feitas aqui, e os professores da Escola 

Superior de música vêm para cá, dar as aulas e os horários são feitos por nós, mas 

metade do curso são cadeiras nossas, e outra metade do curso são cadeiras da Escola 

Superior de Música.  De qualquer maneira, e foi um trabalho muito grande, foi um 
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trabalho de uma ano para se conseguir chegar a um acordo com a Escola Superior de 

Música, o trabalho foi todo feito por nós...  

Foi difícil chegar a um acordo... 

Foi difícil chegar porque nós fazíamos as propostas e depois eles estavam sempre a dar 

para trás... 

Há ideias muito diferentes, do que podia ser?.... quais são essas ideias?]  

Até os nomes das disciplinas. Por exemplo, que nós tínhamos sempre uma que era 

Formação Musical, e que eles não quiseram porque tinham lá também Formação 

Musical e que era igual. E só nesse aspecto não é.. E portanto em relação, por exemplo 

com outras instituições, o que nós fazemos é participar em actividades lá fora, 

portanto em escolas do Ensino Básico e com os alunos de cá. E trazer alunos de lá para 

assistir a concertos que nós damos aqui, portanto nesse aspecto em que nós 

fazemos.... 

Quer dizer então que também essa dimensão professor-músico consubstancia-se na 

realização dessas actividades de animação musical  

Sim, sim.  

Significa que a vida cultural e a vida musical que existe influencia ou não esse tipo de 

actividades...  

Muitíssimo  

De que modos? 

Vamos lá a ver, no princípio, não havia aquilo que nós conhecemos como classe de 

conjunto. E os alunos entravam como eu lhe disse à bocado e iam aprender aquilo que 

é preciso saber para trabalhar com os miúdos no ciclo e no 3º ano irem para a prática e 

saberem manusear material e saberem trabalhar com os alunos. Mas depois os alunos, 

esses alunos desse 1º curso e do 2º curso, ah e eu estou-me a lembrar de uma, “eu 

acabo o curso e já não sei tocar trompa, já não sei tocar trompa nunca mais toquei 

trompa porque estou a aprender outras coisas, nunca mais toquei trompa…” e depois 

um disse, “ah agente devia aqui continuar a estudar, a trabalhar com o instrumento 

que tínhamos”. Então e eu lembrei-me, a melhor maneira era fazer uma classe de 

conjunto em que eles fazem coro, tocam os instrumentos deles, os instrumentos para 

a prática, para fazerem música. E então criei, nós temos uma disciplina que é 

instrumento e formação musical, e estão lá um conjunto de módulos, e como isso 

pode ser gerido por nós, nós é que propomos os módulos, posso introduzir um módulo 

e tirar outro. E então passou a haver a classe conjunto para toda a gente da escola. Só 
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o 1º ano é que não tinha porque não tinha horas, mas podia voluntariamente 

frequentar. 

E de que modos é que a vida musical influencia ou não esse tipo de coisas, quer 

dizer, eles depois também poderão tocar nas escolas noutros sítios… 

Não, tocam nas escolas, tocam cá, de vez em quando há congressos tocam nos 

congressos, vem gente aí de fora, aquilo que vem cá a ESE mas normalmente centram-

se a fazerem as coisas dentro de paredes. Mas é para o público também. 

Então que pode-se inferir do que a Isabel me está a dizer que há aqui uma relação 

das políticas da educação e as políticas da cultura? Mesmo neste tipo de curso ou 

não? 

Eles até, digo-lhe mais, eles até tocaram coisas aqui e depois quando chega o natal vão 

para o metro tocar. Portanto, eles vão também para a rua tocar, por dinâmica deles. 

Eles próprios é que se dinamizam e organizam. Eles tinham umas peças do tipo a 

música latino americana e as peças foram preparadas aqui e depois eles dinamizaram-

se, organizaram-se e foram tocar para a rua. Iam para a Rua Augusta e para o metro, 

mas isso é autonomia deles, trabalho autónomo deles. Não é dinamizado por nós, por 

exemplo eles tocam e cantam em coisas e manifestações e inventos que existem aqui 

na Escola. O directivo pede, olhe nós temos agora um congresso com a associação de 

matemática e precisávamos de uns alunos para virem tocar, pronto e depois vêm 

tocar. Nas entregas dos diplomas também tocam, quer dizer, apresentam-se 

publicamente mas é dentro de paredes. É no salão nobre e isso assim. 

Olhe e como é que se articulam ou não este tipo de formação com as outras 

formações que existem, no ensino da música? Há alguma articulação com as escolas 

de música ou normalmente não têm? 

Agora começámos com a escola superior de música, isto o ano passado, e esperamos 

continuar a ter…. 

E esse viver isolado o que é que a Isabel acha que se deve a quê? O que é que a 

Isabel pensa sobre isso?     

Porque olhe, sabe, eu penso que as pessoas têm o seu trabalho e está tudo cheio de 

trabalho e nós aqui temos horários carregadíssimos, depois as práticas absorvem mais 

horas do que aquelas que nós temos, cada prática dizem que nós temos 4 horas e nós 

trabalhamos 12 ou 14 horas por semana. E portanto a pessoa para cumprir com aquilo 

que aqui está dentro não tem tempo para estar a contactar com outros. Eu penso…, e 

há uma certa rivalidade entre as diferentes instituições. Nós sentimos de início com a 

escola superior de música uma certa…, a presidente que era a Cremilde e que estava 

com muita vontade que de haver…, porque eles como lá têm um quadro docente com 
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menos doutorados que nós temos queria por força que o curso fosse para a frente e 

houve aqui uma certa fricção. Depois arranjou-se um grupo que aderiu, gente nova de 

lá aderiu e então foi mais fácil…. 

Mas essas rivalidades têm a ver um pouco com aquela ideia que tem estado muito 

presente que no caso particularmente das ESES que esta formação de professores de 

música não formam coisa nenhuma porque não… tem a ver com isso? 

Eu penso que é. Ainda há bocado, um antigo aluno que é professor, já há uns anos 

teve-me a dizer que a nova diz que na ESE não aprendem nada e os alunos daqui dizem 

que os da Nova não sabem nada, não sabem ensinar. Porque eles na Nova aprendem 

história, teoria da música e vão para a prática e não sabem nada. 

Então e ao que é que se deve isso? O que é que a Isabel pensa porque é que 

acontece isso? 

A minha ideia é como aquilo é uma universidade os alunos lá acham que aquilo é mais 

importante porque aquilo é uma universidade, como isto é um politécnico é um 

segundo grau. Eu penso que é isso. Não é da formação porque esta escola, por 

exemplo, posso lhe dizer que forma bons professores de educação musical. Para o 2º 

ciclo e para o 3º porque eles fazem prática no 3º ciclo e desempenham um papel 

belíssimo no 3º ciclo e na nova há gente que dá muito boas aulas. Eu conheço uma 

rapariga que licenciou-se na Nova e que fez estágio. Mas é ela…  

Não propriamente o curso… 

E sei de outros casos de pessoas de outras escolas que vão-se em embora porque não 

conseguem aguentar os alunos. Portanto quer dizer, é porque alguma coisa falha. 

Uma outra coisa que eu gostava de perguntar era em relação a essas rivalidades 

todas, não é, isso significa que será necessário se calhar haver aqui uma maior 

articulação entre os vários subsistemas? É de facto a existência dessas rivalidades 

que têm impedido um pouco algum desenvolvimento…? 

Eu penso que sim e olhe eu acho que, por exemplo, a Escola Superior de Música 

prepara músicos, não prepara professores. Simplesmente, e isto Bolonha vai alterar 

tudo, eles vão dar uma licenciatura aos músicos e depois eles vêm fazer a parte 

pedagógica e didáctica e o mesmo devia acontecer com a Nova porque eles deviam 

fazer formação de história da música e música e ser uma escola de formação 

pedagógica a fazer a parte pedagógica. Porque não é colocar alunos, por exemplo a 

fazer um estágio, porque agora vou arrancar um estágio que é…, eu orientei estágios e 

deixei-me orientar porque achei…, vou dizer, comecei por orientar estágios em 1971, 

nomeada orientadora pedagógica, mas nessa altura o estágio era uma coisa credível, 

os estagiários estavam 6 estagiários ou 5 estagiários com um orientador e estavam 2 
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anos permanentemente com o orientador. Tinha um seminário com o orientador, o 

orientador se fosse um bom orientador eles ficavam ali a fazer tudo o que estes fazem 

porque era um estágio de 2 anos na escola observavam aulas do orientador, davam 

aulas e o orientador observava, analisava, portanto era um estágio sério, sério. Depois 

passou a um estágio de 2 anos, quando abriram as ESES, também foi um estágio, se 

bem que não fosse tão bom como o outro, foi um estágio também sério porque os 

estagiários estavam nas escolas deles e o orientador da ESE ia observar aulas e fazia 

seminários com eles e eles tinham semanalmente, todos, um seminário na ESE com os 

orientadores. Havia formação e era um estágio de 2 anos, e havia formação. Depois 

como isto ficava caro resolveram fazer esta porcaria que é agora. Desculpe lá mas eu 

não tenho vergonha de dizer, eu ainda estive a fazer as didácticas 2 anos e depois os 

alunos andavam sempre à espera de fazer 6 anos de trabalho mal feito lá fora para 

virem fazer as didácticas para depois não fazerem a prática, que era o principal. 

Resultado, eu abandonei porque acho que isso é uma desonestidade enorme, é um 

trabalho desonesto. Eles não aprendem nada em 21 horas. Em 21horas teóricas de 

didáctica, eles fazem uma prova escrita de didáctica…  

Então mas o ensino superior politécnico não tem autonomia para poder realterar 

essas coisas ou é mesmo a imposição por parte da administração central? 

Não sei. Mas é administração central ele paga. Contrata a escola superior de educação 

para fazer a formação e contrata para aquelas horas e a escola não pode pagar mais 

horas, não é, portanto eu acho que estes estágios…, por exemplo, esta gente que está 

no mercado não sabe trabalhar com as crianças porque mesmo esses fazem o estágio. 

Porque eles ou têm por natureza…, porque a mim nunca ninguém me orientou, 

portanto eu sempre tive jeito para comunicar e para trabalhar com crianças e portanto 

eu fui aprendendo, mas fui frequentando cursos de formação com o Wuitack com o 

Willems com uma data de pedagogos que vinham a Portugal formar as pessoas e fui 

aprendendo e fui formando a minha própria metodologia de ensino. Agora que 

formação que aí há? Nada. O ministério fazia curso de formação contínua, acabaram. 

Organizou-se um curso de formação contínua nas ESES as pessoas não vêm. Portanto a 

pior coisa que há é a ignorância. Quando uma pessoa que é ignorante não sente 

necessidade de nada. Não sei se está a ver aquilo que eu estou… 

Pelo que a Isabel me esta aqui a dizer há uma critica muito forte ao papel que o 

estado tem desempenhado na formação de professores e em particular nesta 

questão da formação dos professores de música não é isso? 

De música e de todas as disciplinas porque os outros estão nas mesmas condições. Na 

formação por estágio porque o estágio…, eu creio que isto começou em 90 ou 91. 

Desde 91 que as pessoas vão para o mercado sem saber ensinar. Porque a grande 

parte deles…, este ano vamos ter um estagiário no 2º ano e mesmo esse estagiário do 
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2º ano vai dar só 4 aulas para o orientador ver. Como é que isto…, que tipo de 

formação é esta? 

E não conseguiram nunca realterar isso? Nunca conseguiram que o Estado…. 

Nós não podemos…, isto é o ministério da educação e a direcção geral do ensino 

básico e secundário, penso eu, que contrata a ESE para fazer o trabalho. E portanto 

nós fazemos o trabalho, fazemos o trabalho que eles mandaram fazer. 

Então isso quer dizer que as políticas que o ministério vai desenvolvendo influenciam 

bastante o trabalho que aqui desenvolve não é? 

Nós não podemos formar professores em profissionalização com 21 horas de aulas 

teóricas, é impossível. Didáctica do ensino, por exemplo os nossos alunos são capazes 

de ter no curso só de didáctica 90 ou 100 horas fora as horas que eles têm de prática. 

Pois, pois é! eu compreendo, é complicado… 

Não tem nada a ver, e depois esses professores tiram lugar aos nossos.  

Perante isso como é que a Isabel avalia a intervenção do Estado em relação a este 

tipo de ensino, da formação e à música? 

Em relação ao estado eu penso que ele está cada vez mais desmobilizado em relação à 

formação porque enquanto que antigamente o Estado se preocupava com a formação 

dos professores, curso de formação contínua com pessoas idóneas, com pessoas que 

tinham já provado que eram bons pedagogos e bons professores e faziam um curso 

para os outros, eu por acaso até fiz a nível nacional, o inspector do ministério que era 

de música assistiu a 2 aulas minhas ali na Eugénio dos Santos, eu era professora lá e 

assistiu a umas aulas num ano e depois no outro ano voltou. E no 3º ano, isto foi em 

69, 70 e 71, e no 3.º ano nomeou-me como orientadora, e eu tinha estagiários lá e ele 

ia assistir às aulas e portanto assistiu a uma aula que eu estava a dar. Assistiu a uma 

aula e viu-me fazer uma actividade de audição musical ele disse “você não pode fechar 

isso aqui, só os seus estagiários é que ficam a saber disso, você tem de dar a conhecer 

aos outros”. Eu disse está bem posso fazer. Ele organizou um curso de formação 

contínua a nível nacional foi feito no porto, em Coimbra, Lisboa e Faro, o mesmo curso 

que com o um packadge com 3 professores. Uns faziam umas coisas e outros outras e 

eu naquilo que ele queria que eu fizesse fiz esse curso e foi assim que a pouco e pouco 

se começou a ouvir música nas aulas porque pensa que se ouvia música nas aulas? 

Ninguém ouvia música.  

Então era só mesmo o… 

Era só solfejo e cantar. Porque foi depois de eu começar a fazer esses cursos que foi no 

fim da década de 70, depois apareceu o meu livro em 80 com uma cassete que até era 

eu que gravava e foi a partir de finais dos anos 80 que as pessoas passaram a ouvir 
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música nas salas de aula porque o que se ouvia na sala de aula era o que os alunos 

cantavam, mais nada e tocavam. E portanto foi influência do ministério. O ministério 

encontrou uma pessoa que tinha ideias para fazer diferentes tipos de audição musical 

e contratou essa pessoa para dar a conhecer a nível nacional. Eram todos os delegados 

do país inteiro que depois tinham por obrigação. 

E quer dizer que isto depois foi sendo modificado. O estado depois foi se…  

O estado deu tudo para as ESES, as ESES é que fazem tudo. 

Mas depois as ESES como são financiadas pelo Estado também não têm capacidade 

financeira, é isso? 

Claro, as ESES não têm capacidade financeira a não ser pelo PRODEP e depois como 

não…. Esses cursos eram obrigatórios, está a perceber? Portanto, o que eu acho nesta 

altura, as pessoas que estão no mercado, quando eu digo as pessoas digo algumas 

pessoas, estão no mercado sem formação capaz, porque não é com um estágio de 21 

horas de teoria e mais prática que é supervisionado em 4 aulas que as pessoas ficam 

preparadas. Não é. Nem vêm elas nem nada. Essas pessoas não estão preparadas e 

não são obrigadas pelo ministério frequentar o curso de formação contínua, vão se 

quiserem. Claro que agora é tudo muito democrático, estamos numa democracia faz 

quem quer mas depois quem paga são os alunos. 

E a sua impressão em relação à formação que as ESES têm dado, pensa que elas 

contribuíram de algum modo para alguma modificação da música na escola? 

Algumas ESES têm feito um trabalho sério, outras é mais assim na rama mas pronto eu 

agora não vou citar … 

Pois claro que não mas globalmente… 

Mas globalmente eu penso que as ESES que trabalham bem têm estado a fazer um 

bom trabalho. A minha opinião é esta: as ESES que fazem um bom trabalho e que não 

querem alunos à força, porque os pré-requisitos depende muito de como é feito, e vou 

fazer a mesma prova mas numa escola uns alunos passam e outros não passam. E 

portanto, quando há um trabalho sério e se a prática for bem supervisionada, porque 

eu acho que o fundamental num curso destes … 

A formação de professores tem a ver com as questões da prática pedagógica. 

Aliás, os meus alunos da ESE, trabalho com eles desde o 2º ano, e dizem, quando 

chegam ao 4º ano, dizem que aprenderam mais no 4º ano do que em todo o curso … 

Esse confronto com a prática, do lidar com … 

É, aprenderam mais no 4º ano, na prática do 4º ano do que todo o curso. 
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E essas práticas são só no interior da sala de aula ou também em algumas situações 

relacionadas com a escola e a comunidade ou … 

Eles fazem na prática, fazem tudo aquilo do que o cooperante tem. Se o cooperante 

tem trabalho…, por acaso este ano não há nenhuma turma com trabalho de projecto, 

portanto se o cooperante tem um trabalho com uma turma de trabalho de projecto 

ele faz o trabalho de projecto, se…, fazem tudo o que o cooperante faz e 

especialmente com o 3º ciclo, que o 3º ciclo é o cooperante que só tem a turma. E 

então eles trabalham sempre, normalmente fazem teatro musical, ali na Pontinha tem 

havido mais turmas desse tipo. No ano passado fizeram…, pronto é teatro musical, no 

fundo é teatro musical, fazem teatro mas é com música e participam nas actividades 

todas que a escola tem. 

E ao longo deste seu percurso enquanto formadora, enquanto pessoa ligada às 

questões da música na educação, como é que vê e avalia estes anos…, algumas 

épocas em que a Isabel veja que há de facto algumas alterações substanciais… 

De há 30 anos para cá? Mas desde quando? 

Desde 1971, 74… 

 

Para saber para me orientar. Houve uma época em que não havia nada. Eu por 

exemplo não fiz estágio. Eu fiz um concurso de provas públicas, tive de corrigir um 

coro que nunca tinha visto na frente, melhor que o Karajan. Quando eu comecei a 

orientar estágio, eu penso que foi…, estágios, na altura eram estágios mesmo pronto, 

foi um bom trabalho. Foi uma época em que as pessoas tinham uma boa formação. 

Depois houve no início das ESES, nos anos 82-83 era uma coisa que era, até um 

bocadinho antes, era tipo ventoinha, eu era ventoinha.  

E isso quer dizer o quê? 

Eu era ventoinha. O ventoinha que era o orientador andava pelas escolas todas só que 

não pousava em nenhuma. Ia a uma aula a um lado, e depois fazia um seminário a 

criticar a aula, a orientar o estagiário e o estagiário tinha um delegado e ás vezes nem 

tinha, às vezes não tinha. E eu era ventoinha, andava assim…. E como havia nessa 

época, havia uma vaga por concurso e eu concorri como orientadora e havia uma 

outra que tinha concorrido e que era uma fulana muito mal vista no mercado, no 

aspecto de…, está a ver, e então fizeram tudo para que eu ficasse com as escolas 

todas. Porque em princípio deveria de ser eu, por exemplo com a zona norte, outra 

pessoa com a zona da grande Lisboa e outra pessoa com a zona do sul e eu fiquei com 

tudo. Eu era mesmo uma ventoinha. 

E depois o outro período, falou assim de 3 grandes aspectos… 
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Aí nessa fase eu acho que declinou um bocado, porque o estagiário estava 

praticamente sozinho com o delegado da escola e a pessoa ia lá uma vez e depois não 

havia muita, não havia muita aprendizagem. O delegado normalmente era pessoas 

também que não tinham grande formação e isso declinou um bocadinho. Houve 

aquele estágio que depois se fez cá na ESE em 1987, 86, 88 que era biénio, eram 2 

anos em que pronto, aí foi um bom estágio e depois foi aquela porcaria da 

profissionalização.  

Mas também tiveram aqui os CESES em 99? 

Mas não tivemos nada em música. Tivemos foi complementos de formação em 

música. E esses complementos foram em 2000, já foi mais tarde, o 1º curso foi em 

99/2001 e o outro foi de 2000/2002. Esses cursos, eu penso que formaram bastante 

bem porque eram só em música, portanto aquelas falhas que eles tinham em termos 

de formação, eles eram professores profissionalizados não é, eram pessoas que já 

tinham uma dada experiência e eu penso que esse curso correu bem, portanto muitos 

desses fulanos que…, rapazes, mulheres e homens, que tiveram a fazer curso de 

formação complementar até foram aproveitados para o estágio, para orientarem 

estágios nos cursos de música. Portanto, esse aí também foi uma boa formação que se 

deu. E entraram-se os cursos das ESES mas claro está, no curso da ESE davam 

formação mas… continua a profissionalização que nunca mais acaba. Nunca mais 

acaba, este ano vai haver outra vez. 

Outra questão que eu queria perguntar, dentro desta linha, era esse sentido crítico 

em relação ao papel do estado. Agora perguntava, o que é que na sua opinião quais 

seriam os papéis que o estado devia desempenhar em relação a este trabalho em 

concreto? Uma vez que liga as duas coisas, a formação de professores e liga a música 

também. Como é que a Isabel vê isso? 

A formação de professores deve ser uma formação contínua. Os professores não são 

professores ao fim de 4 anos. Mesmo aqui ao fim de 5 quando acabarem o mestrado 

são professores mas depois têm de continuar a trabalhar pela vida…  

Esse lado de investimento na formação contínua. 

De investimento na formação, porque eu penso que a formação contínua pode ser 

dentro de portas ou fora de portas desde que a pessoa tenha querer. Penso que as 

pessoas devem é, ser obrigadas pelo Estado a ter determinados créditos no âmbito da 

área da formação deles. Créditos por exemplo em metodologias e didácticas, créditos 

em formação em música por exemplo, pode ser uma hipótese. Podem ser créditos 

tirados cá ou créditos tirados em França ou em Espanha, que a pessoa pode ir a um 

curso, por exemplo, a Madrid e traz de lá créditos. Sem pensar mesmo na ascensão da 

carreira. Se uma pessoa não se forma, morreu….  
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Então e o Estado devia incentivar esse… 

O Estado devia intervir e valorizar quem faz formação contínua, quem tem formação 

contínua.  

Uma outra coisa, nesse lado da possibilidade neste momento, agora com Bolonha, e 

voltando um pouco ao curso que referiu, que desafios é que se colocam neste 

momento com Bolonha e com os novos cursos e com esta transformação toda tendo 

em conta que o 43/2007 se não me engano, implica que uma 1ª parte da formação 

do 1º ciclo da formação seja fundamentalmente na área dita da formação musical, 

na área artística, na área da música… que desafios é que a Isabel…? 

Eu acho que já devia ser assim. Já devia ter sido assim. 

Pois porque é curioso, andaram anos a lutar para que fosse de um determinado 

modo e agora veio essa… 

É, só que…, quanto a mim eles podiam já começar com alguma coisa, como acontece 

nos os cursos de educação básica com alguma coisa, por exemplo a licenciatura já 

começar com alguma coisa de relação com o meio e nós por acaso no nosso curso de 

licenciatura temos, não na escola a dar aulas mas temos na escola a dar concertos a 

crianças. Portanto, a crianças e a para outros meios, na comunidade e portanto isso já 

é um trabalho de comunicação. É toda a formação de um indivíduo como comunicador 

que é importantíssimo para um professor, saber comunicar e saber ouvir também. 

Está já a referir-se ao novo curso? 

Ao novo curso. 

Música e comunidade. 

Eles têm uma cadeira no 2º ano de música da escola e outro no 3º de música na 

comunidade. Portanto, eles vão fazer concertos, e é uma cadeira que é bastante 

ampla, vão fazer concertos e fazer audições comentadas com crianças na escola no 2º 

ano. No fundo eles vão já aprender um pouco o que é a escola e …. 

Então e como é que a Isabel caracteriza este novo curso, este desenvolvimento, esta 

diferença assim aparentemente tão grande em relação ao curso de variante? Quais 

são…. 

Este curso que vai começar…, que começou agora, faz a formação pessoal do aluno, 

não só o prepara para tocar em público, em diferentes tipos de público, como o 

prepara como músico e … com aquela bagagem já não é necessário ensinar-se música, 

porque ele já é músico e depois vai destinar o seu trabalho e envolver-se mais na parte 

da didáctica e da prática.  
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Quer dizer que agora há esta maior incidência no campo da música, da realização de 

concertos as questões relacionadas com as políticas culturais são mais prementes? É 

isso? 

Claro, muito mais. 

E aí não tem havido nenhuma relação entre esse lado mais do Ministério da Cultura 

e este tipo de formação mas agora terá necessariamente de haver não é? 

Agora tem que começar com certeza a haver. 

Porque se os professores vão fazer concertos nas escolas, se vão formar outros 

públicos, se vão produzir e difundir música… 

Tem de ser porque na licenciatura eles vão ser músicos na comunidade. Portanto eles 

têm mesmo que começar a relacionar-se com outras … 

Mas não há nada… 

Por enquanto ainda não. 

Mas aparentemente não há nenhuma relação entre isto, ou seja, entre Ministério da 

Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério da Cultura? 

Não, não. 

E devia haver? 

Não sei se devia haver. O Ministério da Cultura é que poderá vir ao Ministério da 

Educação … 

Pois mas …, quer dizer, é no sentido da articulação desse…. 

Eu acho que pode haver. Eu acho que pode haver e deve talvez. Porque o Ministério da 

Cultura também tem de saber o que se passa no Ministério da Educação… 

Pois evidentemente e se os estudantes vão fazer música para a escola… 

Claro  

Para a comunidade há aí uma relação muito forte… 

Exactamente. 

As últimas questões que eu lhe queria colocar tem a ver um pouco com isso. Se 

pudesse mudar alguma coisa, tendo em conta a sua experiência toda, se pudesse 

mudar alguma coisa nas políticas públicas relacionada com música, com o ensino da 

música, o que é que a Isabel mudava? 
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No ensino da música no aspecto didáctico? 

No aspecto geral. Há bocadinho estivemos a ver que há uma separação entre os 

vários subsistemas, vimos que a inter relação entre a educação e da cultura era 

importante..., tendo em conta isso tudo e o seu percurso, o que é que mudaria? 

A minha opinião foi sempre esta, é que…, portanto a parte do 2º ciclo de formação 

deve ser realizado por pessoas que sabem o que é que é o ensino. Não é, sabem no 

papel, sabem no concreto. Que vão à escola, que são capazes de se por à frente de 

uma turma e dar uma aula. E tem de ser pessoas ligadas, não só o saber teórico, os 

fundamentos que é importantíssimo mas também saber a relação e saber como 

relacionar e como levar isso às crianças. Nós aqui na escola, na ESE, todos os 

professores que têm entrado, os contratados que vêm para cá são todos pessoas que 

trabalham já com a massa, com a massa humana. São pessoas como a Maria José 

professora de uma escola do ensino básico, 2º e 3º ciclo, o Mário foi professor 

também  

Portanto todos eles tinham contacto muito… 

Todos, antes de virem para cá. São pessoas que são capazes de ver uma turma, de ver 

uma aula e dizer aos alunos: isto correu mal por isto, isto e isto. Não é dos livros, é do 

saber. Do saber fazer. E por outro lado saber dar orientações para diferentes 

estratégias para ajudar os alunos na concretização das actividades porque os meus 

alunos estão apavorados, porque estou perto da reforma. Então querem que eu fique 

com a prática do 4.º ano, e então os do ano passado pediam para eu ficar mais um 

ano, agora os deste ano então já não pode tirar os papéis.  

E isso precisamente por essa ligação… 

Eu conheço como ninguém a massa. Fui professora no secundário, fui professora no 

preparatório, fui professora também no 1º ciclo, mas esporadicamente. Dediquei a 

minha vida toda ao ensino e depois fui orientadora pedagógica e era professora 

também e depois quando comecei a ver que a orientação pedagógica ia para as ESES, 

foi assim que eu fui fazer o mestrado, só para continuar com a formação dos 

professores, porque gostava desse tipo de trabalho. Portanto, e sempre tive ligado à 

prática. Eu vou para uma escola e ponho-me à frente de uma turma e dou uma aula. 

Eu penso que, só pessoas que tenham essa valência, que saibam, não só nos aspecto 

dos fundamentos mas também saibam…, não só teoria pronto, se a pessoa só sabe 

teoria, diz a teoria mas depois vai para o concretizar e não concretiza, não se consegue 

concretizar.  

E que outros desafios é que… 
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Eu acho que isso devia ser, portanto a pratica, e a pratica por exemplo no mestrado 

devia ser orientada por quem conhecesse bem o terreno, pronto isto é um conselho 

que até dou a toda a gente que me vier dizer mal. Outra coisa que eu acho que é 

fundamental é que os professores que estão no terreno tenham formação contínua e 

que sejam obrigados a fazer a formação contínua porque senão desactualizam-se, 

porque senão não sabem ensinar, e especialmente os professores que fizeram os 

estágios, esses estágios, que não tiveram formação suficiente e que estão a matar 

crianças, a dizer…, crianças que vêm para os professores a dizerem que não gostam de 

música. “Não gostas de música? Não ouves música? “Ah eu oiço, não gosto é das aulas 

de educação musical”. Como é que é possível uma criança dizer que não gosta de aulas 

de educação musical?  

Isso pergunto eu, como é que é possível? 

Como é que é possível? É porque os alunos…, o professor não sabe ensinar, não sabe o 

que é educação musical. Isto para mim são as duas coisas, precaver-se que quem vai 

apoiar as práticas que sejam pessoas que conheçam bem a prática e que haja 

formação continua para os professores porque os professores tiram o curso e se não 

fazem formação contínua ficam estabilizados, andam para trás, porque eu sempre ouvi 

o meu professor de piano dizer: “um dia sem estudar é 10 de atraso”. É sério, se uma 

pessoa não se actualiza está a andar para trás na sua formação. 

E que outras coisas, tendo em conta que neste momento, quer dizer, há aqui estas 

questões todas da Europa, há a globalização cultural, há essa incidência também 

sobre o ponto de vista da música, há mais alguma outra coisa que dentro disto…, há 

Bolonha que vai implicar aqui grandes transformações. Sente algum… 

 

Eu acho que Bolonha foi bom. Eu acho que foi bom na medida em que nos desligou do 

1º ciclo, pronto nesse aspecto. Por outro lado, também é bom porque exige que a 

formação seja feita em escolas de formação de professores, de formação pedagógica 

que os professores não podem ser professores se não tiverem essa formação. Também 

não é um músico saído da escola superior de música que pode ir ser professor. Um 

músico da escola superior de música é musico, não é professor de música. Porque, não 

sei se está a perceber?  

Sim, não, pois quer dizer… 

Até temos tido alunos da escola superior de música, que acabam o curso lá e vêm fazer 

o curso aqui do princípio. Tivemos uma violista, tinha o curso de viola lá e depois o pai 

disse “porque é que não vais tirar outro curso?” “Eu vou tirar um curso para aprender 

a ser professora”. Porque não se é músico e professor. É-se músico e depois aprende-

se a ser professor e eu acho que Bolonha responde a isso. Faz a formação como 
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músico e têm 2 anos para se formar como professor, com bastante carga horária na 

prática, com bastante formação na prática. 

Digamos então que está assim com uma perspectiva mais positiva? 

Eu acho que Bolonha é bom, é bom desde que as coisas sejam feitas como deve ser. 

Não continuem como às vezes fazem os pré requisitos e depois fracos e depois, por 

exemplo na Guarda faziam os pré-requisitos que os ditados eram dó, ré, mi, mi, fá, sol, 

sol, f, mi, ré, dó, eram uns ditados assim.  

Isso tinha a ver com o mercado… 

É, não têm alunos e depois fazem uns ditados a nível do 1º, 5º grau. 

Dava depois a grandes discrepâncias que estava aí da formação e que as pessoas que 

iam trabalhar para … 

E depois igualamo-nos a outros países muito mais desenvolvidos culturalmente do que 

nós. Porque eu agora concluí um projecto internacional, com uma equipa, éramos 7 

investigadores que era entre Europa e América Latina e houve coisas que não 

correram tão bem porque as pessoas não responderam aos questionários…, tivemos 

poucas respostas aos questionários mas efectivamente deu para as pessoas fazerem 

uma análise…, eu por exemplo analisei os currículos da Europa só que, houve muitos 

currículos que não se conseguiam descodificar que estavam na língua autóctone, só 

consegui descodificar os que estavam em inglês e efectivamente, por exemplo, a Itália 

e França têm uma formação em educação musical fraquíssima. É o professor 

generalista que dá educação musical até ao fim da escolaridade. Mas depois vamos 

aos países de leste Finlândia, Letónia, Estónia, todos esses têm isto que nós vamos ter 

agora. Têm uma formação sólida musical nos 3 primeiros anos e depois têm mais 2 

anos de formação pedagógica. Portanto, eles já estão segundo Bolonha, esses 

currículos. E só aquela zona da Europa de leste que já estão muito mais evoluídos do 

que para cá. Por exemplo em Espanha é o professor primário que dá música, em 

França a mesma coisa, Itália a mesma coisa, em Inglaterra também só têm um ano de 

estágio. 

E para finalizar acha que se abrem boas perspectivas então para a formação de 

professores e para os professores de música na escola? 

Eu acho que sim, eu acho que sim! Dentro da minha perspectiva que era isso que eu 

estava à espera já desde 1991 era formação só em música e na didáctica e na 

pedagogia da música. 

Mas depois era uma pequenina contradição que é: depois há falta de lugares nas 

escolas. Como é que aí…, os professores vão ter de encontrar outras soluções…? 
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Não porque como o curso vai fazer professores de música do 1º ao 3º ciclo, não é, eles 

agora … o que é preciso é que a politica ministerial modifique as actividades extra 

curriculares. Porque as actividades extracurriculares devem fazer parte do próprio 

currículo e portanto…, deve ser um horário no currículo. Na minha opinião as AEC 

deviam começar as 9h ou às 8h30 quando as aulas começam e deviam terminar às 

5h30. Portanto uma escola…, por exemplo um professor ia para uma escola, dava a 

todas as turmas entre as 8h30 e as 5h30. 

E acha que é isso que vai acontecer? 

Espero, espero que aconteça. E portanto, os professores no futuro podem ter 2 ou 3 

ou 4 escolas primárias e ter horário completo. Porque não vai ser é em hora e meia no 

fim da tarde fazerem horários, têm 10 horas. 

Portanto não concorda com esta opção… 

Não, até porque aquilo dá a impressão que é para entreter miúdos. No fim estão muito 

cansados, então vamos lá fazer música. Eu acho que devia…, a educação musical e o 

inglês e a educação física devia de estar dentro do currículo, no horário curricular. Não 

só facilita o trabalho com os alunos, em vez de terem matemática, português, 

ciências…, e depois terem aquilo no fim, têm matemática, têm música por exemplo, 

depois em português já estão descontraídos da matemática. Até em termos de 

rentabilidade das crianças é melhor. Isto na América, na América os miúdos tinham 

música, havia uma professora numa escola, que era uma escola que era da pré 

primária até ao fim da escolaridade, havia uma professora de música naquela escola e 

dava música a toda a gente e os miúdos era o professor primário que trazia a turma à 

sala de música e depois eles tinham a música, depois no fim da hora da música o 

professor primário ia buscar para a sala e continuava com as aulas. Portanto, havia 

uma sala de música equipada e a professora estava lá a dar aulas toda a semana 

àquela escola. Isto é com muitas turmas não é, No nosso caso como as escolas não têm 

assim tantas turmas, não têm pré primaria até ao 6º ano, no futuro eu penso que eles 

vão acabar nisso, eu penso que o ministério está a pensar, porque a legislação que saiu 

em Fevereiro que prevê a que os professores sejam professores de história, português, 

matemática e ciências é no fundo um professor único até ao 6º ano e só as artes e as 

línguas é que têm um professor especializado. Eu também acho bem! acho bem! e 

portanto isso é no fundo o professor único até ao fim do 6º ano. E portanto as artes 

são incluídas dentro do currículo mas por professores especializados, acho bem e 

portanto eles devem de ter expressão plástica, porque um professor generalista o que 

é que faz? Dá um papel para eles desenharem. São estereótipos não é? Isto tem que 

mudar, só se consegue mercado de trabalho se o currículo for dos alunos da primária 

for integrado, integrar todas as disciplinas, e há escolas que já fazem isso, eu sei por 

exemplo a Anabela disse-me que havia uma no Alentejo que o professor tem um 

horário completíssimo, e tem aulas toda…, pois, e isso pode-se fazer. 
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Então para concluir quer dizer começa a haver uma perspectiva positiva das artes, e 

no caso da música na educação. 

Sim, eu acho que sim. Esperemos, daqui a 5 anos como é que isto estará. Daqui a 5 

anos falaremos. 

Considera que isso é uma coisa importante? Que as crianças devem de ter…? 

Acho, acho que é desde a pré-primária, não é desde o 1º ano, é desde a pré-primária, 

aliás desde a barriga da mãe. O Kodaly disse que a musicalidade e a música de uma 

criança, a formação musical dessa criança, começou 9 meses antes de a mãe nascer. 

Nove meses antes da mãe, quer dizer, na barriga da avó, porque o ambiente familiar 

que a criança tem determina um pouco a formação dela, não é?, por alguma razão há 

músicos que são gerações e gerações de músicos. Por exemplo na minha casa a minha 

mãe fazia música e o meu irmão também é músico e eu, mesmo que haja uma que 

tenha…, que seja duro de ouvido, mas é apreciador de ouvir música pronto, e a 

formação musical começa logo desde que uma criança nasce não é? Até antes mesmo. 

Agradeço-lhe imenso. 

Eu não sei se contribui com alguma coisa…. 
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José João Santos 

Como é que o José João caracteriza a Escola Superior de Música de Lisboa como 

espaço de formação no âmbito do ensino da música no ensino superior 

Bom, a Escola de Música de Lisboa, consta dos seus objectivos, que são conhecidos, é 

uma escola destinada a formação de músicos profissionais. Mas a nossa área tem sido 

sobretudo ligada mais ao aspecto da execução. A formação de professores que é um 

assunto que interessou sempre pessoas, desde o princípio da escola, tem sido uma 

área de facto que ainda não conseguimos implementar, por várias limitações, várias 

razões, não conseguimos desenvolver. Existe apenas uma pequena área, que é um 

curso da formação musical. Esse curso tem como objectivo a formação de professores 

de formação musical para o ensino especializado.  

Mas para além dos intérpretes há também a questão da criação… 

A parte do curso de composição, é um curso que está virado para a criação, o aspecto 

da composição musical. Depois temos um leque muito grande variante de cursos que 

abrangem praticamente todos os instrumentos da orquestra, tradicionais, com a 

excepção da harpa que pensamentos que com sorte vamos abrir no próximo ano 

lectivo. Para completar esse elenco dos instrumentos da orquestra sinfónica 

tradicional. Para além dos instrumentos de orquestra existe o piano, o canto, o órgão e 

temos ainda a direcção coral. 

E agora com Bolonha acrescentaram duas novas dimensões. Uma, o curso de Jazz 

que não existia… 

E está como projecto em fase de exame por parte da tutela e penso eu que está bem 

encaminhado. E é um projecto de arrancar, essa nova licenciatura em Jazz para o 

próximo ano lectivo.  

E também depois uma colaboração com a escola superior de educação de Lisboa, 

música na comunidade, e outra relacionado com o curso de comunicação. 

A música na comunidade em colaboração com a ESE de Lisboa, já arrancou este ano 

lectivo, é um curso que já tem se não me engano 18 alunos. O número exacto não sei, 

mas deve ser à volta disso. O curso foi bastante procurado, ele saiu já muito 

tardiamente e suponho que suscitou um certo interesse. Está-se à espera que aja uma 

afluência razoável no próximo ano lectivo e o novo projecto de curso, que se está 

também à espera de aprovação, em comunicação musical. 

E porquê estes novos cursos? É pelo facto que a profissão de músico é uma profissão 

que, como vem no vosso sítio da Internet, está confrontada neste momento com 

grandes mudanças e portanto o ensino superior tem de se adequar … 
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Está o ensino superior e todo o resto do ensino em geral. Aliás como está a acontecer 

em toda a parte nos conservatórios e nas escolas musicais por esse mundo fora. 

Aquele quadro tradicional da formação dos conservatórios tem de ser hoje em dia tem 

de ser cada vez mais alargado, porque surgiram novas necessidades com todas as 

mudanças tecnológicas, com todas as transformações sociais e culturais que o mundo 

tem atravessado. Esse curso música na comunidade e depois o outro de comunicação 

musical são justamente cursos que tem uma quantidade de componentes que não 

estritamente matéria das escolas musicais, são feitos em articulação. Visa 

precisamente aquele aspecto da necessidade que há hoje de animadores musicais, 

divulgadores musicais junto de locais públicos desde a infância até à terceira idade, 

dentro de espaços muito específicos que estão a merecer muito interesse desde 

hospitais, casas de repouso e até prisões. Toda uma divulgação da música é muito 

importante que se faça em todos esses espaços e a comunicação musical também visa 

muito a articulação da música com outras áreas, nomeadamente o teatro, a dança e o 

cinema… 

 

Mas como uma componente mais de músico prático ou do músico animador ou … 

Mais de músico animador, digamos assim, para a música na comunidade. A 

comunicação musical é aquele aspecto mais da produção de espectáculos. Posso falar 

num exemplo concreto, uma pessoa que tenha mais uma formação na área de teatro 

que não tem, conhecimentos musicais nenhuns e depois às vezes vê-se aflita na 

montagem de um espectáculo, como é que coloca a música, certos conhecimentos por 

vezes rudimentares de acústica... 

O José João tem estado a falar destes novos cursos, em relação aos procedimentos, 

como é que foram construídos, o que estava por detrás já lá iria, mas em relação às 

profissões digamos mais convencionais do músico, intérprete da música dita erudita, 

quer dizer que há modificações na profissão do músico ou são questões relacionadas 

com o mercado de trabalho nesta área. 

É um pouco as duas vertentes, penso eu. Aliás como se passa no resto das profissões, 

quando se fala na formação ao longo da vida, na flexibilidade. Aquela noção 

tradicional, de que se entraria numa escola e que se teria a carreira assegurada a 

ensinar a matéria x, ou entraria numa orquestra, num agrupamento depois estava ali 

estável durante muitos anos, hoje me dia com a precariedade que se instalou na 

sociedade actual as pessoas tem de facto a necessidade de serem um pouco mais 

polivalentes, em se ‘mexerem’ em diversas áreas.  

Imagino que uma das preocupações muito importantes, neste caso da Escola 

Superior de Música de Lisboa, seja questão do mercado de trabalho e da inserção 

profissional dos seus diplomados  
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Sim, claro… 

E pergunto isto porque no relatório de avaliação, enfim já com 4 anos, havia três 

grandes áreas onde os estudantes trabalhavam: uma como professores, outra na nas 

orquestras, outra nas bandas militares. Já lá vão 4 anos e a pergunta que quero fazer 

é que tipo mudanças é que houve ou não do ponto de vista do mercado de trabalho 

que aqui na escola tenham sentido como mais presentes. Tem havido alguns 

incrementos, como por exemplo a existência de orquestras em âmbito regional, no 

âmbito da música erudita, tem havido outro tipo de dificuldade, como é que… 

Sim mas, as orquestras têm dimensão reduzida e com escassos apoios para a acultura, 

as orquestras também não podem absorver, de maneira nenhuma, a maioria ou pelos 

menos parte da população escolar que vai acabando os seus cursos. Justamente esta 

tentativa de arranjar variantes de curso prende-se com as necessidades que se estão a 

fazer sentir cada vez mais, e isto é um meio de se tentar que haja uma certa 

empregabilidade no futuro.  

Até porque os diferentes cursos têm também posições sobre o ponto de vista do 

mercado diferentes. O violino se calhar é muito diferente de uma viola da gamba, o 

canto é diferente do clarinete ou de uma guitarra, ou isso não é muito pertinente. 

Sim, é evidente. A saída de um cantor nunca vai ser uma orquestra, se não tiver enfim 

saído no campo do ensino há sempre agrupamentos vocais, concertos, a ópera enfim 

que está a atravessar uma certa crise em Portugal e portanto não vejo que isso seja, a 

não ser em casos pontuais, uma saída com perspectivas. O teatro musical também está 

a tomar um certo incremento e portanto uma pessoa que tenha uma preparação vocal 

séria numa escola especializada vai ficar apetrechada para poder desenvolver as 

potencialidades. 

Na construção e desenvolvimento destes novos projectos tendo em conta Bolonha 

uma das coisas que fazem referência é que houve algum trabalho com a Associação 

Europeia dos Conservatórios. Que tipo de trabalho é que foi esse, essa articulação 

para a criação de novos currículos e dos novos cursos. Há aqui um conjunto de 

influências europeias em relação…  

Há, evidente. Aliás, toda esta reformulação dos cursos que decorre dos princípios 

inscritos na declaração de Bolonha é de tentar pouco a pouco, decerto que isto é uma 

construção que vai demorar anos e está-se a dar os primeiros passos, uma certa 

uniformização dos currículos ao nível do espaço europeu para que isso constitua uma 

sociedade mais móvel para que possam pouco a pouco vir a deslocar-se, ter de mudar 

de escola, de um sítio para o outro, se assim o pretenderem, sem enfrentarem 

diferenças maiores. Se não houvesse essa plataforma de informação que foi muito 

através da AEC - Associação Europeia dos Conservatórios, através de encontros, da 

troca de informação, teria sido difícil de facto implementar os próprios princípios da 
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declaração de Bolonha que por natureza, pelo que está consignado é uma coisa para 

funcionar em espaço europeu. não é uma reforma que se tivesse feito aqui de uma 

forma isolada, mas atende de facto a ser mais ampla a integrar-se nesse contexto 

alargado.  

E havia algumas diferenças entre o contexto português e os outros contextos de que 

a AEC é representativa. 

Sente-se que apesar de tudo as políticas governamentais são bastantes diferentes, isso 

é uma coisa que não se pode lutar, enfim. E posso dar-lhe um exemplo, enquanto que 

alguns países o primeiro ciclo, que visa chegar ao grau de licenciatura, são só 3 anos, 

há países que tem 4 anos. Isso à partida vai trazer diferenças consideráveis, embora 

depois naquela declaração do objectivo daquilo que se pretende de um licenciado, 

tenta-se ajustar padrões, da aquisição de competências. Há grelhas que definem mais 

ou menos o que se pretende de um licenciado, como é que se chega lá, etc., mas com 

certeza que há diferença quando isso se passa num período de 4 anos ou num período 

de 3 anos. Mas isso, não são as escolas que podem definir isso, é o Estado, estão 

condicionadas pelas políticas ministeriais.  

E do ponto de vista interno, isto é, houve algum trabalho com outras instituições de 

formação e instituições de cultura como orquestras, teatros na reformulação de 

Bolonha ou foi um pouco mais centrado no interior da escola e com a associação 

europeia dos conservatórios. 

Foi mais centrado no interior da escola.  

Por alguma razão em especial? Isto porque vocês desenvolvem trabalhos de 

apresentação e de difusão do trabalho que é realizado na escola, por exemplo no São 

Luís, há um conjunto de espectáculos que são realizados… 

Isso é um pouco interessante e há países onde isso está a funcionar mal, há países 

onde isso funcionando de forma muito mais articulada e produtiva que é a articulação 

entre o sector de educação e o sector de cultura. Nós temos uma separação que não é 

muito saudável, convinha de facto que no futuro que houvesse maior diálogo entre a 

área da cultura e a área da educação.  

E isso porquê... Em concreto, porque é que o José João refere isso. 

Tem-se passado assim, é um dado adquirido. Aliás como se vê agora quando se 

levantou essa polémica da reforma do ensino artístico a nível básico e secundário, é 

uma discussão que se passa a nível do Ministério da Educação e acho que tratando-se 

a música de uma arte o Ministério da Cultura já devia ter-se pronunciado de qualquer 

forma e como vê parece que está noutro campo em que isso não lhe diz de forma 

nenhuma respeito. E há implicações de parte a parte. 
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E no vosso caso em concreto, com o trabalho que desenvolvem a nível do grupo de 

música de câmara, do trabalho de composição, da orquestra de sopro, essa relação é 

uma relação importante … 

É uma relação muito importante. Justamente uma das ideias chave de todas as 

instituições em ensino é uma preocupação cada vez mais dominante é procurar ainda 

enquanto estudantes é integrar pouco a pouco as pessoas dentro das suas áreas de 

trabalho. Desenvolver essas actividades é uma coisa que é indispensável. O caso por 

exemplo de instrumentistas de orquestra, de modo a que actuem em teatros, em salas 

de concerto, com os compositores a apresentarem as suas obras em espaços mais 

diversificados portanto fazer sair as pessoas um bocado da escolas e mostrarem o seu 

potencial noutras áreas … 

E tem havido algum apoio do Ministério da Cultura em relação às actividades que a 

escola realiza. 

Não. Não tem havido. Mas isso passa-se, como eu digo é uma coisa que talvez num 

futuro se possa lutar por isso, de modo que o Ministério da Cultura participe mais 

numa escola artística.  

E em relação às actividades que têm realizado com que tipo de dificuldades é que se 

têm confrontado na realização dos concertos, na realização da apresentação dos 

jovens compositores, nas parcerias que estabelecem ou não estabelecem… 

A principal dificuldade aqui na escola tem sido, já foi dito e redito, é o problema das 

instalações que nos traz imensas limitações.  

Mas deixando de lado essas limitações, até porque a escola em princípio já está 

quase pronta, não é, …  

Já. 

 

Quando por exemplo vão apresentar-se no São Luís como é que isso se processa? É a 

escola que estabelece algum tipo de protocolos com o, neste caso, o teatro de São 

Luís, ou com outras instituições para apresentação dos trabalhos com os estudantes. 

Há uma reciprocidade de interesses … 

Há 

Ou a escola tem de estar constantemente a fazer investimento 
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Temos protocolos com várias entidades e portanto as coisas nesse aspecto tem-se 

passado bem. As pessoas cedem os seus espaços, a escola apresenta o seu trabalho a 

nível de instrumentistas, de compositores, de cantores.  

Quais tem sido as reacções a essas apresentações de trabalhos? 

As coisas têm sido muito positivas. As coisas que já estão quase que institucionalizadas 

e tem-se vindo a repetir e as solicitações a renovar ao longo de vários anos. Há uma 

receptividade grande. No São Luís, por exemplo o festival da escola já começa a ser 

quase que uma tradição recente, aquele ciclo das “Peças Frescas” que visa a 

apresentação de trabalhos de jovens estudantes do curso de composição que já está a 

tornar-se uma tradição no salão do Jardim de Inverno do São Luís. A apresentação da 

orquestra funciona uma vez por trimestre, as duas orquestras, a orquestra sinfónica e 

a orquestra de sopros. Também há espaços que já começam a ter uma espécie de 

ligação com a escola, que estão sempre disponíveis para a receber, particularmente 

das orquestras, de uma das orquestras. No caso do palácio de Queluz, o cineteatro de 

Torres Vedras, agora vamos fazer pela primeira vez uma apresentação no Teatro de 

Almada, o teatro Azul … 

 

 

Mas isso são vocês que se propõem ou também já começa a haver a solicitação. 

Nós temo-nos proposto para alguns sítios e também temos solicitações. 

Evidentemente a parte económica também é um factor de peso que está sempre 

presente porque os orçamentos são bastantes limitados e todas estas actuações fora 

da escola, regem-se sempre pelo princípio de não haver mais encargos económicos. A 

escola não tem meios de estar a alugar salas que de certa forma tenham mais intuitos 

comerciais, porque os alugueres são muito caros e depois há despesas inerentes a este 

tipo de produções que às vezes as pessoas de fora não se apercebem. Por exemplo, o 

transporte dos instrumentos, o seguro dos instrumentos. Tudo isso são encargos 

pesados e não se podem fazer constantemente e as vezes que fossem desejadas, tem 

de ser um bocado espaçado.  

Tem de ser um bocado espaçado precisamente por esses condicionamentos 

financeiros. Mas sob o ponto de vista das políticas do IPL há algum apoio, o 

orçamento contempla estas dimensões ou não? 

Há uma pequena ajuda do IPL para as semanas da orquestra, porque além destes 

encargos que eu já falei, temos ainda uma coisa que está pouco a pouco a ser cada vez 

mais pesada que tem a ver com os direitos de autor, com o aluguer das partituras … 
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Porque ainda por cima a maior parte das partituras não existem no país, ou já vão 

existindo. 

Não é a questão de existir ou não existir, isso podem-se sempre encomendar para cada 

concerto. O problema é que exista no país ou fora do país, os direitos de autor e o 

alugar à editora, porque existe sempre uma editora por detrás disso, é uma coisa 

extremamente dispendiosa. Sobretudo é cada vez mais em relação à música do século 

XX, porque recuando torna-se mais acessível. 

E não há nenhuma coisa, digamos em termos dos orçamentos, nada que possa 

fomentar o desenvolvimento desse tipo de actividades. Segundo aquilo que posso 

depender das suas palavras, isto é, o João está-me a dizer que vão fazendo coisas 

consoante as fossas disponibilidades e que o ideal seria haver digamos uma maior 

continuidade desse tipo de trabalho de apresentação pública. Por isso é que eu 

pergunto se é por esta razão que esta articulação entre educação e cultura seria 

importante por um lado e por outro lado se o sob ponto de vista da instituição IPL e 

da instituição Ministério, este tipo de particularidades de ensino são ou não 

contempladas. Era sobre isso que eu gostava de saber a sua opinião e se não são se 

deveriam ser. 

Quer dizer, nós até agora temos autonomia financeira e isso implica alguma gestão dos 

montantes que nos são atribuídos, que é feita aqui dentro da escola. Dentro do IPL não 

estão a contemplar estes problemas muito técnicos que eu estava a falar. O 

orçamento é atribuído como um todo. Talvez se houvesse maior articulação com o 

ministério da cultura, talvez pudesse haver outro tipo de apoios para concertos fora da 

escola, ou outro tipo de participação em, sei lá, tipo Teatro de São Carlos ou mais 

solicitações, por exemplo mesmo trabalho de compositores. Mas de facto existe uma 

cisão entre as escolas, no que diz respeito ao ensino superior e o ministério da cultura.  

Existe alguma articulação entre a instituição Teatro São Carlos e instituição escola 

superior de música…  

Não. 

Porque isto tem sido sempre uma das coisas…  

Seria uma coisa desejável. A escola de teatro chegou a ter um protocolo com o Teatro 

Nacional e alguns alunos tiveram a possibilidade de fazer estágios em peças de teatro, 

em pequenos papéis, isso seria uma coisa muito desejável entre a classe de canto e o 

Teatro de S. Carlos, dar-lhes essa possibilidade de fazer um pequeno estágio mas 

nunca se conseguiu chegar ao estabelecimento de … 

Por alguma razão especial, tem algumas explicações para que isso não aconteça? 

Estou na direcção há pouco tempo e nunca me ocupei desse problema.  
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Mas como profissional da área… 

De facto o Teatro de S. Carlos nos últimos anos tem tudo uma existência muito 

atribulada, problemas de direcção, a todos os níveis, desde o nível técnico, artístico, 

administrativo. Para se chegar a um intercâmbio é preciso talvez mais uma maior 

estabilidade. 

Faço esta pergunta porque como responsável desta escola e com o trabalho que 

desenvolve de modo a criar condições para que os estudantes desenvolvam o seu 

trabalho enquanto músicos, como futuros músicos, porque no caso do São Carlos 

desde pós 25 Abril, que se falava tanto, para falar no caso do canto, numa 

Companhia Nacional de Opera, vários directores artísticos falavam na necessidade 

de articulação com as estruturas de formação. É por isso que eu faço a pergunta, 

porque faz ou não sentido que as estruturas de formação e as estruturas de 

produção artística tenham ou não maior interdependência de trabalho. 

Faz todo o sentido. Mas estamos a chegar ao mesmo ponto que é haver uma maior 

interacção entre a educação e a cultura. De facto a Companhia Portuguesa de Ópera 

no TNSC nunca chegou a existir. Houve muitos projectos mas … 

E isto porque uma outra questão que está por detrás do que eu lhe estou a perguntar 

tem a ver com a questão que se fala tanto da formação de públicos que por sua vez 

poderão alargar o mercado para os futuros profissionais nas várias áreas e fala-se 

muito sobre isso mas depois... Faço novamente a pergunta, alguma vez a escola foi 

solicitada para desenvolver esses projectos sobre o ponto de vista institucional?  

Não. Do ponto de vista institucional não. Mas já tem havido solicitações, já fizemos 

concertos, apresentando a orquestra em espaços de outras escolas, escola, por 

exemplo a Escola Secundaria Vasco da Gama no parque das Nações, o colégio dos 

Salesianos em Manique, outras escolas do politécnico com frequência de pequenos 

concertos, de música de canto, de pequenos agrupamentos. 

Uma outra pergunta que lhe quero fazer está relacionada a questão da formação e a 

questão da profissão de um músico. Como é que o José João vê a profissão do 

músico em Portugal e depois, as relações que tem de ter em termos europeus. Está 

mais simples, mais complexa do que há uns anos atrás, há uma maior diversidade de 

opções não, há? Como é que o José João vê isso… 

De certa forma, em relação à minha geração, há mais oportunidades de encontrar 

trabalho do que há duas ou três décadas atrás. Por outro lado, há uma grande oferta 

penso eu, pelo menos nas cidades grandes, Lisboa e Porto, mas o resto do país penso 

que está muito atrás. O eterno problema dessa disparidade entre os grandes centros e 

o interior. Por outro lado, houve uma maior oferta de músicos, temos concorrência 

fora de Portugal e mesmo em Portugal. De facto as escolas profissionais 
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desenvolveram muito a formação de estudantes e isso fez com que haja muita gente, 

as ofertas são mais mas a concorrência está cada vez maior. E como eu já disse o que 

se vê é que cada vez mais o estudante, que está aqui a ter formação especializada de 

música tem de pensar que se tem de movimentar em múltiplas áreas. Não é só ter 

lugar numa orquestra ou numa escola, mas se calhar vai ter de fazer vários tipos de 

actividades. 

 

Nessa transformação de Bolonha, como referiu há pouco, vocês procuram que os 

estudantes passem por essas experiências.  

Sim, sim! 

Tirando o caso das instalações que já referiu que outro tipo de problemas se 

defronta a escola neste momento sob o ponto de vista do desenvolvimento da sua 

actividade. Bom agora, a escola está num período de uma autêntica encruzilhada. 

Primeiro porque Bolonha é o primeiro ano e é um grande impacto que se vai fazer 

sentir. O problema número um, número dois e número três tem sido de facto as 

instalações. Penso que isso vai melhorar consideravelmente porque ao mudar de 

instalações há perspectivas de se trabalhar muito melhor. Temos agora os novos 

cursos à espera de aprovação e de arrancar, os mestrados também, ainda é uma 

interrogação mas estamos com optimismo.  

Vocês são directamente responsáveis pelos mestrados ou têm articulação com 

outras instituições? 

Os mestrados agora propostos são da responsabilidade da escola. Fez-se uma parceria 

com a Universidade Nova no que se refere ao mestrado em “Artes musicais” que tem 

estado. 

Tem estado a colocar algumas dificuldades mas também alguns desafios com que a 

escola se defronta neste momento não é?  

Sim. 

E um dos outros desafios que aparece enfim, nos relatórios, nos diferentes relatórios 

da avaliação externa, tem a ver com questão por exemplo não só da carreira dos 

docentes deste âmbito mas também com a questão da investigação. Sob o ponto de 

vista da carreira a instabilidade tem sido uma das características. Ainda se mantém? 

Sim, ainda se mantém. 

E isso deve-se a quê? Porque há aqui um fenómeno curioso que é por um lado, há 

exigência de uma determinada formação, qualificação melhor dizendo, por outro 

lado, há uma exigência de uma determinada formação sob um ponto de vista 
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artístico, uma exigência artística e por outro lado ainda há uma certa uniformização 

dos critérios em termos globais para o ensino superior politécnico. Como é que a 

escola tem vivido com estas diferentes linhas e estes diferentes cruzamentos? 

Bom, eu sei que é um assunto um bocado complicado. Neste momento o ensino 

politécnico também está numa situação de grande transformação que não sei o que 

vai acontecer. Saiu recentemente um diploma que vai introduzir alterações muito 

grandes em todo o ensino superior…  

Com a possibilidade de integração na Universidade de Lisboa… 

Não creio. Não me parece que seja neste momento enfim a vontade da tutela. 

Mas centrando no caso dos docentes que me parece um elemento muito importante. 

Como é que a escola tem vivido isso uma vez que, por um lado, exige-se que as 

pessoas tenham mestrados e doutoramentos para poderem ter determinado tipo de 

progressão, por outro lado esses mestrados e doutoramentos somente há pouco 

tempo é que existem nessas áreas em Portugal e há aqui uma contradição… 

Há uma completa contradição. Mas isso tem sido inerente a todas as áreas artísticas, 

quer a dança quer ao teatro. 

Mas isso deve-se a quê. Quais são as razões que estão por detrás dessas contradições 

Talvez porque da parte do Estado não houve de facto uma consideração pela 

especificidade do ensino artístico. Houve uma exigência de impor um certo molde, um 

figurino que às vezes não cabe muito bem neste tipo de ensino. Vejo pessoas que só 

para fazer …  para ter um título que é útil para a sua carreira vão fazer qualquer coisa 

que não é aquilo desejariam nem lhes interessaria mais, do ponto de vista puramente 

artístico. Agora temos uma comissão que está a trabalhar na escola e que está a 

trabalhar em conjunto com a Universidade Clássica, no sentido de vir achar meios para 

criar condições de se fazerem doutoramentos que não existem em Portugal, e mesmo 

no estrangeiro ainda estão numa fase muito embrionária, doutoramentos 

especificamente em artes e que sejam focados para a performance ou para criação 

artística. Existe já há um grupo de trabalho que começou este ano e está a desenvolver 

contactos com a Universidade Clássica que gostaria também de alargar o seu espectro 

no âmbito de doutoramentos, e tentar uma incursão por áreas que não estão 

tradicionalmente presentes na universidade.  

E isso era um elemento importante na vida desta instituição. 

Sim, penso eu. Se for para a frente, a fazer parceria com a universidade clássica … 

Porque outra coisa que se fala também em associar muito esta questão da carreira e 

do desenvolvimento da carreira tem a ver com a investigação nesta área, os 

relatórios falam nisso. 
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A investigação, obviamente numa escola de artes, tem de ter sempre um carácter 

muito particular, não somos propriamente de musicologia ou de Ciências Musicais. O 

departamento de composição está a desenvolver contacto através justamente de 

programas da AEC, para criar um pólo de investigação, o que seria interessante. E que 

também passa pela mudança de instalações da escola de modo a ter um espaço 

apropriado. De qualquer modo já está a funcionar dentro da área da composição um 

pequeno núcleo de electro- acústica e acho que se podia fazer qualquer coisa 

futuramente na área de investigação neste sector 

Estes desafios que estão a ser colocados à escola sob o ponto de vista da formação 

pós-graduada e sob o ponto de vista de adequar essa formação e a investigação às 

particularidades deste tipo de ensino pressupõem a assunção de algumas 

especificidades do ensino das artes. Uma outra questão que lhe quero colocar é 

como é que caracteriza essas particularidades uma vez que este tipo de ensino tem 

tido sempre um confronto com as estruturas ministrais que muitas vezes ou não 

conhecem ou desconhecem ou criam determinados problemas em relação àquilo 

que as escolas consideram que é a sua especificidade, nomeadamente no caso 

concreto desta escola, por exemplo os rácios.  

Os rácios têm sido sempre um cavalo de batalha embora neste momento seja um 

assunto que está melhor entendido. É um ensino que sai caro porque exige aulas 

individuais ou pequenos grupos, não podemos ter grandes grupos, tem modo de 

funcionar muito diferente do que a maior parte das outras matérias. A não ser que 

mude a tutela e lá teremos de estar a demonstrar tudo novamente. 

Que outro tipo de particularidades é que o José João denota noutro tipo de escolas. 

Que outro tipo de características é que são particulares deste tipo de escolas 

comparando com outro tipo de formação, ou outros tipos de formação do âmbito 

neste caso politécnico ou do superior. Encontra outras áreas mais particulares ou 

que sejam mais próprias deste tipo de formação. 

Não sei. Sim se me falar em aspectos específicos talvez lhe possa dizer, assim como 

critério geral já sabemos as particularidades que tem este curso. O que lhe posso dizer 

é que agora que se fala muito em aspectos que preocupam muito o ministério, no caso 

de desistências que acontecem com grande frequência e em quantidade um bocado 

preocupante em muitos cursos, aqui pelo menos é uma coisa muito positiva. Na nossa 

escola tem-se verificado que tem sido em números baixíssimos. Nesse aspecto 

podemos estar satisfeitos. De facto as pessoas que aqui vêem já estão decididas. Foi 

opção feita de forma madura independentemente das dificuldades que encontrem. 

E como é que avalia as políticas que estão a ser desenvolvidas para este sector, para 

a música e para o ensino da música. 
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Eu não estou completamente esclarecido em relação à dita refundação dos 

conservatórios. Há uma certa confusão. 

Vocês foram contactados quer para o estudo quer para estas medidas que foram 

tomadas enquanto instituição de ensino superior ou não? 

Não. Existe já um trabalho desenvolvido, do qual a Dra. Cecília estava à frente o que 

demonstra que nós não estamos também desinteressados do que se está a passar a 

nível das escolas secundárias.  

Ma sob o ponto de vista da administração foram contactados. 

Não, não! 

Era importante terem alguma palavra a dizer enquanto instituição ou não? 

Eu acho que sim, era importante. Quanto mais não fosse em termos gerais, dado que a 

escola que já tem uma certa experiência desenvolvida, acha sobre formação pré-

superior. 

Então como é que vê neste momento as políticas quer no que diz respeito ao ensino 

superior quer ao ensino básico e secundário que também tem depois repercussões a 

nível do ensino superior. Como é que as avalia tendo em conta sua experiência como 

director desta escola 

Bom, eu acho que é preciso fazer uma reforma. Há coisas que tem de ser mudadas, 

agora como ela estava a ser feita, não sei se não há uma grande precipitação, 

sobretudo a parte do ensino básico, as coisas não podem ser feitas de forma 

precipitada. Cada conservatório é um caso completamente diferente do outro. Custa-

me a falar em termos muito genéricos. Mas por exemplo o conservatório de Lisboa 

tem todo um percurso que é muito diferente do do Porto e o do Porto é muito 

diferente do de Coimbra. Acho que cada escola tem os seus problemas, conheço 

melhor a escola de Lisboa, acho que há coisas que deviam ser transformadas, 

absolutamente. Há experiências que de facto são muito positivas e nessa 

reestruturação devia-se ter em conta tudo aquilo que as escolas têm feito de muito 

positivo para não se deitar isso a perder. 

E pensa que isso está … 

Sim, tenho dúvidas 

E em relação às políticas do ensino superior com a autonomia que existe é possível 

desenvolver outro tipo de projecto ou não, como é que tem sido a sua experiência. 
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Autonomia! Bem um dos fantasmas que estão a surgir no horizonte é que as escolas 

mais pequenas não vão poder ter autonomia de forma que isso nos faz sentir 

preocupações. Mas eu não sei o que se vai passar, ainda está tudo em fase de estudo. 

No caso de isso acontecer seria grave, imagino, para uma escola com estas 

características que nunca irá ter muitos alunos. 

Sim. Como qualquer escola artística.  

Em termos de futuro como é que vê a música e o ensino da música. Que tipo de 

mudanças é que lhe parecem importantes a serem introduzidas como por exemplo 

uma maior articulação entre a educação e a cultura, uma maior articulação entre os 

diferentes sectores de formação e de produção.  

Há muita a fazer na parte do ensino genérico. Desde o ensino básico de modo a que a 

música fosse objecto de maior atenção e que procurassem, mesmo a nível genérico 

apostar na qualidade. Isso é indispensável para a formação de públicos, para 

desenvolver o gosto pela música no futuro e para que também daí possam surgir 

alguns talentos que depois optam por via mais especializada. Nessa área existo muito 

por fazer. Agora pensando no que foi a minha geração na década agitada dos anos 70, 

dos impasses todos que houve parece que mesmo assim, apesar das restrições 

orçamentais, não sei se serão mais graves num futuro próximo do que estão a ser 

neste momento, e enfim de grandes problemas que aparecem, mesmo assim, as 

minhas perspectivas agora são capazes de ser melhores. Tenho algum optimismo em 

relação ao futuro da música e do seu ensino. Isso tenho. 

Obrigado 
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José Alexandre Reis 

Em mil novecentos e oitenta e nove é criada a escola profissional. Porquê a criação 

da escola profissional?  

ARTAVE a Escola Profissional Artística do Vale do Ave resulta de uma conjugação de 

vários factores, alguns de circunstância, mas é evidente que há uma razão de fundo. A 

razão de fundo penso que é a... olhando retrospectivamente, penso que aquilo que 

veio à ideia na altura foi aquilo que também se mantém presente e vivo que era a 

falência do ensino especializado da música, o ensino dos conservatórios na sua versão 

estatal e principalmente naquilo que nos dizia respeito, aqui a esta instituição, que era 

o Centro de Cultura Musical, um conservatório privado. A falência era não só 

pedagógica no sentido em que nós tínhamos um passado de grandes dificuldades, 

portanto, anseios de reformas... As verdadeiras reformas, portanto, já distavam cerca 

de trinta, quarenta, cinquenta anos... Trinta se considerarmos a revisão de mil 

novecentos da década de cinquenta que foi visto e cinquenta se olharmos para a 

reforma verdadeira em mil novecentos e trinta e três, não é? E o que tinha acontecido 

depois disso foi uma tentativa, um esboço de reforma do ponto de vista pedagógico 

que nunca passou disso, de um esboço, de uma intenção de reforma e depois a seguir 

uma legislação que acabou por, em mil novecentos e oitenta e nove, bem sabemos, 

não correspondia sequer a uma verdadeira reforma. Isto é, os conservatórios públicos 

mantinham-se em guerra aberta sob a aplicação da própria lei, passado seis ou sete 

anos, e as escolas privadas não sabiam o que fazer naquele contexto. Isto é, aquilo que 

eram as medidas enquadradoras, mesmo do ponto de vista dos alunos e institucional, 

estava longe sequer de estar clarificado. Para já não falarmos nas questões dos 

conteúdos programáticos que isso já eram questões distantes e alguns até atingiam o 

nível da transcendência, não falamos na questão da organização das pessoas que 

trabalhavam nas instituições, os docentes, etc., porque isso aí nem sequer era 

relevante no contexto, era relevante apenas no decreto de lei mas meramente para 

transferir o pessoal e isso para as escolas públicas, para as escolas privadas a situação 

já era extremamente precária. 

Porque havia falta de professores? 

Não havia professores, não havia pessoas qualificadas, tínhamos ali praticamente uma 

geração inteira de pessoas muito pouco qualificadas ou não qualificadas, tinha 

acabado muito pouca gente nos conservatórios públicos que eram os que dominavam 

na década de sessenta, setenta... Nessa geração muito pouca gente tinha acabado os 

conservatórios, mesmo na década de oitenta a situação era extremamente precária, 

estávamos numa fase de extinção das orquestras, estávamos numa fase, digamos, de 

negação das actividades culturais que eram, como quem diz, culturas tradicionais, o 

caso da música, os conservatórios, tudo o que lhe estava subjacente e, digamos, 

também as actividades musicais de palco também estavam em franco declínio, em 
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franca crise, não diria em declínio, mas em crise. A perspectiva do ensino profissional 

abre uma nova possibilidade. Isto é, o ensino profissional, foi algo que foi abandonado 

em Portugal em mil novecentos setenta e quatro, setenta e cinco, a formação técnico-

profissional, as escolas comerciais e industriais desapareceram, os conservatórios 

passaram para secundaríssimo plano, quer dizer, se já estavam em secundário 

passaram a secundaríssimo, quer dizer, foram levados ao superlativo da sua condição 

e, de modo que, digamos, não havia relevância nenhuma. A possibilidade ou uma 

tentativa de retorno, digamos, de recuperar aquilo que era óbvio e normal em toda a 

Europa, não digo que tenha sido também, digamos, pelas circunstâncias foram 

políticas, a conjuntura política proporcionou a que isso acontecesse, é evidente, 

portanto, por questões de afirmação social, por questões de identidade, etc., pronto, 

necessidade de um certo igualitarismo não se sabendo separar bem as águas, 

portanto, mas isso é perfeitamente normal, portanto, nestas épocas revolucionárias ou 

para-revolucionárias... Isso aí, essas consequências que se notaram principalmente na 

década de oitenta mas também, digamos, que o nosso país, de alguma forma, começa 

a tentar inverter a situação com alguma pressa, isto é, também a necessidade de se 

adaptarmos à Europa pelo ingresso na União Europeia penso que não foi abstracto no 

contexto. Ou seja, a necessidade, que foi uma exigência, de nós fazermos formação 

profissional no nosso país. Havia no contexto da formação profissional, que era 

copiado de alguns modelos europeus com algumas adaptações, havia lá uma 

possibilidade também no projecto diploma que eu tive acesso, e que esta instituição 

teve acesso, havia a possibilidade de se pensar também formação profissional na 

componente... havia lá um pequeno artigo em que dizia que se podia pensar mais nos 

domínios culturais e artísticos e portanto foi isso que, de alguma forma, abriu a 

possibilidade de nós considerarmos o que considerámos, isto é, será que não valerá a 

pena, porque isto é uma área muito específica que é uma área, digamos, que toca, 

portanto, o domínio da profissionalização precoce, porque sabemos que isso é uma 

das preocupações na área da música, será que havendo um novo projecto, digamos, 

que vai dar uma grande autonomia, porque dava uma grande autonomia às escolas, 

quer dizer, as escolas iriam contratualizar com o Estado mas teriam a possibilidade, 

digamos, de elas próprias também decidirem uma componente importante da 

formação, portanto, e digamos que isso aí, conjugando esses dois elementos, digamos 

que faz convergir para a outra questão, quer dizer, nós não encontrámos... eu 

pessoalmente não encontrava, na altura era director pedagógico, era director 

pedagógico há menos de um ano nesta escola, no Centro de Cultura Musical, e 

encontrava uma saída possível, porque já tinha tido contactos com a Comissão de 

Reforma, porque esta escola pertencia ao chamado Conselho Coordenador das Escolas 

Particulares, e portanto, tinha tido um ou dois contactos em Lisboa, portanto, para...  

A Comissão da Reforma, da Lei de Bases de oitenta e seis das coisas que tinham 

seguido em oitenta e seis, é isso?  
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Não, não, era a comissão... havia uma comissão do ensino particular e cooperativo que 

reunia um conjunto de escolas que negociavam, no fundo, os problemas do ensino 

particular e cooperativo com o Ministério, nomeadamente, o financiamento, algumas 

questões de aplicação das leis ao ensino particular e cooperativo, etc., portanto, era 

chamada a comissão coordenadora. Esta escola integrava... era esta escola, Castelo 

Branco, penso que na altura, Linda-a-Velha, e a Fundação dos Amigos das Crianças. 

Portanto, eram essas escolas que, no fundo, lideravam esse processo. 

Portanto, apareceu esse contexto, um contexto por um lado de crise sob o ponto de 

vista do ensino especializado de música, por outro lado, uma janela aberta em 

relação à questão da formação profissional, mas a formação profissional a incidência 

era, obviamente, muito mais para técnicos, técnico-profissionais do que 

propriamente para a área de música...  

Sim mais no sector primário que no sector secundário... 

Foi difícil conseguir convencer na altura o GETAP que era quem estava a liderar o 

processo?  

O relacionamento com o GETAP era um relacionamento um pouco ambíguo. Por um 

lado o GETAP assumiu também a direcção do ensino artístico de modo que nós fomos 

remetidos para a discussão do ensino artístico com as pessoas do ensino artístico, quer 

dizer, essa possibilidade e de modo que, por um lado, encontrávamos interlocutores 

do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista cultural e musical, portanto, que eram 

relevantes, no caso do José Luís Borges Coelho, portanto, que era uma pessoa 

relevante, já o era na altura, hoje ainda mais, mas de qualquer maneira, portanto, era 

uma pessoa que nós considerávamos, portanto, como referência, eu conhecia bem, 

até tínhamos sido colegas no conservatório e, de modo que... isso por um lado, por um 

lado, e por isso é que eu digo que é paradoxal. Por outro lado, passou a outra questão 

que estes estudos eram muito fechados para o primeiro sector primário, terciário e 

secundário, e para o terciário mas na área dos serviços não culturais e muito menos 

artísticos. De modo que, por um lado, encontrámos uma certa receptividade, mas 

encontrámos um certo cepticismo, mesmo no José Luís Borges Coelho, portanto, que 

por um lado gostaria de ter um projecto desses mas via com alguma dificuldade o 

encaixe de um projecto artístico num projecto de tecnologias, de electricidades, de 

canalizações, etc. Aliás, também não podemos esquecer que o que é tradição de 

formação em Portugal dos artistas que foram sempre um grupo muito à parte, mesmo 

se enquadrarmos na formação geral, quer dizer, nos conservatórios as pessoas faziam 

a formação muito à parte da formação geral e mesmo, se formos ver às Belas-Artes, os 

grupos propriamente das artes faziam um grupo à parte, a pintura, os escultores, eles 

sempre fizeram por tradição, fizeram um grupo à parte, eram quase que um gueto, 

portanto, na tradição académica. Quer dizer, um grupo à parte em relação aos 

estudantes de arquitectura, claramente, isso é... digamos, no meio universitário 
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sabemos que isso aí que era muito característico aqui em Portugal e havia, digamos, 

esse desfasamento daqueles que eram os artistas dos outros, não é? E essa decalage... 

E de modo que eu encontrei esse ambiente exactamente no GETAP. Aquele ambiente 

que eu já conhecia da universidade que tinha frequentado uns anos antes, não muitos 

anos antes, e que já conhecia também do meio cultural e artístico. No entanto, 

também, curiosamente, onde menos talvez se pudesse esperar foi onde nós fomos 

encontrar apoio. Isto é, nós temos, por um lado, um parecer positivo com reticências 

do Borges Coelho, que queria mas que ... 

Tinha dificuldade em enquadrar... 

Em enquadrar, exactamente, queríamos um parecer dos outros técnicos, portanto, 

que punha muito seriamente em dúvidas, portanto, a possibilidade de um projecto 

artístico e punha à consideração do director... Normalmente o que os directores fazem 

nestas circunstâncias é reprovam os projectos. E o director, depois, fizemos uma 

reunião em que ele ouviu, praticamente não falou, ouviu aquilo que nós dissemos que 

era o Dr. Joaquim de Azevedo, portanto, ele ouviu os argumentos em que explicámos 

qual era o nosso projecto e ele no final só... estava o Dr. Borges Coelho, sentado ao 

lado dele, portanto, ele pediu para estar presente ele só perguntou assim... foi até 

assim uma coisa curiosa, porque ele perguntou: "mas afinal porque é que não se 

aprova esse projecto, há alguma coisa contra?" E o Dr. Borges Coelho disse: "Não" 

"então o projecto está aprovado". Pronto, o diálogo foi tão curioso como isso. "É 

evidente que agora vocês aquilo que estão aqui a dizer têm de provar na prática. Mas 

as reticências que nós temos em relação a este projectos é as reticências que nós 

temos em relação aos outros, isto é, se isto se vai aplicar ou se não se vai aplicar. Têm 

um ano para provar aquilo que valem e pronto." E, de facto, passado dois ou três 

meses... tivemos um acompanhamento apertado, que tivemos, e digamos que o 

projecto logo desde o início, a sua configuração permitiu trabalharmos de outra 

maneira, isto é, conseguimos varrer logo um conjunto de procedimentos velhos, 

portanto, que não estavam adaptados à...  

E que tipo de procedimentos? 

Essencialmente duas coisas: primeiro, conseguimos quebrar a barreira que era aquilo 

que era a formação geral e a formação artística e, por outro lado, olhar a formação 

artística como uma formação especializada de base. Isto é, por exemplo, defendia-

se..., felizmente agora já não se defende e isso aí penso que o grande mérito é das 

escolas profissionais e eu acho que nós tivemos um grande contributo, portanto, para 

isso... por exemplo, defendia-se que as actividades de grupos só podiam ser 

desenvolvidas depois de haver uma preparação, e nós começámos as actividades de 

grupo sem haver preparação nenhuma, quer dizer, nós começámos a fazer orquestra 

com analfabetos musicais, isto é, a crianças que nem sabiam pegar num instrumento, 

portanto, e...  
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E isso era uma mudança muito grande em relação ao que estava instituído no 

terreno, não é? 

Ah, sim, em relação àquilo que era a nossa maneira de pensar em Portugal e mesmo o 

que era o pensamento europeu sobre o ensino na música, absolutamente, estava em 

conflito, e uma das grandes objecções do Zé Luís Borges Coelho era exactamente essa, 

quer dizer, pronto, é que não tinha a certeza até que ponto é que isso iria funcionar. 

Agora, simplesmente, quando nós pensámos no assunto, é evidente primeiro não 

pensámos de cor, não é? depois, olhámos para a tradição, portanto, e historicamente, 

quer dizer, as coisas não aconteciam como se... a prática dos conservatórios era uma 

prática relativamente recente, isto é, separar aquilo que era a performance, ao 

aperfeiçoamento, separar das actividades musicais. Pelo contrário, portanto, as 

crianças tradicionalmente aprendiam música num ambiente familiar, portanto, de uma 

forma, de uma maneira informal e, portanto, não havia preocupação nenhuma de 

técnica, não é, havia nesse sentido. Quando as crianças estivessem em condições, 

então nessa altura podiam fazer um aperfeiçoamento que seria mais ou menos 

aperfeiçoado e especializado conforme o ambiente familiar e as condições de acesso a 

professores mais especializados. 

Portanto, aqui então tentou-se uma filosofia bastante diferente... 

No fundo, nós recuperámos um pouco a ideia antiga, que já nos Estados Unidos 

também já se estava a desenvolver, que era exactamente que a música que é um meio 

por excelência comunitário, portanto, social, de aprendizagem. E que foi, e que 

desapareceu muito no final do século XIX, portanto, no Romantismo, digamos que 

dentro das suas vantagens também teve algumas desvantagens, quer dizer, a 

supervalorização do individualismo, portanto, levou à alta especialização, pronto, que 

era aquilo que nós vivíamos nos conservatórios e hoje em dia também ainda vivemos 

um pouco, mas bastante… penso que a nível internacional as coisas estão bastantes 

diferentes. Nós estamos num período áureo, digamos, de sobrevalorização do 

individual.  

Há esse lado das práticas mais colectivas de fazer música e do apresentar dessa 

música.  

E da técnica...A técnica seria o elemento integrador, quer dizer, e de aperfeiçoamento 

pessoal, enriquecedor da participação individual de cada um. E aconteceriam, 

digamos, em paralelo e simultâneo.  

E vocês começaram muito centrados nas cordas. Porquê? 

Nas cordas e sopros. Começámos logo com cordas e sopros, foi aqueles que nós... 

Pensámos primeiro nos sopros porque havia uma tradição grande aqui de 

aprendizagem nas bandas e nas cordas porque nós não, não havia cordas, quer dizer, 
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olhando para a nossa Orquestra do Porto, que era a orquestra que existia no norte, 

portanto, as cordas eram naipes significativamente frágeis. Era preciso um professor 

de violino, não se encontrava um professor de violino. Os estudantes nem com o sexto 

ano do conservatório entravam na Orquestra do Porto e, aliás, em Lisboa acontecia a 

mesma coisa, não é? Pronto, eles iam fazer a formação, digamos, e faziam a sua 

formação na própria orquestra. E iam acabando os cursos que se faziam. Estamos a 

falar das orquestras de topo a nível nacional. De modo que era óbvio que as nossas 

deficiências nessa época eram extremamente grandes. Aliás, quando se faz o 

recrutamento para a Regi Sinfonia que nasceu no mesmo mês que a ARTAVE que 

depois agora ia dar à orquestra do Porto, não é, mas aquele primeiro projecto de fazer 

uma orquestra de nível excepcional começando pelo fim, naturalmente, que foi o que 

aconteceu... mas, de qualquer maneira, acabou por ter algumas vantagens e nós 

devemos beneficiar um pouco disso, de qualquer maneira, era óbvio, digamos, o baixo 

nível das nossas... ou a dificuldade de integração das nossas cordas. A preparação era 

insuficiente para aquilo que era considerado um instrumentista de nível médio, nem 

estou a dizer de elevado nível, portanto, não... a tocar numa orquestra, etc. Havia 

poucos e nem sempre tanto com a qualidade necessária. Também tivemos sempre 

excelentes instrumentistas, não é, portanto, individualmente.... Mas digamos que 

eram francamente em número insuficiente. De modo que nós caminhámos para isso. 

Uns por causa da tradição que havia e da necessidade de se desenvolver essa tradição 

com um sentido mais académico, quer dizer, as escolas de bandas eram algo 

demasiado informal, quer dizer, que os alunos que tinham possibilidades, das duas 

uma: ou caminhavam para o Porto ou para Lisboa ou, digamos que ficavam um pouco 

limitados, portanto, àquilo que era um certo regionalismo ou uma maneira muito 

regional, portanto, ou muito local de trabalhar a música, não é? Pronto, próprio da 

banda mas que, de facto, não tem o sentido daquilo que nós chamamos música 

erudita, música urbana, etc. E de modo que era necessário desenvolver essa área das 

cordas pela razão também que expliquei. Curiosamente o desenvolvimento em que 

nós esperaríamos maior..., curiosamente ou não .... 

Seria nos sopros e não nas cordas. 

Seria nos sopros e encontrámos sempre muito maior resistência, muito maior 

resistência à participação, tanto assim que nós propusemos nas bandas aqui da região, 

portanto, fazer formação e cooperar e eles fecharam-nos totalmente as portas.  

Porquê? Por causa da cultura muito fechada em que eles viviam? 

Quando se fala muito nas bandas, eu tenho muito apreço pelas bandas mas tenho 

apreço pelos dois sentidos. Por um lado por aquilo que se deve fazer e por outro lado 

por aquilo que não se deve fazer. Quer dizer, está ali um exemplo, um espelho do que 

é a cultura nos seus... portanto, do que é a cultura regional ou popular para o bom e 

para o mau. De modo que, digamos...  
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Portanto, houve essas resistências e dificuldades no caso... 

Absolutamente, Absolutamente. Isto aqui é como quando se vai à aldeia que se ia 

buscar uma criança que era dotada, portanto, se acontecia isso, não era, porque o 

professor primário aconselhava a que a criança fosse estudar, e muitas vezes, o Estado 

dava, curiosamente, o Estado Novo tinha dessas coisas paradoxais, enfim, não era 

assim tão retrógrado, na minha opinião, quer dizer, até porque não podia ser, tinha os 

seus interesses, mas do ponto de vista tinha a percepção, aliás, portanto, todos os 

Estados, digamos, totalitários têm a percepção muito mais profunda do que é 

aproveitar as capacidades do povo, não é? O Estado Soviético é um exemplo típico do 

que..., e digamos, enorme, do que é aproveitar as capacidades do povo e depois a 

seguir, é evidente, para pôr ao seu serviço... 

E perante, enfim, esses princípios e essas dificuldades também encontradas no caso 

dos sopros, tendo em conta que tu, sob o ponto de vista das cordas já estavam com 

outro tipo de desenvolvimentos, que tipo de professores é que foram mobilizados 

para isso? Porque, havendo também falta de professores, sendo um projecto, por 

aquilo que estás a dizer... 

Nós éramos uma escola de música, portanto, tínhamos alguns professores, tivemos 

que recrutar professores de fora, para além dos que já tínhamos, não é, porque não 

eram suficientes. E isso era um dos grandes problemas, quer dizer, no início nós 

tínhamos muita dificuldade em arranjar professores qualificados, e ainda hoje há 

dificuldade em arranjar bons professores e qualificados. Não há muitos, de qualquer 

maneira, o panorama é bem diferente do que era há vinte anos atrás... digamos, 

dezanove anos atrás, e de modo que, obviamente, isso é uma das grandes 

dificuldades. No início, tivemos de aceitar uma forma diversificada mas principalmente 

recorrendo aos professores que estavam cá, que era um ensino particular, como as 

escolas eram pequeninas estavam, portanto, em acumulação, e propusemos a um 

conjunto de professores que se deslocassem para aqui para trabalhar. Na altura, 

também, os vencimentos eram, digamos, eram mais tentadores...  

Nas escolas profissionais? 

Nas escolas profissionais porque havia a necessidade e o financiamento era diferente. 

De modo que...  

E também aproveitaram alguns músicos das orquestras que entretanto tinham, na 

época, instabilidade? 

Sim, fomos buscar professores nessa área  

Portugueses ou estrangeiros ou basicamente portugueses? 
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Portugueses, na altura só havia portugueses. Em 89, portanto, tínhamos, 

praticamente, não tínhamos estrangeiros. Com a Regi Sinfonia vieram os estrangeiros, 

quer dizer, o país, o norte, foi inundado, inundado é uma maneira de dizer, portanto, 

foram cerca de trinta ou trinta e poucos. Mas digamos, para o que existia, portanto, 

fomos inundados de professores estrangeiros e o projecto da Regi Sinfonia abre 

falência passado pouco tempo, um ano ou dois. Com o conjunto de músicos que se 

deslocaram para cá, viram que afinal que Portugal até era capaz de não ser um país tão 

mau para viver, de facto, interessaram-se e a grande maioria decidiu ficar cá. Uns 

foram convidados a continuar na Orquestra, na que entretanto se reorganizou que era 

a Orquestra do Porto e... mas uma parte deles não se interessou. Isto é, viu que o 

mercado que era um mercado muito aberto, que era um mercado muito carenciado, 

portanto, que havia possibilidades de se arranjar facilmente trabalho e queriam ter 

uma vida um pouco mais livre, portanto, do ponto de vista profissional.  

Também foi aí uma forma de recrutamento desses músicos e isso trouxe mais-valias 

para o projecto? 

Nós daí, portanto, viemos a beneficiar no sentido de que recebemos aí da Regi 

Sinfonia, na altura, professores, e entretanto a escola também já tinha ganho alguma 

notoriedade como sendo um trabalho diferente, porque ao fim de um ano já tinha 

essa notoriedade, ao fim de dois ainda mais e daí quando se coloca a possibilidade são 

os próprios professores que vêm ter comigo, portanto, que vêm cá trabalhar. Vários 

chefes de naipe, o José Doural (?), na altura, o David Loyd (?), nos violinos também 

tivemos várias propostas, portanto, e o Kevin Walder (?) nos trompetes, portanto, o 

Lawrence Bestique (?). Digamos, uma boa parte da Regi Sinfonia veio para cá 

trabalhar. É evidente que não eram pessoas muito treinadas a dar aulas, isso não 

eram, mas eram pessoas que traziam a escola dos seus países, quer dizer, tinham os 

conhecimentos e a maneira de trabalhar dos países deles que eram diferentes, 

portanto, e digamos que constituíam um arejo significativo na maneira de trabalhar, 

no nível de exigência porque isso eles eram... quer dizer, traziam a tradição da terra 

deles, não sabiam muito bem conseguir as coisas mas traziam a tradição, portanto, 

aonde é que se poderia chegar, e isso, digamos, foi extremamente importante. Para 

além de abrir também os contactos ao exterior, portanto...  

E uma maior relação entre o que seria a profissão de músico, é isso? 

Exactamente, e a aproximação às escolas onde eles tinham estudado, ao mercado de 

trabalho que eles queriam tocar e, portanto, digamos que as escolas também por aí, 

também tivemos mais possibilidades de ter professores, portanto, que se 

apresentassem em público, colaborarem, etc. E foram pessoas que durante três ou 

quatro anos, a maior parte deles, deram um contributo importante no sentido de 

arejar as ideias musicais e, de certa forma, também as ideias pedagógicas que, embora 

não trouxessem nenhuma inovação propriamente assim significativa mas trouxeram, 
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digamos, de alguma forma, alguns critérios de exigência, portanto, daquilo que era... e 

alguma referencial do nível instrumental que... 

Não era muito comum na altura em Portugal 

Exacto, quer dizer, e se fosse só uma, isoladamente, não teria significado, mas como 

era um conjunto, um leque bastante alargado, quer nas cordas quer nos sopros, isso 

naturalmente repercutiu-se e nós vimos que os nossos miúdos tinham uma boa 

capacidade de resposta, portanto, o estudante português tem uma boa capacidade de 

resposta ao nível, às novas exigências dos conservatórios. A ARTAVE começa a 

distanciar-se do resultado das outras escolas, portanto, logo a seguir, como é evidente, 

torna-se tentador e interessante fazer escolas destas porque tinham alguma 

notoriedade.  

Espinho também, entretanto, tinha começado na mesma altura, eles tinham 

começado com um projecto mas era um projecto também que eles já tinham iniciado, 

que já tinham, que era um projecto de orquestra, que já tinham, e a escola deles 

digamos que, no início, estava muito vocacionada para o desenvolvimento desse 

projecto de orquestra que eles já tinham. Portanto, eram estudantes deles, no fundo, 

que já tinham curso básico e seria para continuar no complementar. Nós não, nós 

começámos logo em formação de instrumentista, portanto, do início, nós aceitávamos 

alunos que não sabiam nada, que não tinham tido preparação e portanto digamos que 

o projecto de formação da escola profissional digamos que teve origem aqui, nesse 

sentido. Por isso é que eu digo não porque Espinho não tenha desenvolvido trabalho... 

Mas porque era de outra natureza. 

Era ligeiramente diferente. Depois a seguir a aproximação começou-se a fazer... ao fim 

do terceiro ou quarto ano depois entretanto também esses alunos acabaram, não é? 

portanto, eles tiveram de começar a recrutar outros e mudaram a filosofia. E 

actualmente têm, digamos, uma orientação bastante próxima da nossa, não é? 

Uma das características deste trabalho, pelo que estás a dizer, era essa aproximação 

à vida musical, quer dizer, independentemente da questão, ou independentemente 

não, ligando a questão da formação à questão da apresentação pública e de uma 

maior inserção profissional. E a orquestra foi um instrumento dessa ligação, as 

audições, os concertos, como é que isso se... 

Em Espinho, indubitavelmente, a orquestra, as apresentações em concerto, foram uma 

aproximação. Para nós, não foi. Aliás, eu na altura era criticado porque nós fazíamos 

poucos, eles faziam muitos concertos fora e nós não fazíamos nenhuns, portanto, 

digamos que... e eu defendi junto dos professores, portanto, o que não foi fácil, o que 

não foi fácil defender, digamos, foi mais ou menos imposto que, por um lado que não 

estaria na altura porque nós não teríamos condições para o fazer. Quer dizer, Espinho 
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tinha condições para o fazer e que deveria fazer, que fazia muito bem, não os criticava 

de maneira nenhuma, simplesmente nós devíamos olhar à nossa dimensão e à nossa 

capacidade. Nós tínhamos alunos muito mais incipientes e, portanto, de modo que 

deveríamos consolidar primeiro o nosso trabalho. Devíamos consolidá-lo 

internamente. Não que nós não fizéssemos apresentações mas simplesmente fazíamos 

em meio limitado. E uma das principais conquistas que nós tivemos foi, exactamente, 

essa, porque isso não era, de todo em todo, tradicional no ensino da música, portanto, 

em outras escolas era a apresentação obrigatória e regular dos alunos. Das lutas mais 

difíceis que eu tive até hoje em pedagogia não foi com o ministério nem nada. Foi com 

os nossos professores cá dentro e foi para impor essa prática que os professores 

tinham de apresentar os seus alunos regularmente. Nós sabemos que nos 

conservatórios havia muita tradição da perfeição, portanto, a perfeição era qualquer 

coisa de que se estava à procura, depois estavam... depois as pessoas acabavam por só 

se apresentar nos exames porque não tinham outra hipótese e isso aí era uma coisa...  

E essas apresentações eram aqui no interior da escola ou também havia 

apresentações logo desde o início em diferentes espaços? 

Inicialmente foram aqui, no primeiro ano foi aqui, portanto, eu tentei nos primeiros 

meses logo introduzir esses procedimentos, tive muita objecção nos meus colegas que 

trabalhavam na parte pedagógica, na direcção pedagógica, tive muita, montes de 

coisas, até que eu acabei por impor, quer dizer, passados cinco meses disse: "não há 

mais discussão, quem não é capaz de se adaptar tem de ir procurar outros projectos lá 

para os conservatórios tradicionais porque isso, porque tem lá resposta às suas 

preocupações à sua maneira de trabalhar." 

Porque as pessoas também tinham receio de apresentar publicamente o trabalho ou 

fazia parte do cânone...? 

Tinham. Tinham. Os alunos nunca estariam preparados, nunca estavam preparados. 

O cânone não era de facto a perfeição? 

Não era possível apresentar uma obra num mês. Eu tinha uma concepção diferente, eu 

entendia que se as pessoas não preparassem uma obra num mês era porque estavam 

a tocar uma obra que não eram capazes de o fazer. Quer dizer, uma pessoa tem de pôr 

limites àquilo que faz. Se nós vamos fazer um exame nós temos que saber programar, 

quer dizer, se vamos fazer a la longue... há sempre mais qualquer coisa para fazer.  

Portanto e isso foi conseguido? Com esse esforço e foi essas apresentações 

internamente, depois saíram também aqui... 

Isso levou logo a melhorar muitíssimo o nível técnico dos alunos e o nível de segurança 

e até a capacidade. As audições eram obrigatórias, eram obrigatórias para a 
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comunidade escolar, isto é, os alunos tinham de tocar, tinham de tocar para todos. 

Havia um dia, no fundo, ou dois dias, portanto, em que as aulas eram interrompidas e 

toda a gente tinha de tocar em pequenas audições, portanto, dividiam-se em grupos 

de dez alunos, portanto, mas toda a gente tinha de assistir. Isso o que é que fez? 

Portanto, e aqui a grande... o segundo... contributo. É que dizia-se que os professores 

de música não estavam a trabalhar, pronto, admitamos até que sim. Eu até admitia 

que sim, eu até admitia que sim, mas também isso aí, digamos, não estava na ordem 

das prioridades, porque qualquer artista, digamos, ninguém é artista se não tiver 

orgulho naquilo que faz  

E na sua apresentação pública, não é? 

Os alunos são a imagem do professor. Quer dizer, não há nenhum professor que goste 

de apresentar os seus alunos em mau estado de conservação, não é, nem de 

tratamento... E isso aí também veio criar mais... 

É a emulação entre os professores que era absolutamente indispensável e que existia 

nos grandes conservatórios europeus e por isso é que eles também eram procurados 

pelos professores porque apresentavam resultados, não é? Ou na própria escola ou 

porque iam a concursos e ganhavam, etc., quer dizer, e não existia em Portugal porque 

o meio era fechado, o meio era pequeno e as pessoas não tinham que se confrontar, 

quer dizer, limitavam-se a digladiarem-se na mesa do café a dizer mal uns dos outros, 

quer dizer. A competição que existia entre os músicos limitava-se a isso, portanto, 

eram as apresentações às vezes mais ou menos tristes, se arranjavam... porque havia 

falta de mercado musical, nós sabemos muito bem, portanto, os próprios músicos 

muitas vezes não havia... não tinham possibilidades de se apresentar e os alunos muito 

menos, quer dizer, pronto, e não havia essa tradição. De modo que, raramente as 

coisas aconteciam...  

E isso também teria outro dinamismo sob o ponto de vista pedagógico e do trabalho 

que as crianças... 

Sem dúvida. Uma das coisas que mais me angustiava quando entrava no Conservatório 

do Porto, portanto, e penso que em Lisboa, era isso, quando se fazia umas audições de 

alunos ou audições de professores era a angústia... quer dizer, não era o tremer, não 

era ter medo, eles sempre... e é evidente que não há nenhum artista que não vá para o 

palco e que não tenha receio, quer dizer, nós vamos fazer um discurso, vamos dizer 

meia dúzia de coisas e temos receio de nos engasgarmos, pronto. É evidente que, na 

música, portanto, quando a perspectiva é a perfeição digamos que somos muito mais 

exigentes naquilo que fazemos e pomos a fasquia muito mais alta. Pretendemos obter 

muito melhores resultados. Portanto, não é isso, é o terror, o pânico de se tocar. Quer 

dizer, aquilo já passava quase a ser um inimigo e eu não percebia bem porque é que 

aqueles jovens e porque é que os professores fugiam das audições. De facto, o que 
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existia, era inerente à existência de uma audição o terror, o pânico, porque iam ser 

assistidos pelos colegas. A questão é esta: se todos os professores estão em causa, em 

primeiro lugar, os professores também têm espírito de corpo, portanto, vão-se 

começar a defender entre eles. E depois também têm o brio profissional porque têm, 

porque são artistas. Quer dizer, pronto, por um lado vão ter mais cuidado quando 

disserem mal dos colegas porque estão mais expostos e por outro lado, porque vão ter 

brio porque não querem que os alunos façam fraca figura. E isso foi das coisas que 

mais sucesso teve, quer dizer, que não era uma tradição de todo em todo, era 

extremamente difícil, eu tive de ter aqui lutas tremendas, inclusivamente tive de 

chegar a chamar a atenção de colegas, portanto, que se não quisessem que os 

convidava a sair. Quer dizer, e para mim nem considerava uma questão tão 

fundamental para o projecto, quer dizer, essa noção de que nós temos que apresentar, 

somos responsáveis por aquilo que estamos a fazer, nomeadamente na característica 

social da música para mim era tão fundamental que considerava que, para as pessoas 

estarem no projecto, tinham de entender isso, pelo mínimo. Pelo mínimo nem que 

fosse pela prática, quer dizer, pela necessidade de se fazer. E também foi das coisas 

que teve mais sucesso.  

E depois qual foi a reacção, enfim, da comunidade porque vocês estavam aqui, mas 

quer dizer, fazem parte de uma determinada comunidade, não é, que está fora do 

centro, como é que depois tudo isso se interligou com as actividades da autarquia, 

das outras instituições culturais ou sociais, porque isso depois saiu da escola, não é? 

Porque essas actividades de apresentação pública acabaram por ter outro tipo de 

repercussões... 

Claro, começaram a ter repercussões, quer dizer, nós também tínhamos música de 

câmara, portanto, os grupos de câmara começam-se a apresentar, começámos a 

promover porque a ARTAVE nasce também no... não podemos esquecer, ou melhor, 

tenho de referir que a ARTAVE nasce de, digamos, de um protocolo entre a Câmara de 

Famalicão e os jesuítas. O Centro de Cultura Musical que era dos jesuítas. Fui eu que 

promovi essa aproximação, porque também os jesuítas não tinham tradição de 

trabalhar com a sociedade civil nesse aspecto, eu consegui também essa proeza, que 

no fundo foi uma proeza, portanto, digamos, aproximá-los. E portanto, eles assinaram 

de bom grado... também o chefe que estava cá, o padre jesuíta que estava cá também 

era uma pessoa muito aberta e era uma pessoa com outra visão, uma visão muito 

alargada dos problemas e de modo que isso também ajudou, ajudou muito. De modo 

que nós ao abrirmos uma delegação da escola em Famalicão também abrimos o 

conservatório. O conservatório criámos ligações imediatas com a Câmara, portanto, 

que tem outros serviços culturais que nos interessa também apresentar, quer dizer, na 

altura... 
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E depois esses resultados já não estavam só internos aqui à escola e as pessoas 

começaram a ver que havia diferença, era isso?  

Exactamente. Começámos a ligar à Câmara, na promoção para o exterior, portanto, na 

apresentação, nas apresentações, digamos, quando era preciso alguma actividade 

cultural do ponto de vista musical vínhamos perguntar se nós podíamos fazer alguma 

coisa. E portanto começámos a fazer e as pessoas também começaram a gostar 

porque começaram a ver, que eram crianças, muitas vezes, de doze, treze anos ou de 

catorze anos que tocavam como eles não imaginavam que se tocava ... 

Que fosse possível tocar... 

Exactamente, e portanto ficavam espantados de como é que se apresentavam, bem 

organizados quando nós estávamos num ambiente académico de balbúrdia, quer 

dizer, e, de repente, aparecia-lhes umas crianças ali normais, até acima do normal no 

sentido positivo porque eram bem organizadas, tocavam, e é evidente que tínhamos 

algum cuidado na apresentação para o exterior, sempre tivemos, de transmitir a 

imagem daquilo que, no fundo, nós tentamos transmitir em música. Quer dizer, aquilo 

que é a súmula da organização que é pormos o conjunto nas orquestras, não é, cem 

pessoas a conjugar para o mesmo fio condutor e de uma forma organizada, de uma 

forma sistemática prolongada no tempo, portanto, quer do ponto de vista formal quer 

do ponto de vista individual, as coisas estarem todas acertadas, o que não há, acho 

que não há actividade nenhuma na humanidade que tenha essa característica.... 

E de facto era uma coisa que não existia, na altura, em Portugal, não é? 

Quer dizer, aquilo que a nós, no fundo, estávamos a procurar na música, não é, quer 

dizer, essa harmonia, a chamada uma harmonia quase perfeita do ponto de vista 

humano, na orquestra, quer dizer, temos também de cuidar um pouco do exterior. 

Quer dizer, cuidávamos do exterior e muitas vezes aparecia conotado, que vivíamos 

num mundo de negação, portanto, que um músico tinha de vir mal vestido, etc., 

porque a música tinha de se fazer desaparecer aqueles estigmas de elitismo, etc., que 

portanto ia muito para o aspecto exterior. Quer dizer, nós retomámos no fundo isto 

aqui, quer dizer, aquilo que é organização interna é organização externa, nem é a 

questão do vestuário nem é a questão... é a maneira como nós trabalhamos do ponto 

de vista artístico. 

E as crianças que vinham para cá, as crianças e os jovens eram da zona do Vale do 

Ave, Santo Tirso, Famalicão, ou eram crianças com alguma preparação, quer dizer, 

não dizia preparação, mas com alguma talento prévio ou como é que... que tipo de 

crianças é que eram e que naturalmente agora são? 

A questão do recrutamento, dos estudantes foi das coisas mais difíceis. Porquê? 

Primeiro, porque nós não estamos na... não temos uma classe média das grandes 
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cidades, portanto, que têm uma certa apetência para mais nada ou porque um tio ou 

porque alguém se distinguiu no mundo da cultura, das artes e é preciso, de alguma 

forma, portanto, tem de haver alguém na família que dê continuidade a essa 

perspectiva. Para além do mais na boa tradição ainda do século XIX tinha-se de se 

aprender uma actividade cultural, fazia parte da cultura da classe média-alta. Nós aqui 

não tínhamos isso, não é, a classe média... nós estamos no Vale do Ave, portanto, em 

que as pessoas mais ricas eram os industriais, portanto, os industriais eram uma classe, 

digamos, tínhamos alguns tradicionalmente ricos já desde, portanto, com muito 

potencial económico elevado, os Condes de Riba de Ave etc., que foram os que 

criaram a casa de Serralves, etc., eram daqui. Mas isso, digamos, eram meia dúzia de 

famílias, se tanto. Esses aí, desenvolviam, punham os seus filhos a estudar nos grandes 

centros. A nossa classe média, os ricos, que eram uma classe de novos-ricos, portanto, 

que não tinham apetências culturais algumas, não é? Quando muito é porque era 

bonito, punham os filhos porque era bonito. Mas se aquilo começava a complicar 

muito eles até ficavam atordoados da cabeça portanto era melhor que eles se 

calassem, não é? Tivemos sempre muitas dificuldades no recrutamento. E além disso, 

portanto, muita gente, antes como agora, nos nossos meios, acham que as pessoas 

não vivem de música, quer dizer, as pessoas trabalham em música, mas depois a seguir 

é músico, mas depois o que é que faz, não é? É vulgar ainda perguntar isso: "mas o que 

é que faz? para além da música, o que é que faz?" Portanto, quer dizer, a música ainda 

é entendido como um hobbie, não é? Na tradição também daquilo que são as bandas, 

não é? Nós podemos olhar que as pessoas iam, era o seu divertimento, era a sua 

actividade cultural e social, não é?  

E portanto eram crianças e jovens de vários extractos sociais? 

Nós tivemos sempre muita dificuldade, tivemos desde o início... procurámos sempre 

fazer divulgação nas escolas do exterior, nas escolas da região mas, mesmo assim, 

digamos que... e nós, aquilo que nós tivemos também aconteceu com as outras escolas 

profissionais, quer dizer, não era fácil, também lá estiveste sabes bem, portanto, que 

não era fácil, o recrutamento. O recrutamento era fácil mais para as actividades 

marginais, não é, aqueles cursos de técnicos de, etc., em que as pessoas achavam que 

já ia, isso já era uma saída profissional. Agora ser músico ou ser instrumentista isso não 

era uma saída profissional. Tivemos e continuamos a ter, digamos, que entre aquilo 

que a escola oferece, aquilo que são as perspectivas profissionais de um músico, aquilo 

que é a procura, eu acho que há ainda um diferencial muito grande que é preciso 

colmatar, mas isso é um problema cultural do nosso país que nós conseguimos... esta 

escola é uma escola indubitavelmente prestigiada na região, toda a gente a respeita, 

respeita esta escola, no entanto, quando é para vir as pessoas interrogam-se ... 

Interrogam-se sobre a profissão, não é?  

Interrogam-se sobre a profissão..... 
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Então mas o que é isto da profissão de músico? 

Isso é um estigma que ainda é preciso ser ultrapassado muito e ... 

Ainda é difícil exercer a profissão de músico, apesar de tudo? 

Não.  

Já não é tanto? 

Não, depois as pessoas quando sabem o que é depois toda a gente quer vir mas é os 

que sabem. Os que sabem, pronto. Mas ainda é uma minoria dos que sabem. De modo 

que é difícil, nós procurávamos juntos dos professores de Educação Musical dos 

primeiro e do segundo ciclo, exactamente, mas os professores... esses professores 

também sabemos bem que a formação deles também não era assim muito consistente 

na música, muitas vezes a aproximação deles à música era meramente circunstancial, 

quer dizer, não eram sequer pessoas apetentes para a música, quer dizer, ensinavam o 

programa porque lhes disseram que ensinassem aquilo, se dissessem para ensinar 

outro eles também ensinavam, não é? portanto, e se lhes metessem lá uns trabalhos 

manuais pelo meio, portanto, eles nem sequer, às tantas, eles nem notariam... passe 

agora a brincadeira que estavam a tratar de outras matérias um pouco diferentes, mas 

está bem, pronto ...  

Portanto, essa dificuldade mas de qualquer maneira essas dificuldades foram sendo 

ultrapassadas e... 

Essas dificuldades nunca foram ultrapassadas. No entanto, encontramos um núcleo de 

professores que se interessou porque viu que era uma possibilidade. Tivemos aqui um 

professor que foi extremamente importante, que é o professor Francisco Ribeiro que 

era, que na altura era um dos responsáveis, que foi logo desde o início, portanto, que 

dirigia a banda de Pevidém, portanto, e que teve a percepção que, de facto, que aquilo 

podia ser o futuro para muitos jovens. Ele era de Pevidém, dirigia a banda de Pevidém 

e eles tinham lá a sua orquestra de formação. Tudo o que era aluno que ele visse que 

tinha talento, digamos, que ele seleccionava e convidava para vir para cá. 

Inclusivamente, algumas pessoas extremamente modestas, de famílias... alguns até 

com desvios, problemas de alcoolismo, filhos e pais, problemas de droga tremendos, 

etc., e portanto, e que ele achava que deviam ser desviados daquele...  

Daquele meio para entrar num outro. 

Exactamente, pronto. E via aqui uma séria possibilidade. Alguns dos jovens, que neste 

momento estão a fazer percursos brilhantes aí pelas nossas orquestras, como esses 

que aparecem aí, que estão na orquestra Gulbenkian, que estão na orquestra do 

Porto, na Orquestra Nacional, etc., às vezes deviam-se lembrar como é que vieram cá 

parar e esquecem-se, e esquecem-se de como é que vieram cá parar. Quer dizer, 



339 
 

porque, inclusivamente alguns miúdos, portanto, que eram considerados o terror das 

escolas deles mas ele achava que tinham algumas qualidades e que podiam ser 

aproveitados. E que era uma escola que havia disciplina, portanto, que eu era uma 

pessoa extremamente rigorosa com isso, portanto, e viam a possibilidade e... passados 

dez anos ele tinha na banda de Pevidém, tinha trinta licenciados em música. Uma 

banda que tinha cinquenta elementos, quer dizer, era uma banda...  

E daí que cresceu a qualidade da própria banda, quer dizer, imagino eu, não é? 

Claro, e depois a seguir afastaram-se mas enquanto ele lá esteve... Quando ele sai da 

banda, ele entretanto saiu da banda em 2000 ou aproximadamente, no final tinha lá 

trinta licenciados. Isto é, começaram todos aqui, foi ele que os trouxe. Quer dizer, ele 

ia às casas das famílias e convencia-os a os deixar vir para cá porque também eram 

pessoas sem perspectivas... 

E perante isso tudo como é que era o relacionamento com a administração, neste 

caso com a GETAP...? 

Nós fazíamos selecções, etc., tínhamos mais candidatos que esses, quer dizer, não 

eram só esses. Agora, uma boa parte foi intervenção pessoal dos professores e ainda 

considero que é o melhor método de recrutamento que é o conhecimento pessoal das 

capacidades de cada um dos miúdos. E nós nunca privilegiámos, nem era essa a 

intenção, privilegiar qualquer tipo de capacidade económica. Temos miúdos que 

depois entravam aqui não se adaptavam, quer dizer, um miúdo que não tenha um 

mínimo de ambição, um miúdo que não tenha um mínimo de capacidade, quer dizer, 

vai-se sentir deslocado aqui nesta escola, que é uma escola apesar de tudo 

competitiva.  

E perante isso, perante esse quadro e perante aquilo que há um bocadinho referiste 

de um acompanhamento do GETAP muito próximo e rigoroso, houve algumas 

dificuldades na compreensão e no desenvolvimento do projecto sob o ponto de vista 

da relação com a administração ou estes processos foram também uma 

aprendizagem mútua...? 

Bem, evidentemente foram uma aprendizagem mútua, por um lado. Quer dizer, aquilo 

que era o frio que existia no início, um certo gelo que existia nas negociações ainda 

hoje são comentadas na Direcção Regional. As nossas negociações para a criação da 

ARTAVE não foi assim tão pacífico como disse mas de qualquer...  ainda hoje há muita 

gente que se lembra das discussões que se ouviam em todo aquele edifício, naquele 

quinto andar por cima do Pão de Açúcar, na altura, de modo que ainda são célebres, 

de modo que... 

Isso aí vinha introduzir práticas individuais, práticas colectivas, práticas de pequenos 

grupos, isso era uma coisa bastante diferente, imagino eu, sob o ponto de vista até 
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financeiro e sob o ponto de vista da administração, administrativo, digamos... isso 

como é que isso foi resolvido? 

Curiosamente, nunca foi a parte financeira em que nós tivemos maiores obstáculos. 

Nós tivemos maiores obstáculos sempre foi na parte pedagógica, na concepção do 

projecto, quer dizer...  

Como assim? 

Essa questão das aulas individuais, das aulas individuais de serem um acréscimo não 

era isso que provocava gastos, não era isso que provocou grandes…  

Celeumas e tensões. 

Não. Foi mais a parte pedagógica, quer dizer, digamos, uma dúvida selectiva em 

relação à viabilidade do próprio projecto que se esvaiu logo na primeira visita passado 

seis meses, quer dizer. Quando nós criámos a escola, passados seis meses, em Janeiro 

ou..., ou melhor a escola foi criada em Novembro, portanto, em final de Novembro, 

nós começámos as aulas, portanto, recrutámos alguns dos alunos também aqui do 

conservatório que já tínhamos, e quando apresentámos, fizemos a primeira 

apresentação, tivemos a visita do responsável do ministério, o simples facto de nós 

apresentarmos alunos, quer dizer... portanto, quando nós os convidámos eles 

disseram que vinham cá, portanto, a primeira coisa que nós fizemos é: vamos 

apresentar o nosso trabalho. Portanto, em vez de vir para aqui discutir para um 

gabinete vamos apresentar o trabalho. Pronto, isso aí penso que quebrou aí um pouco 

o gelo. Em segundo lugar, quando as pessoas, e especialmente o José Luís Borges 

Coelho e depois a seguir tinham entrado outros técnicos que tinham conhecimentos 

de música, viram que miúdos que estavam a começar, que tinham começado há 

quatro meses e aquilo que eles estavam a fazer, portanto, era impensável sequer com 

conservatórios do quarto ano ou do quarto grau, às vezes do quinto grau fizessem, 

quer dizer. "Como é que é possível? Isto aqui é um milagre!", quer dizer, as pessoas 

ficavam de boca aberta. No fundo foi isso que aconteceu, portanto, isso quebrou o 

gelo. Quer dizer, isto é qualquer coisa tipo um milagre, ou qualquer coisa, quer dizer 

(...) Suponho que não acreditem muito em milagres mas de qualquer maneira quer 

dizer... E de modo que, pronto, e isso foi extremamente importante, no ano seguinte 

nós tivemos uma visita da... em mil novecentos e noventa ou noventa e um tivemos 

uma visita da Comissão Europeia, portanto, os delegados mesmo da Europa, de 

Bruxelas, que vieram visitar a escola e foram confrontados também com o projecto, aí 

já foi na altura, nós só apresentámos a orquestra passado um ano e meio, quase dois 

anos depois da escola estar a funcionar, foi em noventa e um que nós... e coincidiu, 

praticamente, com a apresentação deles, nós apresentámos a orquestra, quer dizer, é 

evidente que os delegados europeus têm uma percepção maior do que é a vida 
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musical, do que é a aprendizagem musical e ficaram de boca aberta quando viram e 

souberam que aqueles miúdos estavam a estudar há um ano. E pronto. 

E como é que se geria esta coisa de pensar o ensino profissional e das saídas 

profissionais no caso das artes do espectáculo em concreto da música? Imagino que 

aí tenha sido um pouco... que tinha havido alguma dificuldade porque, quer dizer, 

sob o ponto de vista do exercício de uma profissão de músico, digamos, este dito 

nível intermédio era, não diria propriamente para sair um profissional, digamos, para 

exercer a profissão de músico como qualquer outro profissional, como é que...? 

Isso foi das nossas lutas importantes do ponto de vista institucional, portanto, em 

relacionamento inter-institucional, isto é, com a administração. Quer dizer, havia de 

facto uma propensão muito grande no primeiro quadro comunitário, e no segundo, no 

sentido de, no primeiro isso até foi um pouco esvaído porque, digamos, estava um 

pouco na dúvida, as escolas profissionais estavam a ganhar forma, mas no segundo 

quadro comunitário, a partir de noventa e quatro, a situação modifica-se um bocado 

porque eles querem as coisas mais claras. E depois, no anterior, portanto, também, e 

esse problema era semântico, mas de qualquer foi... parcialmente ultrapassado, quer 

dizer, porque eles pretendiam formações terminais, quer dizer, de nível três. Nós 

sabemos muito bem que  na música, isso é uma situação difícil, não é, embora nós 

tivéssemos proposto um nível um, o primeiro nível, depois o nível dois e depois o nível 

três, e funcionávamos com seis anos, nós considerámos que era um nível... um mínimo 

para se fazer uma formação num instrumento, portanto, de um instrumentista, 

digamos, satisfatório, para ser um instrumentista médio. De qualquer maneira, por um 

lado, tínhamos os resultados à vista, isto é, tínhamos alunos a tocar individualmente, 

tínhamos alunos a tocar em orquestra na sua preparação, portanto, era francamente 

acima da média, não é? Em média, portanto, havia uns que se distinguiam mais outros 

menos, mas de qualquer maneira é a média, portanto, estavam bastante acima do que 

era a média nacional. Isso por um lado, o que, digamos, fazia pensar duas vezes. 

Depois, as exigências, fomos conquistando progressivamente a possibilidade de, para 

além disso, ser considerado prosseguimento de estudos. Isto é, como era uma 

formação precoce, necessário, portanto, que poderia ser também considerado no 

ensino profissional ou profissionalizante...  

Mas imagino que não tenha sido uma tarefa muito simples. 

Não 

Porque mesmo mais tarde... 

E isso até dois mil e quatro foi, até dois mil e quatro quando houve a proposta da 

extinção das escolas profissionais era isso, exactamente, por causa disso... 

Dois mil e três. 
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Exactamente, dois mil e três, dois mil e quatro, depois a seguir sai o decreto. A 

proposta era exactamente por causa disso, as escolas profissionais porque aquilo não 

era um nível terminal, aquilo é prosseguimento de estudos. 

Como é que tu avalias isso? Quer dizer, que sentido é que isso faz? Faz sentido, não 

faz sentido? Porque de facto houve sempre um pouco essa pressão: então mas isto é 

terminal, isto é..., também houve uma fase em que se falava muito que estas escolas 

tinham que ser, enfim, relativamente autónomas até sob o ponto de vista financeiro, 

encontrar o auto-financiamento... como é que foste conseguindo gerir isso e 

ultrapassar essas dificuldades que, de facto, eram, quer dizer, na apresentação dos 

documentos para a administração isso apresentava-se sempre lá, não é?  

Eu sempre vi essa situação com algum incómodo e com algum à-vontade. Incómodo 

porque as pessoas persistiam em tipos de raciocínios viciados, com à-vontade porque 

não é difícil demonstrar. Quer dizer, nós olhamos a música, mas quer dizer, nós não 

estamos a formar músicos clássicos, não estamos a fazer nada, quer dizer, se nós 

olharmos a música do ponto de vista do que é a actividade económica na música, 

sabemos que a música está em quinto lugar nas actividades a nível mundial. Disso aí, 

nos países mais evoluídos, a música clássica corresponde a cerca de dez a quinze por 

cento do que é a actividade musical, o resto é tudo, está tudo ligado à música ligeira à 

indústria discográfica, espectáculos, etc., está nessa área, portanto, que são os oitenta 

e tal por cento. A esmagadora maioria dessa gente não tem qualquer tipo de 

qualificação profissional na área da música, quer dizer, portanto, não podemos estar 

sequer a dizer... qualquer um destes alunos está muito melhor preparado do ponto de 

vista artístico e musical do que essas pessoas e vamos dizer que não são profissionais? 

Mas isso não é um dado actual. Porque se nós formos ver, por exemplo, um Chopin, 

um Chopin ou outro, mas o Chopin é um caso tipico de artista do século XIX, quer 

dizer, ninguém vai reconhecer que o Chopin que era um professor de piano. No 

entanto, ele ganhava a vida como professor de piano porque as composições dele não 

lhe davam nada, quer dizer, no entanto, toda a gente conhece o profissional Chopin 

como o compositor. Quer dizer, nós temos de...  

Portanto, havia aqui umas características diferentes das artes do espectáculo em 

relação às outras áreas?  

Temos de olhar as coisas como elas são. Quer dizer, nós temos de pensar que a 

actividade artística, quer dizer, a actividade criativa, que não corresponde, 

necessariamente, ou quando nós estamos a olhar nas profissões, nas actividades de 

criação, não estamos a ver, necessariamente, uma correspondência directa, portanto, 

do mercado que há uma recompensa necessária para o facto de se criar, de ser 

criador. Neste caso, o intérprete nessa condição. Por isso é que nós também 

encomendámos um estudo à Universidade Católica que eles estão a ter dificuldades 

em  fazê-lo, em concluí-lo, mas encomendámos o estudo era exactamente para definir 
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qual é o percurso precoce de um instrumentista. Isto é, desde o aluno que entra cá e 

que passado dois anos estão nas bandas, etc., começam a fazer concertos, começam a 

tocar nas bandas, e pelo facto de estarem cá, por tocarem melhor, já lhes começam a 

dar dinheiro, e ao fim de um ano eles compram instrumentos que... porque é assim 

que eles vão arranjar dinheiro porque eles não têm, os pais não têm dinheiro, e 

compram instrumentos de mil contos que é quanto custa uma trompa, que é quanto 

custa uma flauta razoável, etc., essas coisas, pronto, é quanto custam, e eles 

compram-nas e estão a fazer concertos e fazem a sua temporada... quer dizer, o que é 

que eles fizeram? Eles ganharam dinheiro, quer dizer, eles ganharam dinheiro em 

formas de bolsa, mas ganharam. Pronto, ou dinheiro mesmo. 

Exerceram uma actividade profissional no âmbito da área. 

No fundo, a actividade profissional não é, não tem aquela noção de empregabilidade, 

quer dizer, que era tradicional, que agora também está-se a modificar, curiosamente, 

está-se a modificar porque também se tem modificado para o resto do mercado de 

trabalho. E isso agora também é mais fácil... portanto, a flexibilização do mercado de 

trabalho nas artes sempre foi dominante.. 

Uma das características, sim, da multi-actividade dos músicos, tanto tocam música.... 

Como freelancers, músico freelancer é uma das actividades fundamentais e enquanto 

artista criador é essencial. Tanto é assim que é raro haver um instrumentista que não 

seja professor. Se não for mais nada até pelo prestígio. Alguns aqui andam nas grandes 

escolas europeias que praticamente nem lá põem os pés, mas dão prestígio à 

instituição e eles próprios se prestigiam, não é, pelo facto de serem professores. 

Portanto, é muito pouco... na actividade musical, e especialmente quando estamos a 

falar na música erudita, portanto, há muito pouca gente que não esteja, por exemplo, 

ligado ao ensino. No entanto, havia a necessidade aqui de se criar uma relação de 

empregado-empregador, portanto, uma relação laboral mais directa e mais 

tradicional, portanto, ao trabalho do músico, que não existe, na realidade não existe. 

Existe nessas coisas, quando as pessoas procuram essa estabilidade, sempre dando 

aulas, etc., isso existe, mas agora de resto, não. 

E ao longo deste percurso de quase vinte anos, vai fazer vinte anos para o ano, não é, 

digamos, houve... por um lado algumas tensões com os conservatórios, que é 

natural, algumas tensões também com a administração, mas quais são os... e 

imagino que a filosofia da primeira parte da nossa conversa, os grandes princípios, 

ainda sejam os princípios norteadores que estão presentes do trabalho que vocês 

desenvolvem neste momento, mas a pergunta, para ir terminando, é esta: quais são 

os pontos mais salientes deste vosso percurso sob o ponto de vista mais positivo e 

quais são os maiores constrangimentos com que se têm defrontado? Comecemos 

por pontos mais salientes deste... do trabalho que têm desenvolvido.  
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Do ponto de vista daquilo, digamos, que é mais enriquecedor, daquilo que nós 

sentimos, quer dizer, por um lado, conseguimos dar um pequeno contributo, mas não 

tenho dúvidas nenhumas que foi um contributo, no sentido de arejar as ideias em 

Portugal sobre aquilo que é o ensino das artes, especialmente o ensino da música. 

Quer dizer, que se pode olhar de outra maneira, que a sociedade pode reconhecer, 

que os músicos não têm obrigatoriamente, de estar isolados da sociedade, não, pelo 

contrário, que a música tem de estar interiormente ligados, quer dizer, quer a nível 

comunitário ou local, que os pais são o princípio do público e são o público mais 

estruturante que nós temos na sociedade, quer dizer, por um lado. Depois, a seguir, a 

nível comunitário, nós temos de olhar a comunidade como ela é, portanto, e respeitá-

la e fazer a aproximação da cultura e das artes a essa comunidade respeitando os seus 

condicionamentos e não tentando impor. E é evidente que, nós como músicos, 

portanto, temos a obrigação de ter essa percepção e de organizar a nossa actividade 

para sabermos responder às diversas solicitações que temos. Porque nós devemos 

estar próximos do público, isso sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista pedagógico, 

penso que introduzimos uma quantidade de perspectivas novas, que não são novas de 

todo no sentido em absoluto, mas que são, digamos, o reorientar o ensino da música, 

portanto, dentro de uma perspectiva também muito mais global, olhando também... 

quebrando um certo elitismo, enfim, quer dizer, centrando o ensino da música no 

aluno excelente, mas centrar mais na excelência, portanto, e no trabalho para a 

excelência, mais do que propriamente no aluno excelente porque muitas vezes era isso 

que se utilizava como paradigma... eu entendo e dissemos aqui que o caminho é para a 

excelência no sentido de que temos de explorar as capacidades de cada um no sentido 

de eles darem o máximo e aquilo que podem dar e, se possível, se transcenderem, é 

essa perspectiva. Por isso é que nós não pomos... pomos como condição não é o facto 

de saber-se tocar ou não tocar mas é o talento dele, isso para nós é que nos importa. 

Do ponto de vista social eu acho que demos um grande contributo porque demos 

também, um contributo, é evidente, ao nosso nível e à nossa dimensão, porque 

conseguimos, digamos, tirar muitos miúdos, crianças e jovens de um determinado tipo 

de ambiente e conseguimos catapultar para as possibilidades que temos... eu não 

posso esquecer que os nossos professores fizeram há quatro anos um estudo que é 

simples de fazer de ver o nível de literacia dos pais, e nós tínhamos oitenta por cento 

dos pais que só tinham o primeiro ciclo, nos nossos alunos, que está muito abaixo, 

quer dizer, do nível de literacia. 

Do básico e do nível dois e do nível três? 

Dos nossos alunos da escola, da totalidade dos pais. Os pais em média tinham, oitenta 

por cento tinham só o primeiro ciclo de escolaridade, só tinham a quarta classe. 

Estamos a falar de pais, portanto, de origem muito modesta, portanto, com grandes 

dificuldades, portanto, e conseguimos catapultá-los para um mundo completamente 

diferente e que lhes dá perspectivas novas, e que dão possibilidades de eles se 
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expandirem, o que significa que o nosso país oculto é muito mais valioso do que, às 

vezes, do que o país expresso.  

E para além disso, outro tipo de coisas, lembro-me, por exemplo, que houve um 

conjunto de parcerias mais formais e menos formais com várias entidades, projectos 

que vão desde os cursos de guitarra à criação de obras, etc., como é que... 

Sim, isso aí, é evidente, que depois o crescimento é exponencial conforme as nossas 

possibilidades. Quer dizer, enquanto instituição a possibilidade de nós termos os 

nossos alunos a representarem-se pelos mais diversos locais, no fundo são 

embaixadores da própria região que é uma região depauperada e isso é, do ponto de 

vista, e até desacreditada do ponto de vista cultural e artístico, não é... 

E isso ajuda a própria região, dá nome também à própria região, é um instrumento 

de divulgação da própria região... 

Exactamente, não é à toa que eles utilizam também muitas vezes o nome da ARTAVE 

como uma bandeira, portanto, do desenvolvimento cultural e artístico, não é? “Nós 

temos uma das melhores escolas de música do país, temos a melhor experiência de 

estudantes”, isso também lhes vai dar prestígio, quer dizer, e o facto de terem e de 

chamarem isso à colação, isto é, de objectos, portanto, de usufruto cultural, portanto, 

é extremamente importante, mesmo na mentalidade nacional, quer dizer, que 

normalmente as pessoas ou mostram o grande ou o pesado, não é, que são os trunfos 

que nós temos. E de modo que essa criação de parcerias que tem colaborado. A 

própria cooperação entre as escolas, quer dizer, a existência de uma associação, 

APROARTE, dá uma certa estabilidade ao trabalho, portanto, e dá um salto qualitativo 

também e a possibilidade da própria associação, funcionar junto da administração 

para negociar, portanto, como um corpo único, e de facto isso também dá 

credibilidade à negociação, como é evidente. É muito mais fácil do que a administração 

encontrar um parceiro dividido, espartilhado, quer dizer, pronto. Digamos, as 

convicções são muito mais fortes, são muito mais consolidadas e isso... 

Olha, e sob o ponto de vista dos constrangimentos... 

O maior constrangimento que eu vejo no ensino profissional é que continua a ser um 

ensino, quer dizer, muito limitado. Quer dizer, nós temos de encontrar fórmulas para... 

Isto é, é muito especializado no seu contexto. Isto é, nós não podemos reproduzir 

situações destas, aí por todas as terras, por todas as cidades, todas as vilas, todas as 

aldeias do país. Quer dizer, não é possível. Isto são projectos com características muito 

limitadas que, por um lado, que... 

Porquê? Por causa do investimento, por causa de quê? Quer dizer, agora, agora não, 

a partir de dois mil e quatro uma das políticas também foi, digamos, o alargar o 
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ensino profissional lato senso a diferentes escolas secundárias, não é? Isso no caso 

da música fala-se um pouco também sobre isso agora... 

Os alunos quando entram numa escola profissional é-lhes posto logo, é-lhes logo 

incutido um espírito de grande ambição do ponto de vista profissional. Quer dizer, nós 

estamos a olhar ao mercado que temos e a possibilidade de crescimento. Os duzentos 

alunos que entram cá, crianças com onze anos, e os que vão sair formados numa 

escola superior nós temos um rácio de quase oitenta por cento. Quer dizer, que não 

existe em mais nenhuma área do ensino. É impensável, se uma escola tiver dez por 

cento já é uma escola de ensino regular, já se fica muito contente. Agora, nós estamos 

a falar de uma área muito especial... 

Dos instrumentistas, da música erudita, etc., não é? Portanto, aí também há, 

digamos, essa perspectiva do condicionamento do mercado no futuro, é isso? Isso 

também tem de se ter em conta.  

Exactamente, nós não podemos reproduzir isto indefinidamente, quer dizer, aquilo 

que nós encontramos com uma fórmula que funciona muito bem para os cursos de 

instrumento, é uma fórmula que funciona muito bem em determinado contexto, em 

determinado contexto que deve ser limitado. Nós defendemos, eu tenho defendido, 

mesmo junto da ministra, que tive há pouco tempo uma reunião, ela esteve cá, depois 

lá fui convidado, depois estive a falar com ela outra vez lá e ela perguntou-me se isto 

devia... se as escolas deviam proliferar. E eu, na minha opinião disse "olhe, faz muita 

falta uma escola em Lisboa porque o referencial em Lisboa, portanto, mesmo do ponto 

de vista formal e da própria administração é extremamente importante. Foi pena 

aquilo que aconteceu, e lamento aquilo que aconteceu em Almada, lamento o que 

aconteceu nos Arcos, lamento aquilo que aconteceu na outra escola que, às tantas, 

nunca devia ter existido, mas pronto, mas existiu e aquela escola de tecnologias, artes 

e tecnologias mas que existiu, agora esta mais recente, a Artimagem que recebeu os 

alunos e que afinal acabou por não receber,  quer dizer... A questão é esta, digamos 

que há alguma falta de honestidade pedagógica na maneira como as coisas...e 

institucional, quer dizer, a maneira como a administração se relacionava com as 

próprias escolas quando está perto, e tem de modificar essa atitude, porque não é por 

acaso, foi o que eu disse à ministra, não é por acaso que as escolas de Lisboa fecharam 

todas. 

E isto tem de ver com a administração? Com o acompanhamento da administração?  

Isso tem muito a ver com a administração, com o espírito de ingerência que a 

administração tem em relação aos projectos. 

E pelos vistos, não acontece aqui tanto no norte, porque a maior parte das escolas 

estão sedeadas no norte, não é? 
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Isso tem de ver com a DREN, e a DREN encontrou sempre, tivemos sempre parceiros, 

nós também fizemos um pouco por isso, mas também de facto encontrámos um 

conjunto de pessoas, de facto, com sensibilidade e que perceberam o projecto. Desde 

logo, no início, o Zé Luís Borges Coelho, portanto, com reticências, mas as reticências 

eram perfeitamente válidas, eu se estivesse no lugar dele também pensava o mesmo, 

não é nada de criticável... 

No sul o acompanhamento foi feito de uma forma completamente diferente? 

Absolutamente.  

E isso também teve influência... 

Eu acho, tenho que considerar que o relacionamento foi um relacionamento 

absolutamente ínvio, relativamente à administração central, porque a administração 

central ingere muito nas escolas 

Estavas tu a dizer aí que essa proposta deu também um grande centro de referência, 

enfim, mais a sul... 

Em Lisboa, e depois um ou dois mais a sul, acho que sim... 

Depois isso, então não iam conflituar com as seis escolas públicas, os conservatório, 

ou são de natureza muito diferente?  

Eu acho que não porque são processos... em primeiro lugar nós temos aqui o 

conservatório de Braga, temos aqui o conservatório ao lado, são projectos diferentes. 

Agora, os conservatórios e as escolas públicas têm uma formação mais generalista, é 

isso que eu lhes digo, quer dizer... isto não vai substituir aquilo que são os projectos, 

quer dizer, as escolas públicas podem ter um projecto, um núcleo de estudantes com 

esta natureza, mas não podemos deixar de pensar que a escola pública, como a grande 

maioria dos conservatórios vai criar, no fundo, um substrato cultural e artístico de toda 

a população portuguesa porque não é na escola geral que eles vão aprender isso. Não 

podemos ter a pretensão, nem os conservatórios podem ter a pretensão, porque 

nunca tiveram, de formar instrumentistas. Isso é uma ideia tola que apareceu na 

década de setenta ou oitenta. Não há nenhum conservatório na Europa que tenha a 

pretensão de formar instrumentistas 

Estás a falar a nível secundário, não é?  

A pretensão é que um conjunto desses alunos vão seguir a carreira profissional. Da 

mesma maneira quando se vai pôr o português nas escolas de ensino regular não se 

vai dizer que eles vão ser escritores ou que as pessoas quando se faz um curso superior 

e, portanto, a um nível muito mais especializado que é profissionalizante, que quando 

se faz um curso superior de línguas românicas que vão ser escritores. As pessoas não 

vão ser escritores as pessoas vão tendo aqui... 



348 
 

Neste caso vão ser músicos, no caso dos estudantes que estão nas escolas 

profissionais de música... 

Nas escolas profissionais há uma perspectiva, há uma coisa que fica clara, há uma 

perspectiva muito clara, quer dizer, não é obrigatório, mas há uma perspectiva muito 

clara que os alunos ficam encaminhados para fazer isso, se tiverem qualidades, que 

têm as condições para o fazer. 

Eu pergunto isto porque também, enfim, nas coisas que têm aparecido ao longo da 

década de setenta, como tu disseste, os conservatórios principalmente de Lisboa e 

do Porto assumem-se como as escolas para formação de profissionais por isso é que 

eu estava a tentar perceber essa tua ideia, porque depois podia... 

E são, e são. Agora, não pode haver a ambição, não pode haver a ambição nem pode 

haver essa ideia que são só para formação de profissionais. Isto é, se o conservatório 

entender que, e aliás isso pode ser perfeitamente integrado dentro de um esquema 

mais aligeirado, por exemplo, eu vejo isto aqui nas cordas e nos sopros, vejo a 

configuração de uma escola profissional como está, vejo-a com alguma eficácia, neste 

caso, no nosso caso até, felizmente, tem sido com bastante eficácia. Agora, por 

exemplo, eu que sou professor de piano ou que toco piano, teoricamente deveria 

preferir isto para piano, mas, por exemplo, no piano já vejo uma configuração desta 

natureza que tem cargas horárias muito específicas e o trabalho no piano já é muito 

diferente. A formação em determinadas áreas é muito complexa neste domínio. 

Não é toda igual, é o que me estás a dizer? há diferença entre diferentes tipos de 

instrumentos. 

Exactamente. Estamos a falar nos cantores, estamos a falar na música antiga, estamos 

a falar nos instrumentos dedilhados, tipo a guitarra, etc., portanto, que a formação 

tem de ser olhada de uma maneira diferente. E eu para mim não é líquido que, nessas 

formações, que nós consigamos, porque é evidente que nós temos uma fasquia muito 

alta que, de entre os alunos que entram no sétimo ano de escolaridade, crianças com 

onze anos, e depois que vão acabar o curso perto dos oitenta por cento, quer dizer, 

quando não têm maneira nenhuma, de certeza que isso poderia acontecer, por 

exemplo, para essas áreas. 

E para terminar, quais são os principais desafios com que a ATAVE se defronta neste 

tempo? 

A ARTAVE tem o seu lugar, tem os seus constrangimentos, e o seu principal 

constrangimento é saber-se colocar no seu lugar, é saber colocar-se no seu lugar. E eu 

penso que o seu lugar está definido e aquilo que é o nosso projecto continuá-lo e 

aperfeiçoá-lo. Neste momento é muito importante nós darmos forma, porque... e nós 

estamos a trabalhar muito seriamente nisso, estamos a perder muito tempo com isso 
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no sentido de ganhar, dar conteúdos pedagógicos, dar programas, dar uma 

consistência didáctica àquilo que estamos a fazer, quer dizer, no fundo tentar fazer um 

pouco escola naquilo que nós estamos a fazer que é uma escola para nós mas que seja 

escola, quer dizer, que não seja uma manta de retalhos, um somatório de vários 

professores como acontece. Já temos caminhado nesse sentido, a maior parte dos 

procedimentos na escola já são nesse sentido mas queremos dar também no ponto de 

vista do papel e estamos a trabalhar exactamente para isso. Para que no papel haja 

uma correspondência e que haja um substrato mais sólido para a discussão, para o 

aprofundamento desses problemas que, para mim, são os mais difíceis de discutir em 

Portugal. Quer dizer, se é confuso nós, vermos se vão ser articulados ou não, quando 

chegarmos à questão dos programas vai ser mais complicado. Porquê? Porque nós não 

temos pessoas aptas para o fazer, nós sabemos muito bem, porque estamos no meio e 

sabemos que se contam pelos dedos não é de duas é de uma mão pessoas que são 

capazes de pegar nesse asunto. 

Há falta de massa crítica nesta área? 

Absolutamente. Nós sabemos bem que não estamos à-vontade de pegar num conjunto 

na área de instrumento sabendo que temos vinte e tal ou trinta e tal opções à escolha, 

portanto, e pomos as pessoas a falar a mesma linguagem. Quer dizer, isto é preciso 

anos, não é? Pronto, e isso é...  

Esse é um desafio, há outros sob o ponto de vista da qualidade musical? 

Nós estamos a trabalhar nesse sentido. Do ponto de vista musical há um desafio que 

eu acho que não sei se deveria ser abraçado pelas escolas profissionais, mas acho que 

é uma das coisas que nós deveríamos fazer, que é a questão da preparação. Porque 

nós no nosso ensino não temos, sabes muito bem que é uma das grandes dificuldades 

do nosso país, é preparar de base pessoas que não sejam instrumentistas para 

poderem ser profissionais na área musical sem necessariamente levarem uma 

formação obrigatória de instrumentista. Houve algumas tentativas titubeantes nesse 

sentido... 

De diferentes áreas musicais? Mais amplo? 

Houve o curso de formação musical que faliu completamente e nunca teve algum 

sentido, mas por exemplo, nós precisamos de milhares de professores para o primeiro 

ciclo que é a escola, no fundo, a área de intervenção das escolas superiores de 

educação, de formação de professores, mais ou menos generalista mas de qualquer 

maneira generalizados na música, quer dizer, nós não temos... as escolas superiores de 

educação não recebem alunos ou candidatos, na sua maioria, com a formação 

necessária. Temos de pensar que há um ponto intermédio entre aquilo que é a 

iniciação, a formação precoce, e aquilo que são os jovens que querem seguir essas 

profissões mas já não vão ser instrumentistas, mas que querem seguir uma carreira 
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musical. Penso que o grande desafio para nós e para os conservatórios e as escolas 

profissionais talvez seja, talvez, uma área de intervenção mais fácil do que os 

conservatórios, os conservatórios ainda andam à procura das suas definições, daqui a 

meia dúzia de anos eu acho que isso será possível, mas de qualquer maneira estamos a 

pensar na possibilidade de intervir nessa área. Isto é, de criar cursos de nível 

intermédio mas que, digamos, que sejam cursos mais acelerados mas com uma 

formação mais genérica, que não necessariamente, não exijam determinado tipo de 

requisitos a nível da performance, etc., mas que preparem de uma forma sólida os 

jovens. É, no fundo, preparar em três anos jovens para terem acesso, porque muitos só 

começam a pensar nessas questões quando chegam ao nono ano de escolaridade e 

seleccionar desses jovens aqueles que, de facto, têm condições para aprender música 

e trabalhar seriamente mas não é no contexto de uma formação geral em que vão 

andar a conversar quinhentas mil coisas. Tem de se fazer uma formação musical séria, 

porque essa abordagem tem de ser feita nestas idades e dar assim um contributo para 

aumentar, digamos, o número de possibilidades de escolha das escolas superiores de 

educação para fazerem formação a alunos. Penso que isso aí que é uma área que 

temos de pensar muito seriamente não só nas escolas profissionais porque isso não vai 

ser, mesmo as escolas profissionais não podem dar conta de isso, mas os 

conservatórios vão ter que pensar muito seriamente nesta área. Isto é, preparar os 

jovens, digamos, para fazer uma formação de base para que eles possam ingressar nas 

escolas superiores de educação para estarem aptos para trabalhar. 

Mais preparados musicalmente 

Exactamente. Sem dúvida nenhuma. E com apetência para a didáctica e para a 

pedagogia.  

E com esta experiência toda deste trabalho de direcção e de relação com a 

administração estás positivo com o que virá por aí? Tens uma atitude positiva em 

relação à música e à educação neste momento? 

Eu costumo dizer, já me ouviste, aliás, dizer isso, portanto, penso eu, mas de qualquer 

maneira que a primeira responsabilidade é nossa porque temos de fazer... de explicar 

quais são as nossas perspectivas. E temos de fazer compreender. Porque já é um 

pressuposto que eles não sabem. Quer dizer, a nossa actividade de educador não é 

ficarmos contentes ou zangados pelos alunos não aprenderem, devemos ficar 

zangados connosco próprios porque não conseguimos ensinar. Quer dizer, o nosso 

trabalho é de ensinar a administração porque infelizmente a nossa tradição não pôs a 

administração muitas vezes apetente para pensar essas questões e com à-vontade 

para discutirem estas questões. Nós temos que ter a nossa influência positiva no 

sentido de sermos claros com aquilo que queremos, sermos organizados e 

sistemáticos. A responsabilidade primeira é nossa porque nós temos agora este 

ministro que até está muito, bastante, muito sinceramente, contrariamente àquilo que 
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se diz na opinião pública, está muito sensível para os problemas da música, está 

extremamente preocupada e quer fazer uma reforma, ela quer claramente fazer uma 

reforma, os outros tenho dúvidas que tivessem... não sabe como, mas quer, que 

também não é da competência dela saber, não é, o que ela devia ter era técnicos e 

pessoas que a aconselhassem mas sabemos bem que isso na administração é 

extremamente difícil, quer dizer, disponibilizar pessoas capazes para, por um lado, se 

submeterem às regras próprias da administração e, por outro lado, darem um 

contributo desse tipo. Quer dizer, não é pela reforma da música que se vai conseguir 

isso, é pela reforma da própria administração na maneira que eles vão trabalhar que se 

vai conseguir um relacionamento diferente, porque não é, isto não é um exclusivo da 

música. Repara que, quando começa essa discussão da música, o ensino particular 

cooperativo, os conservatórios privados nem sequer tinham uma palavra a dizer. Era o 

que sobrasse, é o que sobrasse, foi assim que foi dito. Actualmente, os conservatórios 

estão no centro da questão, quer dizer, a ministra confia que vão ser os conservatórios 

a encontrarem e dar a grande colaboração para isto avançar. E eu pergunto: e porquê, 

porque é que ela mudou de opinião? Portanto, as pessoas que descubram e que 

pensem... 

Mas a música e a actividade musical, ao longo deste percurso em termos da escola 

mudou muito, em Portugal, ou não? 

Ah, sim, sem dúvida nenhuma, com certeza que mudou. Quer dizer, principalmente as 

cabeças. As cabeças admitem coisas que há vinte anos eram impensáveis. Quer dizer, 

eu não me posso esquecer que quando ia ao GETAP encontrava colegas meus 

directores de escola que gozavam comigo que eu ia fazer "então agora a música vai 

fazer cursos de electricistas?", quer dizer, a gozarem, portanto... Hoje é uma coisa 

impensável, quer dizer, as pessoas pelo menos admitem que haja possibilidades. Quer 

dizer, na música, a música nesse aspecto, e estamos a falar de ensino, como é 

evidente, não estamos a falar na actividade profissional performance, estamos a falar 

de ensino, as pessoas admitem que, hoje em dia, que há possibilidades e soluções 

diferentes. Isto é extremamente importante para abrir caminho para o futuro. Depois 

a seguir é evidente que temos... 

E também sob o ponto de vista da formação melhorou? Houve algumas 

transformações... 

Eu penso que sim. Houve um conjunto de factores ajudou muito, quer dizer, a 

emigração, que já falámos, a questão da emigração, o contacto com o estrangeiro, a 

abertura do próprio país ao estrangeiro, quer dizer, o contacto dos nossos estudantes, 

portanto, que hoje em dia é muito mais fácil a permuta no estrangeiro, quer dizer, há 

muita gente que nós temos a estudar no estrangeiro. Ainda ontem, por exemplo, 

fiquei muito satisfeito porque a nossa aluna, uma nossa aluna de flauta que concorreu 

ao conservatório superior de Paris, portanto, entre duzentos ou trezentos candidatos e 
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ficou em primeiro lugar absoluto, teve em todas as provas o primeiro lugar. Portanto, é 

evidente que ficámos contentes... foi há uma semana, e significa que o nosso 

panorama que isso é uma coisa impensável há vinte anos, não é? E lembro-me que o 

Paulo Gaio Lima, acho que foi o Paulo Gaio Lima, um desses nomes, tentou duas ou 

três vezes, na altura, quer dizer, já foi uma proeza, quer dizer, não... quer dizer, 

conseguir fazer a... entrar no Conservatório de Paris. Hoje em dia já vários alunos 

entraram, portanto, nas escolas de Londres, da Alemanha, etc., Estados Unidos... 

Portanto, a formação mudou bastante aqui?  

Mudou muito, mudou, mudou muito. Em geral, portanto, a nível dos conservatórios é 

evidente que nós também com o crescimento há situações, digamos, de... pelo menos 

nos conservatórios privados há uma percentagem muito elevada, ainda muito elevada 

de escolas muito frágeis, muito frágeis, quer dizer, pronto, mas isso é natural e 

inevitável, muito possivelmente alguns até deviam ser extintos, ou passaram outro 

tipo de condição para formação académica. Digamos que tem de se depurar um pouco 

o sistema. Mas agora, em geral, as coisas modificaram muito. Noutro dia, o que 

aconteceu no Centro Cultural de Belém com todas as fragilidades que tinha, mas de 

qualquer maneira, quer dizer, é uma situação impensável, aquilo era impensável há 

vinte anos, quer dizer.  

Então, tem valido a pena o esforço? 

Se há coisas de que eu não tenho dúvida é que vale a pena. O problema é agora 

naquilo que nós não conseguimos porque somos incapazes, a minha grande dúvida é 

essa. 

Obrigado 
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José Carlos Godinho 

Em 1993 pela portaria n.º 11037 foi criado o curso de Professores de Educação 

Musical. Quais eram os objectivos deste curso e porque a criação deste curso no 

âmbito da Escola Superior de Educação? 

Um dos objectivos deste curso era mesmo era um curso que formasse professores de 

música. Do que eu me recordo daqueles tempos acho que o engraçado foi que os 

professores de música que estavam aqui na escola e que eram responsáveis portanto 

pela criação desse curso que era eu e a Clara tínhamos um conhecimento pouco 

consistente do que eram as leis, do que eram as normas em que se regiam estas 

coisas. Mas havia uma coisa que um ideal que era comum. Ou seja nós apercebemo-

nos que a formação de professores de educação musical existente e que era portanto 

a primeira em Portugal era uma formação que estava nas Escolas Superiores de 

Educação associada aos cursos de professores generalistas e portanto isto também era 

um mal-estar sentido já pelas outras ESE. Ou seja contestava-se que para se formar um 

professor de música do segundo ciclo por exemplo que tivesse que ser um profissional 

formado em professor do ensino primário duma forma generalista. Mas era um mal 

sentido mas sem resposta porque à partida dizia-se que as leis não permitiam ou que a 

lei existente não permitia que se fizesse outra coisa se não isto. Portanto qualquer 

professor de música para se formar tinha de ser um professor generalista e aí é que 

vem a nossa inexperiência quer minha quer da Clara, porque ao sentirmos que isto não 

nos agradava e ao querermos nós também fazermos um curso de professores de 

educação musical forçámos um pouco o Conselho Directivo e o Conselho Científico a 

deixar enviar uma proposta ao ministério que fosse diferente … 

Do que era comum… 

Daquelas existentes e portanto fizemo-lo mas sem perceber quais eram as 

consequências que isto poderia ter depois em termos futuros. Criamos um curso que 

nós achamos que poderia ser … 

Se devia distinguir dos que já existiam 

Que se devia distinguir e ou seja era uma criação era uma formação de professores de 

música especificamente só professores de música sem ser um professor especialista ou 

seja um professor… 

Generalista. 

Que leccionasse, generalista um professor que leccionasse a música no ensino básico e 

só a música… 

E o ensino básico 
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O ensino básico e portanto sendo básico do primeiro ao terceiro ciclo foi assim que 

idealizamos este curso. 

No relatório de avaliação que foi feito em 2003 há uma referência que aproveitando-

se uma conjuntura inesperadamente favorável a ESE conseguiu ver aprovado o seu 

curso. Que tipo de conjuntura era esta uma vez que … 

Não me lembro com promenor agora sei que quer o conselho científico quer o 

conselho directivo nos alertaram para o facto, bem mas isso não deve ser possivel pois 

isso a legislação não permite um curso de raiz em música, mas dada a nossa insistência 

acabou então o conselho directivo por enviar duas propostas em simultâneo para o 

ministério. Ou seja uma proposta que era professor de educação musical do ensino 

básico e uma segunda proposta que ia como se esta não for aceite vai esta não é como 

secundária uma proposta então de variante de educação musical igual às outras ESEs 

[e foi aprovada] e portanto eu não sei bem o que é que se passou em termos de 

conjuntura mas o que é um facto é que aquilo no ministério funcionou como olharam 

para a primeira proposta que foi e ela foi aceite  

 

Que era um caso único na altura. 

Era um caso único era um caso novo e acho que quer dizer à partida não havia 

cobertura legal para o fazer mas quer dizer foi assim e foi assim publicado e à custa 

disso as outras ESEs quando souberam que nós tinhamos conseguido fazê-lo ah 

tivemos logo duas ESEs que conseguiram aprovar cursos semelhantes já com base no 

nosso, que foi Beja e foi Coimbra. 

Embora Porto e Lisboa depois nunca mais tivessem conseguido apesar das propostas 

que isso é que é curioso. 

Eu de Lisboa não sei se chegaram a enviar propostas ao ministério do Porto ao que sei 

nunca conseguiram enviar as propostas ao ministério porque o próprio presindente do 

Politécnico recusou sempre essa proposta. Ou seja, ele próprio filtrou as propostas que 

vinham do departamento de fazer um curso nestes moldes e disse “não isto não tem 

cobertura legal portanto não a vamos enviar para o ministério”.  

Também neste relatório é referido que na construção do curso em 92 foi feito uma 

pequena sondagem aos professores de música de educação musical em Setúbal e 

noutras zonas para tentarem perceber e organizar esse curso. Quais eram as 

principais questões que estavam em discussão nessa altura? 

Como sabes para fazer um curso, para criar um curso novo umas das grandes 

preocupações sempre que o conselho científico e a gestão de uma escola levantam são 

sempre e há público e portanto o que nós sentimos foi que para além de poder vir a 
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formar novos profissionais, que este curso poderia dar resposta também a 

profissionais que já estavam no terreno e portanto isto é uma ideia que está a vir de 

novo mas que já naquele tempo nós queriamos solucionar. Vários profissionais que 

estavam no terreno já a trabalhar com profissionalização mas que não tinham 

licenciatura e nós pensamos isto pode ser uma forma das pessoas finalmente 

conseguirem qualificar-se academicamente e portanto fizemos assim a consulta foi 

nesse sentido. Foi enviar para algumas escolas que conheciamos um anúncio um pré-

anúncio de um curso e saber do interesse que eles teriam em vir a frequentar esse 

curso e portanto aí houve respostas positivas mas lá está isto mostra também a nossa 

inexperiência porque efectivamente uma coisa era a vontade das pessoas virem a 

participar nesse curso outra coisa era a facilidade de acesso que essas pessoas teriam 

ao curso e isso não se veio a verificar  

E porque é que não tinham essa facilidade de acesso. 

Não tinha porque o acesso para a licenciatura era sempre o acesso geral e portanto 

qualquer pessoa que quisesse qualqauer candidato teria de passar pelos processos de 

provas específicas, de 12º ano ou provas ad-hoc e depois as provas ad-hoc quer dizer 

as vagas eram uma ou duas no panorama global e era uma solução que não dava 

saída. Tivemos alguns isentos, pontualmente, professores desses que vieram fazer a 

licenciatura mas acho que se contam pelos dedos da mão. Não foi uma solução que 

resolvesse o problema de uma forma global 

Um dos aspectos curiosos deste curso, para além desse lado mais singular e único na 

altura e que também manifestaste tem a ver com a questão de ser professor de 

música ou ser professor de educação musical. Porquê professor de educação musical 

e não professor de música? 

Porque a disciplina que existia era educação musical  

Quer dizer, portanto, que, este curso ou estes cursos nas ESEs basicamente estavam 

em função do exercício da profissão na escola em concreto 

Tivemos alguma lucidez e essa foi a única lucidez ou seja distanciarmo-nos daquilo que 

era a legislação ao criarmos um curso para os três ciclos mas quer dizer quanto baste e 

portanto à partida isto era para formar profissionais que pudessem vir a leccionar a 

disciplina de educação musical no ensino básico. Agora isso é formação por assim dizer 

a coluna do curso mas nunca nunca a formação que aqui foi dada se limitou a esse 

território. Foi dada sempre uma formação e portanto isso desde a criação do curso que 

isso é visível que foi dada uma criação mais abrangente no sentido de o profissional 

que fosse formado por este curso pudesse ser um professor de música que 

ultrapassasse aquele território do ensino básico e que pudesse enveredar por outros 

territórios  
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E essa formação abrangente significa o quê? 

Significa por exemplo em termos de formação profissional e de experiência 

profissional durante o curso de passarem não só pelos locais do ensino básico primeiro 

segundo e terceiro ciclo mas passarem por outros territórios como instituições de 

ensino especial, instituições de pré-escolar instituições de apoio à terceira idade, 

animações em diversos locais públicos ou seja não ficou limitado ao território ao qual o 

curso dava habilitação profissional  

Duas questões em relação às animações por um lado essas animações significa que 

havia espectáculos estavam organizados espectáculos ou iam sendo organizados 

espéctaculos musicais nas escolas e fora das escolas… 

 Sim o próprio curso está organizado sempre de forma a possibilitar que a música seja 

aprendida e vivida neste caso através não só do treino instrumental, do treino auditivo 

e portanto toda uma aprendizagem dentro da sala de aula, mas também através da 

actuação em diferentes palcos e portanto o curso tem várias disciplinas que apontam 

para aí e esta ideia da criação artística e da partilha artística está, visível em várias 

disciplinas do curso e quando não está em várias disciplinas do curso têm sido feitos 

projectos que promovem essa divulgação … 

Essa actividade artística… 

Essa actividade artística e portanto é um curso muito virado também para essa 

dimensão 

A outra questão em relação à questão da animação o curso dava dá também 

bacharelato em animação musical. No relatório que referi anteriormente refere-se 

que os estudantes praticamente nunca pediram esse diploma de bacharelato. O é 

que isso significa que apesar de consignado legalmente sobre o ponto de vista do 

exercício da actividade profissional é complicado, é difícil, não existe mercado para 

animação musical? 

Isso não lhe posso responder muito bem a isso porque não acompanho não 

acompanho assim tão a fundo o percurso das pessoas. De qualquer modo quer dizer o 

pedido que tu estás a dizer das pessoas pedirem o diploma à isso têm pedido quer 

dizer é só quando percebem que podem pedir um diploma e ficar com um diploma a 

mais as pessoas pedem-no agora não sei quais são os efeitos lá fora deste diploma. O 

que te posso dizer é que esse bacharelato em animação foi criado porque fomos 

confrontados com a situação na criação do curso que não podiamos fazer uma 

licenciatura de quatro anos. Não era na altura permitido fazê-lo e portanto aí houve 

esse impedimento legal que aqui na escola nos obrigaram logo a … 

Portanto foi uma estratégia para conseguir contornar… 
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Foi uma estratégia por assim dizer. Então se temos de fazer, não podemos ter uma 

licenciatura de quatro anos temos que ter um bacharelato de três anos com mais um 

ano fazendo a licenciatura, temos de arranjar aqui uma solução e a solução nunca 

poderia ser ao fim de três anos é professor de qualquer e depois ao fim de quatro anos 

já professor de mais coisas e aí é que se criou esta dimensão so animador musical que 

eu acho que de qualquer modo é coerente com o plano de estudos e com o trabalho 

que se desenvolve 
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Uma das coisas relacionadas com isto tem a ver com o tipo de estudantes que acede 

ou tem acedido a este tipo de curso e uma das formas que tem existido é fazer os 

pré-requisitos. A pergunta que lhe queria fazer era é porque os pré-requesitos e que 

tipo de estudante é que têm que tipo de formações é que esses estudantes têm, têm 

tido quando chegam aqui a este curso? 

Os pré-requisitos não foi uma decisão da escola sozinha portanto a escola associasse 

às outras ESE e os pré-requisitos eram necessários em qualquer curso das ESE e 

portanto a ESE de Setúbal não se quis pôr de lado nesse nessa situação. Houve outras 

escolas que o fizeram e portanto que não exigiram pré-requesitos mas a ESE por uma 

questão de disciplina achou por bem manter-se com as outras ESEs neste processo…. 

E servia para quê. Um pouco para regular, para avaliar a formação que eles tinham 

anteriormente… 

Partia-se do princípio que é assim para ser um professor de educação musical em 

termos legais a única coisa que podia ser pedida de imediato aos alunos era que 

trouxessem um 12º ano feito e depois nas provas específicas não se podia pedir nada 

de música, não é, porque não havia os alunos não traziam essas habilitações através 

do ensino regular e portanto pedia-se que fizessem uma prova específica de língua 

portuguesa ou de enfim noutros cursos noutras ESEs pedia-se por exemplo 

matemática já que eles iam também ser professores generalistas mas ao nível da 

música não se podia exigir nada legalmente que as pessoas já tivessem obtido e 

portanto a prova de pré-requesito era uma forma de verificar a preparação musical 

dos candidatos e de os ordenar e seriar a partir daí. A prova de pré-requesito era mais 

ou menos equivalente a um 4º grau de conservatório de formação musical e era uma 

prova que não só avaliava a capacidade ou a compreensão auditiva dos alunos mas 

também competências instrumentais e em alguns casos até competências criativas 

mas que depois começou a cair em desuso dada a dificuldade que havia quando 

surgiam muitos candidatos de fazer as provas em tempo útil. Tornavam-se muito 

longas as provas. Os pré-requisitos funcionavam um pouco como isso não quer dizer 

que fossem absolutamente decisivos em termos de conhecimento e portanto havia 

muito um bom senso na avaliação dos candidatos. Primeiro os candidatos nunca foram 



358 
 

muitos para a ESE de Setúbal e por outro lado, quando se percebia que os candidatos 

tinham competências musicais embora que não fossem habilitações obtidas em 

territórios formais, valorizavam-se esses aspectos e nunca foi assim um crivo muito 

apertado de selecção dos candidatos. Agora efectivamente por serem poucos 

candidatos sempre a concorrer isto é uma questão estatística quando são poucos 

entram os melhores e os menos bons  

E isso de poucos significava o quê? No relatório também se faz referência a isso… 

Chegámos a ter por exemplo grupos de quarenta que era o máximo que nós tínhamos. 

Grupos de quarenta candidatos a fazer provas de pré-requisitos e uma coisa é fazer 

provas e depois são os que se candidatam e depois são os que ficam. 

E porque é que tem havido sempre esse número relativamente reduzido nesta área. 

Porque não há formação anterior suficiente porque é um curso difícil porque 

também as políticas da formação de professores principalmente da inserção dos 

professores nas escolas também têm oscilado o que é que tu pensas… 

Isso é o que eu penso efectivamente porque eu não tenho dados concretos mas de 

qualquer modos quer dizer o ensino da música em portugal está separado do ensino 

regular. Quer dizer muitos poucos estudantes fazem um percurso de aprendizagem 

musical e portanto isto põe logo de lado muitos dos possiveis candidatos ao curso não 

é porque e então havendo esta prova de pré-requesito ainda mais não é ainda limitava 

mais porque é interessante dizer que embora houvesse esta atitude aqui dos 

professores da ESE em não apertarem o crivo e permitirem que competências musicais 

adquiridas informalmente fossem valorizadas, o que é um facto é que a questão de 

haverem pré-requisitos era inibidor para muitos desses candidatos. Uma pessoa que 

tocasse num grupo de garagem não lhe passava pela cabeça vir concorrer porque sabia 

à partida que isto eram umas provas para quem já sabia música de conservatório e 

portanto aí seria difícil de entrar  

Uma outra coisa curiosa e relativamente paradoxal tem a ver com a questão dos pré-

requisitos com a questão particularmente da formação prévia dos estudantes que 

ingressam neste curso, tem a ver com o facto de por um lado eles sairem daqui com 

o curso superior num âmbito que permite dar aulas de música mas simultaneamente 

eles não têm uma formação secundária de música completa. E também no relatório 

que eu referi há bocadinho um dos aspectos que vem lá escrito é que o curso 

favorecia e apoiava as pessoas que quisessem continuar a desenvolver os seus 

estudos de música. Porquê isto como é que se foi lidando com este lado paradoxal 

digamos assim deste tipo de formação? 

A ver se eu percebi bem a pergunta, eram as pessoas que chegavam aqui que não 

tinham uma … que não tinham um percurso de estudos musicais consistente e 
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portanto como é que eles durante o curso compensavam essa vertente que me 

estavas a perguntar … 

E mesmo era favorecido no relatório era bem referido que se apoiava que os 

estudantes fossem continuando os seus estudos no âmbito musical, o que aconteceu 

a alguns… 

Era favorecido ou apoiado simplesmente no incentivo. Houve muitas situações que 

entravam aqui que se percebia que iria ser difícil fazer o curso em 4 anos e portanto os 

candidatos eram logo avisados à partida “você vai poder entrar no curso mas atenção 

que se mantiver este nível de conhecimento musical e de literacia musical lhe vai ser 

complicado fazer o curso em 4 anos portanto aconselhamo-lo vivamente a inscrever-se 

numa escola de música para recuperar … 

Esse lado menos … 

Esse lado. Quer dizer, era só neste sentido o incentivo a integrar uma escola de música 

onde pudesse recuperar. 

Mas não te parece paradoxal que a pessoa saindo com um curso superior para ser 

professor de música e ter de fazer estes estudos num âmbito secundário ao mesmo 

tempo? Porque é que achas que isso acontece. 

Parece-me um bocadinho paradoxal mas quer dizer de qualquer modo quer dizer eu 

volto aquela questão que o conhecimento musical não é só saber ler e escrever. O que 

eles iam fazer ao conservatório era recuperar uma competência de muitas outras 

competências que é o conhecimento musical portanto esses candidatos 

independentemente de não saberem ler ou escrever música com fluência, e que era 

isso que eles iam recuperar, eram muitos deles bons intrumentistas com uma 

sensibilidade musical bastante boa e portanto que tinham esse lado que compensava 

em absoluto. Paradoxal é só no sentido de foi um conhecimento musical adquirido 

informalmente e portanto não apoiado na leitura e na escrita, mais por vias da música 

popular mas que devia ser incentivado e quer dizer apoiado. 

E ao longo deste percurso de 14 anos houve algumas melhorias do ponto de vista da 

formação dos estudantes que seguiam este curso ou as coisas estavam mais ou 

menos na mesma. 

Não se sentiram diferenças quer dizer um ou outro caso que vinham das escolas 

profissionais mas tivemos sempre esses dois grupos os altos e os baixos. Neste sentido 

pessoas bem preparadas a diferentes níveis e outros alunos com grandes deficiências 

ao nível deste lado mais formal da música portanto tem sido um bocado complicado 

gerir estas diferenças mas por outro lado não temos tido assim um insucesso que eu 

ache que advenha daí  
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Isso leva-me a colocar uma outra questão que é então qual é o perfil do estudante ou 

o perfil do professor de música que este curso procura desenvolver? 

É claro que o perfil do professor de música seria um professor de música completo 

neste sentido um professor que consiga ter uma compreensão da música abrangente 

não só em termos de escrita e de leitura, mas também da prática e da criação musical. 

Um professor que esteja preparado para estes três grandes territórios da análise da 

interpretação instrumental e da composição agora é claro que depois na prática nem 

sempre é possível fazer isto e realmente eu dou um bocado a mão à palmatória 

pessoalmente reconheço que alguns dos profissionais que saem do curso pois não 

atingiram aquele patamar que seria desejável e sinto alguma … não me vem agora o 

termo …sinto que quando os observo na prática às vezes com alguma incapacidade 

para gerir a musicalidade dos outros e é isso é que é mais perturbante  

Quer dizer sobre o ponto de vista técnico, sobre o ponto de vista mais conceptual, 

sobre o ponto de vista da prática artística 

No sentido técnico instrumental não me parece muito por que quer dizer as coisas no 

ensino básico, realmente isto é recorrente, por mais que a gente avance no ensino 

básico ou seja estou no primeiro ciclo e depois passo para o segundo ou depois passo 

para o terceiro, em qualquer situação que vá ao ensino básico parece que estou 

sempre em aulas de iniciação e portanto é um bocadinho arrepiante quando uma 

pessoa vai assistir a uma aula de um oitavo ano e ainda se está quase que a iniciar a 

explicar o que é um … 

Mas sabes porquê? 

Não sei! não sei não calculo que seja de um percurso escolar muito frágil. 

Sobre o ponto de vista das políticas públicas para… 

Não, não! Também sbre o também sobre o papel dos professores dentro da sala de 

aula e do trabalho que desenvolvem com os alunos  

Portanto quer dizer que fazes uma avaliação não muito positiva. 

Não muito positiva do trabalho que se faz no ensino básico  

Então quer dizer que tu concordas um pouco com uma opinião que foi expressa pela 

Graça Mota num artigo publicado em 2001 e que dizia que apesar das três grandes 

áreas de currículo, audição interpretação composição, havia dois grandes pontos 

críticos um era utilização a excessiva utilização de o material de Orff e por outra lado 

a pouca utilização ou desenvolvimento de actividades no âmbito da composição. 

Concordas com isto dava à pouco a impressão de concordares com isto quando 

estavas a fazer essa ….e que tipo de razões é que existem para que isto aconteça? 
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Eu em relação à composição concordo. Realmente a composição é um território e a 

investigação tem-no provado é um território onde o conhecimento musical de cada 

um se exibe com mais facilidade e portanto eu componho normalmente, e digo 

normalmente porque tudo pode acontecer, mas eu componho com base naquilo que 

sei e portanto eu exponho o meu conhecimento e ao expô-lo portanto ponho à 

discussão e pô-lo à discussão é promotor esse factor é promotor de desenvolvimento. 

Eu acho que através da composição a pessoa não só expõe o seu conhecimento como 

o desenvolve efectivamente esse é um território que os professores não têm sabido 

conduzir quanto a mim uns porque o deixam completamente ausente, têm receio, não 

sabem gerir, não sabem gerir o imprevisto vai-se fazer uma composição numa sala de 

aulas o que é que vai acontecer a seguir depois é que o aluno apresenta uma 

composição e o que é que eu digo sobre aquela composição, portanto os professores 

não sabem gerir esse processo pelo menos tenho-me apercebido e tenho ouvido 

relatos nesse sentido, a outra questão é que também há um conhecimento pobre da 

forma como o conhecimento musical se desenvolve e isto está na base desta questão 

da composição. Ou seja se eu ao olhar um objecto musical conseguir dizer, primeiro 

identificar as características que esse objecto musical tem e depois dizer este objecto 

musical tornar-se-ia melhor ou assumiria uma qualidade diferente se acontecesse isto, 

portanto é ter uma noção do que é crescer em música e é esse conhecimento que eu 

acho também que é frágil. A composição sim mas os professores tinham de se 

preparar para isto e eu acho que é um dos territórios mais complicados. 

E em relação ao instrumental Orff. 

Em relação ao intrumental Orff eu acho que essencialmente é uma questão de cultura 

musical que se desenvolve em sala de aula. Eu por acaso estou a escrever um artigo 

que tenho que ir apresentar em Coimbra sobre culturas musicais e é uma coisa que 

incomoda é que todas as culturas musicais que se integram dentro de uma sala de aula 

seja uma música do período romântico da tradição ocidental, seja uma música de uma 

tribo africana, seja uma música dos andes, elas normalmente são filtradas através do 

instrumental Orff e depois tudo aquilo se transforma e se filtra com o intrumental Orff 

que está disponível na sala de aula. Ou seja a cultura que se instala a cultura musical 

que se instala na sala de aula não são as outras culturas mas é a cultura da música de 

sala de aula que é aquela da… 

E isso deve-se a quê? 

O instrumental Orff deve-se a quê! 

Não se deve ao predomínio dessa cultura deve-se a quê 

Porque são os instrumentos que estão lá disponíveis e portanto… 

É só uma questão de funcionalidade… 
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Também … 

De ser mais acessível… 

É mais acessível não só para alunos como para professores. Porque os professores, a 

formação, muitas das vezes não lhes permite ter acesso a instrumentos eletrónicos a 

instrumentos doutras culturas e portanto quer dizer o instrumental Orff é 

efectivamente rei na sala de aula  

E como é que aqui o curso tem tentado lidar com esse tipo de fenómenos? 

Quer dizer há um problema que não conseguimos ultrapassar. Ou seja dentro da sala 

de aula quando lá chegamos as salas estão apetrechadas assim e portanto isso é um 

problema em que lá está não é, agora aquele problema da formação que eu estava a 

identificar esse sim temos feito algum esforço no sentido de levar os nossos 

estudantes a experimentarem e a trabalharem sobre outros instrumentos. Temos o 

caso dos instrumentos tradicionais portugueses, tudo o que são cordofones têm sido 

trabalhados, temos agora dentro do projecto de bandas rock e portanto os alunos 

todos estão a passar pelas experiência de tocar guitarras eléctricas teclados, baterias … 

Consegue dar uma tentativa de alguma aproximação entre o que se faz na música da 

escola e na música fora da escola portanto aquilo que os estudantes do primeiro 

segundo e terceiro ciclo ouvem 

Nestes exemplos que lhe estou a dar não. Nestes exemplos que eu estou a dar é 

efectivamente haver um aproveitamento da música que está lá fora e da música que 

nos rodeia … 

Portanto vai haver uma grande articulação que era o que eu estava a dizer 

Agora na aproximação à sala de aula isso temos feito alguns projectos no sentido de 

levar instrumentos para dentro da sala de aula que não estão lá. Ao nível dos 

cavaquinhos por exemplo é a própria escola ESE a disponibilizar os cavaquinhos para 

serem  levados para uma sala de aula e aí portanto poder fazer música tradicional com 

mais carácter. 

E que tal tem sido a reacção dos estudantes das escolas e das escolas com esse tipo 

de actividades no estágio nos casos dos estágios e da intervenção que o curso tem no 

interior das escolas. Há uma boa recepção por parte dos miúdos em relação a esse 

tipo de… 

Os miúdos? Eu estou com dificuldade em perceber se estás a falar dos estudantes da 

ESE se das crianças. 

Estou a falar das crianças. 
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Ah!. A receptividade é grande porque isso é uma motivação grande sempre quando 

tocam instrumentos não é, e o facto de, até o instrumental Orff eles acham 

interessante portanto eles adoram tocar, mas o facto de serem de  tocarem por 

exemplo uma guitarra aquilo tem para além da dimensão da própria execução 

instrumental que já é forte tem a dimensão também social não é e efectivamente 

tocar uma guitarra é uma coisa que dá status e portanto é diferente de estar a tocar o 

xilofone. Se dermos a escolher ou vai aprender uma guitarra ou vai parender um 

xilofone a guitarra é muito mais apelativa nesse sentido e portanto tudo o que é, e 

temos o exemplo também de bandas rock que temos apoiado em escolas da criação 

de bandas rock e aí realmente quer dizer o empenho das crianças e a auto-estima por 

se sentirem valorizadas por assim dizer ao tocar o baixo ou ao tocar a guitarra ou a 

tocar as teclas, ao fazer parte de uma banda rock e portanto esta ligação à música lá 

de fora realmente é muito importante e tem sido muito importante nas turmas. 

E isso que estás a dizer é promovido pelo Estado ou é no âmbito da autonomia do 

desenvolvimento do trabalho aqui interno que esse tipo de questões, esse tipo de 

trabalho prático é desenvolvido. 

Não sei como é que o estado poderia adoptar apoiar este tipo de iniciativas, nem 

percebo bem essa questão isto é existe um programa o programa … 

Através do apoio de aquisição de intrumentos, através do apoio … 

Sim mas se o Estado compra o instrumental Orff, não é só, se o estado, quer dizer, o 

ministério, se o ministério compra o instrumental Orff também não é de sua iniciativa. 

Há indicações para ser adquirido esse material. Portanto eu não culpo ai o ministério 

culpo-nos a nós todos professores nõ é tenho visto escolas onde o equipamento se vai 

adquirindo, às vezes por vias de verbas de Estado mas também por outros projectos a 

que as escolas concorrem, conheço por exemplo uma escola que tem cordofones 

tradicionais portugueses através de um projecto que concorreram, estas das bandas 

rock é a própria escola que se vai organizando e arranja fontes de receita para ir 

adquirindo o equipamento e portanto eu acho que essencialmente a culpa aí não é 

uma culpa do estado enquanto ministério, de alto lá de cima eu acho que é uma culpa 

que tem de ser partilhada pelos professores. 

Mas sente-se que há apoios em termos de instrumental Orff e não apoios em termos 

de aquisição de outros tipos de material há aí também qualquer coisa…. 

Mas eu aí não sei disso  

Normalmente o que aparece nas revistas de ministério é basicamente material… 

Quando se começa uma escola nova por exemplo, vamos imaginar que tu escolhes, 

mas aí é culpa não é do ministério. Quem é que fez essas listas?  
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Estou a perguntar 

Quem é que fez essas listas? Essas listas se calhar são indicadas por um grupo de 

peritos e de técnicos ligados à educação musical que consideram que esse é o 

instrumental base para estar dentro de uma sala de aula e portanto alguém fez essa 

lista e não pode ser o ministro. 

Um outro tipo de questões que eu te queria perguntar tem a ver com a questão das 

saídas profissionais deste curso. Também no relatório que foi elaborado, a maioria, a 

quase totalidade das pessoas, desenvolvia trabalho no âmbito do ensino, quer o 

ensino público quer muitas vezes ensino particular e também no âmbito de algumas 

actividades de animação de um conjunto de ex-estudantes aqui do curso que 

desenvolveu um conjunto de actividades de animação. E as perguntas que eu te 

queria fazer em relação a isto era o seguinte a primeira é que também nesse 

relatório muitos dos estudantes se queixavam que tinham o curso, que tinham o 

diploma para dar aulas no terceiro ciclo e isso não era permitido, normalmente 

davam no segundo ciclo, esta era uma questão e a segunda questão era de que 

modos é que há uma interligação entre a formação e depois o acompanhamento das 

práticas e da profissão dos estudantes. Eram duas questões que eu te queria … 

Essa segunda já vejo se percebi ou não. Essa questão da aplicação ao terceiro ciclo e 

mesmo para o primeiro ciclo tem a ver com a tal ingenuidade que esteve ingenuidade 

não sei inexperiência que esteve na formação deste curso por um lado funcionou bem 

porque permitiu que este curso fosse criado e eu digo ainda bem pois considero que 

este curso ainda hoje é o motor das novas formações, é engraçado de ver mas não sei 

se vais falar disso depois, mas que as novas formações no âmbito de Bolonha são a 

réplica por assim dizer daquela ideia inicial, mas lá iremos, nesse sentido foi bom 

termos o curso agora por outra lado aquela nossa inexperiência em tentar contornar 

as leis trouxe alguns problemas concretamente a questão da habilitação nós pensamos 

a partir do momento em que o curso diz na sua portaria que vai formar professores 

para o primeiro segundo e terceiro ciclo está o caso resolvido e não estava. 

Mas aí não é responsabilidade da escola? 

Quer dizer não é responsabilidade, não é a escola que consegue decidi-lo, não é, mas 

quer dizer a escola acaba por se sentir responsável de ter de alguma forma ter criado 

espectativas nos estudantes que depois…. 

Mas independentemente há aí uma contradição por um lado o estado aprova um 

curso que tem determinadas características e depois quase como que impede que 

esses profissionais possam exercer essa actividade, não te parece. 

O que quer dizer a questão que aqui se coloca é que também não foi o estado que 

conduziu eu sei que houveuma conjuntura qualquer que eu não sei explicar que 
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permitiu que o curso fosse aprovado, mas efectivamente não foi o Estado não foi o 

ministério prefiro dizer ministério, que o Estado somos nós todos mas não foi o 

ministério que disse façam um curso assim, então o que acontece é que há um quadro 

legal que diz e que portanto que aponta para que as ESEs só podem formar habilitar 

profissionalmente para o primeiro ciclo e para pré-escolar também não é, e também 

para o segundo ciclo naquelas disciplinas. Deste quadro legal a gente não podia sair. O 

que nós fizemos foi um curso que efectivamente apontava para uma formação no 

primeiro no segundo e no terceiro ciclo de um profissional só de música mas que 

efectivamente não se enquadrava nesse outro quadro legal das habilitações, portanto 

apesar da formação que nós damos a habilitação é só até ao segundo ciclo.  

Portanto vamos lá a ver se eu entendo, por um lado neste caso o ministério aprova 

um determinado curso com determinadas características no âmbito do primeiro 

ciclo, apesar da música constar no curriculo já iremos também às em relação às 

questões das AECs, não existia formalmente o professor e, por outro lado, o 

ministério dá autonomia para as escolas poderem desenvolver um determinado 

curso, formar determinados profissionais mas depois há aqui um conjunto de outros 

mecanismos que não dependem directamente da escola que impossibilitam, há aqui 

qualquer coisa que não funciona porque que é que achas que isto acontece. Tu 

disses-te para o primeiro ciclo serve mas no primeiro ciclo há aqui um problema 

sempre houve um problema 

Mas também porque o ministério nunca disse que as ESEs estavam a fazer formação 

para professores especialistas no primeiro ciclo. Temos também de reconhecer que o 

ministério não tem directamente implicações neste campo. 

Mas caberia definir um conjunto de linhas em relação a este assunto ou não. 

Mas quer dizer também não podemos é exigir que o ministério defina depois de nós 

estarmos a entrar num processo que já por si também não estava a coberto e eu 

compreendo o que estas a querer perguntar mas tens de compreender também o 

outro lado quando o ministério diz que as ESEs podem formar educadores, professores 

generalistas do primeiro ciclo e professores especialistas para o segundo ciclo é isso 

que está a acontecer agora. O nosso curso independente quis apostar numa formação 

de professor especialista para o ensino básico mas efectivamente o quadro legal que o 

ministério tinha de habilitações para a docência só se referia nas ESEs ao segundo ciclo 

no que diz respeito a professores especialistas logo independentemente da formação 

,nós até podemos estar a trabalhar com o appacdm e com o ensino especial nós 

podemos estar a trabalhar para o terceiro ciclo, nós podemos ir dar aulas par o 

secundário se quisermos, agora para todos os efeitos a saida profissional a habilitação 

para a docência em termos legais só não pode sair do segundo ciclo porque é só esse o 

quadro legal que existe. Agora se me perguntas assim então e o ministério não podia 

agora repensar face à necessidade que se começou a sentir de se alargar o âmbito do 



366 
 

professor especialista não é de ir para o primeiro ciclo, de ir para o terceiro ciclo enfim 

de ir para tantos territórios, aí sim ai concordo e se calhar foi também isso que esteve 

na base destas alterações agora com Bolonha. Eu acho que havia efectivamente um 

problema legal que vai ser ultrapassado acho eu a partir de agora porque o professor 

especialista passou, segundo Bolonha, passou a ser entendido não só no segundo ciclo, 

onde já era, também no terceiro ciclo, onde já era mas pronto não através das ESE e 

agora passa a ser através das ESE, mas também do primeiro ciclo. 

Mas aí levanta-se também outro tipo de problema que é nomeadamente também no 

caso do primeiro ciclo com o desenvolvimento da escola a tempo inteiro e com o 

desenvolvimento das actividades extra de enriquecimento curricular não é o Estado 

que desenvolve esse trabalho quer dizer que contrata os professores são o ministério 

digamos passou essa responsabilidades para determinado tipo de instituições e fica-

se também um pouco com um problema ou não. Sobre este ponto de vista do 

exercicio da profissão se por um lado o ministério sim senhora agora com Bolonha 

pode permitir isso mas por outro lado há aqui uma as políticas públicas relacionadas 

com a educação artística neste caso com o ensino da música acabam ou não por 

limitar determinado tipo de actuação. 

Eu naturalmente não sei se estou a perceber bem o que tu disses quer dizer as 

autarquias efectivamente podem contratar professores de música, não é, para 

leccionar nas AECs de qualquer modo há normas do ministério que conduzem a essa 

contratação não quer dizer que as coisas não aconteçam coisas estranhas por vezes 

temos profissionais, que já foram detectados profissionais, que não têm formação 

musical absolutamente nenhuma e que estão a dar aulas mas isto são as necessidades 

deste boom que foi uma necessidade incrível de professores para dar resposta a todas 

as solicitações e que efectivamente fez descer as qualificações dos professores que 

foram contratados. 

E achas que isso é positivo , esse boom o aparecer agora deste modo… 

Qualquer revolução tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Por um lado foi bom 

por outro lado tem estes este lado menos positivo que é de, quer dizer, há muita falta 

de professores e então temos de contratar profesores que não estão preparados, 

portanto isto é muito negativo em termos da formação das crianças com quem essas 

pessoas vão trabalhar, mas depois têm o lado positivo das AECs que eu acho que é 

esta expansão da música e o papel que a música passa a assumir no primeiro ciclo, 

porque até agora era quase inexistente  

Apesar de constar no currículo 

Apesar de constar no currículo mas quer dizer…  
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Há bocadinho falas-te de que o modo como estava organizado o curso era um pouco 

à semlhança do que agora se propõe com a reestruturação à moda de Bolonha, 

digamos assim. E a pergunta que eu queria fazer era pensas que porque é que 

passado este tempo todo ou só passado este tempo todo é que vem aparecer por 

parte do ministério aí sim directamente da legislação a necessidade de haver um 

reforço maior por um lado da componente musical e artística e, por outro lado ,uma 

maior abertura a determinado tipo de formação pré-existente quando até aqui às 

vezes era difícil se puder aproveitar as competências que as pessoas tinham etc. 

Eu acho que há uma ideia antiga e que se têm tornado mais consistente que é a de que 

no primeiro ciclo, embora haja o professor chamado generalista, que há um conjunto 

de áreas que dificilmente podem ser dadas por esse professor generalista. A histório 

tem-no provado que os professores generalista por motivos vários um deles é da 

formação no secundário que ainda à bocado falavamos e dos seus percursos escolares, 

não estão preparados tão bem nestas áreas da música, das artes plásticas e da 

educação fisica como o estão nas outras áreas que os acompanharam mais ao longo da 

sua vida de estudantes que é lingua portuguesa ou a matemática ou os estudos do 

meio físico. Se parece possível dar uma formação consistente a esses profissionais no 

âmbito da língua portuguesa da matemática e das ciências socias para que eles possam 

leccionar no primeiro ciclo, já não tem parecido suficiente a formação que eles têm 

recebido ao nível da música, das artes plásticas tendo em conta quanto a toda a 

inexperiência ao longo do seu percurso escolar. E isso tem-se sentido não só na 

formação dos professores mas depois no terreno nos primeiros ciclos onde os 

professores muitas vezes se inibem de desenvolver actividades expressivas ou então 

quando as desenvolvem também são sempre de uma forma muito esteriotipada e 

pouco consequentes em termos artísticos. Nesse sentido eu acho que há que esta 

ideia se foi consolidando e que o próprio ministério muito embora já tivesse havido um 

portaria que nunca foi regulamentada que previa a existência de professores 

especialistas no primeiro ciclo … 

Decreto-lei 344-90. 

Ah tu sabes pois calculo pois nunca foi regulamentada e portanto nunca passou à 

accção tem graça que até foi com base também nessa portaria que nunca foi 

regulamentada era decreto-lei pensava que era portaria mas também foi um pouco 

com base nesse decreto-lei que nós propossemos a criação deste curso em 93. 

O que estás a dizer, este novo ciclo apresenta aqui um novo conjunto de desafios 

interessantes que podem ajudar de algum modo a colmatar algumas das deficiências 

que foste apontado e que existem no terreno. 

Reconhece e eu acho que é de reconhecer definitivamente que existem certas forma 

áreas curriculares que dificilmente podem ser leccionadas por um professor 
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generalista e portanto embora as AECs ainda não o façam porque as AEC é um 

acrescento e a área da música deve continuar no currículo a ser dada por um professor 

generalista esta ideia de começar a levar um professor generalista para lá, mesmo para 

dar as AEC, esta ideia de formar finalmente o ministério aceita de formar um professor 

especialista para o ensino básico ou seja primeiro segundo e terceiro ciclo é um 

indicador que efectivamente se reconhece que há áreas que precisam de professores 

especialistas e a área das artes é sem dúvida uma dessas áreas. Em relação à formação 

em si eu acho que isto são desafios também importantes porque uma coisa era dar 

uma formação sem habilitação, outra coisa é perceber agora que o que vamos fazer é 

habilitar pessoas para leccionar para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ciclo 

do ensino básico e isto realmente… 

Mas isso também de certo modo é o reconhecimento por parte do ministério do 

falhanço segundo determinado tipo de formação desde os finais dos anos 80. 

A das variantes? 

Sim. 

Não sei se é propriamente o reconhecimento desse falhanço só se for ao nível da 

música… 

No caso da música. 

Ah! ao nível da música. Eu não sei se é reconhecer o falhanço se é reconhecer o mérito 

de outras formações. Houve realmente sempre muita insatisfação face a este tipo de 

formação que se dava no âmbito da música e talvez ter reconhecido que 

efectivamente isto é algo que faz mais sentido e não é propriamente reconhecer o 

falhanço da outra formação. Se fosse reconhecer o falhanço por exemplo eu acho que 

o ministério não apostava agora nestas outras formações de domínios quatro, por 

exemplo, que é uma formação em que a pessoa pode-se formar como generalista do 

primeiro ciclo e depois como especialista em diferentes disciplinas do segundo ciclo e 

isto é um pouco a continuação do modelo das variantes e se houvesse assim um 

reconhecimento de que era um modelo falhado então o modelo … 

Sob o ponto de vista estritamente musical e artístico exige um conjunto de créditos 

no âmbito específico da área artística que anteriormente não era exigido. Era nesse 

sentido que eu estava a dizer que aí há assim um certo reconhecimento de que algo 

de facto não funcionava neste caso particular da música. 

Bem a haver um reconhecimento é um reconhecimento negativo do trabalho que as 

ESEs têm feito. 

Era exactamente isso que eu estava a perguntar. 



369 
 

Aí acredito que exista. E não sei quem o faz se é só o ministério se são as faculdades 

portanto deve haver pela avaliação dos cursos, por exemplo que eu acompanhei, a 

avaliação nunca foi negativa no sentido do trabalho que estava a ser feito nas ESE. 

Agora efectivamente quando se diz que a formação, eu acho que não é só a nível da 

música é a vários níveis, que a formação do professor de música passa a ser uma 

formação de segundo ciclo e o primeiro ciclo deve ser uma formação científica ou seja 

consistente em termos da área da leccionação, neste caso da música, portanto exigir 

uma licenciatura de três anos em música, pode ser que tenha a ver com um 

reconhecimento que a formação que as ESEs davam ou que outras instituições, 

também não eram só as ESEs, mas se calhar ao nível de formação de professores 

estava fragilizada ao nível da área científica. 

E como é que a escola e em particular o curso está a adaptar a estes desafios, no 

âmbito de Bolonha 

Neste momento temos aprovado ou em vias de aprovação um curso de formação de 

professores de música de segundo ciclo e isso realmente é bom porque é a área que 

quisemos sempre investir e que queremos continuar a investir e que acreditamos que 

devemos continuar a fazê-lo. Ao nível da formação de primeiro ciclo a coisa torna-se 

mais complicada agora para as ESEs porque as ESEs dando um formação pedagógica de 

quatro anos não estava à partida preparada para fazer uma formação científica de três 

anos e embora se adapte bem a um segundo ciclo formação de professores têm mais 

dificuldade de se adaptar a um primeiro ciclo de formação científica ou artística neste 

caso em pleno. Aí pela própria formação do seu corpo docente e pela orgânica das 

escolas superiores de educação que são escolas muito diversificadas e não são escolas 

especializadas numa área. 

Vês alguma semelhança ou diferença entre este perfil que se imagina e o perfil que 

foi sendo trabalhado ao longo destes anos no curso antigos cursos de educação 

musical professores de educação musical. 

Sim há semelhanças. Quer dizer a formação que está que agora está assente em três 

ciclos, por exemplo, era a formação que já se fazia de três ciclos do ensino básico 

independentemente também deste curso só dar habilitação para leccionar no ensino 

básico aquilo, até se chama mestrado em ensino da educação musical no ensino básico 

e portanto é para aí mesmo direccionado, o curso pela experiência que acumulou com 

o outro, com o curso anterior, este curso vai proporcionar experiências profissionais 

diversificadas no âmbito diferentes territórios como seja, continuamos com a 

educação especial, com a educação ao longo da vida, com a educação pré-escolar e 

isso vai continuar a fazer parte da experiência profissional, a questão da animação vai 

continuar a fazer parte da animação artística, vai continuar a fazer parte da formação e 

embora a progressão artística não possa ser muito forte porque como é um curso 

assente numa licenciatura em artes já não resta muito tempo para trabalhar a arte per 
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se e de qualquer modo haverá um investimento pelo menos está previsto em planos 

de estudo um investimento ao nível da intervenção artística mais que não seja no 

território pedagógico. Esperemos que realmente esta formação consiga trazer aquilo 

que de bom foi feito também na outra formação. 

E aqui também tiveram autonomia para poder desenvolver o tipo de curso que 

achavam que era mais consistente com o projecto aqui desenvolvido na escola na 

ESE. 

Quer dizer, tivemos alguma autonomia relativa. Temos um certo espartilho de créditos 

que têm de ser respeitados ao nível da formação geral, ao nível da formação didáctica 

e da formação específica e profissionalizante isso está tudo bem definido em termos 

de créditos. Não podemos sair daí não podemos fazer uma formação toda virada para 

a profissão porque temos créditos para cumprir agora dentro de cada uma destas 

áreas e destes territórios aí tivemos liberdade total e até agora quer dizer não houve 

nada na análise que foi feita pelo ministério que nos apontasse alguma crítica ao plano 

de estudos, pressente-se que nesta fase os cursos estão a ser aprovados sem haver 

uma, calculo eu, uma grande exigência a este ou aquele nível do plano de estudos. A 

nossa proposta até é bastante criativa no sentido até do nome cadeiras e nada foi 

levantado em relação a isso e portanto foi nos dada liberdade nesse sentido.  

E isso remete-me para um outro tipo de questões que têm a ver com como é que se 

avalia a intervenção do Estado em relação a questões do ensino da música. 

Não percebo a tua pergunta. 

São dois tipos de coisas. Por um lado como é que por aquilo que acabaste de dizer há 

as políticas sobre o ponto de vista do ministério impõem determinado tipo de linhas 

e neste caso créditos, embora haja muita autonomia para a organização desse tipo 

de coisas o que significa que ou pode significar que as políticas por parte do 

ministério influenciam o trabalho que é desenvolvido normalmente nestas 

instituições. E aquilo que eu queria saber é como é que tu avalias esse tipo de 

intervenções por parte das políticas públicas em relação às questões do ensino e da 

formação de professores neste caso. 

Eu isto que estou a dizer em relação a este uma espécie de facilidade que houve agora 

relativamente ao plano de estudos, e eu acho isto curioso porque já vi planos de 

estudo de outras escolas e realmente constato que há diferenças abismais naquilo que 

se chama aqui naquilo que se chama acolá e naquilo que se faz aqui e naquilo que se 

faz acolá. É nesse sentido que eu acho que o ministério não apertou na análise que fez 

dos planos de estudo 

Ou seja delegou um pouco a responsabilidades das escolas para fazerem … 
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Eu acho que sim. Eu acho que isso até é importante e portanto isso eu até estou a 

valorizar porque se à partida se começa a controlar demais a construção do próprio 

currículo eu acho que isso não traz bons resultados. De qualquer modo acho que as 

coisas não são assim tão fáceis. Eu acho que esta primeira fase é mais uma fase de 

inscrição do curso e portanto o curso tem luz verde para começar a funcionar, mas os 

processos de avaliação vão estar aí, eles tão anunciados, e eu acho que a avaliação do 

curso que virá assim que ele começar a funcionar vai ser determinante para o futuro 

do curso.  

Ok! isso em relação a este novo curso e em relação ao curso que já existia. De que 

modo é que a intervenção do ministério as políticas do ministério influenciou ou não 

o desenvolvimento do trabalho em concreto. Ou houve também desse lado um 

pouco de grande autonomia de desenvolvimento de trabalho. 

Quer dizer a autonomia foi exactamente a mesma nós tinhamos também contas a 

fazer e portanto não podiamos sair de certas percentagens para cada uma das áreas 

de formação e portanto tinhamos de dar percentagens às ciências de educação outras 

aos estágios enfim portanto essas contas tiveram de ser feitas. Mas também nada 

houve que nos levasse a alterar isto ou aquilo nos planos de estudo em questões 

científicas. Também não houve essa intromissão de qualquer modo o que houve foi 

esta questão a questão da habilitação e portanto o ministério não conseguiu dar 

resposta a isso  

Era por aí que a regulação, que a intervenção se fazia mais em concreto. Isto é pela 

promologação ou não de determinados tipos de habilitações. 

Exactamente. Isso não conseguiu dar resposta porque aí quer, dizer houve a resposta 

no momento porque houve insurgimentos dos estudantes quando perceberam que 

afinal não ficavam com habilitações para o terceiro ciclo e, houve cartas enviadas ao 

ministério mas o ministério não conseguiu resolver a situação. Eu calculo é que 

também já tivessem vista toda esta remodelação que viria com Bolonha e poratanto 

não valeria a pena estar a gastar tempo com essa situação. Mas em termos científicos 

nunca senti que o nosso trabalho aqui fosse devassado ou fosse ameaçado. Tivemos 

sempre autonomia científica para o fazer e isso também faz parte dos que é os 

estatutos do ensino superior é ter autonomia científica e pedagógica e portanto não 

nos sentimos pressionados Significa que do ponto de vista digamos do plano 

educativo ou das politicas educativas não há ou não tem havido digamos uma ideia 

global do que é ser professor de música no interior do sistema educativo 

Não  

Aí depende muito das… 

Depende. 
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Instituições. 

Sim sem dúvida. Claro que isto também é discutível. Há uma base que realmente nos é 

dada e nos é imposta mas é uma base que nos diz assim para ser professor de 

educação musical dos cem por cento da sua formação vinte e dois por cento vão ser 

em áreas de formação educacional geral, vinte e dois por cento vão ser em didácticas, 

cinco por cento vão ser em formação científica, portanto há logo uma coisa que nos 

limita à partida …  

Mas fora disso não há… 

Mas é só isso de resto não é nada. 

Uma outra coisa em relação à intervenção do Estado, agora não tanto no âmbito do 

ministério da educação mas no âmbito das questões das políticas culturais. Referis-te 

já mais do que uma vez este papel da intervenção da formação artística por um lado 

e da intervenção artística no âmbito quer escolar quer não escolar do curso e isto 

remete muito para questões já não tanto relacionadas com a educação no sentido 

mais estrito, mas questões relacionadas com os aspectos culturais e aí o que eu 

queria também perguntar é se de algum modo as políticas culturais têm 

influenciado, nem que seja assim um pouco mais afastadamente, o desenvolvimento 

desse trabalho sob o ponto de vista das culturas musicais predominantes, sobre o 

ponto de vista do acesso aos meios culturais etc ou se por outro lado também a 

própria escola e o próprio curso, e o modo como o curso está organizado, é uma 

maneira de fomentar e de alargar as práticas artísticas quer no interior da escola 

quer fora da escola. 

Eu acho que o curso foi criado e funcionou sempre independentemente daquilo que 

nós pensávamos que poderiam ser os espartilhos ou que poderiam ser os 

impedimentos. É engraçado que logo a própria criação do curso se faz à rebelia da lei e 

portanto isso é indicador de que a ESE de Setúbal nunca esteve constrangida nesse 

sentido. E é engraçado também ver que a ESE de Setúbal e concretamente através 

deste curso adoptou sempre uma postura de intervenção cultural importante. A 

questão também do primeiro ciclo, da música no primeiro ciclo, era praticamente 

inexistente quando o curso começou e começou a ganhar uma dimensão importante 

quando o curso começou a funcionar porque os estágios dos alunos de educação 

musical que iam ser feitas no primeiro ciclo funcionavam como aulas efectivas e 

regulares de educação musical nas escolas o que fez com que as escolas começassem, 

não só a gostar do serviço que lhes era prestado mas a querer mais daquele tipo de 

serviço. Anualmente chegavam-nos muitas solicitações das escolas a dizer para o ano 

nós gostávamos que nos viessem fazer estágios para a nossa escola porque os estágios 

não eram estágios mas eram aulas que iam ser dadas portanto a este nível eu acho 

que a cultura das escolas se alterou porque se começou a perceber que a música era 
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fundamental e era fundamental que ela viesse a ser dada por quem o sabia fazer, já 

que os professores generalistas achavam que não eram capazes de o fazer. Depois a 

outra grande questão que eu acho que está associada a isto tem a ver também com 

aquela dimensão que é a ligação da escola, das escolas a grupos e a ESE de Setúbal, é 

engraçado que organizando os seus alunos organizando-se como grupos como grupos 

culturais, foram por assim dizer uma espécie de parceiros culturais nas próprias 

escolas foi muito engraçado ver isso. E eu acho que isto é também muito importante 

para a formação deles e isto discute-se muito até com os alunos. Quer dizer o nosso 

futuro na profissão pode ser, sim senhora ter um emprego como professor na sala de 

aula mas posso eu ser um parceiro do meio que faz projectos com a escola que faz 

parcerias com a escola para desenvolver trabalho. 

Isso quer dizer que então que este tipo de formação ou que neste tipo de formação 

era desejado uma grande articulação entre a educação e a cultura é isso que me 

estás a dizer … 

Sem dúvida. 

E portanto por essa via também haver um conjunto de projectos que pudessem 

interligar essas duas dimensões uma vez que por isso que estás a dizer há essa 

intervenção essa componente artística na formação … 

E se há coisas em que a própria ESE se assumiu como esse parceiro mas efectivamente 

houve também outras parcerias com a comunidade e portanto toda a formação que a 

ESE tem feito nas escolas tem sido em vários sentidos sempre. 

Mas nunca houve aqui nenhuma ligação directa com o ministério da cultura em 

relação a esse tipo de trabalho ou outros é uma coisa mais autónoma … 

Não, é mais autónoma …. 

Mas pensas que poderia ser uma coisa interessante a ser desenvolvida. 

Sim poderia nós temos feito parcerias com outros. Eu por exemplo estou a falar esta 

dimensão os vários sentidos que criam estar parcerias que nós estabelecemos é que é 

interessante porque quando a ESE ou os alunos da ESE vão para um local de estágio ou 

de trabalho ou de enfim chememos-lhe o que quisermos quer dizer a ESE precisa disso 

e portanto é formação que a ESE está a receber para si própria não é e para os seus 

alunos. Por assim dizer está pedir um serviço aquele contexto particular onde está o 

APPACDM por exemplo vamos lá e realmente o estar ali a conviver e a trabalhar com 

crianças com aquele tipo de dificuldades realmente aquilo é enriquecedor para nós 

mas por outro lado o APPACDM ou outra instituição qualquer, também quando recebe 

a ESE acaba por também receber bastante dos que os outros lhes estão a dar e 

portanto estes sentidos todos que criam estas parcerias são importantes. É 
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interessante por exemplo também quando a ESE promove os espectáculos dos alunos 

da escola X no Fórum Luísa Todi que por sua vez é cedido pela Câmara de Setúbal, 

repara que isto são os alunos da ESE que recebem toda esta formação e toda esta 

experiência são as crianças da escola que recebem toda esta experiência artística mas 

até a própria Câmara está interessada nestas parcerias porque sente que através desta 

dinâmica cultural com as escolas realmente isto promove a cultura da cidade e estas 

parcerias todas têm estes sentidos todos que podem ser extremamente positivos 

Em relação a essa questão das parcerias nunca referiste parcerias relacionadas com o 

que se designa o ensino especializado de música, os conservatórios. Por alguma 

razão especial ou porque isto de facto são coisas muito diferentes. 

Por acaso até já temos feito trabalho articulado com algumas instituições de ensino 

especializado, concretamente a Academia Luisa Todi. O ano passado fez-se uma 

parceria nesse sentido e houve trabalho em … Talvez não naqueles moldes como eu 

estaria a identificar nos outros de qualquer modo nunca se calhar pensamos nisso mas 

eu acho que as coisas não são assim tão diferentes para podermos para não podermos 

fazer essa parceria. A parceria que foi feita com a Academia Luisa Todi tinha a ver com 

as AECs foi uma parceria em que a ESE e a Academia Luisa Todi desenvolveram um 

projecto de apoio às AECs no primeiro ciclo  

E para terminar o que eu gostaria de perguntar era: tendo em conta a tua 

experiência se pudesses mudar alguma coisa nas políticas públicas para o ensino da 

música o que é que tu farias? Quais eram os aspectos mais salientes dessas dessa 

mudança ou se agora será que está a caminhar já num outro sentido? 

Eu acho que grão a grão, a pouco e pouco vamos sempre desbravando territórios e 

encaminhando a nossa profissão. Eu de qualquer modo considero que sempre me 

disse, que é geral em qualquer situação, quando uma pessoa quer mudança o grande 

entrave é sempre a mentalidade e atrás da mentalidade vem a formação portanto eu 

acho que …. Achas que ainda temos uma mentalidade muito pouco cosmopolita, 

muito paroquial ainda em relação a essas questões da música e do seu ensino 

Eu acho que sim. Acho. Mas não é só do ministério e eu oponho-me bastante a ter 

sempre essa visão que a culpa é do ministério não acho nada. Eu acho que a grande 

culpa está nos profissionais e portanto quero que isto seja entendido também no 

sentido positivo sobre os próprios profissionais da música por questões não só de 

mentalidade mas também de formação, mesmo os que saem de novo é engraçado 

mas que eu acho que têm que dar o salto e eu acho que é aí que se têm que agarrar na 

formação dos profissionais que vão sair mas muito daqueles que já estão no activo. 

Mudarmos a mentalidade. Aquilo que eu à bocado dizia é deprimente chegar a uma 

turma de oitavo ano e ver que as crianças estão a ser infantilizadas no trabalho musical 

que ainda lhes estão a explicar o que é a semínima ou que ainda estão a tentar que a 



375 
 

criança cante e invente uma melodia, quando à partida depois de tanto tempo já de 

formação as coisas deveriam estar num outro patamar. Custa-me ver num nono ano 

que as pessoas passem noventa minutos em frente a um computador para depois tirar 

duas frases sobre o romantismo, acho pobre que isto aconteça acho pobre e portanto 

acho que é aí mesmo que precisamos de alterar quer dizer. 

E isto é uma coisa que também ultrapassa um pouco exclusivamente a formação no 

âmbito da Escola Superior de Educação é uma coisa mais profunda. 

Eu acho que sim é a questão cultural enraizada e portanto que é a mentalidade que 

tem de ser mudada. É também uma atitude de não diria de facilitismo mas que pelo 

menos que não é de rigor de chegar a uma aula e ver que as crianças, o único objectivo 

é fazerem uma coreografia ou tocarem uma música na flauta, e o objectivo deveria ser 

fazer essa coreografia a tocar a música na flauta com rigor com qualidade. E não vejo 

isso como objectivo na cabeça dos professores. Vejo os professores a tecerem grandes 

elogios a uma coreografia que está mal montada mas só porque foi do princípio até ao 

fim, conseguiram fazer. E esta questão só de o conseguir fazer o mínimo está a tornar-

se num máximo e não sei se já há muito tempo o é mas é um máximo e eu acho que 

essa mentalidade realmente de ‘poucochinho’ não é nada animadora portanto eu acho 

que é a formação e portanto eu estou com alguma … 

E para além da formação quais são os desafios que se colocam à educação artística e 

à formação de professores neste caso para ultrapassar esse lado do ‘poucochinho’. 

O do poucochinho é uma questão de mentalidade. Eu penso que a revolução tem de 

começar dentro da sala de aula também. Da sala de aula e no sentido amplo não é na 

aula de educação musical. Se queremos efectivamente que a educação musical no 

ensino genérico se desenvolva e que cresça tem de começar ali. Ah mas eu isso não 

tenho dúvidas tem de começar ali não podemos estar à espera que sejam os outros a 

mudar e eu acho que é a mudança essencial as políticas vêm por acréscimo quando há 

necessidade e quando há visibilidade se a política agora é a de ter um professor 

especialista foi porque houve práticas concretas que levaram o ministério a perceber 

que isso é a mudança desejada. Agora realmente estar a dizer que as coisas estão mal 

na educação musical porque o ministério não dá condições isso não é verdade, isso 

não pode ser verdade  

Então qual é o outro grande desafio é mesmo …. 

Para além da formação 

Sim 

Para mim é a formação e é a formação estás à espera que eu diga qualquer coisa 

(risos) 
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Não, não estou à espera nada o que eu estou à espera … 

É uma cultura de escola tem a ver com a mentalidade dos professores tem a ver com 

mas que se espenha claro que há a aula de educação musical e de toda a escola 

envolvente, do meio, mas há uma mentalidade que está ali que está ali enraizada e 

claro… 

Também é um desafio para o ensino superior tentar ultrapassar isso. 

Ah mas era isso que eu estava a dizer portanto eu estou cheio de esperança porque 

agora esta formação que nós temos agora de segundo ciclo, este mestrado em 

Educação Musical vai finalmente fazer aquilo que nós queriamos já ter feito em 93 não 

era. Aqueles profissionais que estão no terreno vêm finalmente agora à ESE para fazer 

a sua qualificação académica e muitos dos profissionais do terreno também cá vão 

estar eu também não vou dizer que isso vai resolver as situações todas mas acho que 

vai contribuir para mudar um bocadinho a mentalidade e a formação desses 

profissionais. A nossa formação inicial vai-se servir de recuperação de formação 

contínua de muitos profissionais que estão no terreno. 

Portanto quer dizer apesar de alguma desta desilusão que se pode inferir das tuas 

palavras ainda também há muito optimismo do que possa vir a ser feito. 

Ah! Claro. Eu sou um optimista por natureza. Aí na formação estou optimista portanto 

isso é um dos factores. Outro factor pronto apontasse semrpe nesta questão das 

parcerias que acho que as escolas cada vez mais estão a ver com o meio para não 

estarem fechadas em si mesmo e para não estarem fechadas no professor porque o 

professor não é suficiente cada vez se prova mais que o professor não é suficiente 

como fonte de conhecimento dentro de uma sala de aula não é. Portanto estas 

parcerias estas ligações com o meio serão sempre fundamentais, mas como te digo 

acima de tudo é uma questão de mentalidade não só dos professores mas também do 

meio e eu considero que estas parcerias também virão muito por solicitação do meio e 

por iniciativa do meio. Estou a pensar por exemplo nos projectos de bandas rock elas 

surgem sempre como proposta exterior à própria aula quer dizer é um acréscimo à 

escola, a escola portanto integra algo de novo e portanto esta ideia do que vem de 

fora agora também ajuda bastante nesta transformação da escola. 

Então quer dizer para concluir que quer dizer um meio rico sobre o ponto de vista 

cultural também é um meio rico sobre o ponto de vista do desenvolvimento da 

cultura musical no interior das escolas. 

Sem dúvida! Sem dúvida! Era aquilo que eu estava a dizer. Se tiveres um meio rico esse 

meio vai ser uma riqueza para a escola que o absorve e portanto que colhe ali a 

experiência mas é também um incentivo para esse próprio meio porque quer dizer o 
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meio precisa também de público, o meio precisa esse meio artístico precisa de público, 

precisa de quem o queira ao pé não é e portanto esta relação em todos os sentidos  

E de uma maneira geral as crianças gostam muito do desenvolvimento destas 

actividades artísticas quando elas são feitas, elaboradas, trabalhadas de uma forma 

artística. 

Eu acho que sim. As artes se começarmos agora a falar do valor das artes vamos voltar 

à questão mas as artes têm um valor e outras áreas o terão mas têm um valor muito 

globalizante muito abrangente na formação dos indivíduos. Para além do 

conhecimento concreto das linguagens específicas para além do desenvolvimento 

físico e mental que elas proporcionam, dá realmente uma felicidade de vida que só 

quem não experiencia é que não conhece. Eu estou como o Plummridge que diz que 

realmente para se defender as artes no currículo é preciso fazê-las, experimentar, que 

é para ver o que é que sabe porque a defesa teria de ser mesmo essa. Mas a felicidade 

aqui vista neste sentido de mesmo de vale a pena viver não é porque quando as artes 

são realmente qualquer coisa que valorizam a felicidade das pessoas e que valorizam 

este aspecto feliz da vida, que valorizam a vida e portanto nesse sentido …. 

Obrigado. 
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José Raimundo 

Como é que tu caracterizas o curso de música aqui da Escola Superior de Artes 

Aplicadas de Castelo Branco? 

Antes de te responder concretamente à questão que estás a colocar, eu acho que devo 

de introduzir um ponto para depois completar melhor a resposta. De facto, à primeira 

vista não é, uma escola de artes em Castelo Branco…, como é que aparece aqui uma 

escola de artes em Castelo Branco? Bom, de facto isto tem um percurso e tem a ver 

exactamente com o ter aparecido em 93 com a oportunidade das escolas profissionais, 

a Escola Profissional de Músicana Covilhã e o facto envolver um conjunto de alunos 

que vai começar a estudar para esta região desenvolve de facto, nos anos 90 a escola 

vem crescendo sempre e portanto, em 97/98, não posso tenho bem a certeza, o 

presidente do Instituto na altura, Valter Lemos, tem de facto essa intenção e teve de 

facto essa visão de que abrir aqui uma escola de artes era importante para a região e 

não só para a região porque já tinha de facto público para ela. Ele tinha razão, ele 

estabelece a criação dessa escola e a escola quando é criada é criada em 99 e esta 

zona, já estava tocada por aquilo que é uma escola de artes no interior, neste caso a 

EPABI, porque a particularidade de se existir aqui o ensino da música neste âmbito, 

com este nível é muito diferente de existir em Lisboa. Em Lisboa é difícil ganhar um 

protagonismo com uma escola de artes ou uma escola profissional como aqui é fácil de 

ganhar. Lá é difícil porque a competir com uma Gulbenkian ou sei lá, uma série de 

orquestras, uma série de eventos que não permitem esse protagonismo que se vem 

conseguindo. A escola começa em 99 e a escola, olhando para a 1999 de facto não é 

uma escola diferente, a característica desta escola não era diferente, ela vai abrir 

naquilo comummente se chama música erudita, e portanto são alguns instrumentos 1º 

as cordas e depois vem acrescentar os sopros mais tarde, mas nós olhamos para o 

currículo, é um currículo clonado da escola superior de música de Lisboa e do Porto. 

Não foi muito diferente. 

Por alguma razão? 

Eu de facto não tive nesse 1º período mas penso que na altura seria sido talvez o 

modelo que se quis instituir era um modelo igual ao de Lisboa, não digo 

completamente igual mas olhando aparentemente, eu só falo no currículo, não falo 

nos conteúdos externos não…, neste momento não poderei esclarecer sobre isso 

porque não estive no inicio mas o currículo é um currículo de facto igual ao da Escola 

Superior de Música de Lisboa e do Porto que aliás pouco diferem, pouco diferem na 

altura. E portanto essa característica, a 1ª característica é de facto esta questão da 

interioridade mas que se justifica exactamente porque já existia aqui uma escola, 

existe de facto uma possibilidade de crescimento través de protagonismo que estas 

escolas representam e do valor que elas representam nestas regiões e por isso a 

escola, quando abre em 99 ela vem sempre no crescendo de alunos até hoje. Nós 
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temos quase cerca de 200 alunos, houve alterações nos currículos, não foi sempre o 

mesmo plano de estudos e agora ele está adequado a Bolonha e portanto nós 

podemos dizer que hoje a escola pretende responder a níveis de competência e de 

qualidade o mais…, aí nós tentamos mesmo sincronar a esse nível com escolas da 

Europa, com as melhores escolas da Europa. E portanto esse passo tem que ser um 

passo gradual para aferir de facto esse nível de qualidade e procuramo-lo através do 

recrutamento de professores de alta qualidade, professores que tenham uma garantia 

de que têm uma experiência internacional como professores, não só como 

executantes, portugueses e estrangeiros. A maior parte dos professores que temos 

aqui é portugueses, mas também temos alguns estrangeiros. Por exemplo a classe de 

piano temos o professor Caio Pagano que era professor e que é professor na 

universidade de Phoenix, nos Estados Unidos, e o assistente que ele encontrou é da 

universidade de Colónia, mas de facto estes dois professores ilustrando com a 

disciplina de piano são professores que têm uma larguíssima experiência tanto como 

instrumentistas, sobretudo o Caio Pagano nome internacional em orquestras como 

Chicago, é nome com currículo, com performance altíssimo e como professor. Esta 

escola passa a ter uma característica que é ter um conjunto de professores que tem 

como objectivo, à medida que os anos vão passando, fazer uma selecção melhor dos 

alunos, tornando o nível cada vez mais alto, a nível performativo e que se equipare 

com as melhores escola europeias e por isso nós estamos também a tentar criar 

protocolos com essas escolas, estimulamos os alunos a que…,  

Como por exemplo? 

A universidade de Colónia, o Conservatório Superior de Música de Paris, o de Bologne 

.... ou seja, estamos a tentar…, não é simples, não é nada simples… 

Por isso é que eu ia perguntar, estamos no interior como é que consegue…? 

Chegar ao conservatório falar com o Michel Lassland e dizer Castelo Branco ele não faz 

ideia onde fica…, a imagem das nossas orquestras e da música feita em Portugal eu 

penso que também há aqui um pensamento um bocado anacrónico porque ele 

também quando me falou ele talvez não viesse a Portugal à 15 anos, e portanto 

quando eu falei com ele percebi tive que lhe dar algum desconto. Fiz o convite para ele 

vir à escola ouvir os alunos e depois fazer a sua opção. Mas há de facto uma 

característica nesta escola que é esta, que é uma procura da qualidade, portanto tudo 

o que fazemos, o empenhamento está virado para a qualidade performativa. Estamos 

a falar obviamente dos cursos performativos que são a maioria dos cursos da escola. 

E em relação a esses professores, esses referentes internacionais, europeus e não só, 

como é que se consegues, gostava que explicitasses um pouco melhor, consegue 

depois atrair essas pessoas para cá. Porque isso imagino que implique por um lado 

alguns investimentos, nem sempre as escolas no ensino superior está virado para 
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este tipo de formação. Ainda há apesar de toda a retórica muito essa ligação no 

âmbito das artes performativas, essa cultura digamos, como é que isso se consegue 

nesta região? 

Está subjacente no pensamento da criação da escola que não haveria outro caminho 

que não numa aposta de alta qualidade. Não podíamos pensar em Castelo Branco 

fazer uma escola mediana, porque ao pensar em fazer uma escola mediana a escola 

tinha os dias contados. A escola só tem vindo em crescendo porque nós estamos a 

competir em pé de desigualdade, porque a atracção, os ventos migratórios fazem-se 

Porto Lisboa e portanto chamar os alunos para Castelo Branco não é simples, tem que 

ser este apelo é que de facto depois está justificado como um escola diferente e 

portanto nós, sobretudo a direcção da escola e a presidência do Instituto, desde o 

primeiro momento que teve de facto essa visão, achou que isso era importante e é 

curioso que professores como o professor Caio Pagano que é um professor catedrático 

na universidade de Phoenix, estamos a falar de facto ele de um concertista, ele era 

director artístico de Belgais, mas ele aceitar este desafio foi de facto extraordinário 

como outros professores, todos os professores que temos aqui são professores que 

estão empenhados neste aspecto, na qualidade do crescimento da escola 

Tem estado a referir muito a qualidade, a alta qualidade da performace. Como é que 

tu traduzirias isso, o que é que significa alta qualidade? Há uma parte que já referiste 

que são as referentes europeus e outros mas neste contexto o que é que significa de 

alta qualidade? 

Para nós lata qualidade significa que a escola tem que…, o produto desta escola tem 

que encontrar mercado, esse mercado tem que corresponder às expectativas que são 

criadas aos alunos. Se nós abrimos aqui um curso performativo eles têm que, quando 

saem deste curso performativo, em princípio devem de encontrar lugar no mercado de 

trabalho. Sabemos que o mercado de trabalho é um mercado de trabalho muito muito 

difícil de entrar porque tem uma concorrência enorme, os lugares nas orquestras são 

muito difíceis, portanto esta…  

Estás a falar no campo da música erudita. 

Sim dentro da música erudita, porque pronto nós temos um outro curso de acordeão. 

Mas neste momento estou a falar do campo da música erudita onde há esta 

competitividade muito grande. De facto só com o nível artístico muito alto eles têm 

capacidade depois de entrar. E portanto isto é feito não só um conjunto de actividades 

é um conjunto de características que a escola pretende ter e pretende proporcionar 

aos alunos, desde logo a questão da qualidade docência, em segundo lugar ter salas 

para os alunos estudarem, proporcionar os concursos no sentido de se a escola tiver 

possibilidade de dar um subsídio levar os alunos de autocarro levar o pianista, ter esta 

visão… 
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Concursos nacionais e internacionais…? 

Os concursos nacionais e internacionais em que nos vão aferir onde é que estamos e 

portanto quando nós, por exemplo no ano passado houve uma aluna nossa que foi 

convidada pelo Sequeira Costa foi para universidade do Texas, não sei onde é que ele 

está , ser convidada uma aluna nossa e poder estudar com ele, isto de facto são .... os 

prémios que nós temos tirado na música de câmara no prémio jovens músicos, de 

facto vai crescendo esta motivação grande desta procura de uma qualidade que só se 

traduz na capacidade de empregabilidade. Eles saírem daqui e poderem de facto 

terem um local de trabalho e terem qualidade para entrar… 

E têm tido os alunos que têm saído? Têm tido trabalho ou têm continuado a 

es«tudar lá fora... 

Há uma parte dos alunos que têm saído para o estrangeiro, alguns foram para Londres, 

outros foram para Colónia, e temos grande parte dos nossos alunos que entraram em 

orquestras. Na Orquestra da Madeira, outros na Orquestra do Norte, temos também 

na Orquestra do Algarve, obviamente não temos na Gulbenkian alunos nossos nem na 

do Porto… 

Portanto eles de uma maneira geral têm estado… 

Estão a trabalhar, outros estão no âmbito de docência no âmbito do ensino vocacional. 

Mas ainda há um caminho a percorrer como eu tinha dito logo de inicio. 

E esse caminho… 

Este caminho de procurar chegar a um lugar não pode ser retórico. A questão não 

pode ser um desejo imediato de se realizar. Tem que ser um percurso, esse percurso 

tem que ser de facto tem de ser um trajecto e tem que ter uma estratégia e tem que 

ser sempre constantemente avaliado e reformulado e pensado e olhado criticamente 

para se poder chegar de facto a esse ponto. Daí que a escola não pretende, mesmo 

que estivéssemos em instalações diferentes, não pretende crescer mais. Poderá 

crescer mais algum numero de alunos resultado da abertura de uma outra variante 

que nós possamos achar estratégica e útil e que de facto depois haja…, que não seja 

clonada, por exemplo não nos fazia aqui qualquer sentido abrir um curso na área da 

Composição, da musicologia. A escola não ia fazer certamente este tipo de opções. 

Mas tem um curso de composição de música electrónica?  

Porque não existe nenhum. Porque a composição de música electrónica, produção 

musical virado mais para a área da composição não existe e portanto nós também 

pensamos no mercado ibérico, pese embora a legislação ainda não se proporcione 

com a abertura como por exemplo Espanha, mas nós por acaso também o mercado 

Europeu procura de alunos e temos alunos que vêm não só da Europa mas sobretudo 
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brasileiros, já têm vindo da África do Sul, portanto temos tido alunos que vêm estudar 

connosco. E sobretudo aqui a vizinha Espanha, esta zona toda da Estremadura é de 

facto um potencial porque é do ponto de vista normativo estando regularizada a 

situação em que não haja qualquer problema, eu penso que em 2010 essa situação 

ficará resolvida e portanto serão aí também futuros candidatos. 

Temos estado a falar até agora, das estratégias que a escola e o curso tem 

desenvolvido para criar a sua identidade digamos assim, mas isso é um dos aspectos, 

outros aspectos relacionados com o mercado de trabalho e com as dificuldades 

também do mercado de trabalho isso implica sob o ponto de vista do quotidiano da 

vida da escola, e do curso em particular, haja uma vida musical intensa ou não? De 

que modo é que vocês têm gerido e criado e recriado essa ideia da qualidade. Não há 

qualidade artística se não houver uma vida musical. Como é que isso se equaciona? 

Nós temos de facto…, eu no inicio desta entrevista de facto referi logo que nós nesta 

região isso já se sentia, tem um conservatório, pode empenhar-se de facto por um 

lado realizar concertos e ter esse objectivo que os alunos possam executar mas 

também na formação de públicos, no desenvolvimento através de outras instituições 

como nós temos aqui na ESART, por exemplo eu posso ilustrar três porque os outros 

serão normais. Seria normal nós fazermos a abertura da primavera musical, este já é o 

2º ano ou 3º que fazemos a abertura, depois temos uma orquestra sinfónica, os 

maestros são todos convidados de grande qualidade. Esteve o Vasco Paerce de 

Azevedo no primeiro, agora virá o maestro italiano e no final do 3º estágio mas eu 

ilustre com três actividades que nós promovemos. Uma destinada a crianças portanto 

às escolas, “Á descoberta da música”, e portanto este projecto é um projecto que 

tenta, é esse o nosso objectivo, é ganhar públicos, e portanto ganhar públicos… 

É feito com os estudantes do ESART?  

É feito com os estudantes do ESART porque nós concluímos que a música clássica, a 

música erudita não pode ser olhada como um luxo, porque de facto luxo é uma coisa 

desprezível e neste sentido nós defendemos que a música clássica, toque nestes 

miúdos e que eles passem a ver a música como uma necessidade, ter necessidade de 

assistir a concertos. 

Aqui para as escolas do ensino básico? 

Escola do ensino básico, para os infantários. Claro que todos os reportórios são 

adequados, são actividades que são pensadas, não se realizam actividades, não se 

pode fazer concertos para crianças de 6 anos ou 8 ou 10 sem se saber exactamente 

que reportórios é que se dão e muitas vezes criam-se adaptações e fazem-se arranjos 

propositadamente tendo em conta as faixas etárias. 

E isso articula-se de alguma maneira com as AECS ou não? 
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Nós até agora não temos articulado muito com as AECS. Não temos tido uma ligação 

com as actividades de enriquecimento curricular, são actividades que nós temos 

desenvolvido autonomamente como por exemplo outro caso a que por exemplo com a 

prisão aqui de Castelo Branco, ou com a 3ª idade, nos lares, bom já obviamente todo o 

conjunto de concertos que nós vamos proporcionando não só em Castelo Branco mas 

tentamos cada vez mais alargar em Portalegre, na Guarda… 

Porque é tipo temporada musical da própria ESART? 

Nós temos uma agenda, nessa agenda não incluímos obviamente só os nossos grupos, 

mas tentamos dentro dos nossos grupos ter sempre, quase todas as semanas nós 

estamos ou numa ou noutra actividade. Há sempre 1, 2, 3 concertos por semana mas 

esse papel é nosso nós temos essa missão aqui dentro deste espaço que vai até 

Portalegre e ligação com os conservatórios, com as escolas profissionais, 

desenvolvemos actividades conjuntas, desenvolvemos Master Classes. o outro é 

sairmos que essa nossa maior ambição que é fora daqui para colocarmos à prova nos 

concursos, nos festivais, nos cursos, nas master classes saímos daqui. E portanto tem 

sido esse também o nosso papel aqui como penso que não é difícil de verificar. 

Então posso concluir que a escola também interligando com outras instituições do 

distrito e de outras áreas, tem contribuindo para o desenvolvimento da vida musical 

da Beira Interior digamos assim? 

Nós temos essa ambição para de facto contribuir para o desenvolvimento musical 

E tem havido algumas alterações da vida musical nesse contexto? Pelo que me 

parece há aqui uma ligação forte entre formação e a questão da vida musical não é? 

Tem havido uma ligação porque as instituições apelam muito para que a ESART, 

quando existe a necessidade de um evento com a necessidade de música ela tem 

estado presente até mais pequenas coisas. Por exemplo em Portalegre houve um 

lançamento de um livro do António Ventura, sobre a maçonaria, e pediram que 

fossemos ilustrar esse lançamento. Então a ESART foi com obras de Domingos 

Bontempo, que era maçónico embora as obras não o fossem. Isto para não levar 

Mozart ou Beethoven. Temos por regra dizer que sim. 

E tem havido, sob o ponto de vista das politicas locais, digamos assim, das politicas 

culturais locais, apoios, tem havido algum desenvolvimento também no âmbito da 

vida musical no interior dentro do espaço onde desenvolvem a vossa acção. 

Eu sou um pouco crítico às politicas culturais, porque as politicas culturais, isto é um 

lugar comum o que eu vou dizer são, as políticas culturais locais a grande motivação e 

o empenho dos autarcas ou dos agentes elas muitas vezes quebram-se pelos ciclos 

políticos, muitas vezes até pela, eu não sei se o termo é correcto, mas a lógica 
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partidária predomina sobre outras lógicas e portanto a escolha das pessoas muitas 

vezes influenciam e há de facto uma dificuldade em conseguir uma coerência é difícil 

nós estabelecermos e conseguirmos colar e seguir um determinado rumo porque nós 

temos um autarca e portanto falamos com ele, fazemos a crítica, avaliamos, tentamos 

prosseguir. No entanto muitas vezes as lógicas, sobretudo as lógicas eleitorais das 

mudanças, faz com que nós não possamos ir mais à frente 

Mas dentro disso começa a haver abertura para outro tipo de músicas uma vez que o 

vosso trabalho é predominantemente mais ligado às questões da música dita erudita 

que implica outros esquemas de recepção artística e musical, se essas politicas locais, 

culturais locais têm facilitado ou predomina outro tipo de tipologias musicais? Como 

é que isso tudo se interliga aqui neste contexto? 

Nós temos com a autarquia e com as outras instituições, temos colaborado e talvez 

através da nossa programação se possa perceber melhor. Dentro da nossa 

programação nós não colocamos só música erudita. Colocamos música erudita ou 

música étnica ou jazz…, Colocamos um conjunto, uma oferta para que as pessoas 

possam ouvir diferentes coisas, proporcionar de facto ao longo do calendário 

diferentes tipos de obras, diferentes tipos de audição e isso é que nós consideramos 

que é um papel fundamental nosso que é o de criar ouvintes e eu quando falei em 

ouvintes não falei ouvintes de música erudita, ouvintes de música. E portanto este 

hábito que nós tentamos criar tem a ver com os calendários fixos que as pessoas 

saibam que aqueles dias vão existir e não só música, algumas vezes com conferência, 

algumas vezes também já se tem comentado os concertos, sobretudo obras que não 

são tão simples de ouvir, sobretudo a música contemporânea, temos o cuidado de 

colocar e até introduzir nalguns concertos esse tipo de obras e explicá-las. 

Posso inferir e concluir que pelas tuas palavras que o aumento, digamos, o 

alargamento desses públicos e dos quadros de referência auditiva, artística desses 

públicos também são um factor de poder ajudar a criar mercado de trabalho para os 

vossos estudantes? 

Eu acredito que sim. Pode se tornar um agente facilitador porque hoje alguns alunos 

nossos encontram mercado de trabalho em vários…, hoje o mundo alterou e do início 

da escola até hoje passou pouco tempo, mas o tempo é completamente diferente o 

mundo em 99 e o mundo em 2008. Eles hoje encontram o mercado de trabalho em 

vários domínios, não só no domínio da música erudita mas podem fazer outro tipo de 

música, podem acompanhar um Orfeon e ser pagos para isso, o Coro de Belgais ou 

num bar ou bom, existe aqui um conjunto de oportunidades que também é necessário 

que os alunos  

E essas não estão directamente ligadas ao estado… 

Não estão directamente ligadas ao estado não… 
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Portanto são eles próprios que têm que criar esses… 

Têm que criar e podem aproveitar essas oportunidades para além de maior parte dos 

alunos, sobretudo os alunos pianistas têm tido oportunidade de trabalharem em 

diferentes conservatórios aqui do interior, sobretudo Castelo Branco, Fundão uma 

escola, um conservatório muito grande dentro do contexto, ou de Portalegre ou de 

Elvas… 

Mas isto também me remeta aqui para outra questão que é: dentro de cada área 

instrumental digamos assim, os pianos, os violinos, os violoncelos, os sopros, os 

vários tipos de sopros, os trompetes, isso são também não só mercados de trabalho 

diferentes como também tipologias musicais, ou digamos músicas diferentes não é? 

Não é tudo igual dentro deste campo pois não? 

Não. 

Por isso é que eu estava a perguntar, Como é que isso é perspectivado? Porque se 

nalguns casos há possibilidade de participar na orquestra, noutros casos é mais difícil 

porque não há 20 trompetes numa orquestra, nem 10 pianos. 

No caso dos instrumentistas de sopro há um mercado de trabalho que eles têm agora 

que aproveitar, tem sido de facto na Direcção das Bandas Filarmónicas. Alguns deles 

estão a realizar este trabalho, outros são muitas vezes chamados para realizar 

reforços. Também é curioso, não querendo com isto fazer um juízo de valor em 

absoluto, mas pela experiência que tenho, os executantes de sopro, talvez pela 

tradição que nós temos são executantes de mais alto nível em comparação com os 

instrumentistas de corda, e portanto os nossos instrumentistas de sopro têm de facto 

tido colocação ou como professores ou como instrumentistas. Têm, mesmo até dentro 

da música erudita e depois têm também um outro espaço que alguns professores 

aproveitam muito bem, que o espaço de canto e outros tipos de música que não 

música erudita e desenvolvendo outro tipo de literatura musical que mais tarde de 

facto podem contribuir para poderem tocar numa big band ou música jazz ou poderem 

seguir outros caminhos. 

Eles têm feito isso? 

Sobretudo os professores de sopro, a experiência deles é também uma experiência 

nesse sentido. Portanto o percursos musical deles não foi feito só na música clássica, 

na música erudita e ao ensinar passam essa experiência profissional aos alunos tanto 

que muitas vezes alguns dos programas, recordo por exemplo do quinteto de 

trombones, um programa espectacular dentro da música swing espectacular com uma 

linguagem completamente diferente da literatura da música erudita e isso 

proporciona, ou dá a possibilidade de eles poderem ingressar no mercado de trabalho. 
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Uma outra coisa que eu te queria perguntar dentro disto, ou tendo em conta isto, há 

bocadinho referiste que também havia o curso de Acordeon e tanto quanto eu sei 

quase não existe em mais lado nenhum um curso superior de Acordeom. Porque é 

que é o curso de Acordeom aqui também na ESART? Por essa lógica de ser algo mais 

singular ou porque há aqui outro tipo de tradições? Como é que…. 

Bom, desde logo aqui em Castelo Branco, a Eugénia Lima era acordeonista mas eu 

penso que a abertura deste curso teve a ver com os inputs, que obviamente vêm daqui 

e dali, mas neste caso foi o conservatório que tinha aberto o curso, e não existia 

nenhuma licenciatura. E nós temos um nível muito alto de acordeonistas em Portugal 

e eu de facto não conhecia e passei a conhecer os acordeonistas a partir do momento 

em que tive a oportunidade de ver concursos com o conservatório de Castelo Branco 

tem proporcionado o Folfest. Nós acabamos por abrir exactamente porque havia 

necessidade de abrir o curso de Acordeom e de colocar aqui um programa de 

licenciatura à semelhança de outros países. Sobretudo estou a falar dos países ou 

Rússia ou outros países que têm o curso de Acordeom e a licenciatura a mais tempo e 

portanto nós acabamos por fazer muitos convites a professores que já vieram aqui, do 

conservatório de Moscovo e já aqui vieram no âmbito de Master Classes ou 

seminários. Portanto esse curso abre exactamente como consequência de uma 

necessidade de procedimentos sobretudo do conservatório aqui em Castelo Branco.  

Portanto quer dizer que há aqui uma interdependência entre vários tipos de 

instituições, que tem estado mais ou menos presente desde o início desta conversa. 

Sim, eu julgo que sim. Muitas vezes esta interdependência faz parte através das 

pessoas porque o meio muito pequeno. Não é preciso fazê-lo de uma forma formal 

porque ela se estabelece naturalmente através deste contacto informal porque aqui 

no interior há um conjunto de pessoas que naturalmente desenvolveram uma 

actividade maior e mantiveram os contactos e eles acabam depois por resultar neste 

caso com a criação… 

Referiste há bocadinho a questão dos seminários, da master classe, também 

aproveitam os músicos que vêm cá ou na Primavera Musical ou noutros festivais de 

música e organizam isso…, esses master classes ou porque é que organizam…, já 

referiste os master classes e os seminários…, porque é que é… 

Porque nós temos 20 horas para realizar com os alunos e portanto essa oferta os 

alunos, têm 20 horas mas nós não damos 20 horas, damos no mínimo 40 ou 50 horas, 

dentro dessas 40 ou 50 horas que os alunos podem frequentar nós incluímos os 

seminários e master classes. Master classes muitas vezes não podem obviamente ser 

para todas as classes, para todos os opções que nós temos instrumento mais ou menos 

vamos fazendo momentos diferentes e tentamos aproveitar desde que o professor de 

instrumento, porque o professor de instrumento é que vai determinar, há coisas que 



387 
 

temos de discutir como professor de instrumento, de facto esta questão técnica e 

musical que é muito patente o ainda nas nossas escolas numa tradição do professor 

como mestre, deixamos isso no âmbito da autonomia do professor. O professor 

escolhe quem entende que é que vem. Nós muitas vezes perguntamos olhe, “a 

Primavera Musical vai trazer fulano assim assim vem”, e lá está o tal o contacto 

informal com o Carlos Semedo e temos uma ligação grande e portanto aí perguntamos 

aos professores, os professores é que vão determinar se vão ou não. Muitas vezes não 

tem a ver com a qualidade, tem a ver com aspectos técnicos que eles devem ou não 

devem de trabalhar, com este ou com aquele professor. São questões que para nós 

são muitas vezes até herméticas que não consigo penetrar. Por isso é melhor que cada 

professor decida sobre esse aspecto. 

Quer dizer os estudantes também procuram os professores? Quer dizer essa relação 

mestre aluno é algo que ainda é muito característico... 

Eu acredito que é 100%, a 100%. Cada aluno que vem quer vir estudar com um 

determinado professor. 

E isso deve-se a quê? 

Eu penso que tem a ver exactamente com a tradição que existe na música erudita de 

estudar com o mestre de estudar com um modelo. 

Eu estou a perguntar isto porque há bocadinho referiste a questão das mudanças 

que houve sobre todos os pontos de vista ao longo destes 9 anos mas isto… 

Isso mantém-se e penso que isto tem sido transversal. A pessoa quer estudar com 

aquele professor, ou com outro professor e portanto os alunos querem estudar com 

determinado professor. É claro que a característica da escola será depois, como já 

falamos, criar um conjunto de oportunidades e mostrá-las. Desde a logística, bom um 

conjunto delas, desde equipamentos, mas eles querem vir estudar com o professor, 

querem estudar com este ou com aquele ou com o outro. E portanto nós sentimos isso 

quando as pessoas nos contactam, porque 90% dos alunos ou 95% dos nossos alunos 

não são oriundos da nossa região. São oriundos do Norte do País. Muitos poucos são 

do sul, com excepção do piano e acordeon e guitarra. São de Lisboa já poderão ser. Os 

instrumentistas de sopro, também alguns têm vindo da EPABI mas as cordas 

basicamente tem vindo 

E achas que ainda faz sentido essa relação mestre aluno, mestre tutor-estudante 

tendo em conta estas mudanças todas ou isso já está de tal maneira impregnado na 

cultura… 

Eu …. 
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Peço desculpa pergunto isto também estavas a dizer há bocadinho que depois há ali 

outro conjunto alargado de coisas que se propõe fazer, os seminários com outro tipo 

de professores, é de alguma maneira para contrabalançar ou para mostrar outros 

caminhos ou…, é isso que eu gostaria que tentasses desenvolver um pouco mais…. 

A experiência que tenho é que os alunos pretendem estudar com determinado 

professor. E eu acredito que isto não vai mudar porque têm quase a de ver, tendo em 

conta a linguagem mas muitas vezes comparo isto a questões de fé. Porque eles 

acreditam e portanto isto é inultrapassável, é uma questão de fé…, “com aquele 

professor é que eu chego lá”, e portanto isso é inultrapassável. 

E chegar lá significa tocar tão bem quanto ele…? Ou porque ele tem uma relação com 

o mercado de trabalho…? 

Eu penso que tem a ver sobretudo com qualidade, eu consigo chegar um determinado 

nível com este professor. E portanto, eu vejo que os alunos seguem cegamente o 

professor. O professor diz “é às tantas horas é às tantas”. Por exemplo em concertos 

de orquestra que define são os professores, eles é que definem quem é que vai tocar à 

orquestra e as posições o professor é que define, senão dá essa opção ao maestro. 

Mas isso é sempre uma questão de professor, porque o professor está sempre em 1º 

lugar, porque tem a ver com esta questão, é uma linguagem muitas das vezes me 

escapa mas tem a ver com esta questão de acreditar e portanto esta questão nós não 

mexemos. A outra tem a ver com trazer novas experiências de fora, ouvir outras 

pessoas, ouvir as opiniões que eles têm sobre eles e mostrar de facto porque Castelo 

Branco tem sempre, embora às duas por três há um problema sempre de 

interioridade, da dimensão e portanto a ESART tem que estar a fazer um esforço 

grande para que os alunos vejam a realidade. A realidade não é aqui, não é aqui e 

portanto temos de mostrar a realidade, a realidade não é cá. Eles aqui até podem ser 

os melhores mas tem que se mostrar lá fora. Quando digo fora digo fora do país e 

portanto faz-se uma aposta para fora, fora do país. 

E ainda dentro disto, ou estando ligado a isto, esta relação entre o mestre e o tutor 

este tipo de ensino no ensino superior é um ensino que também tem um rácio muito 

elevado, não é, ou seja é quase a relação de um para um, ou de pequenos grupos, 

tirando o caso da orquestra sinfónica, mas todos os outros são ou de relação de uma 

para um ou de…. Como é que isto é visto no âmbito da instituição politécnico, do 

ensino superior e ainda por cima aproveitando também a tua experiência enquanto 

pessoa que esteve ligada no processo de Bolonha no âmbito das artes do 

espectáculo? Isto é um bocadinho diferente tendo em conta que há sempre 

constrangimentos sob o ponto de vista financeiro não é, isto é um bocadinho 

diferente de outros cursos ou não? 
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É, sob o ponto de vista financeiro é só Medicina que poderá ter um rácio semelhante, 

porque nós temos um rácio salvo erro de 5 alunos por professor. As Escolas Superiores 

de Educação são não sei 18, já diz qualquer coisa. Mas não há outra possibilidade, não 

há outra possibilidade a não ser ter um professor e um aluno 1h30 e depois a seguir 

temos outro problema, músicas de câmara, logo os alunos de música de câmara eles 

têm que ter experiência em trios porque que faz parte. Claro que isto é muito difícil de 

gerir, mas tem que se ver esta determinação de fazer umas vezes agrupamentos 

maiores para se fazer música barroca e portanto alargar mas depois temos de fazer o 

reportório romântica, clássica romântica, e portanto têm de tocar quartetos, tem de 

tocar trios e isso levanta de facto um problema, mas de facto do ponto de vista do 

Instituto e da direcção da escola uma abertura total e de uma aceitação. Mas isto tem 

com certeza a ver com este protagonismo tem a escola tem não só aqui na região mas 

também fora da região. É uma escola nova, a maior parte dos professores, cerca de 

90% não são daqui, esta aqui um grupo muito pequenino e de facto também levanta 

esse problema de dificuldade de gestão, os professores que vêm de Lisboa, eu só 

posso ir dia tal das tantas às tantas sobretudo os instrumentistas de orquestras. 

Juntamente com a questão, esse problema logístico, com a questão do rácio para que 

fique equilibrado, a escola sob o ponto de vista financeiro tem sido difícil mas isso tem 

competido ao nosso director Dr ... Raposo que de facto tem sido um director 

incansável. 

E tem havido dificuldades com o Ministério da Ciência em relação a esta, tendo em 

conta sempre estes constrangimentos financeiros …? 

Não, eu tenho ideia que tinha havido grandes problemas há agora a imposição do 

numero de vagas nós quisemos abrir um curso de canto eles disseram, bom querem 

abrir o curso de canto mas o instituto só quer tantos cursos portanto tem que fechar 

um, então a presidência achou que devia de fechar um curso ligado ao turismo, não 

tinha muito…, abrimos o curso de canto e logo enchemos as vagas todas. Nós agora 

temos por norma temos poucas vagas, porque não aumentamos o número de vagas, 

agora com os mestrados continuamos a manter, porque eu falei com o director no 

sentido de não aumentarmos. Não há necessidade nenhuma até pela colocação no 

mercado de trabalho portanto para a qualidade nós não temos que aumentar, é 

colocar as vagas que estavam para licenciatura passá-las para mestrado algumas, mas 

não aumentar o número de vagas. Isto significa que o número de vagas que a ESART 

vai tendo são poucas e portanto os candidatos que vêm ou estão muito bem 

preparados ou senão não entram. Eu já tive aqui situações de alunos de muito boa 

qualidade, licenciados que não entraram aqui, do curso, licenciados naquele curso e 

não entraram, porque o nível de facto conseguiu-se ter um patamar em alguns 

instrumentos. O grande problema é que nós temos tentado resolve-lo é o sair da 

escola superior de música e ter a possibilidade de entrar num concurso e estar em pé 

de igualdade ou melhor dos outros candidatos, é esse de facto o papel de uma escola 
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performativa. Não podemos ter ambição de criar solistas, esses são sempre um caso 

que depende de muitos factores. Mas esta questão da empregabilidade é que tem que 

estar garantida e isso é um papel nosso. 

Para ir terminando a nossa conversa, falando agora na questão dos estudantes, dos 

estudantes que aparecem alguns até com um curso superior e depois aqui não 

entram, como é que se tem apercebido do desenvolvimento ou não da música e do 

ensino da música aqui nesta região, no país, enfim vocês têm estudantes de vários 

sítios do país. Eles têm chegado mais bem preparados, sentes que tem havido 

algumas modificações mais positivas, menos positivas? Como é que têm visto isso 

aqui na ESART? 

A realidade hoje, aliás desde a abertura da escolas profissionais, tem a ver com a 

quantidade de alunos e a qualidade de alunos melhorou significativamente e portanto 

não é nova esta situação de que os candidatos que nos aparecem a concurso são 

candidatos com uma qualidade já muito diferente… 

Muito diferente de há 9 anos atrás? 

Eu não diria muito diferente de há 9 anos atrás, eu o que diria foi uma mudança de 180 

graus, com a abertura das escolas profissionais. A abertura das escolas profissionais fez 

criar de facto um conjunto de instrumentistas e sobretudo porque os instrumentistas 

estavam sedeados em Lisboa ou no Porto e com muito pouco significado no interior, e 

estamos a falar no conservatório de Castelo Branco chegou a ter 800 alunos, e que era 

um conservatório que tinha cursos superiores e que…, era 5 pianistas ou 6, saíram 1 ou 

2 violinistas, isto não tinha qualquer significado. Mas quando as escolas profissionais 

de facto, quando a escola profissional da Covilhã em 93 foi criada, passados 8 anos do 

percurso dos alunos, peço desculpa, dos 6 anos, já saíram instrumentistas… 

Isso o quê, com currículo, com actividade artística que desenvolviam com a 

contratação de professores? 

Há aqui um conjunto de circunstâncias que de facto vieram de facto fazer este, criar e 

proporcionar que estes alunos saíssem com esta qualidade. Desde logo o aluno 

entrava para ali e não saía. Entrava numa escola onde tinha, podemos chamar ensino 

integrado, semelhante ao que existe no Conservatórios de Braga ou Santa Cecília e 

portanto o ambiente musical desenvolve-se. A linguagem passa a ser uma linguagem 

musical, eles falam das obras, discutem as obras de uma forma informal, tocam no 

intervalo, juntam-se para à noite vir estudar para a escola, utilizam as instalações, tudo 

isso é de facto, é um modelo de ensino porque proporciona de uma forma 

completamente diferente do que ensino, por exemplo no caso dos conservatórios os 

alunos vão lá pontualmente ao fim da tarde duas vezes por semana e pronto, e já não 

voltam a ir e portanto já não voltam a ter aquele contacto e aquele clima musical que 

se gera entre eles e portanto isso é proporcionar um maior conhecimento, muitas 
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vezes aquelas questões que eles próprios resolviam lá fora no intervalo, o mais velho 

dizia como é que se resolvia o problema técnico, isto não se pode proporcionar no 

ensino dos conservatórios. E eu portanto noto que essa é uma diferença de 99 dos 

nossos alunos para hoje. 

 

Olha e quais são, agora que também entramos em Bolonha e que também tem o 

mestrado de instrumento aprovado, quais são os principais desafios que este curso, 

ou estes cursos e esta escola se defronta? 

Bom, os mestrados vêm na sequencia de Bolonha nós sabemos perfeitamente que 

nenhum aluno sai daqui com 3 anos. Bom com 4 a maior parte deles preferia mas não 

está preparado. Os cursos de instrumento são cursos muito difíceis porque têm uma 

componente física que é necessário desenvolver, não é só a componente musical, e de 

maturidade musical, há também uma componente técnica e física que só com o tempo 

é que se consegue lá chagar. E portanto a escada dos mestrados da aprovação dos 

mestrados vai de facto ajudar. Nós vamos ficar com 5 anos no curso e vai-nos de facto 

ajudar a uma preparação, como eu à pouco disse de qualidade 

E quais são os principais desafios?  

É assim, nós neste momento elaboramos os planos de estudos de acordo com 

Bolonha, portanto com as competências, como agora como estão previstas e fizemo-

las até a nível mais similar com o nível na Europa e portanto o desafio neste momento 

é conquistar também alunos para que venham estudar connosco. Para isso nós 

iniciamos já no dia 16 ou 17 de Março o lançamento do disco por professores do 

mestrado e portanto vamos tocar 2 obras que não estão gravadas, não estão gravadas 

por músicos portugueses, são os contratos de Bartok e o “Quarteto para o Fim dos 

Tempos” de Messiaen. São duas obras que são executadas por professores nossos e 

portanto é um bilhete de identidade. Vamos fazer o lançamento dos mestrados com 

um concerto obviamente com estas obras no Governo Civil, no dia 17 pelos 

professores que vão realizar o mestrado. É claro que não são todos, este será o 1º 

passo de lançamento e portanto o nosso desafio é conseguir para já passar a 

mensagem que temos um mestrado aqui e que as pessoas nos conheçam. A melhor 

forma de facto é fazer…. 

E no âmbito da licenciatura, quais são os principais desafios com que agora se 

defrontam? 

Normalmente na licenciatura os desafios são sempre muito grandes porque o desafio 

maior é de facto sempre a preparação dos alunos e a criação de condições para que os 

alunos possam se desenvolver aqui. Nós temos muito aqui ainda a fazer para criação 

das condições para depois se possa... 
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Mas que tipo de condições?  

Condições logísticas. Nós ainda não conseguimos de facto por exemplo na classe de 

piano ter um piano aceitável… 

Os instrumentos também são muito caros é isso? 

É um equipamento caríssimo. O piano que nós necessitamos no sentido que em que 

temos uma licenciatura, ele vai ser adquirido. Por outro lado, o director vai-nos dedicar 

mais umas salas de sopro, porque aqui neste espaço não é possível…. 

E para além dessas questões mais de natureza… 

Bom, estes são os desafios de condições…. 

E para além desses? 

Para além desses temos de facto outros desafios que têm a ver com a alteração do 

plano de estudos que nos coloque também, que os nossos alunos estejam preparados 

do ponto de vista que é exigido hoje do ponto de vista teórico mas actual que as 

cadeiras e as disciplinas que foram criadas e as opções que aumente o número de 

opções, para que eles possam de facto…, nós precisamos de concretizar o ideal de 

Bolonha e o espírito de Bolonha que não ter sido…, nós não temos conseguido porque 

há com certeza como é evidente problemas financeiro para criar o numero de opções 

e essa tem que ser uma situação paulatinamente tem que ser resolvida e por outro 

lado, manter este espírito de grande dedicação de todos e de grande empenho na 

escola. Não só os alunos mas também os professores, ver toda a gente envolvida, 

manter o espírito critico, dar voz aos alunos, manter um clima saudável mas um clima 

crítico que também é muito importante. 

E para além desse lado mais interno, o Estado tem aqui algum papel especial, ou 

deve ter algum papel especial no âmbito das artes no ensino superior, 

principalmente nas artes performativas? Porque nas recomendações que foram 

feitas no âmbito de Bolonha remete para um conjunto alargadíssimo de coisas que 

tem a ver obviamente com a dinâmica das instituições mas que também, enfim 

ultrapassam muito, muitas vezes a dinâmica das próprias instituições e da conversa 

que temos estado a ter tem estado sempre muito presente essa componente interna 

obviamente, mas dentro dessa componente interna aparece sempre por aí o papel 

do Estado também que pode ser condicionador ou não. E a ultima pergunta que eu 

te gostava de fazer, qual é afinal de contas também aí o papel do Estado nesses 

desafios que tu…? 

O papel do Estado é de facto um papel regualador de facto o estado tem que 

determinar mas essa determinação não pode ter a ver com aspectos científicos com 

aspectos que se liguem directamente com, enfim com o ensino, isso tem a ver com a 
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autonomia das instituições. O papel tem a ver é com o papel financeiro e portanto de 

nos de garantir condições e que nós sabemos que neste momento não podemos…. 

Pois porque uma das coisas que temos estado sempre a falar aqui é da relação da 

educação e da cultura não é, da formação e a produção e difusão musical. Por isso 

que eu estava a perguntar, o Ministério da Cultura tem apoiado algumas das vossas 

iniciativas 

Não, porque o Ministério da Cultura não pode apoiar, nós tínhamos um projecto que 

eu processo muitíssimo interessante porque era um projecto que tinha a ver com a 

recuperação das obras dos Avandonos, então coligimos as obras praticamente todas as 

que nós…, pelo menos a que nós temos a certeza, estavam em Berlim, estavam na 

Bélgica, fizemos um projecto para o IA e depois o IA veio-nos dizer que os institutos 

públicos não se podem candidatar a esse processo é pena. Mas é de facto, são essas as 

regras e temos que ultrapassar essa situação. 

E na questão da produção e difusão artística que vocês têm realizado.. 

A produção e a difusão tem sido só a partir da ESART. E portanto nós temos que 

proiviligiado aqui  a publicação todos os anos ou de CD ou de obras. Fazemos 

encomendas, encomendamos sobretudo para formações que não existe literatura, 

tem a ver com acordeão e temos várias publicações já e fazemos encomendas aos 

compositores, a última obra que realizamos foi do António Vitorino de Almeida com 

uma sinfonia para um Homem Bom e portanto temos essa preocupação não só da 

publicação de obras mas também de gravação, neste caso de suporte digital. É 

também uma outra preocupação que nós temos.  

E não era importante haver aqui uma relação entre a educação e a cultura nestes 

domínios? 

De facto estas coisas têm que ser concretizadas com algo objectivo e o que era o 

objecto civil, nós temos um Centro de Investigação, intervir, esse centro de 

investigação tinha 2 ou 3 projectos grandes, um seria…, bom a sede de Portalegre é 

inacreditável mas nem sequer inventário tem, ninguém sabe o que é que lá está, e 

portanto havia que realizar um inventário e fazer um catálogo com o estudo da música 

de Portalegre. Esse estudo era um fazer parte desse trabalho para o centro de 

investigação e que de facto haveria aqui espaço para muita gente trabalhar. Um outro 

era sobre os Avondanos que seriam 2 trabalhos, um trabalho de transcrição e de 

edição crítica e outro trabalho performativo e de facto foi pena, esse foi feito o 

projecto e foi-nos dito que não. 

Deduzo que essa relação, mesmo no ensino superior era uma relação que deveria ser 

privilegiada. 
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Ah era uma relação que deveria ser privilegiada, sobretudo porque da parte da 

instituição não requeria qualquer custo. Os docentes tinham todo o interesse em fazer 

a investigação até sem custos porque seria…. 

Quer dizer então que agora com o novo curso de produção musical e de composição 

electrónica, vocês vão fazendo as edições internamente é isso? 

Nós agora já temos um estúdio de gravação e temos o material penso que é o 

suficiente para começar a realizar já produções. Até hoje nós, digamos procuramos 

sociedades, portanto esta edição que vai sair agora, para o lançamento dos mestrados, 

não foi realizada na escola mas penso que posteriormente já teremos condições 

porque temos um estúdio óptimo… 

Vejo-te com um ar positivo em relação ao desenvolvimento destes…. 

Eu acho que sim, que o estúdio tem todas as condições para começarmos a realizar, e 

aliás os alunos têm também uma participação. 

E esse lado positivo também o vês em relação à vida musical na Beira Interior e no 

país ou é menos positivo? 

Eu acho menos positivo sobretudo porque há um momento agora de grande crispação 

entre o Conservatório Nacional e o Ministério da Educação e isso é perturbador, e a 

insegurança sobretudo que eu ouço e vejo ao estar com os colegas nas reuniões, 

porque eu considero uma coisa muito importante que era a ligação do ensino 

secundário com o ensino superior…. 

E tem havido essa ligação? 

Eu tenho ido a todas as reuniões onde é esse principio seja para discutir porque não se 

percebe… 

Então vocês não foram consultados para o Relatório de avaliação? 

Não. Eu até falo numa questão mais pragmática, tem de haver uma ligação para se 

perceber quais são as competências do secundário e as competências do superior, e 

têm que ser discutidas, e só podem ser discutidos de uma forma simples sentar as 

pessoas.  

E porque é que isso não tem acontecido? 

Eu penso que isso não tem acontecido porque houve uma clivagem grande mas agora 

com as novas gerações já foi ultrapassado e há agora a necessidade neste momento de 

conversar até para dar um significado ao ensino vocacional. Muitas vezes a questão 

que se coloca e que nós ouvimos não é, pelos responsáveis políticos é que ainda não 

sabem bem o que é o ensino vocacional e portanto esta procura. E eu acho que esta 
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resposta do Ministério da Educação é uma resposta que todos sabemos que tem a ver 

com o Conservatório de Braga. Até nos ranking das escolas ele aparece… 

Aí vejo-te menos positivo é isso?  

Eu estou reticente neste momento, mas nas reuniões que tenho ido, tenho alertado 

para a necessidade de rapidamente se constituir equipes entre o secundário e o 

superior, pode-se conversar e perceber o que é que é melhor porque senão não se 

percebe porque muitos alunos…, o grande problema muitas vezes é que não se 

percebe para que é que serve o ensino vocacional. O ensino vocacional é para hobi. 

 

O ensino vocacional tem de ser profissional? 

Claro, tem de facto haver uma qualificação, e estabelecer aqui competências para cada 

um e haver aqui uma continuidade que é o que não existe. 

E em relação à vida musical? Também tens esse sentido mais positivo tendo em 

conta a tua experiência. 

É, eu por isso tenho um sentido mais positivo porque tem havido mudanças e 

sobretudo em qualidade e em quantidade. O número de concertos tem aumentado 

por país todo embora se diga que agora há uma crise. E a qualidade deles também. A 

conquista agora está na formação de públicos e essa formação de públicos é agora 

também uma das nossas actividade. Estamos empenhados porque achamos que temos 

essa missão e portanto a criação de novos públicos e essa criação de novos públicos 

passa por tudo aquilo que nós falámos. 

Obrigado. 
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José Francisco Dias 

A primeira questão que lhe quero colocar é a seguinte: quais são os objectivos da 

Escola Profissional de Arte de Mirandela. 

Vá lá, uma pergunta que obrigaria a que eu, escolasticamente, dizer isto, isto e 

isto...eu prefiro descer muito mais a terra e dizer exactamente aquilo que fazemos e os 

nossos objectivos. A escola, e foi citado a dada altura numa cerimonia da UNESCO 

sobre ensino … sobre ensino artístico na educação, o Dr. Borges Coelho diz a dada 

altura pasme-se que se cria uma escola profissional em Mirandela uma escola de 

música onde há que dizer não havia nada nesta área. O objectivo obviamente que é … 

há um objectivo fundamental que é levar este tipo de ensino a uma região que é 

deficitária nessa área. Lembro que em 1990 estamos sem de facto nenhuma escola, 

por exemplo Vila Real, que tem a escola aproximadamente 8 anos 10 anos e nesse 

sentido trazer esse tipo de ensino, o ensino que é complexo e que normalmente que 

funciona bem onde existe um tipo de raiz e estrutura para além de social e económica, 

que suporte um ensino especializado e que precisa de mão-de-obra altamente 

especializada. O objectivo passa por trazer para cá este ensino e não ficar, vá lá pela 

cidade de Mirandela, e eu depois posso fazer chegar noutra informação sobre isto, 

mas que abarca toda a região transmontana e bem-haja o momento em que.... 

Do ponto de vista do desenvolvimento cultural, quer dizer, concertos, actividades… 

Sobre todos os pontos de vista Ou seja quer o ensino de instrumentos e dar essa 

oportunidade aos jovens transmontanos não é? É um chavão usado desde 1990, que 

com o aparecimento desta escola de facto todos aqueles que queriam estudar música, 

quando digo música, erudita e de uma maneira profissional podem fazê-lo em 

Mirandela sem ter a necessidade de se chegar ao Porto. Na altura era o Porto o que 

estava mais perto. Então nasce a escola com esse objectivo e tem sido esse o principal 

objectivo. Claro que o sucesso da escola e uma grande vantagem que é o que estão a 

tentar fazer agora no ensino que é ter grandes pólos em que concentrem um numero 

de alunos interessante quer e obviamente que depois se justificará toda uma infra-

estrutura à volta da ... Mirandela tinha um pólo, um centro cultural como tem neste 

momento, que na altura em Trás-os-Montes era até indicativo das coisas boas que se 

estavam a fazer e de facto com essa infra-estrutura de facto física foi possível arrancar 

com a escola, contratando naturalmente a mão-de-obra especializada, esse foi outro 

factor… 

Não existia cá? 

Não existia nada cá. E mesmo no país vamos ver, tínhamos Porto Aveiro. A realidade, 

isto apontado para a realidade da década, final da década de 80, Braga, Porto, Aveiro, 

eu lembro-me da criação da Regie Sinfonia, lembro-me de atirar para lá a antiga RDP, 

atirar para lá todos os músicos que não tinham vá lá, qualidade diziam, e criarem uma 
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orquestra nova com dois ou três portugueses. Não querendo colocar chavões nisto ou 

naquilo, é assim, não existia mão-de-obra para todas as escolas que foram criadas, 

foram criadas 5 escolas profissionais, Évora, Almada, ou seja foram quase 6, 7, 

chegaram a ser 10. O Porto também tinha mas que professores para estas escolas 

todas? Daí que foi necessário, e Mirandela tinha, 80, 90% pelo menos de professores 

que não eram portugueses e que foi buscar nomeadamente a países de Leste, etc. 

Ainda estávamos na antiga União Soviética que foram atraídos pelo salário que 

usufruam ao final do mês. Mão-de-obra especializada, Mirandela conseguiu reunir 

essa mão-de-obra especializada e acho que teve a inteligência de usar uma boa infra-

estrutura que ainda hoje usamos e que é uma boa infra-estrutura, uma sala de 

espectáculos, boas salas insonorizadas, etc., etc., e com tudo isso, a matéria-prima, os 

jovens, falas-se sempre na matéria-prima e perdoe-me a expressão, também estava cá 

com qualidade, os jovens portugueses tem em qualquer ponto qualidade, é preciso é 

trabalhar com eles, não é? Foi isso que fizemos cá. A escola conseguindo depois ter 

sucesso, volvidos 6 anos, os primeiros alunos que ingressam no ensino superior e com 

facilidade vão para a universidade, os resultados em si começaram justificar por um 

lado e a comprovar que o ensino tinha de facto muita qualidade. Tudo isso levou a que 

a escola até pela sua formação em contextos de trabalhar com os seus alunos, e 

estamos a falar já com 6 anos e 6 anos de ensino profissional corresponde a conseguir 

tocar já uma sinfonia de Beethoven, por exemplo, a orquestra, uns quartetos de 

Mozart, de Beethoven, já se consegue chegar a muito que de espectacular existe na 

música erudita e com isso naturalmente a formação em contexto de trabalho neste 

caso não é ficar no balcão do BES, ou um balcão de qualquer entidade bancária ou 

empresa, não, estamos a falar de música, por isso a formação deles uma vez que até 

nem existe uma orquestra em Trás-os-Montes, eles não vão fazer uma formação em 

contextos de trabalho numa orquestra em Trás-os-Montes, vão sim realizar concertos 

supervisionados e até muitas vezes com acompanhamento e como por exemplo o 

maestro que é um profissional que está com eles no concerto realizar concertos. Essa 

formação em contexto de trabalho vai acabar por ser também uma alavanca de 

dinamização cultural em Trás-os-Montes. E é exactamente isso que procuramos fazer, 

ou seja, os objectivos acabam por se … quase que como por pontos justificar e todos 

eles são factor de desenvolvimento de uma área que é altamente deficitária. Ainda 

agora temos muito para fazer, imagine-se há 20 anos. 

Com é que se consegue desenvolver esse trabalho de qualidade. Como é que 

caracteriza esse desenvolvimento desse trabalho essa formação de qualidade que 

referiu? 

Eu lembro-me a uma dada altura que, sabemos que este tipo de formação, quer dizer, 

eu quando ainda agora faço um concerto didáctico e falo nos instrumentos, apresento 

os instrumentos, por exemplo aos miúdos, falamos por exemplo num fagote, que é 

algo que eles desconhecem e falo no preço dos instrumentos e todos ficam muito 
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admirados. Naturalmente que essa qualidade tem um custo. Também feitas as contas, 

devido a um certo número de factores, o custo por aluno não é tão alto ou 

eventualmente até.... 

Mas uma das críticas que se faz ao ensino profissional é que é um ensino caro. 

É assim, o que eu costume dizer para avaliar seja o que for, façam contas. Façam 

contas relativamente ao que custa de facto e façam contas depois a um aluno doutro 

tipo de ensino, o ensino regular por exemplo, e quanto é que esse aluno custa. Eu sei 

que se falarmos que os professores no caso são contratados e há uma gestão muito 

rigorosa de todos os gastos e que se não temos um cuidado absolutamente vincado e 

rigoroso com todo o gasto, seja uma fotocópia, seja uma sebenta qualquer e se não o 

fazemos dentro do que está estabelecidos e bem, está estabelecido, claro que depois 

podemos falar poderia ser melhor, neste sentido ou naquele sentido, muito bem, mas 

o que está estabelecido há uma gestão rigorosa. Há alguém que está obviamente da 

parte de quem nos tutela está atento a tudo o que se vai passando e não podemos 

cometer erros. Se cometer-mos erros, não é há toa que...  

Não concorda então com essa crítica de que o ensino profissional é caro. 

 Eu penso que este tipo de ensino por mais que queiramos inventar, não é possível dar 

uma aula de violino para 30 alunos, podemos falar no método Suzuki, para 10 ou o que 

quisermos e não vai funcionar…E há pouco alguém falava, alguém que tenha feito a 

sua aprendizagem só pelo método de Suzuki se chegamos a ouvi-lo nalguma sala 

internacional. Bom, mas isso sem criticar o método de Suzuki, que dou-lhe muito valor, 

mas toda a maneira é assim, o ensino tem de ser individualizado, um aluno e um 

professor e automaticamente isto é muito dinheiro, do que um professor e 30 alunos. 

E até temos mais, temos dois professores e um aluno, quando chega o professor 

pianista acompanhador. E temos, acho eu também a sorte também de cada vez mais 

não precisarmos de explicar porque é que temos de ter um pianista acompanhador. Eu 

sei que a dada altura o conservativo de Braga, porque é que existe um pianista 

acompanhador uma vez que o miúdo já tem 14 anos ou 15 para que precisa de 

acompanhador. Bom isso são confusões que se podem entender se nos abstrairmos de 

tudo e se tivermos à atenção, o tipo de ensino que estamos a ministrar é muito barato. 

Alias está a ser, eu sem querer está a ser, uma grande benesse, termos professores 

que de certa maneira estão mentalizados para o facto, por exemplo aqui em Mirandela 

de não ter contrato de trabalho, temos um valor hora que é sensivelmente o mesmo 

de 1990, sensivelmente o mesmo, estou a falar de diferença de 1€, 200 escudos de 

diferença, um pouco mais um pouco menos, eventualmente até menos, que 

cumprimos sempre aquilo que o Ministério nos pede para fazermos, claro que a esse 

nível, a nível de poder estabilizar mais as coisas, eventualmente se gastaria um pouco 

mais de dinheiro. Mas se fizermos as contas a tudo isso e se compararmos, eu acho 

que eventualmente vamos ter uma grande surpresa. 
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Uma outra coisa que é referida em relação às escolas profissionais tem haver com o 

facto de no início da conversa o Zé ter referido que em determinado momento 

verificou-se a qualidade de trabalho dos estudantes uma vez que ingressavam no 

ensino superior, continuavam os seus estudos. Aparentemente há aqui uma 

contradição, que é esta, supostamente isto é um ensino profissional e que portanto 

daria para exercer a profissão de músico. Qual é a sua opinião sobre isso? 

Estas escolas apareceram, eu vou dizer esta palavra, mas é assim, porque calhou? Eu 

acho que não tem mais nenhuma palavra. Porque estavam verbas para serem 

utilizadas, digo eu, isto é uma interpretação um bocado até inocente da minha parte, 

mas existiam essas verbas, quem procurou avançar com as escolas eventualmente 

estava interessado em fazer coisas pela música, salvo erro estava-mos a falar da 

ARTAVE, e das duas primeiras Espinho, duas pessoas muito interessadas, muito 

capazes de avançar com projectos e viram que essa possibilidade existia. Como é que 

comunicaram com a DREN, na altura GETAP, como é que falaram, como é que 

colocaram o problema, como é que, aliás falando com o Dr. Borges Coelho, ele sabe e 

naturalmente aproveitaram e em boa hora, avançar com este financiamento. 

Então mas isto, que também apareceu em 2003, então mas isto em final de contas os 

estudantes acabam o curso e continuam a estudar. 

Mas deve ser dito que isso não é inteiramente verdade. Ou seja, isso é verdade os 

estudantes de facto tem essa formação contínua, eu fui aluno de um conservatório, 

depois fui aluno de uma escola profissional e dei aulas num conservatório e dou aulas 

numa escola profissional e já dei aulas num conservatório. E de certa maneira 

acompanhei mais ou menos aquilo que existia e aquilo que apareceu como inovador 

de facto o ensino profissional. Eu posso falar sempre de uma maneira que não a posso 

negar, quer dizer eu conheço os dois sistemas de um alado e doutro quer como 

professor quer como aluno. O que trouxe o ensino profissional foi uma dinâmica 

muitíssimo forte. Dinâmica essa que permite o aluno adquirir qualidade suficiente para 

ser aquele freelancer e parecendo que não, eu estou a falar por exemplo nos 

instrumentistas. Eu posso falar depois nas cordas que é uma realidade muito mais rara, 

em Portugal nomeadamente em Trás-os-Montes. Eu posso dizer que temos ex alunos 

maestros das Bandas e há que dizer que essas bandas movimentam dinheiro. E que eu 

tenho às vezes de ser juiz de certa maneira porque a Banda A e a Banda B, estão a 

disputar o aluno. Ou seja eles ganham dinheiro. Eles podem até me dizer que há um 

mercado paralelo aí de música etc., tudo muito bem. Mas eles trabalham, ganham 

dinheiro, muitas vezes sustentam perfeitamente os estudos até e movimentam-se 

nessas bandas como deve calcular e se acompanha o cachet do maestro A, B C e D e 

que aquele...eu às vezes como é que é? estão a pagar quanto? 

Posso deduzir das suas palavras que é um falso problema esse de dizer que... 
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O que é a formação continua que falam na sociedade que não devemos ficar por e 

devemos continuar sempre os nossos estudos, não é? O músico tem de ter isso até 

morrer, continue a estudar independentemente do papel que eu ando a tirar, vá lá. Eu 

lembro-me que quando acabei o meu curso superior, fui aluno do Professor Paulo Gaio 

Lima na Academia Nacional Superior de Orquestra e acabei o meu curso superior num 

curso também inventado. É uma escola que eu … lá por ter estado nela mas, tem um 

modelo que eu gostava imenso, porque de certa maneira achava e ainda acho e se 

mantiveram o que foi a raiz com que começou que já está um pouco diferente, porque 

havia uma miscelânea, a palavra não devia ser esta, entre músicos e alunos o que era 

fantástico, era uma formação em contexto de trabalho ideal, que é um pouco o 

seguimento das escolas profissionais, é que eu achava da orquestra música da 

academia militar superior de orquestra. Era continuação das escolas profissionais. 

Deixa lá ver se eu entendo, portanto, a haver uma relação muito forte entre a 

componente da formação e da componente produção e realização de espectáculos e 

de tocar é isso? 

Tudo isso. Obviamente depois a parte da leccionação em Portugal é fundamental. Eu 

tirei na altura um curso de bacharelato, só volvidos uns nãos é que voltaram a 

aparecer licenciaturas e só agora é que memo o problema que é um problema que as 

escolas profissionais têm, que no caso, que alguns que tiraram o curso um pouco mais 

tarde, desde que precisam de habilitação etc., coisas que não eram aplicáveis, os 

cursos estão agora finalmente, digo eu e de certeza que poderemos passar por um 

período em que este e aquele acabam por desaparecer e ficam aqueles que realmente 

estão … e eu vejo um esforço da parte das instituições do ensino superior, no sentido 

de melhorar os cursos. Todo o processo de Bolonha, também naturalmente dá uma 

‘sacudidela’ a esta questão. Isto para voltar ao teor da questão sem me perder muito 

que eu perco-me muito a falar neste tipo de coisas. Os alunos já estão dentro de um 

espírito de formação em contexto de trabalho, claro que, aqui há dias estava a Dra 

Canavilhas na televisão e uma antiga colega minha a Joana Carneiro, e estavam a 

debater aquele problema, na Europa por cada milhão de habitantes temos uma 

orquestra sinfónica. Bom, podemos contar as nossas orquestras, se nós tivéssemos 

essa estatística a funcionar em Portugal é algo mais que temos de trabalhar. Temos de 

encarar aquilo que temos e  vamos procurar fazer melhor, não é culpa de ninguém, 

como costumamos dizer, temos é  que depois de ter politicas para melhorar isso e por 

isso eu considero o ensino profissional uma belíssima arma para isso. Mas se 

tivéssemos essas orquestras estes alunos estavam a fazer formação em contexto de 

trabalho nas orquestras que era a coisa mais natural do mundo e conseguiam fazê-lo 

perfeitamente. 

De qualquer maneira a escola tem uma pequena orquestra 



401 
 

Temos uma orquestra sinfónica, temos este ano por exemplo 15 grupos de música de 

câmara, variadíssimas formações de cordas, sopros, misturados, etc. Temos uma 

camarata de cordas, temos naturalmente um Brass Band de metais ou fim ao cabo, 

uma orquestra de sopros. Ou seja, conseguimos fazer aqui praticamente todo o 

reportório da história da música. Claro que não somos uma orquestra profissional, 

nem pretendemos ser, fazemos os nossos concertos e a nossa actividades de acordo 

com a metodologia e de certa maneira com as dificuldades que vamos encontrando, 

temos alturas e programações e programas muitíssimo difíceis que depois 

naturalmente são enquadrados com outros que não são tão complicados do ponto de 

vista musical, estético, etc. 

Esses programas são a escola que decide? Há solicitações externas? 

Os programas são todos, nós temos e o que acontece, olha há uma coisa que está 

neste momento a ser trabalhada mas todas as escolas estão dentro disso ou seja 

ninguém vai inventar a roda, o que se conseguiu há pouco, o que se consegui com as 

escolas profissionais com essas escolas profissionais que cresceram e tem, e nós 

procuramos ter obviamente uma politica consciente no sentido de todos os alunos que 

saem aqui da escola e que saem para o mercado de trabalho, vamos ter o cuidado de 

não formar 50 clarinetistas, e vamos entupir o mercado com clarinetistas e sabemos o 

que andamos aqui de certa forma a fazer, vamos tentar. Se tivermos cada orquestra, 

cada escola tiver um orquestra sinfónica com os naipes todos eles equilibrados, 

naturalmente que o mercado de trabalho já está equilibrado dessa maneira. Por isso 

eles vão encontrar o seu lugar que é na universidade, a universidade também vai 

precisar de ter uma orquestra para poder trabalhar e isto não só é uma situação de 

equilíbrio em termos de saídas profissionais para os alunos com é naturalmente uma 

situação obrigatória para podermos fazer o reportório sinfónico por exemplo.  

Portanto faz parte das características do trabalho pedagógico-artístico realizado na 

escola? 

 É isso que a escola faz, naturalmente no reportório que é escolhido … 

Engloba todos os estudantes quer de nível 2 quer nível 3, ou têm separado? 

 Nível 2 e nível 3. Isto porquê, o 9º ano já faz uma incursão vá lá, já tem parte da 

formação com os alunos que estão no 10º, 11º e 12º ano. Ou seja, temos do 9º ao 12º 

têm alunos que participam os alunos do 9º ao 12º ano. Naturalmente não vamos 

colocar lá os do 7º ano e do 8º ano, porque era um absurdo total. Aliás espera que 

alguém com 3 anos de instrumento ou alguém com 2 anos e qualquer coisa de 

instrumento, consiga tocar uma sinfonia, já estamos a ‘esticar’ bastante, tocar uma 

sinfonia de Beethoven, seja ela qual for, já estamos a exigir muito a esse aluno. 

Procurar fazer com que um aluno de 7º ano já se sabe que é impossível, normalmente 

começam todos do zero.  
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E esse reportório, qual tem sido a recepção aqui em Mirandela e vocês não fazem só 

concertos em Mirandela 

Ouvi sempre dizer, não querendo fazer aqui, tornarmo-nos independentes em Trás-os-

Montes mas temos tido naturalmente como calcula em quase tudo o que fazemos são 

estreias absolutas desta obra nesta região. Assim tem sido. Eu lembro-me que algum 

desse reportório, naturalmente procuramos para além de obedecer a critérios 

pedagógicos e às vezes puramente pedagógicos de construção, não vamos fazer 

pompas e circunstâncias, que já sabemos que cai muito bem a qualquer público e 

mesmo aos alunos, eu lembro-me quando fizemos esse programa com a câmara de 

Viseu, etc. tudo isso agrada muitíssimo a quem está ouvir, mas procuramos depois 

juntar sei lá, peças mesmo contemporâneas, para mostrar, mas em doses certas 

porque, quer para a formação, a música contemporânea como sabemos é complexa, 

temos de ter a base feita para poder almejar por mais e o público também funciona 

dessa maneira. Claro que em Mirandela, já são aí e são muitas vezes conversamos 

sobre isso, já são cerca de 18 anos, que as pessoas vão escutando, já temos o nosso 

público. Eu poderia dizer que quando temos um concerto de encerramento no 1º 

período, por exemplo, e não estou a falar numa audição singular de um aluno, mas 

quando tocam os grupos mais emblemáticos da escola, a sala tem perto de 550 lugares 

e nós temos os 550 lugares mais as pessoas a assistirem de pé ao concerto. Temos 600 

pessoas dentro da sala de espectáculo e que assistem ao espectáculo de princípio ao 

fim. Temos ali muitos pais que acompanham naturalmente os alunos, mas temos um 

público que independente do momento do concerto em que não contamos com os 

pais, o público já vai estando formado. Aqui em Mirandela calculo que, numa cidade 

de 10000 habitantes, sensivelmente um pouco mais, temos 200 pessoas que são fiéis 

ao trabalho da escola.  

Quer dizer então que o trabalho que a escola tem desenvolvido também tem 

contribuído, digamos, para formação de públicos da cultura do âmbito desta região 

Tem trabalhado, e as pessoas pedem. Eu quando falo num plano de actividades, claro 

que as associações e organizações, etc. não estão tão organizadas como, vá lá o 

programa musical da Gulbenkian. Claro que provavelmente pedem-me um concerto, o 

meu plano de actividades está feito, naturalmente pedem um concerto agora, nós 

procuramos e eu já sei que o plano de actividades que, com o qual começo este ano 

lectivo tem 10 páginas e acaba com 20. E só enunciando as coisas.  

E há muitas solicitações, para esse tipo… 

 Há muitas solicitações e nós procuramos responder a todas.  

Mas só na zona de Mirandela, fora de Mirandela? 
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 É como disse há pouco e será interessante observar e isto também é uma valência 

muito grande da escola por isso eu falo em pólo aglutinador, de certa maneira. Nós 

temos alunos de toda a região, temos alunos de Vinhais, temos alunos de Miranda do 

Douro, temos alunos aqui de Mirandela, temos uma percentagem de cerca de 50% são 

de Mirandela, são do concelho, são de Mirandela. Quando estamos a falar do concelho 

já podemos falar de Trás-os-Montes, porque apesar de estar no concelho os alunos 

tem de ficar na Residência de estudantes, porque não tem transporte com facilidade. 

Isto são dificuldades que a região tem, que estão a tentar ser resolvidos não é, o 

lançamento de novas auto-estradas, etc. mas ainda contamos a historinha que o 

senhor ministro falou à dias queria que desaparecesse mas ainda contarmos ainda esta 

alínea e eu já a contei no ministério, que tem alunos de Miranda do Douro, que vem 

para, quando falamos em dificuldades, que vem para Mirandela por Espanha. Estão ali 

em Quintanilha e fazem aquele trajecto todo depois fazem IP4 para apanhar uma 

estrada, vá lá razoável. Daí que nós temos trabalhado a nível da região, eu lembro-me 

e obviamente temos todos histórias engraçadas a este nível, mas eu lembro-me de 

estar a fazer um concerto para violoncelo orquestra em Sandim, em dada altura, quer 

dizer, normalmente parte dos nossos concertos, claro temos ciclos temáticos aqui no 

museu, no Teixeira Lopes, em que coloca-mos o que há no museu, temos a atmosfera 

toda, a tal valência que Mirandela obteve na década de 80 e que tem sido obviamente 

fundamental para o nosso trabalho. Temos ciclos de música a decorrer aqui, mas 

temos solicitações, nomeadamente do concelho é muito fácil elas aparecerem, mas 

depois também temos o cuidado de dar a conhecer, o nosso trabalho a toda a região e 

trabalhamos com toda a região de Trás-os-Montes. E daí até colaborações, como por 

exemplo deste final de ano, fomos por exemplo convidados pelo conservatório de 

Bragança exemplo para realizar lá um concerto e vamos aproximando assim, como, 

também estão a trabalhar e a trabalhar num único sentido, ou seja, tentar formar 

nesta região, porque o que importante aqui, é termos cada vez mais, 

independentemente do numero de alunos, que só são 20, 20 a 23 alunos que entram 

na turma de 7º ano e não entra mais nenhum, por isso mesmo, se eu tivesse alunos 

para criar 3 turmas, só entram 23 alunos. Claro que eu cada vez mais, nunca, tivemos 

uns grandes problemas de preenchimento das turmas, obviamente que me interessa 

no lugar das 70, 80 inscrições para escolher 20, se eu tiver 800 inscrições para escolher 

20, mais possibilidade tenho escolher. Nós temos sempre na casa, no mínimo, o dobro 

daqueles que precisamos de recrutar, no mínimo o dobro. Claro que vamos 

encaminhando também para outras escolas que são inscrições que nem entram neste 

número, ou seja eu para a turma de 7º ano que é aquela turma que procuramos 

trabalhar, porque aqui temos no 10º ano é a que transita para o 10º, se me 

aparecessem 20 alunos, mais aqueles 20 alunos que eu tenho já não podia, não podia 

e não fazia tanto sentido assim, mas não temos formação básica a nível dos alunos de 

ingresso para o 10º ano. Precisariam ter o 5º grau do ensino da música, eu digo 5º grau 

do ensino da música, na escola especializada de música. Daí que os alunos que temos 
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não transitam, todas as inscrições que me aparecem aqui no 10º ano, todas, mas 

também vejamos, 90% pelo menos, são alunos que tocam na banda A, B, C e D e 

lembraram-se que existe uma escola de música. Nós naturalmente procuramos 

acompanhá-los de outra maneira, mas são alunos que como calcula que como tocam 

na banda A, B, C e D só muito raramente é que aparece alguém com um talento tão 

grande, que facilmente vai …. 

É por causa disso que vocês este ano por exemplo realizaram no dia aberto a procura 

de novos talentos. Há essa preocupação em encontrar esses novos talentos. E isso de 

novos talentos o que é que isso significa. 

Nós estamos para já a trabalhar com a autarquia e isto é fundamental dizer, é assim, se 

temos aquele espaço todo no qual trabalhamos e temos carta verde para tudo e mais 

alguma coisa temos a autarquia aqui sempre a 100%, e daqui até problemas 

económicos, ou seja, entrada de um fiador, se for necessário etc., por algum motivo e 

às vezes os motivos aparecem atrasos de quadros comunitário por esta razão ou 

aquela, A autarquia e no caso aqui a, eu posso citar o nome do presidente da Câmara 

que nos tem acompanhado desde praticamente o início, a escola quem a arrancou foi 

o Dr Gama que era presidente da câmara aqui juntamente com a doutora pedagógica 

aqui, a doutora Teresa Rocha. E sei que já é na altura que eu depois cheguei a 

Mirandela 1997, salvo erro que se estou aqui, tenho sempre trabalhado com o doutor 

Silvino que tem sido sempre aquela, vá lá, se há algum problema ele vai ter que... 

Eu estava a perguntar aquela questão dos novos talentos, porque procuram novos 

talentos? 

Novos talentos, é mais uma maneira vá lá, há que dizer em todo o lado e em todo o 

Portugal acontece, qualquer pai fica com algum receio, o meu filho vai ingressar numa 

escola profissional de música, vai ser músico. Naturalmente por mais que 

desmistifiquemos o que quer que seja.  

É um receio porque? 

Não é cultural, simplesmente, eu lembro-me, que estava a falar com um pai que dizia, 

"há sabe, músico, eu não sei se é um bom modo de vida". Bom, eu penso que nós já 

ouvimos todos isto. Eu lidei com este problema, sou do distrito de Braga, lidei com 

esse problemas, conheço colegas do distrito de Aveiro, de Lisboa que tem os mesmos 

problemas. Bom, não vais ter muita sorte rapaz, isto, o tal modo de vida…. 

Porque o músico não tem uma profissão estável? 

Obviamente também e pelo cunho que tem um músico. Um músico é doido, é o 

Beethoven, e estouvado e isso naturalmente vai-se desmistificando, como? muito 

simples, Eu sei que a primeira turma teve realmente mais problemas naturalmente 
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que 18 anos volvidos, mas eu estou aqui a falar em situações que eu gosto de 

apresentar, ou seja nós já temos uma percentagem de ex-alunos quer na escola 

profissional, quer no mundo de trabalho, quer orquestras, quer outras escolas, que 

exercem a sua profissão, e queremos com esse dia aberto, que funciona para divulgar 

mais uma vez a música, e naturalmente também nos interessa a nós captar eventuais 

talentos. Miúdos que até estariam desambientados que até pensam que não tem 

grandes talentos e que afinal são belíssimos valores se forem depois acompanhados e 

acompanhados na escola deste tipo. Nós fazemos esse trabalho também e eu gosto de 

fazer esse trabalho, e procuro fazer muitas vezes esse trabalho, por exemplo com 

primárias, com 1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano. Trabalho com eles e é muito 

engraçado. Uma experiência que fiz, e que vou querer desenvolver trabalhos sobre 

isso, jovens que nunca escutaram trechos de música clássica, eu lembro-me de colocar 

a grande porta de Kiev, eles tinham de escrever uma frase e desenhar alguma coisa, eu 

tive alguém que desenhou uma coroa e escreveu-me um reino quando estava a ouvir a 

grande porta de Kiev. A percepção dos miúdos quando ouvem e a sensibilidade dos 

miúdos, por isso é que uma escola deste tipo, e seria importante que existisse e sei lá, 

sei que no sul existem poucas escolas deste tipo, mas que existisse de raiz, tivesse o 7º, 

8º e 9º, que preparassem os alunos para um 10º, 11º e 12º ano, são situações que se 

colocam. Agora por exemplo, com a abertura destes cursos numa escola seja ela qual 

for, vão fazer uma sinfonia de Brahms ou Beethoven? Nós conseguimos fazer a 

sinfonia mas demoramos para aí 15 anos a preparar a escola para criar todos os 

naipes, os alunos suficientes.  

Há pouco, referiu que o caso das cordas era um caso, voltando a essa questão dos 

naipes, que era um caso um pouco, também diferente, quando referiu que se tinha 

algum cuidado em não colocar 30 clarinetistas cá. Estamos a falar da questão do 

mercado e dentro disso há diferenças entre os diferentes tipos de instrumentos? 

Eu penso que esta frase até era salvo erro do Miguel Graça Moura, que falávamos no 

grande défice de instrumentistas de corda neste país. E de facto apontava aqui que há 

uma tradição até nos instrumentos de sopro, mas não há uma posição tão vincada, nos 

instrumentistas de cordas. Podemos falar nos casos ali no Porto, família outra, Lisboa, 

eventualmente aqui mais acolá, mas esta escola arrancou exactamente a pensar nesse 

problema. Por acaso ainda não falei com ela sobre essa situação, mas eu acredito já ter 

lido ou pensado, teria esse raciocínio que começou com instrumentistas de corda, só. 

Porque era esse problema que se havia de tentar encontrar solução para ele, problema 

a resolver.  Naturalmente nós vincamos, sem nos desorientar também, porque como 

calcula temos muitas pedidos de ingressos em instrumentos de sopro e nós temos de 

fazer esse equilíbrio e temos de explicar aos alunos que podem e vai ser uma 

alternativa muito melhor para eles que...  
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O mercado ainda é bastante reduzido, na sua opinião, no caso artístico e em 

particular no musical 

Não só por causa disso. Muitos miúdos que aparecem aqui decididos, e até com 

talento alguns deles, mas esse talento já foi de certa maneira espreitado por exemplo 

por essa associações, cooperativas e etc. Nós sabemos que são alunos talentosos mas 

até que estão a tocar, com o trompete com o bocal de lado, por exemplo, que depois 

vão precisar de uma… Então nós fazemos a selecção para um número limitado de 

vagas nos instrumentos de sopro e escolhemos os melhores, e depois conduzimos 

aqueles que ficaram em segundos, em terceiros, etc para outras possibilidades, outros 

instrumentos de sopro. E às vezes aqui o instrumento estranho, estamos a falar da 

flauta para o oboé. Porque o oboé também é um instrumento estranho, ninguém quer 

tocar oboé e o fagote muito menos. Por isso há que acautelar e isto depois é o como 

eu digo, eu gosto sempre de falar com os problemas que aparecem pela frente e a 

maneira como são resolvidos. Eu chego cá os alunos, oh professor e tal vamos com 18 

candidatos ao ensino superior para 2 ou 3 lugares, estou a falar em clarinetistas, por 

exemplo e em oboé, temos 3 vagas e apareceram 3 candidatos. Quer dizer, mesmo a 

nível depois no mercado vamos ter oboistas assim e assim, e vamos ter clarinetistas 

excelentes porque a selecção é feita partir de 18. Quer dizer, eu acho que é obrigação 

de todos regular e isto, obviamente que é importante também que existam outras 

escolas para aquele que ficou em 2º ou em 3º lugar nas provas de clarinete, concorre a 

todas as profissionais e não entra, mas eu quero clarinete na mesma e os pais 

poderem aqui num conservatório ou noutra escola e que podem eventualmente 

insistir nessa tua ideia, se bem que teoricamente já te disseram por isto ou por aquilo 

que...  

É como que uma reorientação nesse caso de algum … 

 Equilíbrio.  

E essa preocupação sobre o ponto de vista do mercado de trabalho e da população 

Também. Eu gosto de pensar nisso pois também há depois há sempre a questão 

cultural aqui metida. Ou seja o que é que culturalmente um miúdo que não frequente 

uma escola de música seja ela particular ou pública, um miúdo que está na primária, 

por exemplo está no 5º ou no 6º ano, que instrumento é que ele conhece? Eu sei que a 

dada altura do 5º ou do 6º ano falam dos instrumentos da orquestra sinfónica, lembro-

me de falar nessas coisas todas. Eu lembro-me também que não era grande aluno, 

para dizer, eu costumo dizer quando faço concertos didácticos, olha eu não era bom 

aluno a educação musical de todo e o meu professor não reprovava ninguém.  

Isso quer dizer que, sobre o ponto de vista do ensino genérico também antevejo aí 

alguma critica, sobre o trabalho que é feito. 
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Não, eu não queria estar a, porque isto é assim, eu costumo dizer tudo o que existia 

que fosse mais que zero, já é muito bom. Por isso quem sou eu para criticar o que quer 

de seja do que existia, mas é assim, nós temos de facto com certeza e devem ter noção 

disso muitos professores que optaram por aquela variante educação musical mas que 

não tocam instrumento, não estou a falar de ser instrumentista, minimamente, se eu 

não sou, se eu quero algum a falar sei lá sobre pintura, eu nunca pintei nada, tenho 

umas noções sobre isto e aquilo, tenho umas noções muito vagas quer dizer, sabemos 

que não podemos formar um músico, em 2, 3, 4, 5 6 anos, vamos acreditar que 

pessoas que nunca lidaram com música naqueles anos… 

Isso tem influência depois no desenvolvimento deste tipo de trabalho. 

No ensino, eu penso que será sempre diferente alguém que tem umas noções, não 

toca um instrumento nem nada até tem umas noções sobre música e até pode gostar 

muito de música, mas sei lá, até nunca ouviu as sinfonias de Beethoven, nunca ouviu, 

como pode tenta fazer crescer o gosto pela música a uma criança que está no 5º e 6º 

ano que muitas vezes está na escola e vai para aquela disciplina porque muitas vezes o 

obrigam a isso. Eu sei de professores que fazem um trabalho fantástico.  

Fala da questão cultural, tem haver com isso? 

Tem a ver com isso. Claro que os alunos que chegam aqui, nomeadamente eu estou a 

falar nesta região ainda, porque já se está a trabalhar no sentido e falta quer a escolas 

e Vila Real quer a escola de Bragança, trabalham nesse sentido quer a nossa escola 

com os concertos, tem uma série de concertos didácticos que nos propomos 

gratuitamente e em toda a região a realizar, normalmente até por esta altura sai uma 

carta para todas as escolas desta região, para se entenderem e o quiserem, nós nos 

deslocarmos lá a realizar um concerto. Lembro-me de receber um ou dois pedidos 

depois de enviar um monte de cartas e que esses pedidos de ano para ano vão 

aumentando. Depois é o normal, já começa a ser regular, todos os anos vamos aquela 

escola e aquela. Ou seja tudo isto, funciona assim como a formação de música nesta 

área, daí voltando há questão porque é que continuam a estudar e se deus quiser vão 

acabar a licenciatura e continuar a estudar.  

Ao longo deste tempo, enquanto director pedagógico e professor, quais têm sido as 

principais dificuldades com que se tem defrontado. 

Há que salientar uma coisa. Obviamente que o que falamos a pouco de custo, aluno, 

etc. naturalmente que estas escolas deviam te um enraizamento mais forte. O que é 

que eu quero dizer com isto, naturalmente que não é agradável nem é bom e uma vez 

que temos, eu nunca gosto de dizer, ai porque poderemos fazer um trabalho assim, 

vejam os alunos que saem, vejam o trabalho que eles estão a desenvolver e avaliem 

depois. Não falem que o projecto é bom é mau, nós podemos ter aqui o melhor 

projecto do mundo e afinal não dá nada. Avaliem o nosso trabalho dessa maneira, ou 
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seja, com aquilo que se conseguiu fazer, escutando orquestra, escutando os alunos vão 

fazendo provas, etc. Obviamente que se trabalharmos com uma sombra quase, 

dizendo, no caso na altura, “atenção que terminando o quadro comunitário fecha a 

escola”. Bom não é simpático ouvir isto e não dá estabilidade a ninguém. Muito menos 

a dada altura e sem qualquer tipo de crítica, quando lemos no jornal pessoas com 

responsabilidade dizendo, a escola...isto muitas vezes é a própria interpretação de 

jornalista quer dizer, pegou nas palavras assim, deu-lhes uma volta e disse que as 

escola profissionais iam fechar. Quer dizer, sem qualquer tipo, aparentemente de 

estudo ou avaliação ao trabalho que feito, se me dizem, temos de mudar para isto ou 

para aquilo, e isto é que é importante, mantendo a...eu vou falar na gestão, que existe 

nas escolas e se as escolas progrediram é muito graças a essa gestão, a quem está no 

topo dessa responsabilidade naturalmente e que não deixa que a escola vá entrar num 

ciclo menos bom. 

Uma das dificuldades com que tem lidado é essa instabilidade digamos sobre o 

ponto de vista das políticas centrais, fecha não fecha, abre não abre. E isso tem 

influenciado o trabalho. 

 Eu acho que era hipocrisia estarmos a dizer que as coisas se isso aparece, tem de 

depender de demasiado financiamento, tudo bem mas depois querer-se inventar mais 

do que isso pode ser complicado e é...  

Estas escolas muito dificilmente são auto financiadas, não é? 

Há situações que temos que resolver e contas que provavelmente têm que fazer. Nós 

temos tido um apoio da autarquia muito grande, obviamente que o cursos é 

financiado, temos tipo um apoio fantástico da nossa direcção regional, estou a falar da 

direcção regional norte, naturalmente é com a direcção regional norte que trabalho 

diariamente e tenho que citar que é sempre um apoio fantástico neste sentido 

qualquer situação que precisa de ser resolvida e tem que ser resolvida, e exigem-nos 

isso mas com acompanhamento, olha vejam como está a fazer, resolvam desta 

maneira ou daquela maneira, claro que dada a autonomia nem se podem intrometer 

tanto assim, mas são de facto um ajuda muito grande. Eu não sei se isto é normal 

ouvir-se das escolas com as respectivas DRE, mas termos tido um trabalho acho muito 

bom aqui com a direcção regional da educação do norte. Soubemos também penso eu, 

ou souberam até porque eu não estava, estava e não estava, não estava com 

responsabilidades de decisão da criação da APROARTE, o trabalho que também têm 

desenvolvido nesse sentido, tem sido mais um factor de consolidação do projecto, eu 

acho que isto é que é fundamental. 

Quais são os desafios que levanta a escola agora? 

Quer dizer, quer a de Mirandela, quer o ensino eu acho que podemos sempre falar no 

ensino profissional música. Eu acho que quero entender assim e penso que estou a 
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entender bem. Nomeadamente esta revisão curricular as turmas, a sensibilidade com 

que fomos ouvidos na direcção vocacional, fomos escutados com muita atenção. Devo 

dizer que as escolas e quero naturalmente sempre acreditar nisso, mesmo quando 

aparece alguma coisa, mesmo esta situação, acho que tem a ver às vezes com o falar 

no geral e quando olham realmente quando vêem aquilo que estamos a fazer, 

concordam com aquilo que estamos a fazer e apoiam aquilo que estamos a fazer Acho 

que é isso que temos esperado independentemente e como calcula quer dizer com a 

mudança de governo ou doutro as políticas são naturalmente diferentes, eu estou a 

lembrar-me que, e passe o elogio, sem querer criticar nenhum dos governos que 

passaram a senhora Ministra da Educação, assistiu ao concerto, era o 7º concerto que 

fazíamos na APROARTE no EUROPARQUE, e ela teve o cuidado de ir ver esse concerto, 

temos sempre naturalmente lá a direcção regional a representar, etc, mas é 

importante ver essa situação ou seja, a ministra a ver com os seus olhos o trabalho que 

se está a fazer.  

Uma das filosofias é convencer o poder politico da pertinência deste tipo de 

trabalho? 

Eu penso que cada vez mais há que solidificar o que está a correr bem e há que dizer 

que independentemente das contrariedades e elas já foram explanadas até, e eu aqui 

as de Mirandela falo nelas até onde posso com as responsabilidades que eu tenho, 

vivo obviamente dentro do problema, sei as preocupações no caso do Dr. Silvano, 

presidente da Câmara, e do presidente da Arteme que tutela da escola, trabalho todos 

os dias com a vereadora da cultura, por isso há um empenho muito grande da 

autarquia que eu penso que o fundamental é isto.  

E sobre o ponto de vista interno da própria organica da escola do trabalho artístico, 

quais são os desafios, que... 

O que é que nós procuramos fazer, a escola apareceu numa situação como diz o Dr. 

Borges Coelho, quase impensável, e pasme-se que em Mirandela temos uma escola 

profissional de música e que faz o seu trabalho e faz o seu trabalho com sucesso. 

Obviamente que é um trabalho que é mais árduo começando do zero mas tem que ser 

feito e eu penso que se venceu. Os alunos que neste momento vão entrar para a 

escola, nós temos Vila Real a trabalhar, e estou a falar até mais nos instrumentistas 

que cordas, eu posso dizer que a nível do sopros temos alunos que encontram nas 

respectivas bandas filarmónicas de origem, que são professores quer de trompete, 

quer de flauta quer de oboé, etc. têm responsabilidades, e começam a aparecer alunos 

que são alunos de ex-alunos e tudo isso vai permitir que o nível vá sempre subindo. Na 

cordas, com sabemos vão sendo absorvidos pelo litoral ainda e vão ficando cá poucos. 

Sei que Bragança tem o curso de violino, Vila Real também, cursos ao nível das cordas, 

aqui em Mirandela por exemplo para além deste dia aberto que tem sempre o 

objectivo deste dia aberto é dar formação para que os alunos que vão entrar neste 
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próximo ano, vamos fazendo um capatção e vamos informando os pais sobre o curso, 

sobre as dificuldades, etc., e todos aqueles que estão com muita vontade de ingressar 

no próximo ano já tem certamente um ano zero, e estão mais bem preparados. Nós 

sabemos que 6 anos, para, vou falar no violoncelo para tocar o concerto de Dvorak, 

que se reparamos nesse ano de 71 saíram as listinhas. Por exemplo o programa de 

violoncelo, tem lá para o 8º grau, o concerto de Dvorak, que está lá entre muitas 

obras, claro que, pelo menos eu como professor de violoncelo procuro apresentar 

alguém o concerto de Dvorak nestes 6 anos. Sabemos que e o ideal era começar aos 

6anos de idade, 7, 8 vá lá, já estamos a trabalhar nesse sentido, a autarquia também, 

nós já tínhamos esperança de fazer o ano passado mas vamos este ano fazer tudo para 

arrancar com a tal academia de música de Mirandela, chamem-lhe o que quiserem, 

escola com o maior ou menor patrocínio, mas para, por um lado ter cada vez melhores 

candidatos, candidatos mais preparados, quando mais preparados estiverem melhor, 

se tiverem já 4 ou 5 anos de música eu não vou dizer, não, é melhor começarem do 0. 

A não ser que estejam mal acompanhados que não tenham tido uma boa orientação, 

mas depois entram na dinâmica da escola profissional e é a dinâmica da escola 

profissional que os vai fazer evoluir ao nível que nós pensamos ser o exigindo. O que é 

acontece se fossemos mais uma escola provavelmente não sei se não teríamos os 

mesmos resultados, ou seja os alunos que frequentam uma escola mais generalista. Há 

situações para resolver mas há uma volta no sentido de cada vez ter mais e melhores 

instrumentistas.  

O que quer dizer que é um optimista em relação a este tipo de formação. 

Eu sou fã. Eu tenho de dizer, que so9u sempre dúbio falar, porque eu é como lhe digo, 

passei por todos os sistemas, os sistemas existentes, quer como aluno quer como 

professor, e vejo o que se faz e os resultados de um e doutro sítio. Obviamente que há 

que acautelar aqui todos aqueles que querem ter 1º, 2º 3º, 4º 8º grau de música e que 

não estão a propriamente a pensar em serem instrumentistas, claro. Eu vejo no futuro 

cada vez mais o papel das escolas profissionais e de facto começa a ser isso, de certa 

maneira, já começa a observar isso, um aluno com potencial que está no conservatório 

A, B, C ou D passa numa escola profissional para adquirir o ritmo que a escola tem. De 

facto eu costumo dizer, os alunos só conseguem e às vezes quando se falam com os 

pais, olha ele aqui só consegue melhor resultados se trabalhar mais porque nós não 

fazemos milagre nenhum. Ele só vai ter melhor resultado mas os resultados só são 

bons porque eles trabalham mais, porque sei lá, as férias aqui do Natal, terminaram no 

dia 20. Há um concerto no dia 20, trabalham até ao dia 20, os alunos já estavam de 

férias, continuam trabalhar e fizeram na mesma uns bons dias de férias e regressam ao 

trabalhos. O carnaval vai ser, 2ª, 3ª; porque 4ª, 5ª e 6ª começam a trabalhar, vão ter cá 

Paulo Gaio Lima a trabalhar com eles a master class de violoncelo, por exemplo vamos 

ter cá o Richard que também vai estar aqui a trabalhar, já recebeu vários alunos e 

esses alunos estão a tocar na orquestra sinfónica do porto. Eu penso que isto é 
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importante fazer-se as coisas neste sentido. Se tivéssemos e para termos essa 

orquestra por cada milhão de habitantes, eu já não digo isso, eu já fazíamos uma festa 

muito grande se tivéssemos uma por cada 2 milhões, então milhão e meio já devíamos 

estar todos em festa. Se criarem uma orquestra, sei lá, Braga devia ter, eu agora estou 

a falar aqui muito para o Norte, mas Braga devia ter, o Algarve também devia ter, sei 

que tem uma orquestra clássica mas porque não tem uma orquestra sinfónica, Beira 

Interior também, mas criarem essa orquestra já sabem que vão ter de ir buscar grande 

parte dos músicos mão-de-obra estrangeira, aqui não tem para isso. Mas vamos 

criando, eu escutava histórias que em Inglaterra para uma orquestra mediana 

concorriam 200 flautista a uma vaga de flauta B, lá na orquestra, eu não estou à espera 

que cheguemos um dia esta situação em Portugal. Mas temos que formar músicos em 

qualidade naturalmente mas também em quantidade. Nós só conseguimos formar 

uma turma por ano e penso que a região de Trás-os-Montes vai conseguir formar 

pouco mais de 20/25 instrumentistas por ano. Já é bastante. Se criarem mais escolas e 

será o passo normal, temos que pensar depois nas tais estatísticas, nos números, a 

percentagem de alunos portugueses a frequentar as escolas profissionais. Os 

conservatórios, que era o que existia, suponho que há números sobre isso às tantas é o 

seguinte, eu salvo erro acho que era na casa dos 0.5% em termos de percentagem 1%. 

Vamos comparar por exemplo com a vizinha Espanha, não sei se tenho os dados muito 

antigos, Espanha era na casa dos 2,5% e Inglaterra tipo 6.5% ou 7, uma coisa assim, se 

vamos comparar com esses numerosos estamos a metade da metade da metade, quer 

dizer, há muito trabalho nesse sentido para fazer e então por isso é que eu vou 

falando, se tivermos a sorte de alguém com visão que aproveitou em boa hora estes 

fundos comunitários para arrancar este projecto, que tem mantido este projecto ao 

longo de duas décadas, vamos finalizar daqui a pouco, eu penso que enraizada na 

sociedade está, Mirandela, claro que ia ser uma tragédia fechar a escola em Mirandela, 

porquê? Porque temos cá, o corpo docente, praticamente, o núcleo duro vive em 

Mirandela, compraram casa em Mirandela, gastam dinheiro em Mirandela. Estamos a 

falar às vezes em incentivar o interior … 

E esta é uma boa forma … 

 E podemos dizer que alguns desses professores trabalham e ex-alunos, nós vamos 

fazer por exemplo, aqui dentro de dias com um ex-aluno aqui da escola, que trabalha 

em Bragança, um concerto comemorativo dos 25 anos, do IPB,  em que vai tocar e com 

muito orgulho o digo, um ex-aluno da escola. Vai fazer um concerto, um concerto 

difícil, e a orquestra vai preparar esse concerto em 20 dias. Obviamente são situações 

pontuais, deste pressing da preparação do concerto, normalmente fazemos um 

programa forte, mas procuramos fazer um programa por período, porquê? porque eles 

tem esse programa sinfónico, mas depois tem o programa de câmara, tem o programa 

individual, tem programa que toca no Brass Bands se toca na orquestra de sopro ou na 

camarata de cordas, quer dizer, há muitos programas é este ritmo de trabalho, esta 
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dinâmica, que faz resultado. O que é vai isto implicar, olha as férias de natal tiveram 

menos dias que os outros meninos, paciência, estão a trabalhar, entram às 8.30 e só 

saem às 8 da noite.  

Continua a ver um bom futuro da escola profissional 

 Eu só consigo olhar com optimismo e falo com os professores quando aparece um 

fantasma de eh e tal ou aquele quadro comunitário, digo sempre eu acredito muito 

neste país, acredito muito nesta região, e acredito que avaliando o trabalho não há, 

digo eu, e não me levem a mal, não há secretario de estado, ministro, auxiliar ou 

colegas nossos da DREN, que olhem para aqui, não vamos acabar com este projecto 

porque tem dado bom resultado. Eu digo sempre, avaliem por aquilo que fazemos, não 

olhem a caras ou corações ou à região onde estamos. Se bem que, hoje em dia com a 

desertificação acho que é fundamental fazê-lo, deve ser olhado, eu tinha alguns 

músicos amigos e outras individualizados musicais, deve ser olhado e eu penso que o 

Dr Borges Coelho quando fala ‘pasme-se que em Mirandela’, não só está dar uma 

grande carta-branca à capacidade de arrancarem projectos aparentemente 

impossíveis, em zonas do país que se maldade nenhuma acredito que num qualquer 

gabinete central possa dizer aí é capaz de ser complicado avançar com o projecto, não, 

tudo é possível, tem que crer, foi o caso autarquia sempre acompanhou o projecto e 

naturalmente ser apoiado e ser apoiado e vigiado, gostamos de ser vigiados, gostamos 

de ser avaliados e que venham cá ver coisas. 

Muito Obrigado 
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Manuel Carlos de Brito 

A primeira pergunta que eu lhe quero fazer é: quais são os objectivos da licenciatura 

em Ciências Musicais? 

A questão é que na prática eu acho que com todas as reformas que houve ao longo 

destes anos, eu não tenho a sensação de que tenha havido substanciais modificações 

nos objectivos do curso que você conheceu. Eu começaria por afirmar uma coisa que, 

ainda hoje, nem sempre é bem entendida. Nós encaramos este curso como um curso 

na área das Humanidades, mais do que na área artística, dos estudos artísticos. Acho 

que isso que é uma distinção importante. Estamos integrados numa faculdade de 

Humanidades e me parece que a tónica do curso é claramente uma perspectiva de, 

enfim, naturalmente informativa e de reflexão/especulação sobre a música e não 

propriamente um objectivo de formação artística, isso parece que é evidente. 

Mas há uma relação muito forte com a componente artística, digamos assim, ou pelo 

menos há uma relação? 

Vamos lá ver, a relação está, por um lado, na preocupação que nós temos tido ao 

longo destes diversos períodos, das diversas formas curriculares e particularmente 

com a última que foi particularmente melindrosa para toda a gente, e correspondeu ao 

reduzir um currículo de quatro anos para três, também conseguimos manter uma 

certa componente mínima de prática musical, mas sempre com a consciência de que…  

E neste momento está a cerca de 8% segundo a apresentação que foi feita do curso. 

Mas porquê isso? Porquê, precisamente por essa ideia de haver uma maior 

obrigação às Humanidades do que à componente artística? 

Eu acho que é essencialmente isso. Obviamente que quando se tem que ponderar as 

várias componentes num currículo, particularmente quando um currículo se ‘encolhe’ 

em termos da sua dimensão temporal, é sempre um exercício extremamente difícil 

mas, enfim, eu acho que essa componente prática talvez até tenha sido daquelas que 

digamos se produziu no fim das contas. Mas é sempre naquela perspectiva que eu 

acho que este curso sempre teve, que se os nossos alunos pretendem ter uma prática 

musical e ter uma formação musical prática mais aprofundada têm que a procurar 

noutros sítios. E de facto continuamos a ter muitos alunos que continuam a fazer a sua 

formação no conservatório ou até em escolas superiores de música. 

Em paralelo à formação? 

Em paralelo à formação aqui. Claro que isto depois tem outros aspectos mas que se 

prendem já com o próprio contexto nacional. Estava a pensar por exemplo em países 

como em Inglaterra, em que há uma rede mais, bastante mais alargada de 

oportunidades de formação musical, por exemplo, a nível pelo menos médio, tudo a 
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nível médio, este problema é mais fácil de resolver. Já nos Estados Unidos, por 

exemplo, a tendência é muito mais para que as universidades forneçam elas próprias a 

formação musical. A formação musical a nível superior. É mais comum nos 

departamentos de música das universidades americanas, até de certa maneira a 

musicologia ser uma parte só dos departamentos de música. A nossa solução continua 

a ser mais europeia e mesmo assim, porque nem todos os países europeus… 

Ainda continua a ter muito a influência, como vem no relatório de auto - avaliação, 

das Ciências Musicais no sentido...  

Tradicional. 

Mais, digamos, canónico e... 

Académico.  

Académico? É mais isso? 

Mas mesmo assim eu tenho a impressão de que nós conseguimos mesmo assim salvar 

uma formação, com o mínimo de formação musical prática que não se encontra 

sempre noutros países. Não se encontra em Itália de certeza, aliás, as universidades 

italianas têm poucas licenciaturas em Ciências Musicais, não se encontra em Itália de 

certeza. Em Espanha também nem sempre. Em França também não tenho a certeza, 

parece-me, quer dizer... 

Aqui a universidade esteve sempre muito mais ligada a esta componente mais 

teórica do que a prática artística ou foi mesmo uma questão, digamos, de filosofia da 

criação deste curso nos anos 80? 

Eu acho que a filosofia original foi essa. Enfim, e eu diria até mais do que ser original 

era num conceito ainda, se calhar, mais tradicional e mais conservadora do que eram 

as Ciências Musicais na sua origem. 

Por isso é que o cursos foi sendo adaptado ao longo dos anos? 

Eu acho que a experiência que nós temos mais recente sob este ponto de vista e que 

tem sido um desafio para nós mas que também nos tem dado algumas lições por outro 

lado, é a questão da criação do mestrado em Artes Musicais. Obviamente que se 

destina já a músicos práticos mas de formação exterior, portanto, que já pretende ser 

uma formação especializada nos dois aspectos. São mestrados, mas são mestrados que 

nós estamos a fazer em articulação, quer dizer, por enquanto tem sido com a Escola 

Superior de Música de Lisboa e poderá ser com outras instituições de ensino superior 

da música em que nós assumimos claramente que a nossa função é a componente da 

formação teórica. Mas isso coloca desafios e problemas…  
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Eu já lá iria. Queria, ainda dentro daquela primeira questão, perguntar-lhe uma outra 

coisa ou pelo menos pedir-lhe um esclarecimento em relação a uma outra coisa que 

também vinha no relatório de auto–avaliação, e tinha a ver com a actual 

reorganização curricular. Dizia-se que perante a preocupação de manter as 

características fundamentais da criação da licenciatura em 80 e que estas 

características correspondem ainda hoje às preocupações mais importantes 

reveladas, quer por docentes quer por estudantes. E essas características e essas 

preocupações têm a ver com as implicações práticas que esta formação tem? 

Esse é um aspecto interessante porque tem sido uma das questões que sempre 

colocada quando, é quase constantemente ou periodicamente colocada, quando 

temos que enfrentar reformas, reformulações curriculares, que é: ‘e afinal de contas 

para que é que isto nos serve?’ É óbvio que nós podemos identificar um certo número 

de actividades profissionais bastante bem caracterizadas para as quais este curso seria 

particularmente adequado. Nomeadamente, ao nível arquivos e de bibliotecas, ao 

nível de gestão, gestão musical, digamos assim, gestão de actividade musical, ao nível 

da edição e do negócio musical em geral. No entanto, o sistema de Bolonha, assume 

também, em particular no que ao 1º ciclo se refere, que não é necessariamente e 

exclusivamente o objectivo das universidades estarem a oferecer cursos com saídas 

profissionais muito específicas. É um equilíbrio e um balanço difícil entre os cursos, 

entre preservar o que é uma formação científica e no fundo uma preparação 

relativamente aberta que possa, e uma preparação cultural que permita de facto a um 

diplomado como o nosso curso como é noutros casos, poder enfrentar um leque 

variado de actividades profissionais, ou não. Não há nada que impeça um licenciado 

em Ciências Musicais trabalhar num banco. E esta é uma das questões complicadas 

também. Nós em Portugal temos uma situação muito curiosa. Por um lado estamos, 

parece-me a mim, muito obcecados com o ensino superior enquanto encarado em 

termos de formação profissional especializada e específica. Por outro lado, o mercado 

de trabalho não absorve adequadamente os diplomados pelo ensino superior. 

Isso ainda é mais particular ou mais evidente nestas áreas, ou em particular nesta 

área, não? 

Não sei se é particular nesta área. Há tempos a Luísa encontrou uma ex-aluna da 

faculdade a trabalhar na caixa do Corte Inglês que a conheceu e disse ‘tive aulas com o 

seu marido, fiz uma disciplina de opção de Ciências Musicais e sou licenciada em 

estudos anglo-portugueses’, ‘o que é que está aqui a fazer?’, ‘foi o que eu consegui 

arranjar, trabalhar numa caixa do Corte Inglês’. 

Mas está-me a querer dizer aí várias coisas, vamos lá ver se eu consigo que me 

explique melhor a sua ideia. Por um lado, há aqui uma ligação entre a formação e o 

mercado que as universidades, e em particular estas áreas, não controlam, isto é, se 

pensarmos por exemplo em actividades que estejam fora do contexto da educação, 
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os licenciados terão mais dificuldades, mas isso porquê? Porque há coisas que a 

universidade não controla? 

Eu tinha-me esquecido obviamente do mercado natural que é supostamente o ensino. 

Só que, sobre certos aspectos, ele em si não é um mercado que mais está em via de 

retracção, esta é a primeira questão. De qualquer maneira, é hoje, dentro do sistema 

de Bolonha, é claro que a formação para o ensino só pode ser dada a nível de segundo 

ciclo. Mesmo assim o mercado do ensino na música se calhar ainda é daqueles que 

apresenta algumas possibilidades de expansão, nomeadamente, porque há um 

número diferenciado, há vários tipos diferenciados de escolas que ainda poderão 

absorver pessoas com formação do nosso departamento. 

De qualquer maneira nós temos um património riquíssimo, sob vários pontos de 

vista, dentro da música erudita a outros tipos de música e que tem sido difícil de 

haver, digamos, políticas articuladas que possibilitem, quer a nível nacional quer a 

nível local, o trabalho destes profissionais?! 

Eu não me parece, salvo melhor opinião, não me parece que isso seja um problema 

específico do nosso país. Mais uma vez isso é mais um aspecto de um fenómeno geral 

de incapacidade do país. O país por um lado diz que precisa de trabalhos e depois nos 

mais variados sectores, sejam públicos, sejam privados, não os consegue absorver. 

Quer dizer, todos nós temos a noção de que haveria um número relativamente 

significativo de lugares de técnicos que deveriam existir em instituições, nas principais 

instituições, por exemplo, que têm um património musical a preservar e a trabalhar e 

essas posições... Vou dar um exemplo simples o Museu da Música. O Museu da Música 

não tem, que eu saiba, nenhum especialista, nenhum técnico especializado na área da 

organologia a trabalhar em permanência e tem tido muitos tarefeiros muitos dos quais 

nem são da área, são da área da história de arte. É um pequeno exemplo. A minha 

ideia também é um bocado esta e isso eu não apresentaria como um álibi mas como 

uma realidade a ter em conta. Em dado momento cabe-nos perguntar se nos vale a 

pena estarmos constantemente a correr atrás da lebre da saída profissional, e a 

tentarmos eventualmente, digamos, reajustar a nossa, se se justificaria trair de alguma 

maneira a concepção do nosso curso, no sentido de procurar adaptá-lo melhor a 

necessidades reais de mercado, quando essas necessidades reais de mercado são de 

certa maneira uma lebre mítica, quer dizer, porque na prática depois não existem. Por 

exemplo, se nós entendêssemos, e isso nunca poderia ser a nível de 1º ciclo de 

qualquer maneira, mas se nós entendêssemos diversificar mais, se tivéssemos 

condições, isto é um jogo porque aquilo que nós podemos oferecer também está 

dependente dos nossos recursos docentes que não são elásticos, nomeadamente, para 

assegurar três ciclos de formação, mas dando de barato que tínhamos esses recursos, 

mas se decidíssemos, e já se falou aqui várias vezes nisso, ‘vamos criar um mestrado 

em património musical, porque seria um mestrado muito importante para a formação 
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de pessoas para irem trabalhar directamente nas antigas bibliotecas’, mas onde é que 

estão os lugares para essas pessoas? Qual é o sentido de estar a fazer um esforço, que 

seria significativo, para tentar criar determinadas especialidades para um mercado que 

é um mercado justamente virtual. Mas isto como eu digo, isto não é um problema 

exclusivo, eu diria, isto não é um problema exclusivo das Ciências Musicais, não é um 

problema exclusivo das faculdades de Ciências Sociais e Humanas e de certa maneira 

não é um problema exclusivo mesmo de outras faculdades, como as Faculdades de 

Ciências. Não estamos a falar das áreas das informáticas ou das engenharias que são 

áreas muito mais directamente viradas para o mercado. 

E como é que aqui se tem conseguido equilibrar esse dilema, digamos assim?  

Bom, a nossa experiência e isso também ressaltou do nosso relatório de auto-

avaliação, é que tanto quanto julgamos saber, os nossos alunos têm de um modo geral 

conseguido saídas profissionais das mais variadas. Mas eu vou voltar a uma questão 

que eu tinha dito atrás que pode ser um bocado chocante que é: não é de todo que 

um licenciado em Ciências Humanas, em Ciências Sociais ou mesmo noutras ciências 

vá necessariamente trabalhar no campo, digamos, que é o da sua formação original. 

Porque há muitas actividades hoje em que aquilo que a pessoa tem que aprender, 

digamos, a nível estritamente da formação profissional se calhar não é assim uma 

coisa tão, ultrapassa em certos casos e é preferencialmente feita, dada pelo próprio 

empregador. Quer dizer, a formação é eventualmente são formações contínuas que 

são dadas pelo próprio empregador. Aquilo que as faculdades também pode dar à 

pessoa é um nível cultural e um nível de ginástica e elasticidade mental que lhe 

permita, eu já há muitos anos eu tenho tido essa experiência com um colega meu em 

Espanha que era professor de história, em Saragoça, que tinha ido ao banco e que 

tinha encontrado um antigo aluno dele e diz ele: ‘então mas como é que está aqui 

sendo licenciado em história?’, ‘ah não, eles no banco não se importam, a eles 

interessa-lhes é o tipo de perfil e de nível cultural que eu tenho para lidar com a 

variedade de clientes’. Quer dizer, é este aspecto que pode-se achar se calhar uma 

ideia um pouco antiquada da universidade, é uma ideia do tempo, e se calhar um 

pouco elitista, aquela ideia que vinha dos tempos da universidade inglesa eem que 

universidade inglesa formava administradores para o emprego no séc. XIX e o que é 

lhes ensinava? Ensinava-lhes as línguas clássicas, dava-lhes a formação clássica, não 

lhes dava cursos de gestão administrativa. Poderá ser uma ideia um pouco antiquada 

da universidade, mas no fundo eu acho que é uma componente importante da 

universidade, a capacidade de pensar, o treino da liberdade de pensar, o treino da 

liberdade crítica. Como eu digo, isto poderá estar a soar tudo a um álibi mas eu acho 

que estes factores têm que ser todos sempre ponderados. 
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Mas não deixa de haver aqui uma coisa curiosa no país que é a existência neste 

momento pelo menos de três universidades que também têm a área das Ciências 

Musicais. Como é que o professor vê isto? Havendo essas limitações? 

Eu considero saudável, quer dizer, mas eu dá-me a impressão é que…  

Não há aqui muitas repetições? 

Estava a pensar em Aveiro?  

Não, estava a pensar em Braga e estava a pensar em Évora. 

Eu acho que a concorrência é saudável forçosamente. Em Évora originariamente teve 

uma vocação muito mais modelo da formação prática, aliás como Aveiro, entre 

formação de músicos e de professores de música e obviamente nada obsta que 

também possam concorrer nas nossas áreas. Eu aqui a única coisa que posso dizer em 

nossa defesa é que me parece que continuamos a ter uma oferta em termos de 

variedade e qualidade do corpo docente que julgo que durante alguns anos ainda vai 

continuar a ser um bocado única no país. 

E há estudantes para tudo isso? Quer dizer, havendo agora… 

Nós tivemos, entraram no ano passado, já não me lembro se tinha sido de vinte cinco 

para trinta, nós tivemos quarenta novos alunos o ano passado, o que para o curso 

deste tipo parece…,  

Agora também já não é preciso fazer provas específicas? 

Pois, isso é uma arma de dois gumes. Esse é um problema da formação anterior que 

não se põe praticamente em relação a nenhum outro curso, penso. Um aluno de 

história de arte não tem que ter formação de pintura para entrar na História de Arte. É 

isso que sempre criou esta ambiguidade particular na faculdade do curso de Ciências 

Musicais, a necessidade de ter uma formação prática mínima. O problema é que, nós 

por razões de mercado tivemos que em dado momento que abolir as provas de 

ingresso. Mais porque até tinha um efeito psicológico negativo. Quer dizer, havia 

pessoas que até à partida teriam perfil adequado para concorrer ao nosso curso, mas 

que se atemorizavam com as provas de acesso. Mas é óbvio que isto implicou 

também... 

Depois aqui um outro tipo de estratégia interna 

É essa que nós tentamos abordar, que nós tentamos enfrentar agora, que é: por um 

lado mudam as provas de acesso, mas isso como eu diria outra vez é uma questão 

digamos geral, numa fase de clara retracção do mercado do ensino superior, manter 

provas de acesso não é, sobretudo provas de acesso como as nossas que são provas 

específicas, não é sensato. Mas a maneira de se dar a volta à situação, é poder, bom, é 
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por um lado pôr a cartas na mesa, ou seja, é fornecer informação que eu acho que 

aqui parece, não me lembro agora o que aqui está, mas parece que é clara e evidente, 

as pessoas não concorrem a este curso ao engano, têm que saber à partida com o que 

é que contam e qual é a formação musical que deveriam ter para nele entrar. E se não 

a tiverem terão de tentar fazer algo de maneira a compensarem as suas lacunas. Claro 

que isso não impede que haja pessoas que entrem aqui um bocado de olhos fechados 

mas para além disso, nós temos vindo a estudar a possibilidade de fornecer, digamos, 

cursos de extensão, cursos livres de formação musical que possam os alunos a 

colmatar, aqueles que realmente têm essas falhas, a colmatá-las. Mas curiosamente 

nós temos tido, um decréscimo de procura tem vindo de alunos que vêm das escolas 

profissionais de música. 

Curioso. 

E isso é particularmente interessante.  

Há alguma razão, há alguma explicação para isso? 

Quer dizer, não sei dizer. Eu acho que há um certo efeito de marketing pelo próprio 

facto de diplomados nossos terem começado ao longo dos anos a ocupar lugares nas 

escolas. E portanto, eles próprios funcionam como promotores do curso e se eles 

conseguem interessar os alunos deles para o curso, eu acho que isso também é de 

certa maneira lisonjeiro, porque isso significa que, não o facto de gostarem do curso 

que fizeram mas que conseguiram com o curso que fizeram ser suficientemente 

atraentes como professores para conseguir interessar outros alunos a virem fazer a 

mesma formação que eles fizeram. 

Isso diria que o ideal seria aliar uma formação prática artística e uma formação 

teórico? 

Oh! António, gosto sempre de citar aquela frase do evangelho ‘na casa de meu pai há 

muitas moradas’. As saídas podem ser muitas, quer dizer, as pessoas das escolas 

profissionais passarem para escolas superiores de música, ou podem vir fazer um curso 

monos e continuarem a ter uma actividade musical. Estou-me a lembrar de uma aluna 

de 1º ano que tive no 1º semestre que toca violoncelo, estuda no conservatório, tem 

sido muito elogiada por todos visto ser uma aluna com potencial e alguns até acham 

que ela deveria era dedicar-se mais ao violoncelo e não vir fazer aqui, e isto acontece 

com vários deles, aqueles que digamos, que têm um maior nível e prática musical 

maior, há professores que acham que eles estão a perder muito tempo com Ciências 

Musicais. Os que estão a tentar conciliar, claro, esforçam-se um bocado mais para 

tentarem conciliar as duas porque apesar de terem um claro empenhamento, não sei 

se vocação mas, enfim, mas um claro empenhamento na área da música prática e 

terem legítimas ambições de serem instrumentistas de alto nível, têm uma apetência 
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particular por este curso e por todo o background cultural que este curso lhes pode 

fornecer. 

E agora com a nova reestruturação de Bolonha, uma das palavras-chave que aparece 

neste curso é a questão da flexibilidade e neste caso aqui na Universidade Nova a 

questão dos majors e dos minors. Como é que se chegou a essa configuração e qual o 

tipo de perfil neste âmbito da formação de 1º ciclo? 

Isto é uma coisa curiosa porque o projecto do major e do minor se calhar não chegou 

na melhor altura e ficou claramente prejudicado com Bolonha. Nós tínhamos 

praticamente major e o minor era um prazo, se bem me lembro, de seis semestres de 

major  e mais dois semestres de minor. Quando o curso passa a ter só seis semestres o 

minor tem que encolher forçosamente. No entanto, continua a haver um leque 

significativo de opções que os alunos podem fazer fora do departamento. Há um 

número significativo que os alunos podem...  

Significativo? 

Um pequeno núcleo mas que é significativo mesmo assim. Os alunos podem fazer fora 

do departamento e eu não acompanho muito esta parte, mas vejo o contrário, vejo os 

alunos de outros departamentos que vêm a fazer disciplinas no nosso, por exemplo 

alunos do curso de História de Arte. Mais uma vez eu tenho uma, como é que eu direi, 

a minha posição pessoal é um bocadinho, não diria muito ambígua, mas é uma 

posição...  

Diferente do que é mais ou menos comum em toda a universidade? É isso que me 

está a querer dizer?  

Não. Não sei se é diferente. A minha visão pessoal é um pouco também de equilíbrio. 

Quer dizer, por um lado entendo que é claramente enriquecedor para um aluno 

universitário não fazer toda a sua formação numa área específica e poder ter algumas 

possibilidades de alguma formação, de complementar à sua formação entrando por 

outras áreas que até nem têm que ser todas forçosamente na mesma faculdade, até 

poderá ser noutra faculdade. Por outro lado, há a necessidade, a preocupação de se 

preservar o mínimo de identidade em cada curso, porque senão é um ‘chárábiá’ quer 

dizer, não é curso. Quer dizer, se cada um pudesse compor o seu currículo como muito 

bem lhe aprouvesse, com disciplinas de todos os departamentos da faculdade... 

A identidade de uma determinada formação perdia-se. 

Perdia-se a identidade de uma determinada formação e um mundo acabava por ter 

um puzzle de coisas pescadas daqui e dacolá. Até porque, como é óbvio, qualquer área 

do conhecimento implica o mínimo de acumulação. Mas, enfim, não fomos nós 

especificamente, quer dizer, foi um processo mais ou menos assumido pela faculdade, 
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conseguimos, julgo eu, o equilíbrio possível desse ponto de vista. E mais uma vez acho 

que é importante na perspectiva, não propriamente formação profissional, mas na 

perspectiva humanística de … 

E essa recomposição, reconfiguração participou alguém externo à universidade, no 

sentido de uma ligação a outros sectores que de alguma maneira têm intervenção a 

nível musical? Ou foi um trabalho mais interno? 

Não. Não me parece que tivesse havido qualquer participação. Aliás, esse é outro 

aspecto que serve para todas as universidades em geral. Um problema que se coloca e 

que está a colocar agora também nas perspectivas da reforma da universidade que é: a 

participação da sociedade civil sobre este âmbito, que é sobre certos aspectos e em 

certas áreas poderá certamente funcionar bem, admito que sim, mas que no fundo 

isto por detrás disso estão ideias importadas doutras paragens. Não sei se irão ter em 

devida conta a realidade do país. O país não tem essa tradição, o sector privado não 

tem predefinida essa tradição e nem essa visão. Essa visão implicaria um real interesse 

do sector privado em investir no apoio ao ensino superior. Isso traduzido em Portugal 

traduzia-se na criação de universidades privadas na esmagadora maioria dos casos.  

Não deixa de ser curioso isso que o professor está a dizer, porque ontem na 

entrevista ao Piñeiro Nagy por causa dos Cursos Internacionais do Estoril, ele 

também dizia um pouco a mesma coisa. Quer dizer, o sector privado apoiava o 

festival mas entretanto a formação era muito mais complicado que esse sector 

apoiasse. Não deixa de ser… 

É complicado. Eu hoje em dia estou profundamente céptico. Estou profundamente 

céptico, decepcionado com o caminho que as coisas levam de um modo geral. Já se 

sente aqui na faculdade e em relação à política de ensino e do ensino superior em 

particular. 

Porquê? Por causa dessa… 

Porque acho que há, não sei mais ma vez se serão problemas de falta de bom senso, 

ou se são problemas de ambiguidade, ou se há outras agendas escondidas e um pouco 

sinistras por detrás, e essas agendas escondidas seriam no sentido de privilegiar meia 

dúzia de instituições supostamente de topo e investir nelas e deixar o resto. Deixar o 

resto do ensino superior afundar-se 

Isso tem consequências no âmbito das humanidades e das ciências sociais? 

Vai ter de certeza porque obviamente que as áreas preferenciais são as áreas técnicas 

de topo, quer dizer. São associações em instituições prestigiadas norte americanas 

mas tanto quanto eu estou a perceber isso custa muito dinheiro, nós estamos a pagar 

e deixar cair um pouco o resto e que sigam o seu caminho como muito bem 
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entenderem. Mas ao mesmo tempo, e perversamente, o que parece avizinhar-se é a 

tentativa de introduzir modelos de gestão universitária que poriam de parte os 

princípios da representação, digamos, da gestão democrática que tem existido até 

hoje, com as suas qualidades e defeitos, para os substituir supostamente por critérios 

de gestão privada, quer dizer, que não tem nada a ver com os fundamentos inclusive 

de financiamento. É uma utopia. Nem tem a ver com a universidade europeia de um 

modo geral. Tem a ver com um modelo americano em que as maiores e mais 

prestigiadas instituições de ensino superior são privadas. São privadas porque há 

grandes empresas que metem e investem dinheiro não é? Isso não vai existir em 

Portugal, é uma fantasia. Para já o número de grandes empresas em Portugal é 

reduzido e não estão muito interessados de certeza nisso, quer dizer, a SONAE e outras 

grandes empresas.... 

Queria voltar à questão da pós-graduação, particularmente 90 criaram-se os cursos 

de mestrado que, enfim, neste momento têm três grandes áreas, e mais o outro 

mestrado de articulação com a escola superior? 

Nós neste momento temos essencialmente é um mestrado em Ciências Musicais com 

três variantes, duas variantes, sendo que a terceira neste momento, seriam quatro 

variantes se quiser, duas variantes e mais uma bifurcação, de modo que a terceira 

justamente está na situação que temos um mestrado em ensino que já foi aprovado 

mas temos um mestrado em psicologia e pedagogia da música que não foi ainda 

aprovado. Aí seria essa bifurcação. E na prática seriam quatro variantes, Ciências 

Musicais e organologia histórica e etnomusicologia e depois o mestrado das artes 

como um mestrado separado, que neste momento tem sido leccionado em 

cooperação, em protocolo com a Escola Superior de Música mas que não é forçoso 

que seja. É preciso lembrarmo-nos que o mestrado é um grau da concedido Nova de 

Lisboa. Portanto, o grau não é concedido em parceria, é concedido, é um grau da 

Universidade Nova de Lisboa, portanto a rigor, porque também temos que dizer isto 

com alguma delicadeza para não ferir sentimentos, mas que o mestrado é nosso. 

Obviamente que para ele poder funcionar tem que funcionar em parceria com uma 

instituição de ensino superior artístico. 

E esta formação a nível destas áreas que me está a falar tem tido também um 

incremento ao longo destes anos?! 

Nós este ano preenchemos o número clausus, digamos, total de candidatos ao 

mestrado em Ciências Musicais. Entraram vinte. 

Quer dizer que, depois de vinte e cinco anos, quase trinta anos, de existência do 

curso, que há algumas mudanças sob ponto de vista do pensar, estudar, analisar a 

música em Portugal. O curso, o departamento contribuiu, na sua opinião, para essa 
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mudança? De outra maneira de que modo O curso, o departamento contribuiu para 

essa mudança? 

Isso é uma questão muito mais complicada. Eu vou pôr entre parênteses de qualquer 

maneira, é óbvio que este aparente BOOM de candidaturas ao 2º ciclo tem muito a ver 

com o facto que as pessoas, quando o 1º ciclo passou para três anos e as pessoas 

perceberam claramente que o 1º ciclo por um lado se ia desvalorizar evidentemente, e 

por outro lado também sentiram que tendo feito três anos podiam esticar um pouco 

mais e ter um pós-graduação. 

Mas eu não estava a falar nessa época, eu estava a falar antes. O que fui lendo do 

que foi sendo escrito sobre as Ciências Musicais nos anos 80 o grande argumento 

que não existia nada neste âmbito de uma formação mais especializada e com todo o 

trabalho que era necessário fazer sob o ponto de vista de estudos musicais, e 

passado este tempo todo qual é o balanço que o professor, de uma forma sintética, 

consegue fazer? 

Não sei se serei muito capaz de fazer um balanço mas, de certa maneira parece 

evidente em termos do impacto, digamos, no impacto exterior na possível influência 

que terá tido ao nível da música em geral, é um pouco difícil de fazer um balanço. Eu 

verifico que encontramos mesmo assim algumas pessoas em lugares de alguma 

responsabilidade, eu não vou dizer nomes de ninguém, mas em lugares de 

responsabilidade em instituições ligadas à música que se formaram aqui. Ao nível da 

crítica musical temos um número relativamente pequeno talvez mas que também eu 

acho significativo de críticos musicais que, enfim, não são simples amadores como o 

eram muitas vezes antes e acredito que são críticos musicais, parece-me, de alguma 

competência. Há outros sectores em que infelizmente não se nota muito isso. Estou a 

pensar, por exemplo, na rádio clássica que poderia ter especialistas. Agora talvez 

esteja com alguma pequena tendência a melhorar um pouco, mas foi tomada de 

assalto por um bando de gente sem qualquer espécie de devoção pelo que estão a 

fazer, quer dizer, são jornalistas de rádio que foram enviados para ali por razões que 

eu não quero comentar mas em muitos casos me parece bastante evidentes, como 

aquele que compadrio que se instalou na Antena 2 a partir de um determinado 

momento enfim, daqui a uns anos, esta parte não quero dizer nomes mas parece uma 

situação evidente. E é pena por exemplo, quer dizer, a Antena 2 seria uma área em 

que seria uma área muito natural, digamos, de saída para pessoas com formação no 

actual curso, mas foi tomada de assalto por um bando de gente incompetente. Mas, é 

um pouco difícil realmente de avaliar, este é o nível, digamos, da colocação das 

pessoas no terreno. 

Mas de qualquer forma, sob ponto de vista da investigação, quer dizer, faz-se mais 

investigação!? 
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Isso eu acho que a nível da investigação o salto foi perfeitamente evidente. Foi 

perfeitamente evidente porque, eu em relação às Ciências Musicais falo sempre aos 

meus alunos na história da investigação em Portugal e da meia dúzia de gatos que nós 

éramos nos anos, ainda, nos anos 70 para um número, para o volume do trabalho 

produzido nos últimos, talvez, menos de vinte anos, mas talvez entre dez,quinze, mas 

quer dizer, houve um salto não só em volume mas até na qualidade de trabalhos e é 

pena nós não termos conseguido, quer dizer, não existir, digamos, uma resposta 

equivalente ao nível da publicação. A nível de revistas e falo pelo director de uma 

revista que está meia, está em estado comatoso mas ao nível de teses que tem 

produzido, não são todas de primeira qualidade mas há teses excelentes.  

Também as pessoas que foram lá para fora 

Depois muitas pessoas que foram lá para fora, mas que muitas delas se formaram aqui 

e têm dado muito boa conta delas lá fora, também acho que é muito… você também 

tem essa experiência. 

Há aqui, digamos, sob ponto de vista da investigação de facto um grande incremento 

mas sob ponto de vista de alguma visibilidade social ficou assim num ponto… 

Mas isso aí prende-se se calhar com uma outra questão. Isto é sempre um sector 

muito reduzido. 

Porque sob ponto de vista internacional no âmbito dos seminários, de congressos, 

das revistas, na área da musicologia é tanto quanto me parece… 

A nossa presença já começa a ter algum significado. Parece-me que sim. Houve 

claramente um salto, quer dizer, em termos dos nossos alunos que alguns ainda estão 

a fazer o mestrado e que já estão a …pessoas com muito potencial, muita capacidade e 

muito interesse. 

Mas quando eu falava ali na visibilidade social estava a pensar por exemplo na 

questão da difusão, na questão da não existência de uma forma, por exemplo, não 

continuada de uma revista em português relacionada com música… 

Eu não ia pôr a Revista Portuguesa de Musicologia porque nunca seria uma publicação 

comercial, mas por exemplo, porque é que em Portugal não existe uma revista... 

É essa pergunta mesmo que lhe queria fazer! 

Não sei. Não sei porque não conheço. 

O professor também já passou, enfim, por várias instâncias, esteve na Biblioteca 

Nacional, quer dizer, teve uma grande rede de contactos …quais são as razões? 

Porque não se consegue … 
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Eu conheço mal e deficientemente o mercado da música. Isso é um outro mundo. Você 

possivelmente até conhece melhor que eu, portanto, não … 

Porque a mim sempre me deixou interrogado esta componente, se houve um 

incremento na formação no âmbito da música, se houve um incremento na formação 

no âmbito da musicologia, a questão da difusão neste caso, e se há trabalhos 

importantes, se há reconhecimento até internacional do trabalho… 

Houve um crescimento do mercado. Por exemplo, paralelamente ao que se vê ao nível 

da formação profissional, nós demos um salto, eu quase que diria, apesar das políticas 

governamentais em relação à música houve um salto significativo. Está bem, as escolas 

superiores de música foram criadas e as escolas profissionais de música foram criadas, 

mas sobretudo a vinda de músicos de Leste, quer dizer, dá-me a sensação que trouxe 

um... deu um salto surpreendente. 

Mas do ponto de vista da publicação e da difusão continua-se, quer sob ponto de 

vista das partituras, quer sob ponto de vista dos trabalhos de natureza mais 

científica… 

Isso no fundo tem a ver com a resposta do mercado. Quer dizer, e a agora a pergunta é 

‘que tipo de mercado musical é que nós temos ao nível da possibilidade de se criarem 

orquestras profissionais de qualidade muito razoável, ao nível da qualidade dos 

instrumentistas, de profissionais de música, etc., claramente. 

Nesta área que é sempre uma área que ficou… 

Como por exemplo, a Luísa recentemente organizou uma série de concertos no S. 

Carlos, com o João Paulo Santos com aquele elenco de cantores, não era possível fazer 

há vinte anos e mesmo se calhar nem há dez anos. De repente há um elenco de 

cantores jovens, uns melhores e outros piores, mas todos com um nível mínimo de 

muita qualidade e alguns com qualidade muito excepcional. Portanto, do ponto de 

vista da produção as situações alteraram-se, do ponto de vista do consumo eu não sei. 

Não percebo, não sei quais são os públicos, não conheço. Sei que, por exemplo, 

aqueles concertos do S. Carlos, se calhar seria pela hora, o nível era um público de 

terceira idade, pouco mais. Não sei porque, nós também… 

Mas tendo em conta a sua experiência internacional... 

Eu não sei. Eu tenho a sensação que nós continuamos a ter se calhar um mercado, 

pode ser que me engane, mas um mercado muito dominado pelos melómanos. É 

assim, ou há os melómanos snobes que compram todos os CD’s e mais alguns e que 

assinam e compram um Gramophone ou um Monde de la Musique ou o Diapason ou 

outra coisa qualquer, ou depois há as outras pessoas que também gostam de música 

mas que  
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Mas não comprar os livros editados em português 

Não compram os livros mas também é o tal problema que admito que nem todos os 

livros são os livros que mais interessa porque, uma coisa é uma tese de doutoramento 

publicada, outra coisa é um livro que pode ser de boa qualidade mas mais de 

divulgação. Eu tenho a sensação que o mercado não é suficiente, o mercado é muito 

reduzido para permitir essa diversidade e essa diversificação. E esse é um problema 

que eu não sei de que modo, se algum vez se ultrapassa. Quer dizer, a Espanha 

obviamente que tem quatro vezes a nossa dimensão mas tem...  

Tem a América Latina toda, mas nós temos o Brasil... 

A América latina toda, tem o Goldberg, também tem outra, de que não me estou a 

lembrar o nome. Tem pelo menos duas revistas de música. Quer dizer...  

É um paradoxo parece-me. Pelo menos é paradoxal 

Quer dizer, eu acho que o nosso mercado é sempre um bocado limitado, mas de facto 

lá está, você está a pôr o ponto noutra questão, quer dizer, ao nível da divulgação 

deveria se calhar haver maiores oportunidades para pessoas com a formação que nós 

damos, para depois também actuarem no campo ao nível da divulgação.  

Os jornais têm reduzido isso 

Os jornais têm reduzido. Quer dizer a crítica musical tem vindo a ser reduzida 

praticamente. É uma situação muito estranha. 

Olhe, e quais são, na sua perspectiva, os desafios que se colocam a este curso e que 

se colocam à musicologia portuguesa? Enfim, duas perguntas. A primeira é em 

relação a este curso, perante o que temos vindo aqui a conversar, quais são os 

desafios? 

Eu não sei sinceramente. Para já há uma coisa, uma dos problemas, não terá sido só 

exclusivamente nosso, mas que nos tem afectado ao longo de 30 anos é que temos 

estado constantemente em reformas curriculares mas que nunca foram devidamente 

avaliadas e testadas. Quando tínhamos acabado de a fazer e a outra reforma ensina, e 

a poeira nunca assentou, essas reformas nunca foram devidamente avaliadas. Espero 

que agora que Bolonha permita o mínimo de estabilidade agora durante alguns anos. A 

primeira questão eu acho que em relação ao 1º ciclo é deixá-lo estar quieto como está, 

até porque depois é o tal problema, nós temos hoje espartilho, então essa espécie eu 

quase lhe chamaria de tentativa de secundarização do ensino superior, o espartilho é 

tal que nós não podemos fazer a mínima alteração curricular sem que ela faça o 

processo todo até ao Ministério da Educação e do ensino superior para provar. No 2º 

ciclo, o 2º ciclo é a área eventualmente de expansão que nós temos e têm surgido 

muitas ideias, muitos projectos, sei lá, por exemplo a criação de um mestrado em Jazz. 
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Ideias não faltam mas há uma série de factores a ter que ponderar. Para já, para 

começar e à partida temos que pensar nos recursos, é evidente. 

E a limitação que existe sob o ponto de vista da contratação? 

Obviamente. Isso é absolutamente óbvio. E não são só os recursos de docentes, por 

exemplo, são também recursos logísticos, são recursos de gestão, digamos assim, 

porque o problema é que tudo e qualquer coisa que nós tentemos fazer de novo cai-

nos em cima a todos os níveis, inclusive ao nível administrativo mais básico. Estamos a 

falar de instituições que todos sabemos, acho que a faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas não é um caso único, que tem graves deficiências ao nível do apoio 

administrativo, tanto ao nível do pessoal como ao nível da qualidade da sua formação. 

Aquilo que acontece é que os professores acabam por ficar cada vez mais absorvidos 

com tarefas de natureza administrativa e que em muitos casos não nos deviam 

competir. Portanto, essa é a primeira questão. A segunda questão é a avaliação do 

potencial do mercado para outras variantes. Há muitas coisas que nós poderíamos 

tentar fazer que seriam muito interessantes na área da música e informática, quer 

dizer, não estamos a falar necessariamente na criação de novos mestrados, aí estamos 

a falar eventualmente em variantes de natureza curricular, aliás, nós temos um 

número de disciplinas de opção no mestrado que não abrem todas forçosamente 

todos os anos, e portanto aí há uma certa flexibilidade. Mas na hipótese de criar outro 

mestrado temos de ter em conta todos esses factores, quer dizer, que inclusive depois 

no próprio mercado seria interessante por exemplo desenvolver-mos mais a área da 

edição musical, isso não é necessário que seja o curso todo para ter edição musical, 

isso poderia ser feito através das disciplinas. Mas depois a edição musical aonde é que 

está em Portugal? Nós neste momento, quer dizer, o que existe é tudo, a nível de 

iniciativas muito precário. 

Começou recentemente uma nova colecção apoiada pelo Ministério da Cultura...  

Exacto. Há duas ou três pessoas que trabalham a título individual e depois devem ter, 

certamente, dificuldades em vender as suas edições. 

E perante isto tudo, quais são para si dois ou três grandes desafios da musicologia 

portuguesa? 

Mas isso é outra questão. Em relação ao departamento a questão que eu coloco é que 

há muitas questões aqui que têm a ver com condições de mercado que nós não 

controlamos de modo nenhum e que é difícil também sequer avaliar. Dispor de 

instrumentos para sondar o mercado e perceber até que ponto novas áreas de 

especialização poderiam encontrar resposta no mercado. Isso é uma questão. Quanto 

à musicologia propriamente dita, eu diria que há um factor essencial para que se 

fizesse da musicologia como disciplina científica em Portugal que é o desenvolvimento 

dos Centros de Investigação. Temos centros que estão com um dinamismo muito 
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significativo e eu acho que, desse ponto de vista, a nível colectivo a primeira prioridade 

é de facto estes dois centros de investigação por exemplo, e de outros que haja 

noutros sítios, mas estou a falar daqueles que estão ligados aqui à nossa faculdade que 

possam continuar a expandir-se ao nível de projectos e de projectos que incluem 

consultores estrangeiros de qualidade e de prestígio, isso tem estado a acontecer, 

inclusive a contratação de muitos investigadores estrangeiros. No CESEM tem uma 

investigadora estrangeira que é a Brigit..., uma investigadora com um contrato de 

cinco anos 

Que é uma coisa muito recente nesta área.... 

Muito recente. E é notável, digamos que num conjunto de treze posições de 

investigadores no âmbito do compromisso para a ciência, o CESEM tenha tido dois.  

A Gabriela Cruz ... 

A Gabriela Cruz e a Madalena. Isto é extremamente positivo e os Centros de 

Investigação poderem funcionar como cadinhos, como nichos, de laboratório 

realmente para a formação de jovens investigadores para a formação continuada de 

doutores e pós-doc.  

E também vem enriquecer a formação do 1º ciclo? 

A colaboração dos centros que está prevista, para já ao nível dos cursos 

doutoramento, para disponibilizarem seminários. Pelos menos ao nível da pós-

graduação que não tem sido tão clara e evidente até aqui. E depois, obviamente, a 

projecção internacional de tudo isto....  

Incrementar também essa área 

Sim, tem sido feito até hoje a nível, sobretudo, individual, quer dizer, em certos casos 

não é tão individual porque envolve projectos internacionais. Já estivemos envolvidos 

(?) Fundaction que tinha reuniões em vários países. Aquilo era um grande projecto e 

tinha vários grupos de trabalho, chamava-se Sound e não sei quê, músicos europeus a 

exercer desde mil novecentos e qualquer coisa assim e o nosso grupo de trabalho era 

sobre orquestras de ópera, mas o engraçado de tudo é que quando finalmente saiu o 

produto final do nosso grupo de trabalho três volumes publicados na Alemanha e 

como a Luísa tinha enviado três ilustração para o artigo dela o que é que eles puseram 

na capa de dois desses números? O desenho do Rafael Bordalo Pinheiro com a 

orquestra do Teatro de S. Carlos. 

Então quer dizer que está optimista em relação ao desenvolvimento da musicologia? 
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Estou claramente. A única coisa que ainda às vezes me aflige um pouco, aliás, para não 

dizer que me aflige bastante, mas aflige um pouco é o futuro individual dos 

portugueses, é um problema.... 

Futuro individual quê? Dos estudantes? 

Dos estudantes pós-graduados, particularmente dos doutorandos. Mas isso também 

não é um problema específico nosso. Aliás, eu tenho um filho, quer dizer, tem trinta e 

oito anos e neste momento está com uma bolsa em pós-doutoramento no ISCTE. 

Mas tirando essa dimensão do emprego, que já falámos, quer dizer, há boas 

perspectivas? 

Eu acho que há boas perspectivas, e eu acho que nós temos algo que em Espanha não 

é tão evidente se compararmos com Espanha, por exemplo. Eu penso que na 

musicologia portuguesa neste momento dominam quatro perspectivas internacionais. 

O impacto maior ou menor que nós podemos ter no estrangeiro e relativo à nossa 

dimensão e à dimensão da nossa produção. Agora, as perspectivas e os padrões que 

dominam a nossa actividade, na nossa área na produção são padrões internacionais 

indiscutíveis. E em Espanha diria que é exactamente ao contrário porque o que domina 

são padrões, ou seja, não é que não haja também pessoas, um número até 

relativamente grande de pessoas a trabalhar segundo padrões e perspectivas 

internacionais mas, infelizmente, a maioria de Espanha e das cidades espanholas são 

padrões do mais provinciano, mais retrógrado e mais arcaico. 

E nós pelo menos conseguimos dar algum salto em relação a isso? 

Isso aí acho que demos claramente. Quer dizer, haverá sempre necessidade de 

musicólogos localistas, para não lhes chamar outra coisa, mas, de um modo geral, acho 

que esses padrões têm sido claramente alterados. Quando o CESEM precisou por 

exemplo de um painel de consultores para este concurso de investigadores foi buscar 

pessoas, foi buscar uma professora à universidade Autónoma de Barcelona e foi buscar 

um catedrático de Cambridge, quer dizer, foi assim… por exemplo, e o próprio projecto 

tem interesse. Por exemplo este projecto, há vários a decorrer, mas este por exemplo 

em que a Luísa está, e que é dirigido pelo David Cramner, também tem consultores 

desse nível.  

Já não estamos tanto na periferia. 

Não, essa parte é a que menos me preocupo. Essa parte é que menos me preocupa 

porque eu acho que aí, eu para ser absolutamente sincero, não há nada de pessoal 

naquilo que eu vou dizer, é uma apreciação genérica e não vou citar nenhuns nomes, 

mas eu sinto claramente que ao longo dos vinte anos deste departamento, a qualidade 

de internacionalização, quer dizer, deu-se uma internacionalização significativa e em 
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parte também porque, não só porque pessoas originalmente formadas aqui foram 

para o estrangeiro, e depois vieram, como o departamento foi absorvendo várias 

pessoas com formação em vários países. 

Tornou-se um pouco mais cosmopolita. 

Eu acho que sim. Salvo melhor opinião, eu acho que sim. Nós também não precisamos 

de ter falsas modéstias, este departamento continua a ter, e isso até é uma 

responsabilidade para nós, o departamento e as unidades de investigação que tem a 

sua autonomia obviamente, mas que são integradas, maioritariamente, por docentes 

do departamento, sem falsa modéstia, dizia eu, o departamento continua a ter um 

papel condutor, quer dizer, ao nível da disciplina. Em nenhuma outra universidade há 

um leque de pessoas com formação e currículo que este departamento tem. E isso é 

muito simpático para nós mas também nos cria responsabilidades acrescidas, e é 

melhor por isto não falar de coisas tristes como é a situação da Associação Portuguesa 

de Ciências Musicais, dessa situação... 

Não, acabemos de uma forma… 

Acabemos de uma forma mais positiva. 

Obrigado. 
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Manuel Rocha 

Como é que tu caracterizas o trabalho que é desenvolvido no Conservatório de 

música de Coimbra enquanto escola do ensino especializado de música? 

 O conservatório nasceu, e isso é importante referir, de algumas escolas privadas, 

numa altura, em 85, em que um conjunto de pais e de alunos acharam que havia 

necessidade de converter aquela escola privada, que era escola privilégio numa escola 

pública. Ela nasce num meio do movimento popular, digamos assim, teve direito a 

manifestação e tudo, no sentido de ser de facto fundada uma escola pública. É criada 

uma comissão instaladora, ela vai-se instalar na zona antiga da cidade e desde então, 

que é uma escola que vai assumir os princípios da oferta e da procura. Não nasce como 

uma escola estruturada no sentido lato do termo, isto é, não tinha um projecto 

educativo nem parece ter um projecto de intenções. Foi apenas para colmatar uma 

necessidade que a cidade sentia. Mais tarde nos vimos a depararmo-nos com um 

paradoxo de termos uma escola pública que pode contratar professores de qualquer 

instrumento mas que durante uma década não tem viola d’arco, não tem violoncelo, 

não tem contrabaixo, não tem oboé, não tem fagote não tem nada. Acaba por se 

reproduzir apenas aquilo que eram as vontades da aprendizagem musicais dos filhos 

da idade. É uma escola que se estrutura de modo a responder essa procura. 

Curiosamente, ela vai responder mais tarde a um público que é o público das bandas 

filarmónicas que vêm aqui procurar um bocadinho de formação para poder reproduzir 

essa formação na filarmónica… 

Filarmónicas dos concelhos limítrofes? 

Dos conselhos limítrofes, do distrito mas sobretudo os concelhos limítrofes de 

Coimbra. Digamos que ao longo destes anos todos o conservatório foi estruturando a 

sua oferta tradicional, que é o piano e o violino e pouco mais, mas foi também nos 

últimos 10 anos foi estruturando um outro tipo de necessidade, a necessidade de 

oferta de especialidades, que não eram especialidades … há estruturação e 

preocupação de estruturar uma nova oferta de fazer com que esta escola pudesse 

oferecer um leque mais variado… 

Estamos a falar em que ano? 

Estamos a falar, da década de 90, início da década de 90. A escola nessa altura sofre 

uma grande dotação orçamental para equipamento, vai comprar pianos de cauda vai 

comprar trompas, fagotes, os instrumentos todos, um kit completo de percussão e vai 

de facto fazer um outro tipo de oferta. A escola foi inicialmente estruturada, no seu 

corpo docente para ser uma escola de província, isto é, os melhores alunos é que eram 

os professores e portanto, nunca procurou uma abertura ao exterior. Coimbra não era 

um sítio de formação de músicos e portanto era uma escola mais ou menos auto-

suficiente mais aqui os colegas nossos vieram um bocadinho dessa leva. Mais tarde 
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chega-se à conclusão nesta tal década de 90 que é preciso alargar a esfera e portanto 

vão ser recrutados professores que vem do Porto na sua maioria, portanto, nós temos 

sobretudo professores do norte, e que vêm para aqui á procura de trabalho porque 

começa a haver uma grande procura de trabalho em todos os campos e eles vêm para 

aqui. Os alunos, o que é que procuram os alunos no conservatório? Maioritariamente 

um complemento de formação. Na sua maioria as crianças que vêm para aqui não têm 

como objectivo seguir estudos musicais é preciso dizer-se que Coimbra é uma cidade 

que tem, enfim, à conta da universidade de Coimbra, tem uma certa fama 

prosseguimentos estudos na área universitária portanto a música era assumida como 

um complemento de formação. Não obstante é uma escola que não tem propriamente 

só meninos da cidade, ou meninos, como nós dizemos é uma escola que tem 50 % dos 

nossos alunos são hoje alunos da periferia são jovens que vêm da periferia vêm aqui 

ter aulas. Me modo que,  ao nível da nossa população escolar essa alteração foi sendo, 

aconteceu sobretudo a partir da década de 90.  

E portanto, também se alargaram os diferentes cursos? 

Alargaram-se os cursos todos. Enquanto existia sobretudo o piano com uma grande 

predominância, o clarinete com uma grande predominância, há uns anos nos anos 90 

na altura nós fizemos até um estudo disso, hoje Há um alargamento geral dos cursos, 

embora exista ainda a predominância de alguns cursos como o piano e violino, 

sobretudo do estabelecimento, isto é, da, como é que hei-de dizer, cristalização do 

corpo docente, mas a oferta é total, nós oferecemos todos os instrumentos que estão 

no currículo.  

Também oferecem a guitarra de Coimbra. 

E também oferecemos a guitarra de Coimbra. Nós achamos numa certa altura e 

continuamos a achar que havia alguns instrumentos, embora eu sobre isso tenho uma 

ideia um bocadinho diferente, eu penso que é, podemos falar da guitarra de Coimbra, 

especificamente. Queres que fale da guitarra de Coimbra?  

Sim. Que não existe em lado nenhum, mas também não é oficializado ou é? 

É oficializado, é um curso oficializado tem um programa que nós construímos para a 

guitarra. Eu penso é que a guitarra de Coimbra perde de alguma forma com a sua 

oficialização no contexto dos conservatórios. Os conservatórias são estruturas, 

normalmente um bocadinho pesadas e tendem para a escolarização de tudo o que cá 

entra. Nós vemos que a música do Carlos Paredes, do Artur Paredes dos velhos 

guitarristas de Coimbra não será aquela que é tocada, mas fazem-se transcrições de 

Vivaldi, Corelli e Carlos Seixas.  

E porque é que essas músicas de Carlos Paredes, Artur Paredes, porque é que não se 

tocam cá? 
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Isso tem a ver sobretudo com quem os faz, com quem dá as aulas, não é, e portanto, 

normalmente naquilo que se assumiu foi que devia-se dar um cunho clássico à guitarra 

de Coimbra. Isto tem a ver com um preconceito de novo rico que é o da sociedade 

portuguesa e que é o do que todas as coisas que sempre que se fala de literatura tem-

se de falar de Fernando Pessoa, sempre que se fala de música tem-se que falar de 

necessariamente de Vivaldi que é um fantástico compositor e não tem culpa nenhuma, 

porque se o chamassem o tipo tinha escrito para a guitarra portuguesa coisas 

fantásticas e o Paredes era de certeza o melhor amigo dele.  

E porquê que isso acontece, esse novo-riquismo. Há algumas razões que justifiquem 

isso? 

Há algumas, isto é, de facto não temos, não temos sofrido, ou não tem ocorrido ao 

longo das últimas décadas, em Portugal no Portugal mesmo nada ao nível da 

composição que consiga incorporar esses instrumentos no nosso quotidiano. Isto é, 

música feita nos nossos dias não se vira muito para a utilização desses instrumentos, 

não é, de modo que, penso que esse é também um dos factores de empobrecimento 

do seu repertório, embora o seu repertório esteja riquíssimo, não é, as técnicas de 

manipulação, a guitarra é um instrumento nada consensual, como um instrumento 

popular que é vive muito daquilo que o artista consegue fazer nela. Mas no contexto 

de Coimbra, relativamente à canção coimbrã som de Coimbra sofreu os golpes da 

própria luta académica.  

Mas era importante que o conservatório pudesse desenvolver esse tipo de trabalho 

sem ser tão escolarizado como há bocadinho estavas a dizer? 

Eu penso que eu poderia fazê-lo mas penso de facto que há uma vida paralela na 

sociedade civil, na chamada sociedade civil, que faz com que os instrumentos vivam 

por si, não é a sua introdução nos contextos escolares que podem valorizar este ou 

aquele Iinstrumento. sto é, por exemplo, relativamente ao instrumento como o 

bandolim terá feito mais o Júlio Pereira do que muitos, do que todos os sítios onde se 

ensina bandolim. Em relação à viola braguesa que não é um instrumento muito rico 

mas que terá feito também mais o mesmo Júlio Pereira do que terá feito muitas outras 

pessoas, no que diz respeito à gaita de foles terão feito mais muitos grupos galegos 

que cá vêm tocar do que propriamente a sua inserção na escola. Eu penso é que a 

escola pode ter uma, nomeadamente, no que diz respeita à neste caso, à cultura 

popular e aos instrumentos populares, a escola pode ter um papel importante, o 

conservatório mesmo no contexto clássico, digamos assim, poder ter um importante 

contributo, na dádiva de conhecimento daquilo que é a cultura popular, muito 

marcada pelo Estado Novo, ainda hoje, pela política do espírito e que faz com ela seja 

qualquer coisa de preterível, não é, porque as novas áreas do conhecimento a esse 

nível ainda não penetraram na escola. De qualquer modo … 
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Agora deixa-me só perguntar em relação a esse assunto, mas seria importante essas 

outras áreas ditas das culturas populares de tradição oral poderem também ser 

trabalhadas no conservatório. 

Eu penso que sim, sem duvida nem que fosse ao nível … Por exemplo, nós temos uma 

música polifónica que tem uma riqueza particular no nosso país, não entra sequer no 

conhecimento das pessoas, era importante que os programas…  

Porque é que isso não está … tendo em conta que os conservatórios apesar de tudo 

têm uma margem de autonomia… 

Por um lado, porque as pessoas não conhecem por outro lado, porque não há o 

trabalho da transcrição e por lado ainda, porque não se percebeu ainda a importância 

da utilização das ferramentas da cultura popular para a integração ou para a 

construção dos saberes, digamos assim. Isto é uma melodia de três notas tirada de um 

contexto ritual tem importância no contexto ritual porque tem aquelas três notas e 

são aquelas mesmas que se ritualizaram mas no contexto da aprendizagem poderiam 

ter também um valor dos diversos graus, para já, porque algumas delas são simples, 

não é, simples, por outro lado, porque enceram de facto aquilo que é uma herança 

cultural, e eu penso que neste, é um, aqui se trata de um exercício filosófico, a herança 

cultura é algo que também se aprende.  

Houve um afastamento grande dos conservatórios, das aprendizagens conservatório 

em relação a esse tipo de músicas e culturas 

Desde sempre. Inclusivamente, é curioso que a nossa música nacional, nós temos 

inclusivamente o repertório de Lopes Graça que fez muita coisa sob o ponto de vista 

do arranjo coral para a música tradicional portuguesa, é muito pouco visto no contexto 

dos conservatórios.  

E quais são as razões para que isso aconteça? 

Eu penso uma das questões é a falta da edição, falta de conhecimento e falta de 

edição. É sobretudo a falta de edição. Por outro lado, falta de formação dos 

professores nesse sentido. Isto é, as pessoas utilizam normalmente o recurso 

educativos que estão ao seu alcance e esse não é um dos que estejam ao seu alcance, 

se eu quiser neste momento comprar uma obra de Lopes Graça para violino eu vou ter 

alguma dificuldade em encontrá-la. De facto não está disponibilizado, devia haver 

neste caso, a nível quer do Ministério da Cultura quer do Ministério da Educação, um 

grande esforço de dotação das bibliotecas e das escolas de obras … 

Mas elas de uma maneira geral não estão editadas … 

Esse é que é o problema, mas tinha que haver um esforço de edição, esse esforço tem 

que ser o primeiro, o esforço da edição. Eu lembro-me que, em Moscovo quando tirei 
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o curso, um dos requisitos essenciais para o exame final, o exame de estado era a 

execução de uma peça nacional sendo que eu era português o outro era quirsizo, o 

outro era ucraniano, e portanto cada um tinha que levar uma peça nacional sem a qual 

não fazia, e eu fui buscar uma Berceuse do Freitas Branco que foi o que eu, do 

Frederico de Freitas, desculpa, que foi aquilo que eu toquei no meu exame final e que 

eles acharam graça porque acharam que era muito parecido com Prokofiev. Mas eu 

tive que a desenterrar em manuscrito não é, que um amigo me cedeu. Mas se eu 

quiser a Berceuse para um aluno meu, entretanto perdi o manuscrito, deixei-o em 

Moscovo, não o voltei a encontrar ele deve de estar, ainda não o procurei também 

devidamente… 

Para isso que me estás a dizer, eu depois queria voltar atrás em relação à questão da 

formação, mas por isso que me estás a dizer, remete-me aqui para uma outra 

questão parece-me haver aí uma crítica, também ao trabalho que tem sido 

desenvolvido pelas instituições do ensino superior em relação à edição e ao estudo 

da música portuguesa?   

Pois eu não sei quem é que compete fazer esse tipo de trabalho. Imagino nós temos 

sempre em Portugal um grande problema que é o da dimensão do mercado, para que 

alguém faça alguma coisa que seja rentável e a rentabilidade não é um pecado, 

necessariamente, é preciso que seja rentável, isto é, porque sei que tem que ter 

muitos exemplares editados e o nosso ambiente é um ambiente muito restrito. Nós 

somos dez milhões de pessoas e os estudantes de música são neste momento 

dezassete mil e quinhentos, acho eu, qualquer coisa assim. Temos pouca gente se 

pensarmos que nem todos são compradores de uma obra de violino ou uma obra de 

piano estão divididos pelas diversas especialidades, o que parece a mim é que de facto 

não sei de quem é o dever de o fazer mas não existe de facto edição, mesmo edição, 

as instituições universitárias ao nível da …. 

Por exemplo da musicologia, dos cursos musicologia poderem…. 

Sim, acho que poderiam. Nunca pensei isso e se calhar eles nunca pensaram isso, 

porque têm muito que fazer; mas de facto não existe um cuidado das próprias escolas, 

as próprias escolas  que têm, as próprias universidade que tem trabalho no âmbito da 

formação de professores não existe literatura pedagógica em Portugal. Se nós 

quisermos comprar um qualquer livro de didáctica do instrumento ou qualquer estudo 

sobre uma matéria específica e didáctica nós não encontramos.  

Isso tem consequências sob ponto de vista do desenvolvimento do trabalho  

 Todas as consequências são do desenvolvimento do trabalho. Isto é, porque, quando 

não existe uma discussão à volta da didáctica, a didáctica não tem outra expressão 

senão a da herança do mestre. Digamos que nós no ensino português, não sei se é 

uma crítica se é apenas constatação, o ensino português muitas vezes encontramos 

http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=prokofiev&spell=1
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aquilo que é a reprodução do que foram as ideias do mestre e não a reprodução, e não 

a veiculação de um conjunto de enfim, de um conjunto de saberes científicos que 

levam a uma determinada finalidade mas num ambiente dialéctico não é, não num 

ambiente monolítico. A edição não é muita, o estudo sobre as coisas não é muito e a 

reflexão é muito pouca também.  

Mas isso quer dizer também que sob ponto de vista da formação das pessoas que 

vêm trabalhar dos músicos e dos professores que vêm trabalhar para este tipo de 

escolas também é uma formação que tem algumas debilidades? 

A formação tem muitas lacunas. Mas pior do que a formação deles terem lacunhas é 

não existirem moldes de formação que possam preencher essas lacunas.  

E isso, e que moldes… 

O grande problemas que nós temos, nós tivemos, temos até uma experiência 

interessante que é a experiência de escolas profissionais em Portugal que levaram a 

que fossem contratados muitos músicos que estavam ainda na orquestra Regie 

Sinfonia, que depois foi à falência, penso que este, o fenómeno é mais ou menos assim 

ou aproximando e que de repente ficaram sem trabalho e que se dedicaram às escolas 

profissionais. É  preciso que se lhe diga que no leste europeu, de facto existiam moldes 

de formação de professores que eram eficazes, não é, quer do ponto de vista cultural 

quer do ponto de vista das técnicas do ensino, e de facto alguma coisa deve ter 

acontecido naquele norte para que aquelas escolas profissionais tivessem uma 

determinada, tivessem assumido um determinado perfil e tivessem sido importantes 

na subida do desempenho dos músicos em  Portugal. Sobretudo ao nível das cordas, 

nos sopros até era um bocadinho diferente e ao nível do piano também, mas ao nível 

das cordas houve de facto um desenvolvimento fruto desse grande investimento. O 

problema é que nós normalmente e neste espaço histórico que estamos a viver, 

utilizamos normalmente os recursos que nos vêm de fora não no sentido da 

valorização ou do acrescento daquilo que temos mas por exemplo nós encontramos; 

tínhamos uma professora de coro excelente aqui em Coimbra mas que trabalhava 

como mulher a dias não é, e na altura em que foi necessário fazer uma prova de 

português, porque ela não tinha as competência de português, ela foi expulsa do 

conservatório de música de Coimbra por imposição da direcção regional de educação 

do centro que achou que; como ela não tinha o domínio perfeito do português não era 

capaz de fazer um bom trabalho de coro que ela fazia.  

Isso tem uma crítica à administração em relação… 

A administração por um lado apregoa a autonomia, por outro lado, espartilha 

completamente a autonomia. Nós sabemos que as escolas, quando as escolas não são 

elas próprias autónomas relativamente sequer ao seu trabalho pedagógico, não é, e à 
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escolha dos seus quadros, o que é um problema grave. De qualquer modo penso que a 

melhoria tem vindo a ser assinalável a nível das escolas.  

A relação entre a administração e às escolas? 

A relação entre a administração e as escolas é o pior possível. Eu não digo que a 

administração seja toda assim, mas a relação entre a direcção regional de educação do 

centro e o concelho executivo de que eu faço parte é uma conversa de surdos.  

E isso deve-se a quê? 

Isso deve-se sobretudo ao fechamento da administração e à não resposta sobre as 

questões que lhe são colocadas  

Mas porquê? Porque este ensino é um ensino dito específico, diferente dos outros e 

que … 

Por um lado este ensino … 

A dificuldade de compreensão de algumas particularidades este ensino, porque há 

uma tendência muito forte de ser tudo igual e de tratar tudo igual 

independentemente das diferenças … 

Por um lado é esse o fenómeno que acontece, o fenómeno que constatamos. Por 

outro lado, porque as vezes as organizações funcionam objectivamente mal, mas as 

nossas organizações, nós temos de facto, as nossas organizações, os conservatórios 

funcionam com uma legislação absolutamente espartilhada que é tirada um bocadinho 

aqui outro bocadinho ali e que de facto não encontra por parte da administração um 

interlocutor interessado em por as coisas em dia. Isto é, digamos que nós temos os 

nossos problemas e eles têm os seus problemas. Os nossos problemas não são 

conciliáveis, e portanto não nos conseguirmos entender. A solução para este estado de 

coisas é ou autonomização das escolas ou reforço da autonomia das escolas ou então a 

criação de um quadro legal que permita por ordem enfim, num ambiente arrumado. 

Já iria também a essas questões, por causa do grupo de trabalho, por causa da 

avaliação que foi efectuada, mas gostava de voltar um pouco atrás, por dois aspectos 

principais um relacionada com a questão da edição e com a questão dessa relação 

deste tipo de instituições com a vida musical e com a qualidade do trabalho que se 

exerce nessas instituições e partindo de uma afirmação de um documento que o 

conservatório realizou e que dizia que “o motor essencial da qualidade do ensino da 

música é uma vida artística sã, quotidiana e descentralizada”. Isto quer dizer o quê, 

sem esta vida artística muito desta formação perde o seu sentido?  

Sem dúvida. Isto é, a vida artística é um motor principal da actividade escolar, digamos 

que por alguma razão as performances numa Coimbra ou numa Aveiro, ou a vida 
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escolar ao interesse suscitado é menor do que aquilo que é que acontece em Lisboa ou 

no Porto, que são grandes centros culturais, ou pelo menos são centros culturais com 

alguma dimensão. O que acontece é que normalmente, eu dou o exemplo do futebol 

que é aquele que se percebe no nosso país de bandeiras à janela, que é nós temos, as 

escolas de futebol têm existo por uma razão muito simples, têm uma vida artística 

muito propagandeada, eu que não gosto das tricas do futebol gosto muito do jogo, 

mas não gosto das tricas do futebol, sei tudo sobre o futebol e sei tudo sobre os 

problemas que existem no Benfica, no Sporting e naqueles tipos todos, por outro lado 

as crianças tem objectivos de jogar como aquele jogador na altura da mitificação do 

jogador ou tem objectivos de elas próprias se integrarem no jogo e portanto existe a 

vida artística no futebol funciona bem por isso o futebol funciona bem mesmo que seja 

a bandalheira que é não é. A vida artística na música se não houver a suscitação do 

interesse pelo jogo em si, pela coisa em si, pela coisa da vivência musical é muito difícil 

tu veiculares a uma criança que é necessário ela estudar por exemplo uma escala, uma 

escala não tem sentido nenhum se não tiver uma aplicação prática e normalmente a 

aplicação prática é vista, nós aprendemos primeiro a ver e depois é que aprendemos a 

fazer. Dizia aqui a tempos um pedagogo com muita graça que “ninguém me venha 

dizer que a facilidade é a origem da vontade das pessoas, porque não há nada mais 

difícil do que um gajo empoleirar-se numa prancha de surf; se há gajos empoleirados 

numa prancha de surf porque não há de haver tipo empoleirados em arcos de violino, 

que é muito mais fácil de certeza porque está em terra, e este é a questão principal. 

Nós reparamos que aqueles professores que são artistas activos tem normalmente um 

melhor rendimento do que aqueles não tem qualquer ligação com a vida artística. Ora 

o quê que isto quer dizer; as coisas também não são mecânicas, um artista não é 

necessariamente um professor, nem um professor …. 

Mas vida musical do professor… 

Mas a vivência musical do professor também uma influência decisiva na educação. 

Uma outra pergunta sobre os professores, mas voltando aqui à vida artística no caso 

de Coimbra também tem havido algumas modificações sob o ponto de vista da vida 

musical, ou não? 

Não! Em Coimbra tem algumas modificações, mas são sempre partos muito difíceis. 

Coimbra não tem por exemplo, temporadas de concertos regulares, digamos que a 

banalização da música é um das condições essenciais para a adesão à música, não é, 

nós só valorizamos as coisas quando elas se encontram connosco porque se o concerto 

acontece uma vez por mês naquele dia do mês não é, não necessariamente naquele 

dia do mês, nós temos disponibilidade para ir a esse concerto. De qualquer forma há 

algumas experiências de natureza musical e de natureza pedagógica em contexto 

lúdico, que é uma coisa manhosa e isto falar-mos em lucidade mas é importante falar 

nisso, em contexto lúdico tem vindo a suscitar um cada vez maior interesse pela 
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música não é.  Aqui há tempos a orquestra clássica do centro fez a apresentação do 

Pedro e o Lobo num pavilhão gimno-desportivo de Coimbra e teve lá três mil pais e 

filhos, não é, porque significa que existe apetência pela coisa. Mas essa apetência não 

está organizada de modo por exemplo, a nós podermos ter constituído até agora uma 

massa crítica em Coimbra capaz de distinguir o bom do mau. Isto é distinguir aquilo 

que é, isto também são conceitos complicados, mas de facto existe o bom existe o mal 

e é preciso conhece-los para que nós possamos, na pintura na culinária em todas as 

coisas, é necessário que as pessoas tenham vivências para poderem adquirir esse 

sentido crítico, isto não tem acontecido. Coimbra é uma cidade que tem no contexto 

actual atribuído pela câmara municipal 1% para os gastos com a cultura, o que diz tudo 

sobre aquilo que é a nossa vida artística, para além de que muitas vezes os nossos 

alunos são convidados ou são desafiados a fazer o trabalho de preenchimento das 

agendas culturais o que é um equívoco absoluto. Os nossos alunos não precisam 

preencher as agendas culturais precisam de assistir, não precisam de fazer concertos 

precisam de assistir a concertos. Hoje existe um bocadinho em Portugal um drama, 

que é o drama das orquestras regionais e de algumas experiências …  

E drama porque? 

Porque precisam de mão-de-obra barata, e isso estabelece níveis de exigência 

relativamente aquilo que se faz muito baixo não é… 

Estás a me querer dizer então que alguns estudantes do conservatório vão trabalhar 

antes de acabar os cursos? 

Exactamente vão trabalhar antes dos cursos terminados e muito mais do que isso, por 

exemplo nós temos aqui uma coisa que é o festival de música de Coimbra que muitas 

vezes emprega os estudantes em contextos para profissional, levando-os a considerar 

muitas vezes que são profissionais sem que eles alguma vez tenham visto aquilo que 

estão a fazer num contexto profissional. E esse debate entre a vontade de fazer mas a 

ignorância …. 

Para eles participarem nesse… 

É importante mas eles têm de conhecer, isto é, nós podemos ser o melhor da nossa 

rua mas num mundo como aquele que nós temos nós temos de conhecer o melhor das 

ruas todas, não é.  

Mas também o conservatório por sua vez organiza, faz, produz, realiza espectáculos 

… 

Sem dúvida. 

E como é que tudo isso se joga? 
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Eu penso que as escolas têm a obrigação de dar aos seus estudantes noção sobre 

aquilo que é o seu desempenho. Se o conservatório tem a obrigação de oferecer à 

população música feita pelos seus estudantes também tem a obrigação de pelos 

menos protestar junto de quem direito no sentido de que seja apresentado hoje aos 

alunos do conservatório aquilo que se faz de bom, para que eles possam ver com os 

seus próprios olhos. Uma certa altura nós fazíamos as masterclass, muitas masterclass. 

Depois nós achamos que melhor do que a masterclass era fazer uma sessão para os 

professores e um concerto com um grande artista onde pudessem estar todos. É mais 

importante isso do que ir repetir a uma criança aquilo que o professor lhes irá veicular, 

digamos assim. Dá-me ideia que a questão da vida artística que é mesmo a pedra 

chave na …. é uma pedra chave nas aprendizagens  

Até porque isto que estás a dizer muitas vezes noção, não havendo esse nível de 

competência profissional, o plano que estavas a colocar, muitos dos trabalhos que 

são apresentados querem-se, sob o ponto de vista do repertório que é utilizado quer 

sob o ponto de vista enfim das projecções que se fazem, querem-se quase nesse 

plano. Não é possível?  

Não é possível, não é,  

Ou seja, faltam aí digamos estruturas intermédias que possibilitem… 

 Sem dúvida. Nós temos em Portugal um grande problema que é o de não existência 

do mercado para a música clássica e para o jazz, por exemplo. Começam a surgir 

algumas coisas boas, festivais muito, que estão localizados no tempo, é uma semana 

do jazz, etc, mas não existe propriamente a nível, tirando Lisboa e Porto, não existem 

estruturas sequer empresarias que consigam colocar os músicos que há e que tocam a 

baixo preço nos espectáculos locais, não é. Dá-me ideia que existe um total de 

fechamento nomeadamente dos municípios há a organização de iniciativas dessa 

natureza.  

Então porque é que isso acontece? 

Não houve ainda o clic empresarial que … É um nicho de mercado que tem de ser 

preenchido.   

Uma outra coisa, em relação ao que disse-te à bocadinho, tem a ver com a questão 

do ser professor, do se músico, professor artista essa relação. Há um estudo que foi 

feito em 2007 que contesta muito, isso essa relação ou se é professor ou se é músico. 

O que tu a colocar aqui que independentemente questões de natureza formação 

pedagógica e didáctica e etc., que essa relação de ser-se professor, ser-se músico é 

uma relação importante no desenvolvimento do trabalho. Porquê isso e se em 

termos do conservatório de Coimbra tem possibilidades de conseguir ter entre os 

seus docentes esse tipo de profissionais? 
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Consegue, a questão é que, de facto se nós virmos, por exemplos bons, como por 

exemplo a orquestra filarmónica de Berlim, isto é muito dos seus músicos são 

professores também. A questão é que a música tem certos aspectos que estão 

sobretudo relacionados com a vivência e às vezes a vivência física da música, quando 

se trata de técnica por exemplo, é necessário veicular de uma forma criativa e de uma 

forma desassombrada. Digamos que não se pode ensinar aquilo por onde não se 

passou, é muito difícil, tinha uma professora que dizia, mais vale mostrar uma vez, do 

que explicar mil vezes, não é. De facto quando eu falo de um músico pode não ser já 

um músico que esteja activo, mas é importante que haja músicos activos nas 

estruturas das escolas de modo a que possam por um lado, veicular esse entusiasmo, 

que é o entusiasmo da construção da música ela mesma, e por outro lado, possam ter 

o conhecimento cabal daquilo que é trabalhar com as mãos. Nós temos ultimamente, 

e isso tem sido curioso no conservatório de Coimbra o ano passado abriu-se um 

projecto que era os sons do património, e nos sons do património o IPPAR entregou, 

deu dinheiro ao conservatório para organizar alguns concertos e o desfio que foi feito 

foi aqui junto dos colegas, ‘amigos vocês que dão aulas nas escolas superiores e nesses 

sítios todos não querem organizar-se para ganhar uns dinheirinhos” e a verdade é que 

se organizaram para ganhar uns dinheirinhos e houve produção musical como não 

tinha havido antes. Há dois anos fizemos pela primeira vez neste conservatório um 

concerto de professores. Dir-se-á ‘não tinham alto nível de desempenho artístico’ mas 

tinham um nível aceitável de desempenho artístico para aquilo que era a sua função, 

professores que tocavam para os seus alunos.  

E sob o ponto de vista das políticas esse tipo de trabalho é facilitado? 

Neste momento é facilitado porque não existe regulamentação. Neste momento é 

facilitado. Eu considero que uma escola não pode viver só com artistas músicos, 

porque depois eles vão para as suas temporadas de concertos e não põem cá os pés. 

Nós não podemos por exemplo na ofertas às crianças ter uma oferta irregular a oferta 

tem que ser regular. Mas digamos que, por exemplo no ensino superior, faz-me 

impressão não haver muitos artistas músicos, muitos artistas professores e penso que 

aí, nesse nível, é fundamental que isso exista e aí já à outras formas de tornear a 

questão das ausências com os assistentes e enfim toda uma panóplia de recursos que 

o ensino superior tem e que poderá, com o que poderá fazer fase a essas situações. Há 

uma percentagem de artistas músicos sobretudo em Lisboa e no Porto, Coimbra nas 

cidades, nestas cidades intermédias que é possível manter. Nós conseguimos manter, 

não em horário completo mas em horário parcial, alguns professores que são também 

artistas, por exemplo, da orquestra do Porto e que sob o ponto de vista do próprio 

arejamento do corpo docente é muito importante, porque eles tocam um bocadinho 

para a frente uma certa inércia que se vem instalando, quando não existe essa garra 

musical.  
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E a legislação que existe é facilitadora… 

A legislação não dificulta. Muita não existe e alguma não dificulta. Por exemplo um 

célebre despacho 144-ME-83 se não me engano, que nos possibilita a contratação de 

individualidades. Claro que isso é torneado não é contratado individualidade 

nenhuma. São contratadas pessoas que não têm os cursos reconhecidos mas tem um 

bom desempenho e como nós instituímos nos conservatórios concursos de provas 

públicas e práticas acaba por ser a única forma de os poder contratar de uma forma … 

torneando a lei, porque eles ainda não têm os papéis em dia, e portanto as coisas são 

feitas assim, um bocado assim. Mas não existe, devia existir uma cláusula, uma 

percentagem um qualquer mecanismo de contratação de professores artistas que não 

pusessem em causa o funcionamento regular da escola, mas que conseguisse dar-lhe 

essa, digamos esse ar da realidade que é fundamental. 

O que é que falta para se fazer isso? 

Leis. É preciso fazer leis e é preciso estudar que mecanismos utilizar. Digamos que por 

exemplo nas Belas Artes o que marca um professor é de certeza fundamental, ou pelo 

menos fundamental para a escola que o Júlio Pomar lá seja professor não é, assim 

como para uma escola de cinema é fundamental que o Tarcovski fosse o professor na 

escola de Moscovo porque de certeza que a sua presença na escola era um 

mobilizador e de facto era. As escolas de música não são só escolas, no sentido enfim 

no clássico do termo, onde se aprende alguma coisa, mas são escolas, as escolas 

artísticas, são escolas de produção, têm de produzir alguma coisa daí nós fazermos os 

concertos para fora e com professores e etc. Portanto faltam leis e faltam encontrar os 

mecanismos que possam compatibilizar uma coisa com a outra.  

A escola e particularmente aqui o conservatório têm conseguido tornear algumas 

dessas … 

Têm conseguido tornear algumas dessas coisas  

E têm sido levantados problemas ou isso também 

Não levanta problemas nenhuns, não. Nem mesmo entre os colegas levante 

problemas.  

Estava a referir mais à questão da administração 

A administração não levanta grandes problemas  

Mas tem conhecimento disso, ou não? 

Tem conhecimento disso, tem conhecimento disso sim. Tem conhecimento de que as 

contratações são feitas e as propostas, há muito tempo que não são feitas propostas 
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nesse sentido, mas tenho conhecimento de que as propostas são feitas no sentido de 

poder contratar pessoas que são uma mais-valia para a escola, isso tem.  

Tudo o que me tens estado a falar revela, digamos uma perspectiva de uma escola 

de música, artística em que a questão da formação se alia a questão da produção e 

de difusão e realização de espectáculos, e que pressupõe não sei se estou a entender 

as tuas palavras a formação de músicos? 

Sim  

E o que eu te pergunto é, como é que isso concilia, como é que essas ideias se 

conciliam com aquilo que tu referiste no início da nossa conversa, diz ser um ensino 

digamos como um complemento de formação.  

Concilia-se mal. Ou melhor não se concilia. Esse é o grande desafio da escola. Isto é, 

neste momento estamos no meio de uma reforma que pode resolver alguma coisa 

nesse sentido a ver vamos, realmente não existe conciliação neste momento entre os 

percursos educativos e a formação de músicos, e a formação dessas mais valias. E eu 

quando falo da formação de músicos não estou propriamente a falar daqueles que vão 

seguir música no futuro. É formação de um conjunto de competências, como agora se 

usa dizer, que permitam ao indivíduo desempenhar em cada momento da sua 

formação um papel. Porque um indivíduo que chega por exemplo ao oitavo grau, ao 

termo da formação do conservatório, à formação secundária do conservatório, pode 

não seguir música mas se ele sair com um nível aceitável ele pode desempenhar um 

papel importante sob o ponto de vista cultural até mesmo como tocador, não é? O que 

me parece é que nós não conseguimos ainda dar volta a isso. Não conseguimos no 

plano pedagógico fazer debitar no ensino complementar, nomeadamente, um 

conjunto de alunos suficientes para fazer com que este ensino esteja contente consigo 

próprio. Nós vivemos amargurados connosco próprios porque nem temos um currículo 

que seja demasiado ligeiro, nem temos um grau de exigência que seja adequado. 

Conclusão, estás escolas vivem de facto, esta escola pelo menos, vive de mal consigo, é 

um facto. 

E esse viver de mal consigo, quem são as entidades responsáveis para que isso 

aconteça? Porque isso acontece? 

Por um lado, nós não temos sabido de alguma forma gerar em nós as políticas 

educativas suficientemente eficazes para que isso aconteça.  

E nós quem? 

Em nós escola. Portanto, a escola não tem conseguido levar água ao seu moinho nesse 

campo e não tem conseguido pelos vistos ser suficiente eficaz para poder espalhar, 

digamos, um tipo de ensino que tenha consequência, não é. Por outro lado, os 
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resultados foram muito desiguais, isto não é verdade para toda a escola. Se nós 

dissermos que o estado da música, por exemplo no concelho de Coimbra e nos 

concelhos limítrofes é melhor porque existe o aporte do conservatório. Isto é, um 

jovem que termine aqui o 5º grau de trompete vai para a sua filarmónica, por 

exemplo, gerar mais conhecimento do que aquele que existia antes. Mas a nós 

custamos que não exista uma consequência. Não é por acaso que não existe em 

Coimbra um curso superior de música, por exemplo. Não é. É ao fim ao cabo o 

resultado do não débito no ensino superior de um conjunto de vontades suficiente 

para gerar um curso universitário dessa natureza.  

Esse débito, digamos, desse tal número de jovens que prosseguem os estudos 

superiores, para além dessas questões que tu referistes, também não há muita 

proliferação do ensino dito escolas de ensino superior por um lado e por outro lado 

esta qualificação que os estudantes têm serve para quase coisa nenhuma? 

É verdade também a qualificação que os estudantes têm não serve para coisa 

nenhuma e eu penso que tem, e para que isso aconteça tem que ser de alguma forma 

reformulado os currículos dos conservatórios. É necessário a criação de programas nos 

conservatórios e é necessário que seja mais claro aquilo que andamos todos aqui a 

fazer, digamos assim. O ensino superior, isto é um país que às vezes vive um 

bocadinho ao contrário. Há uma canção do Sérgio Godinho em que ele lamenta que 

nós estejamos sempre a queixar do nosso país não é, no caso é o contrário, digamos só 

neste país é que isto acontece. De facto o que me parece é que ao longo dos últimos 

anos nós assistimos a uma proliferação enorme de escolas superiores mas nunca 

tratámos devidamente, e essa é uma discussão que estamos hoje a ter com o 

ministério, nunca tratámos devidamente do ensino básico. E dá-me ideia que nós no 

2º ciclo do ensino básico onde já temos os professores de educação musical, a guerra 

já está perdida. Os professores do ensino básico vão lá com o seu Orff e tentar dar 

noções de síncopa aos seus alunos, quando eles não estão, eles já estão no ipod, e no 

ipod eles já são consumidores de música, aí eles já tem gosto e já sabem o que é que 

querem aquilo que vão à procura pode ser bom ou mau consoante o prisma, não é, e 

não é isso que interessa, dá-me ideia que ao nível da vivência e mesmo da educação 

estética no 1º ciclo e mesmo no pré-escolar aí é que se joga tudo. Também no ensino 

especializado, o ensino especializado conseguirá jogar mais para a frente ou mais para 

traz consoante consiga, ao nível do ensino básico suscitar o interesse das crianças pela 

prática musical. Penso eu que temos imensas, cada vez mais, escolas superiores, mas 

nem por isso mais escolas do ensino básico. Normalmente foge-se muito ao ensino 

com as crianças, porquê? Porque o ensino com as crianças é aquele que é mais difícil. É 

muito difícil dizer a uma criança, porque as crianças têm para já o capital de interesse 

fantástico e que é proporcional ao seu capital desinteresse. Quando as aulas não lhe 

agradam desistem e acabou-se nem vale a pena tentar, nem pressioná-la. Por outro 

lado, porque de facto a formação de professores não têm sido em Portugal de alguma 
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forma eficaz e nós registamos nas nossas estruturas, nesta estrutura do Conservatório 

de música de Coimbra, alguma resistência a dar aulas às crianças. Dar aulas às crianças 

é difícil interessá-las, elas não rendem, quando nós sabemos que as crianças são aquilo 

que mais rende.  

Então é por causa disso ou essa será uma das razões porque nos textos de Abril de 

2007 do Conselho Pedagógico, a propósito do relatório de avaliação, falam do 

paradoxo da multiplicação dos cursos superiores? 

É um paradoxo, exacto. Crescem exponencialmente os cursos superiores mas não há 

uma correspondência na oferta ao nível básico. 

E depois não havendo qualificação, os conservatórios não darem essa classificação 

quer dizer os estudantes obviamente passam logo umas etapas… 

Sem dúvida. Sobem por aí acima. 

E isso também desvaloriza o ensino superior ou não? 

Eu tenho a impressão que o ensino superior está hoje, aliás em diversos quadrantes, 

numa época desvalorização não é. Mas dá-me ideia que, há desvalorização do ensino 

superior, mas existe qualquer forma apetência pelo ensino superior, não é. Dá-me 

ideia também que ao nível do ensino superior era preciso fazer ali qualquer ….  

Tem havido alguma articulação…. 

Não. Não há articulação nenhuma entre os conservatórios e o ensino superior.  

E devia ter, na tua opinião? 

Na minha opinião devia haver pelo menos um trabalho conjunto da reflexão sobre o 

ensino da música.  

Cada um está para o seu lado, é isso? 

Cada um está completamente para seu lado, embora os professores de um e de outro 

muitas vezes sejam os mesmos não é. É um bocado como as escolas profissionais, 

conservatórios. Critica-se muitas vezes o ensino dos conservatórios quando as pessoas 

são exactamente as mesmas. À segunda estão aqui, à terça estão nas escolas 

profissionais, o que é que acontece? Acontece uma não estruturação dos planos de 

estudo por um lado, existe uma não existência de programas, existe uma … não está 

suficientemente explicitado qual é a função do ensino da música, e não estão 

sobretudo disseminadas diversas funções para o ensino da música. Dá-me ideia que 

um jovem que, por exemplo, bata à nossa porta para aprender guitarra dificilmente 

quererá ser como o Segovia mais depressa poderá querer ser como o Eric Clapton. O 

grande problema é que nós vamos frustrar-lhe o seu interesse em ser como o Clapton 
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e não o vamos conquistar para ser como o Segovia. Isto é um paradoxo terrível mas 

isto é rigorosamente verdade, e não sei se é a experiência que tu tens. Portanto, o que 

me parece é que não estão, a sociedade portuguesa não conseguiu ainda corresponder 

àquilo que são as vontades das pessoas ao nível do ensino da música e não pode o 

sistema do ensino público responder a tudo e dá-me ideia, pelo menos no que diz 

respeita a Coimbra, que no ensino privado é normalmente cego na altura de fazer o 

negócio. Quer reproduzir aquilo que é feito no Estado e não encontra coisas 

inovadoras. Porque é que eles não dão o órgão do Cebolo. Eu não acho que haja mal 

nenhum no órgão do Cebolo, o homem vende muitos discos, mas tem que a ver um 

contexto para ensinar o órgão do Cebolo e para ensinar o órgão que nós ensinamos. 

Mas nem sempre são criados esses contextos a não ser assim as vezes num plano 

comercial, mas a própria escola pode ensinar aos jovens a tocar três acordes para 

cantar a canção que eles mais gostam, “não há estrelas no céu”, sei lá, qualquer coisa. 

Portanto, estás a me querer dizer então que há demasiada uniformização dos 

diferentes planos de estudos, dos diferentes modos de trabalhar e que as coisas 

deveriam ser um pouco mais diversificadas… 

Sim  

E portanto, estabelecer alguns quadros … esses planos diferenciados onde as coisas 

se movimentam? 

Eu penso que sim. Eu penso que as escolas deviam ter uma …. Sabes que eu 

curiosamente estudei num país que é tido como um país monolítico não é, que era a 

União Soviética, e na minha escola existia e eu fazia parte e era aluno na secção 

clássica, mas havia uma secção popular e havia uma secção separada, separada quer 

dizer música ligeira, portanto as secções eram estanques de facto, coexistiam no 

mesmo edifício tinham disciplinas comuns como a história da música, a estética, a 

cultura popular, que eu também tive que aprender, russa neste caso, mas de facto elas 

existiam para uma orientação e uma especialização ou pelo menos nem que não fosse 

especialização, em cada um destes domínios. Aprende-se ou não se aprende, por 

exemplo no conservatório, a fazer arranjos Big Band? Se calhar não se aprende mas é 

necessário que se aprenda. Aprende-se ou não se aprende a fazer uma harmonização 

para um coro? Não se aprende, mas se calhar devia-se aprender, não é?; A grande 

questão que se  está agora a colocar que é a  da profissionalização do ensino 

secundário que é uma semi-falsa questão, mas no plano do desenvolvimento de 

Portugal penso que é  uma questão que se tem que colocar. Há realmente e no campo 

artístico e não se pode dizer que, ‘eu sou formado em violino tenho o diploma do 

curso superior de violino, portanto vou tocar para uma orquestra’, não é assim. Ele 

tem  que tocar primeiro não é.  E ninguém nos garante a nós que o  indivíduo que saia 

do ensino secundário não consiga isto é, consiga este lugar não é, não consiga esse 

lugar. Aquilo de que se trata é que  me parece, mas isto é complicar muito, parece-me 
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que nós não conseguimos corresponder à procura e a oferta que produzimos às vezes 

é uma oferta enganosa, enganadora  

Mas aí, também pode ser uma ‘pescadinha de rabo na boca’ no sentido de que, por 

aquilo que à bocadinho referiste em relação ao mercado, o mercado também é 

relativamente curto em relação a algumas áreas ou.. 

O mercado é curto 

Musical, no que diz respeito … 

O mercado é curto de facto.  

E então é por causa disso que vocês propõem criação de alguns cursos 

profissionalizantes no domínio da música jazz e da música ligeira?  

Sim é sobretudo porque nós chegamos à conclusão de que alguns dos nossos alunos 

dos cursos complementares acabavam por desempenhar papéis e funções nesses 

domínios da música. Víamo-los aí a tocar em bandas de rock e em coisas dessas, e 

pensamos que é necessário que eles possam ter, já que eles vão fazer, eles já o fazem 

hoje, porque é que a escola não lhes há-de dar um conjunto de ferramentas que lhes 

permitam desempenhar esse papel com mais conhecimento. Com mais conhecimento 

de como é que se faz. E isso acaba por ser enriquecedor da própria coisa que eles 

fazem e para eles é uma ferramenta fundamental, até porque os programas de 

computadores não resolvem tudo.  

Mas isso será, enfim, uma rotura em relação ao que era modelo central, destas 

últimas duas/ três décadas dos conservatórios, em relação às outras músicas 

Poder-se-á considerar uma rotura, eu considero que é um acrescento …  

Rotura em relação ao paradigma, às ideias centrais que governaram este tipo de 

ensino… 

Claro que sim. Será uma rotura em relação ao paradigma. Mas eu penso que este 

paradigma é um paradigma de alguma forma falhado, em alguns aspectos, não 

obstante os conservatórios continuam a produzir músicos para o ensino superior não 

é, independentemente dos contextos de abandono e de acesso ao mercado de 

trabalho mesmo artístico sem a conclusão do ensino superior ou ao acesso ao ensino 

superior, continuam a debitar. O que eu penso é que os conservatórios e ainda hoje 

são, digamos, são uma muralha resistente àquela ideia instalada, e que em parte foi 

instalada, embora erroneamente pelas escolas profissionais, de que para ser músico 

não se tem que ser esperto, basta tocar uma escala com muitas notas, embora eu 

penso que essa não é a ideia base das escolas profissionais, mas quando se tentou … 

Ainda aqui à dias eu ouvi um colega numa reunião a falar sobre isso, isto é, para quê 
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iniciar, aprender música aos seis anos se nós aos 15 anos podemos perfeitamente 

fazer com que eles toquem um concerto de Mozart”.  Ora a questão está em que nós 

não podemos assumir o ensino das artes como um ensino de técnicas e de mecânicas. 

É um ensino de valores e de produção e de produção de civilização, ao fim ao cabo.  

Aquilo que vocês designam como formação integral como cidadãos e como … 

Sem dúvida. A formação integral do cidadão, deve ser, devia ser um dado adquirido 

qualquer sistema educativo. Nós hoje temos um ensino muitas vezes focado na 

tecnologia e eu não sei até que ponto, por exemplo, não é mais útil nós aprendermos 

matemática a partir da simples dobragem de um papel e do estudo das relações que 

existem entre as diversas áreas do papel que se dobra e aprenderemos 

mecanicamente como eu aprendia com as lições do 3º grau que basicamente nós 

dizíamos que não serviam, e não serviam de facto para nada. 

Mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás, nessa relação que estavas a estabelecer 

entre a questão de formação, cursos mais profissionalizantes e o exercício da 

profissão. Não será um perigo haver uma relação muito directa, entre a formação de 

profissional, profissionalizante e o mercado de trabalho quando o conservatório não 

controla o mercado de trabalho? 

É. O grande problema do mercado de trabalho … 

E porque depois provavelmente serão avaliados como a instituição que afinal de 

contas os estudantes terminaram e não tem mercado de trabalho. Não há aqui 

também um dilema sob o ponto de vista do pensar a escola e  organizar a escola … 

Sim, existe mas isso é o dilema da sociedade portuguesa. Não há um jovem que 

termine a escola profissional da ARTAVE e que ingresse imediatamente no mercado de 

trabalho.  Ele vai estudar para o estrangeiro ou para uma escola superior se não, não 

sei se isso está feito, mas se for vamos lá ver bem, aquilo que de certeza muito pouco 

são aqueles que vão ingressar no mercado, naquilo que aprenderam, no mercado de 

trabalho das orquestras nomeadamente  

Aqui há muita hipocrisia ou muita falta de estudo em relação a este tipo de 

problemáticas ou não? 

Sim, eu penso que sim. O que acontece é que a profissionalização … nós 

profissionalizamos porque existe um momento político que é o do encaminhamento 

de verbas para a profissionalização. Nós temos é um nível de desempenho profissional 

que é inferior ao desempenho profissional que, por exemplo, a nível de arranjos para 

orquestra, daquilo que se pratica nos Estados Unidos da América, como é evidente. 

Digamos que este profissional acaba por estar muito à nossa dimensão, à dimensão 

daquilo que são as tarefas do nosso mercado de trabalho. O nosso mercado de 



449 
 

trabalho não é extremamente especializado, e portanto, ele convive bem com uma 

formação precária desde que ela cumpra uma determinada função. E eu penso que 

sim, que há alguma hipocrisia nisso, por isso é que eu penso que os conservatórios têm 

que estar de pedra e cal na sua missão de formação de músicos, de indivíduos que a 

um ponto do percurso decidam, ou decisão não, ser músicos e portanto passaram um 

nível do ensino superior, mas que possam ter algumas ferramentas para que depois de 

uma permanência de oito anos numa instituição desta natureza, eles possam ter 

alguma ferramenta para poder exercer alguma profissão no mercado de trabalho.  

Perante este quadro todo que me tens estado a traçar, como é que é gerir uma 

escola deste tipo, neste momento? 

Gerir uma escola deste tipo é sobretudo, neste momento é difícil mas é desafiante. 

Isto é, o discurso da pessoa que gere que é uma desgraçada e que é um mártir da 

sociedade não é o meu discurso. Não considero isso, ninguém está aqui porque queira, 

por enquanto. Por enquanto o regime de gestão é democrático, vai deixar de ser 

dentro em breve, mas por enquanto ainda é, e portanto nós temos um mandato 

duplo. Um mandato dos colegas, dos país e dos alunos que nos elegem e por outro 

lado o mandato da administração de produção de resultados. Aqui há problemas. O 

estar na gestão desta escola não consigo separá-lo do momento que vivemos. E o 

momento que vivemos é extremamente desafiante. É um momento de grande 

discussão em que nós temos que colocar a nossa discussão e tentar levar água ao 

nosso moinho sem a certeza que ela será assim. Mas para dizer a verdade nestas 

coisas não me preocupam muito porque nós vivemos numa sociedade que vive por 

ciclos, normalmente ciclos políticos, e nós sabemos que o ganho que alcançamos agora 

pode ser uma perda em relação à nossa ideia mas tem constituído um ganho em 

relação ao próximo ciclo que aí venha. É perverso isto mas é um bocado assim como se 

o indivíduo vá a quimioterapia, estou a falar de uma coisa má, mas a quimioterapia 

para acrescentar alguma coisa à vida, não é, alguns dias à vida, e nós as vezes 

passamos por momentos que são momentos de oásis, não é, e outros momentos que 

são momentos de quimioterapia. Eu penso que neste momento estamos entre os dois. 

Ser gestor de uma escola destas, gerir uma escola deste tipo é algo muito difícil porque 

por um lado é necessário gerir as motivações dos nossos colegas num contexto de 

ambiente laboral que é de desconfiança em relação ao futuro e, por outro lado, gerir 

as vontades dos miúdos que muitas vezes são as da permanência da escola mas são 

muitas vezes da desistência da escola e é gerir todo esse processo educativo de forma 

harmoniosa. Neste momento é impossível, isso não é feito, não está ao meu alcance.  

Mas que tipo de operacionalizações da acção conseguem desenvolver para encontrar 

alguns equilíbrios ao meio deste …. 

Nós tentámos ao longo dos últimos dois anos abrirmos mais à sociedade como se 

costuma dizer. Tentámos ir fazer concertos didácticos para as escolas, por exemplo. 
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Protocolar com o teatro Gil Vicente, uma colaboração permanente nas iniciativas 

teatro Gil Vicente vamos fazer um concerto para país e filho para ver se resulta. Ao 

mesmo tempo nós sentimos que é útil nós sermos úteis no sentindo de nós próprios 

captarmos os nossos públicos e poder formá-los mas ao mesmo tempo sentimos que 

aquilo de estar em palco e tocar música para quem nos ouve, que é uma função do 

músico, que tem muito haver também com as, como é que eu hei-de dizer, as 

substâncias químicas do prazer que se gerem e que se misturam aqui no cérebro. 

Digamos que é um papel importantíssimo que nós podemos desempenhar. Nós vamos 

gerindo isto de uma forma complexa é muito difícil dizer aos colegas hoje que não 

sabemos se amanhã eles são precisos, não é. É muito difícil também dizer … isto é, as 

pessoas terem a noção de que não podem contar com o conservatório como local de 

trabalho permanente porque o paradigma da permanência, da estabilidade hoje é uma 

coisa que só serve para os governos não serve para cidadãos, avulsamente só é bom 

para os governos… 

Maior parte dos professores não estão no quadro, é isso? 

Maior parte dos professores não estão no quadro, isso é um problema. Isto é, não está 

feliz quem estiver de barriga vazia costuma-se dizer, não é, e penso que um dos graus 

de insatisfação deve-se a esse factor. Outro grau de insatisfação deve-se de facto à 

utilização destas escolas como centros de tempos livres. Mas isso é da 

responsabilidade das famílias nós não podemos crer … que é curioso que nós temos 

vindo a assistir à mudança desse paradigma como agora se usa dizer, que é, o dos pais 

já poderem optar ou encararem a hipótese de optar pelo profissão musical para os 

seus filhos, convencidos que estão de que um tipo ser enfermeiro médico ou 

engenheiro não é necessariamente garantia de emprego certo e seguro e a noção de 

que o músico enfiado em Hong Kong no metro pelo menos ganha para uma sandocha 

mas se for engenheiro no contexto de Hong Kong sem falar uma palavra de chinês é 

capaz de estar lixado, não é. E hoje já existe, inclusivamente uns colegas meus uma 

grande resistência que os filhos pudessem optar pela carreira musical, hoje eu já vêem 

isso com outros olhos para além de que a apetência da sociedade Portuguesa, apesar 

de tudo, evoluiu nos últimos anos ao nível das suas necessidades e hoje qualquer pai 

de qualquer estrato social acha que aprender música pode ser bom para o filho. Não 

sabe explicar porquê, mas deve ser bom, porque dizem que é bom para a matemática, 

dizem que é bom para não sei o quê, portanto também deve ser bom para o meu filho, 

portanto há sempre um nicho de emprego para que consiga ganhar algum dinheiro.  

Voltando aí à questão dos professores, que era onde estávamos, esse quadro de 

instabilidade sob o ponto de vista do desenvolvimento dos futuros e sob o ponto de 

vista das políticas também conduz algumas complicações sob o ponto de vista de 

gerir a escola, de organizar a escola, do trabalho da escola ou não?  
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O que nós temos neste momento é um buraco à frente que vamos encher desta ou 

daquela maneira. Digamos que eu não sei o que é o futuro, ainda hoje tive, tivemos 

numa reunião onde tivemos a definir mais ou menos aquilo que vai ser a 

implementação de um regime para este tipo de ensino, para esta escola, não é para 

este tipo de ensino, é para esta escola conservatório de música de Coimbra. Com todas 

as avaliações que são feitas pela administração a avaliação da operacionalização 

imediata que é desde logo uma proposta objectiva, e o conhecimento que nós temos 

da subjectividade do terreno e dos elementos que podem conflituar com esse 

empenhamento. 

E essa proposta foi discutida convosco … 

Essa proposta está a ser discutida. Essa proposta foi discutida, foi levantada hoje e 

durante a próxima semana eu vou ter que elaborar uma contra-proposta que consiga 

conciliar aquilo que são as nossas necessidades com as determinações da 

administração.  

E isso tem alguma coisa a ver com a avaliação realizada e apresentada em Fevereiro 

do ano passado?   

Sem dúvida! Porque a avaliação foi apresentada em Fevereiro, do ano passado é o 

ponto de partida para toda a estruturação, refundação assim chamada do ensino da 

música. Digamos que o estudo de avaliação é o início deste percurso.  

E tu que tiveste enfim ligado também a este grupo de trabalho, as ideias que foram 

discutidas nesse grupo de trabalho estão representadas nessa proposta que vos foi 

feita. 

Dá-me ideia que a proposta … sim de alguma forma. Nós temos uma reivindicação de 

que não está contemplada e que nós ainda não percebemos bem e vamos lutar por ela 

que é, a da extensão deste tipo de ensino ao 1º ciclo. Desde logo no 1º ciclo nós 

podemos ganhar ou perder a guerra de um miúdo querer ser pianista ou querer ser 

violinista ou pelo menos querer continuar os seus estudos e não desistir ao fim de dois 

anos e eu penso que de facto é aí que se ganha ou se perde tudo …  

Essa proposta é … 

É essa proposta, sim é. Por outro lado é a da necessidade e ao mesmo tempo da 

consciência que nós temos de que este ensino não pode ser estendido a toda a gente 

porque não há recursos. O ideal seria era se nós estivéssemos a falar da escola do 

conservatório de música da estrada 10 que é esta estrada que passa aqui ao lado, o 

conservatório da escola de música da sol um, da escola de música de Taveiro, da escola 

de música … porque isso acontece noutros países e com êxito. Nós estamos a falar 

digamos de uma concentração, nós estamos a falar de uma estrutura que vai ter que 
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conciliar vontades de muita gente numa população escolar que vai poder vir além das 

500 pessoas. Nós não temos essa ambição, é uma ambição complicada mas estamos a 

tentar que sejam conciliadas as nossas propostas, enfim, naquilo que vai ser o desenho 

do novo modelo. Aquilo que eu posso dizer é que a discussão neste momento é de 

natureza política e de natureza operacional, e portanto, nós vamos tentar levar água 

ao nosso moinho, como o mistério vai ter que levar a sua ao seu moinho.  

Quer dizer tem havido ou não tem havido uma participação dos conservatórios na 

preparação, na construção dessas políticas. 

A participação dos conservatórios, não têm havido uma participação genérica dos 

conservatórios nessa formulação. Eu diria também que os conservatórios têm as vezes 

alguma desmobilização naquilo que é a formulação de propostas.  no conservatório de 

Coimbra nós temos alguma dificuldade em juntar as pessoas para discutir as coisas, 

não é, mas a administração penso eu, o trabalho do grupo de trabalho que se 

desenvolve desde Julho que demorou muito tempo a chegar aos conservatórios, e esta 

que houve hoje foi a primeira reunião como uma escola não é, a primeira reunião com 

a escola, apesar de ter havido reuniões ao mais alto nível com a Ministra da Educação 

com as escolas em que suscitaram inquietações sobre tudo. Eu não diria que foram 

muito produtivas porque partiram de pressupostos de crispação desde logo, não é, e 

porque de facto, aquilo que nós temos, mas a sociedade portuguesa vive num 

momento de crispação, e portanto este momento de crispação que há-de dar alguma 

coisa, também se vive nestas escolas e portanto existe a desconfiança relativamente 

àquilo que puderam ser as políticas do governo. Pelo nosso lado enquanto conselho 

executivo a nossa obrigação é entrar na discussão como parte interessada e como 

parte institucional. Nós também somos também administração. Partimos desse 

princípio.   

E estás optimista, enquanto presidente do conselho executivo em relação a isto, 

estás mais pessimista, estás expectante … 

Eu sou membro do grupo de trabalho e membro do conselho executivo. Acumulo a 

função, como é que hei-de dizer, de um exercito e do outro se assim podemos dizer e 

às vezes é mesmo assim. O que eu penso é que, eu estou optimista porque penso que 

é preciso gerar uma ordem qualquer educativa neste segmento do ensino. Durante 

muito tempo nós tivemos a veleidade pensar que os conservatórios podiam resolver os 

problemas todos das necessidades musicais da sociedade e a administração colocou 

em cima de nós essa responsabilidade. Eu penso que o estudo da avaliação é injusto 

em certa medida porque não entra em linha de conta com esse papel ingrato que nós 

assumimos. Se as crianças desistirem ao fim de dois anos, se calhar foi por culpa nossa, 

mas como as culpas são muito repartidas nós não podemos ir buscar culpados temos 

que ir buscar razões de isso ter acontecido e disseminar um conjunto de soluções que 

vão ao encontro da impressão dessa situação. O que me parece a mim é que não se 
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esgota no trabalho com os conservatórios ou no ordenamento do ensino dos 

conservatórios, não se esgota aí o trabalho com o ensino da música em Portugal tal 

como ele está concedido. Este conservatório vai ter que dar origem a muitas outras 

coisas, a muitas outras formas de viver a aprendizagem musical e a expressão musical. 

Estou optimista. Estou optimista porque acho que temos que ter ganhos nesta 

discussão nem que sejam pequenos ganhos se nós conseguirmos um ordenamento 

duma estrutura educativa isso já é um ganho em relação aquilo que poderá vir a ser.  

Esse ordenamento também vai implicar as escolas particulares 

Esse ordenamento também vai implicar as escolas particulares.  

E o estabelecimento dessa rede vai … 

Vai ter que ser estabelecida uma rede de facto que não existe em Portugal. Uma rede 

que consiga conciliar… 

Existe uma centena de escolas … 

Sim, mas acabam por não ter rede, porque acabam por não se estar conciliadas umas 

com as outras se quer, acaba por não a ver, não há nenhum mecanismo, por exemplo, 

para a constituição de uma rede …  

Mas vocês têm um conjunto de escolas particulares que estão associadas … 

Mas não estamos com elas em rede. Aquilo que nós somos, somos um arquivo dessas 

escolas. Elas mandam para cá as fichas dos alunos e nós passamos os diplomas. Mas 

não temos nenhuma relação pedagógica, nem de nenhuma natureza que estamos a 

tentar implementar aqui com as escolas de Coimbra não temos nenhuma relação de 

nenhuma outra natureza com essas escolas, a não ser a partilha de alguns professores.  

Portanto, esse lado dessas complementaridades é uma das coisas que me estás a 

dizer e desse estabelecimento dessas redes são elementos que são importante 

nesses desafios, que há bocadinho estavas a falar … 

Eu acho que sim. O estabelecimento da rede, penso que é fundamental. É fundamental 

um conjunto de coisas muito alargado que eu penso que tem que ser implementado 

neste tipo de ensino. Por um lado tratarmos a questão ao nível do 1º ciclo. É 

fundamental que ao nível do 1º ciclo seja feita alguma coisa. Por outro lado, fazer com 

que haja de facto centro de formação credíveis que possam implicar a formação dos 

professores, nalguma preparação pedagógica e nalguma dotação de ferramentas que 

lhes permitam melhorar o seu trabalho. É necessário que as próprias escolas possam 

fazer uma avaliação do seu trabalho a diversos níveis. É necessário que haja produção 

de legislação no sentido da valorização do corpo docente e da sua fixação. É necessário 
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um conjunto de ferramentas um conjunto muito grande de ferramentas que tem que 

ser criadas, não é … 

Que ainda não existem … 

Que ainda não existem, isso tem que ser criados, e daí da conjunção dessas coisas 

todas é que se vão resolver alguns problemas. É necessário que se criem os tais 

circuitos de produção musical e de disseminação musical. É necessário que a própria 

televisão tenha mais cuidado, relativamente aos programas educativos e não faça para 

a parvoeira que faz. A coisa musical ou cultural, já nem falo musical, cultural, tem que 

ter um tratamento por parte da administração central que seja consentânea com uma 

evolução do processo. 

Por isso que me estás a dizer agora é que o trabalho e o pensar estas escolas não é só 

uma questão de currículo, estritamente do currículo.  

Não. Não 

Estás falar de um conjunto de outras variáveis que são necessárias terem em cima da 

mesa para que o trabalho de facto possa ser … 

Sem as quais não faz sentido. Eu lembro-me de uma coisa que também me ficou da 

minha aprendizagem na escola quando eu fiz o curso, que foi de vez em quando 

aparecia lá uns gajos mais velhos, nos éramos putos, nós tínhamos 20 anos 20 e 

poucos anos e apareciam lá uns tipos de 40 anos, que é a idade que eu tenho agora, 

mas para nós eram velhos não é, e 40 e tal anos, e inicialmente nós não percebemos o 

que é que aquilo era mas depois de percebermos que eles estavam nos cursos de 

subida de qualificação. Isto é, durante um mês todos os cincos anos ou três anos, já 

não me lembro como é que era, num certo período eles iam à escola, voltavam à 

escola durante um mês e iam ser alunos dos professores do ensino superior e iam 

estudar e iam trabalhar e iam ser ensinados e iam fazer o seu trabalho. Isto é, este 

trabalho de formação, parece que não mas é fundamental. Voltar à escola no plano 

artístico é fundamental para que, claro com menos agilidade, as coisas sejam de 

alguma forma postas outra vez de novo. Que as pessoas sejam outra vez confrontadas 

com a sua realidade de músico, já não com a sua realidade de professor mas com a 

realidade de músico para que posso haver uma respiração entre uma realidade e 

outra. Ao fim ao cabo, aquilo que nós estamos a forjar não é mera veiculação de 

conteúdos é a aprendizagem de uma arte, de uma linguagem. Essa linguagem tem 

necessariamente que ter uma vertente elegante, tem que ser elegante na sua …, na 

aprendizagem também, e se nós não suscitamos essa elegância ficamos só pela dor, e 

sendo certo que todo o prazer tem dor mas nem toda a dor é prazer.  

Obrigado 
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Maria Isabel Ribeiro Castro 

A primeira pergunta que eu lhe queria fazer como é que caracterizava o curso de 

professores de ensino básico variante de educação musical que existia aqui na ESE de 

Bragança. 

Neste momento, o curso está quase a terminar, na parte final, na recta final do 

percurso, aliás já temos a nossa licenciatura. O curso conforme está, para o ensino 

básico penso que tem seguido nos modos daquilo que é habitual nas ESE's, penso que 

está bem estruturado, também não por dizer o contrário, penso que está bem 

estruturado ainda que, e por isso é que a nova licenciatura oferece penso eu algo 

diferente e muito mais breve para os alunos, penso que comparativamente e acho que 

já posso fazer isso, acho que é importante fazer isso, ou seja, vamos por partes, a 

licenciatura do curso básico para, o curso está bem, está bem estruturado, penso que 

incorpora duas áreas que são extremamente importantes que é o primeiro ciclo e o 

segundo ciclo. Agora de acordo com a exigência dos alunos eles preferem a nova 

licenciatura, porque tem mais que ver com a formação que eles levam do básico, tem 

mais que ver com a música, digamos assim. Ou seja, deixa de ter aquela componente 

matemática, história. Do ponto de vista prático evidentemente que eles perdem uma 

mais-valia que é a possibilidade de darem aulas no primeiro ciclo. A partir do momento 

em que esta licenciatura terminar eles deixam de ter esta valência e só podem dar 

aulas de segundo e terceiro ciclo.  

De qualquer maneira segundo o relatório eles estavam muito mais interessados em 

dar aulas no segundo ciclo. 

Exactamente. Segundo o relatório e de acordo com as entrevistas que nós acabamos 

por fazer aos alunos, a nova licenciatura recai exactamente sobre aquilo que eles 

pretendiam nomeadamente por exemplo a incorporação do coro. E agora isto já está 

incorporado. Agora se me pergunta também como professor desta área é 

evidentemente que eu prefiro esta nova licenciatura.  

Mas em 97 já existia o curso que não era variante, por exemplo em Setúbal. 

Existiram algumas razões para ser variante e não ser já um curso de raiz…. 

Na altura de formação do curso eu não estava cá. Mas aquilo que eu sei foi que foi 

seguido um pouco do que os outros ESE's faziam. Na altura nomeadamente o Porto, 

nós temos muita similaridade com o Porto, e não só, em termos de amizade e no 

âmbito de trabalho, os nossos planos de estudo foram um pouco adaptados daí. Um 

curso um pouco adaptado do Porto, com algumas alterações. E aquilo que existia na 

altura nas ESE’s era este tipo de licenciaturas e este tipo de valências, que foi um 

pouco aquilo que aconteceu.  

E quais eram os principais constrangimentos que existiam nesse tipo de formação. 
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Em termos de aquilo que os alunos maioritariamente se queixavam e aí já eu estava cá 

e desde sempre foi a componente excessiva ou melhor a pouca componente artística. 

Mesmo aluno que não tendo grande formação musical, por exemplo que jovens que 

vêm de bandas, nós temos aqui um conjunto de alunos que não vem de 

conservatórios. Vieram de bandas ou academias locais, mesmo esses alunos sentiram 

uma grande carência a esse nível. Preferiam ter mais disciplinas no âmbito da área da 

música, da formação e até mais estágio por exemplo, mais prática pedagógica no 

âmbito do segundo ciclo e esses queixumes todos e essas solicitações nós fomos 

conseguindo registá-las e adaptar algumas delas na nova licenciatura. E sobretudo 

uma das coisas que eles também mais referiam e mais se queixavam permite-me a 

expressão era a carga elevadíssima que tinham de estágio no primeiro ciclo. Sendo que 

parte deles não queriam fazer isso no futuro. Acabaram por fazer, nós temos 

informação que grande parte dos nossos licenciados está a dar aulas no primeiro ciclo, 

nomeadamente nas Ilhas.  

Pelo que me está a dizer havia uma grande preocupação, por parte dos estudantes, 

em terem uma formação mais virada para a profissão, neste caso para o segundo 

ciclo. 

Mesmo eles diziam e estava-me a esquecer, ok, nós temos uma valência para o 

primeiro ciclo, mesmo assim achamos que é importante ter mais formação ao nível da 

área artística porque também sentimos essa carência. E nós entendemos, quem dá 

aulas e mais na componente de música, também sentimos essa carência. Repare, eu 

passei aqui horas eu e parte dos meus colegas, não todos, horas, pós horário lectivo, e 

estamos a dizer muitas horas, não damos 5 horas, para cima de 12 horas e estamos a 

falar de todos os dias ou quase todos os dias ensaios a partir das 9 e meia até a meia-

noite. E quando eu digo ensaios nós sempre tivemos uma actividade artística muito, 

não estamos a falar como é evidente de concertos de grande, estamos a falar em 

termos académicos em termos do que é uma ESE, mas chegamos a ter um coro de 60 

elementos com, recordo-me de um ano, ontem estive a fazer registo fotográfico sobre 

isso, de um ano em que tínhamos um leque de cordas e que foi muitíssimo bom, 

portanto porquê, eles traziam, tiveram muitos alunos e temos regularmente alguns 

alunos das ESPROARTE de Mirandela. Pronto, e esses anos foram muito ricos a esse 

nível. E eles sentiam o coro com algo extremamente importante alias posteriormente 

muitos escreviam, nós estamos a realizar coros a experiência que nós tivemos no coro 

foi fantástica. 

Também essa actividade artística por um lado preencheu muito, era uma questão de 

formação mas era mais do que isso. 

Repare, mas era também um convívio salutar, era algo que incorporava os alunos, é 

algo que neste momento não sinto. Eu neste momento entre aspas sinto que os alunos 

já estão um pouco mais abandonados, porque de facto por questões profissionais eu 
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também não posso estar a fazer um acompanhamento como fazia, mas o grupo de 

música era visto aqui, e continua a sê-lo, felizmente, a relação que nós temos com a 

comunidade do IPB e fora do IPB é muito boa e somos vistos como uma espécie de 

cartão-de-visita e nessa altura ainda mais porque de facto nessa altura éramos de 

facto um grande grupo.  

Então isso queria dizer qual era a concepção do professor que tentavam desenvolver. 

Era exactamente não esquecerem a parte artística, não esquecerem a parte do 

trabalho em grupo e não esquecerem sobretudo ainda que sentissem que não havia, 

que faltava muita coisa, aquilo que eles idealizavam como licenciatura, o que eles 

quereriam, mas que podiam ser feitas outras coisas como nós fizemos, não é, de 

acordo com as valências que eles traziam e complementá-las na sua formação no 

futuro. E alguns deles conseguiram fazer isso.  

Isso é, continuaram a estudar …. 

Continuaram a estudar os seus instrumentos, continuaram a fazer coros ou pequenos 

grupos, eu recebi por exemplo de alunos vídeos e filmes de coisas que eles faziam um 

pouco similarmente ao que lhe acontecia.  

Mas ai há uma contradição, isto é uma formação, as ESE's e o ensino superior no 

âmbito da musica, é uma formação a nível superior e curiosamente muitos 

estudantes estão a complementar os seus estudos no âmbito do ensino básico. Não 

há aqui uma, como é que vê esta contradição, este aparente paradoxo. 

Eu não sei se será uma contradição. Eu acho que é importante eles fazem isso. Repare 

a licenciatura foi criada, é assim que as ESEs funcionam, as coisas agora vão mudar, 

necessariamente, agora os alunos …. e isso tem um bocado a ver com aquilo que os 

alunos trazem. Repare eu penso que, nós, não sei se existe paradoxo, quer dizer no 

fundo eles trazem um conjunto de valências, os alunos tocavam x, etc. etc., não sei se 

estou a responder a questão que me coloca. O facto de eles complementarem, 

poderem fazer no exterior mais formação, acabam por se enriquecer e a nós também. 

Foi exactamente com o tipo de enriquecimento e com o tipo de valências que eles 

traziam e mesmo as complementares, nós temos por exemplos ainda hoje, alunos que 

estão aqui e estão a estudar no conservatório de Bragança. Que também nos ajudará a 

criar um novo curso. Se calhar a esse nível as coisas complementaram-se.  

Pois, eu pergunto isto porque uma das críticas que os conservatórios de música 

fazem, é que há uma desvalorização dos diplomas deles porque não é preciso ter o 

curso secundário para entrar no ensino superior e particularmente a crítica que 

fazem às ESE's em relação a isso… 
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Eu digo-lhe que da parte que toca a Bragança e até porque fazemos muito trabalho a 

esse nível similar ao do Porto isso … vamos ver a realidade das coisas, há que separa 

aqui as coisas. É evidente, nós fazemos os pré-requisitos até agora temos feito os pré-

requisitos para entrada dos nossos alunos aqui. No futuro não vamos fazê-lo e eu já 

posso explicar isso tudo. Temos feito e para além do pré-requisito que é nacional, nós 

temo-nos juntado, fazemos provas similares ou não, mas dentro dos mesmos moldes, 

é evidente que nós temos consciência que há um conjunto de alunos que não tem as 

bases de um aluno que vem do conservatório ou da ESPROARTE, por exemplo. Seja 

como for e aqui existe a chamada entrevista e análise do currículo, para além do pré-

requisito, que compete a nós verificar se o aluno que não vem do conservatório ou da 

ESPROARTE se tem competências e sermos capazes nós de aferir, quando nós o grupo, 

somos 6, fazer-mos essa aferição, o que podemos fazer com esse aluno que ainda não 

tem habilitações certificadas mas tem capacidades e nós também temos de confiar nos 

nossos bom senso e podemos fazer, digamos, canalizar os alunos, que de outra forma 

que se não lhe dermos oportunidade até se podem perder. A crítica até eu entendo 

que é, deixam entrar qualquer aluno sem certificação, ora bem qualquer aluno tem 

direito de entrar e repare bem, é o próprio ministério que dá e abre essa porta à 

entrada dos alunos, por exemplo os maiores de 23. Então se permite aos alunos com 

mais de 23 que nunca na vida complementaram a formação para além do 9º ano e 

vamos coartar os alunos que estudaram até ao 12ºano, que estudaram determinado, 

numa academia mais privado, não num conservatório e tem alguns conhecimentos 

musicais, até tocam em bandas, até tocam em grupos portanto também tem de existir 

aqui um bom senso e um equilíbrio porque também nós depois aqui e isso nós fazemo-

lo, nós damos-lhe aulas extra, nós trabalhamos com eles e se me disser, se calhar há aí 

lacunas, há as em todos os níveis, há-as com os alunos da ESPROARTE, têm uma boa 

formação, mas há níveis que não são assim tão … nem é preciso ver as coisas. E os 

alunos do conservatório também chegam aqui com algumas lacunas em alguns níveis, 

portanto, os casos são particulares e tem que ser analisados particularmente. 

E os estudantes que vinham aqui para ESE Bragança são de todo o país? 

De todo o país incluindo as ilhas, isso é a verdade. Continente e ilhas.  

Há alguma razão explicativa para esse… 

Quer que eu seja pouco modesta? É assim muito sinceramente nós somos uma das 

equipas mais jovens do país, eu sou a pessoa mais velha do grupo, eu tenho um certo 

receio que as pessoas pensem que em Bragança se facilita muita a vida. Não se facilita 

a vida em nada. Temos é uma coisa ou tínhamos, desde que o processo de Bolonha 

começou eu tenho andado um bocadinho mais desviada das noites de fazer ensaios, 

mas temos tido um ambiente muito bom, não só a nível da camaradagem isso posso-

lhe dizer, evidentemente que há sempre umas coisas, nós somos todos diferentes, 

necessariamente a equipa também tem as suas …, mas é uma coisa que nós temos 
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trabalhamos em grupo, quando temos problemas tentamos resolver, com os alunos a 

mesma coisa. Mesmo existindo… 

E essa prática musical que há bocado referiu também era um elemento aglutinador? 

Exactamente. Eu penso que eles gostam, eles sentem, repare, tivemos alunos que 

estiveram aqui, foram embora, foram para outro sítio e regressaram e disseram que, 

de facto a nível de ambiente e isto é muito importante, eu penso que não é só a parte 

científica e pedagógica que importa é a parte do que nós lhes podemos dar, do que 

nós podemos dar em termos de outras situações. Temos que ver que os alunos que 

vêm de um outro canto deste país, o que aconteceu connosco quando fomos para as 

universidades e eu sou transmontana tive de me deslocar na altura, serem recebidos, 

serem bem recebidos marca a diferença. Serem bem recebidos familiarmente … eu 

faço todos os anos com os meus alunos uma reunião geral, em que eu recebo, eu 

equipa, em que estamos com todos, explicamos o que é necessário, eu não sei se isto é 

feito em todo o lado nem me interessa, eu estou-lhe a dizer o que é feito aqui. Não sei 

se isto marca a diferença, até agora penso que sim e isso marca a diferença. É evidente 

que nós temos todo, repare o que é facilitar a vida, não sei o que é facilitar a vida, se é 

recebê-los bem, posso dizer-lhe que no ano passado tivemos um problema com alguns 

alunos, porque cumprimos o regulamento interno e chumbamos o alunos, no fim da 

lista estão ali retidos porque cumprimos como sempre o regulamento e os alunos 

pensam que não, portanto isto não é facilitar a vida nós ajudamos os alunos e 

cumprimos os regulamentos.  

E estando afastado das grandes cidades, dos grandes centros, da vida musical, etc., 

como é que se sente isso aqui em Bragança. 

Isso é outro problema que tentamos colmatar. Eu recordo-me aqui há alguns anos 

atrás … nós temos uma excelente relação com a autarquia, com a vereação da câmara, 

isto foi sendo conquistado, isto para chegar há pergunta que me fez. Eu desde que 

cheguei a Bragança uma das coisas que percebi imediatamente é que não tem a ver 

com o sitio e eu sempre fiz assim em todos os sítios, sempre dei aulas, eu não cai aqui 

de pára-quedas, dei aulas durante dez anos no primeiro e segundo ciclo também e 

extensão educativa, etc. Andei a calcorrear o país até ser convidada a vir para cá 

depois aceitei porque sempre quis regressar a Trás-os-Montes. De repente eu comecei 

a perceber que era importante essa ligação ao exterior, na comunidade. Não é de 

repente, já o tinha feito noutros locais. E começámos a fazer trabalho para a 

comunidade, isto de fechar a comunidade universitária, neste caso o politécnico eu 

acho que é errado. Morre-se. Começamos a intervir, etc. e nessas intervenções que 

fizemos começamos a fazer na comunidade e a ser convidados para fazer isto quer em 

recitais, começamos a ir para fora, etc., posso lhe dizer que fizemos concertos 

encomendados pelo maestro Ivo da Cruz, por exemplo, para ver o leque de inserção 

que nós temos na comunidade isso implicou que, é onde quero chegar, por exemplo a 



460 
 

nível da autarquia quando fosse necessário, quando é necessário alguma coisa e 

rapidamente é permitido fazer. Por exemplo, os alunos, nós começamos a perceber 

que tem uma dificuldade imensa de ir a concerto não conhecem mesmo os nossos 

alunos e o que é que nós fizemos, quase os levámos à força e recordo-me uma altura 

mesmo em que foi pedido um autocarro à autarquia e levamos daqui até ao teatro e a 

concertos. Em Bragança, também repare, exige e já tem a ver com falta de tempo, 

evidentemente que nós fazemos um grande esforço para que eles possam ir a 

diferentes locais, evidentemente eles são adultos, não os podemos levar ao colo, mas 

temos um protocolo que permite que os nossos alunos vão gratuitamente ao teatro. 

Um protocolo que também temos com o conservatório que também permite que 

façam trabalho em conjunto.  

Esse trabalho é o quê? 

Eu já lhe explico. Portanto não sei se tem, conhecimento nós também estamos 

envolvidos com o conservatório de musica de Bragança,  

Com o conservatório municipal. 

Exactamente. Isto significa que fazemos concertos em parceria, ou mix de alunos da 

ESE ou mix de alunos do conservatório e como o conservatório tem neste momento 

vai para o seu quarto ano já começa a aparecer pequenas formações e portanto os 

alunos podem já trabalhar em conjunto. 

Então quer dizer que a vida cultural e a vida musical é um eleemnto importante na 

formação de professores de música. 

É, tem sido até este momento. 

Professores de música ou professores de educação musical, é que há aqui esta 

diferença. Professores de educação musical. 

Mas qual é a diferença entre professores de musica e professores de educação 

musical 

É assim a licenciatura que até agora está, é a licenciatura em ensino básico em 

educação musical a nova licenciatura é em música.  

Qual é a diferença? 

A diferença é que eles deixam de ter a valência do primeiro ciclo só passam a dar 

quando tiverem o mestrado a ser profissionalizados para dar ao segundo ciclo 

especificamente. 

Voltando à questão da vida musical de que nós é que as políticas locais neste caso no 

âmbito da cultura poderão influenciar ou não o desenvolvimento. 
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Pode influenciar muito. Deixe-me só dizer uma coisa que eu acho que é extremamente 

importante é assim, num dado momento da nossa interioridade em que o curso estava 

para acabar, eu até posso entender, ou melhor não entendo como transmontana que 

a interioridade sofra logo cortes abruptos em determinadas situações. Eu recordo-me 

uma altura de ver a importância que o poder local tem sido uma forte componente e 

um incentivo muito grande à permanência do curso, o próprio presidente da câmara 

escreveu uma carta que foi vital também para que o curso continuasse e escreveu para 

o ministério a dizer que a inserção do curso era muito importante, não só para 

localizar um conjunto de jovens, já não falo dos professores, mas também para que a 

componente artística não terminasse. É assim, não vamos pensar que nós fazemos 

grandes concertos, apenas à nossa medida, mas fazemo-lo quando  somos solicitados 

de acordo com aquilo que é possível, das formações que nos é possível e fazemos essa 

inserção cultural e o poder local percebe rapidamente que era seria uma mais-valia 

também. Por exemplo é necessária fazer uma intervenção musical quando vem um 

congresso organizado pela câmara ou o que seja, nós estamos lá a fazer uma 

intervenção musical. Por exemplo brevemente no dia 28, temos o dia dos 25 anos do 

IPB, lá estaremos nós com a junção das duas instituições, da ESE e o conservatório e 

mais por há colegas nossos que tocam e vão fazer esse tipo de coisas. E a ESPROARTE. 

Ou seja eu penso que mais do que a formação e as licenciaturas que nós temos tem 

sido uma actividade muito grande e está a relatado um novo relatório. A comissão 

percebeu rapidamente, o presidente da câmara esteve cá, houve uma das coisas que 

ele disse, que nunca tinha encontrado uma avaliação, uma componente e a parte da 

comunidade tão interventiva como a nossa. Porquê? Porque de facto esta dualidade 

de intervenção é muito importante. Eles sabem o nosso valor e nós também, dentro 

do nosso nível. Vieram cá, disseram o que nós fazíamos o quanto é importante e o 

relatório refere que de facto a intervenção que nós temos na comunidade, 

nomeadamente o coro era importante. 

Disse há pouco que o anterior curso esteve para fechar. Esteve para fechar porquê? 

Não havia número de estudantes? 

Teve que ver com o número de estudantes e teve que ver com o, teve que ver com o 

quê? Teve que ver sobretudo penso que com … 

O número de estudantes mínimo e principalmente noutras escolas consideram-se 

cursos caros. 

Sim! É o que se passa a nível do país. Mas neste momento posso dizer-lhe que a 

resposta foi positiva. Neste momento temos mais de 20 alunos na licenciatura.  

Então como surge a nova licenciatura. 

A nova licenciatura surge exactamente com o processo de Bolonha. Primeiro temos 

que até 2010, em todas as instituições, temos que ter ou renovar e surge a 
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reestruturação e a indicação de que, por exemplo, as unidades curriculares surjam do 

reflexo do curso anterior e da avaliação. Por exemplo eu estou a recordar-me que uma 

das coisas que a professora Isabel Soberal indicou era que não podíamos ter prática de 

teclado, era de que não podíamos na licenciatura de acordo com aquilo que nós 

tínhamos feito. E nós registamos isso e não nos esquecemos.  

Então quais são os objectivos da nova licenciatura?  

Os objectivos são formar licenciados profissionalizados e basicamente para o segundo 

ciclo e que tenham uma componente artística diferenciada daquela que não existia até 

agora. Eles podem dar aulas e incorporar por exemplo nas iniciações das academias, 

conservatórios mas só depois de fazerem mestrado. 

Agora vamos só concretamente em termos de licenciaturas. 

Eles não podem dar aulas aos 10 anos. Podem trabalhar em autarquias, em juntas de 

freguesias, podem ser animadores culturais, basicamente isso. Só com o mestrado é 

que podem….  

Mas há um mercado para essa formação dos três anos? Há mercado, há a vontade… 

 Há! mas vamos ver, eu espero bem que sim. Reportando-me à licenciatura anterior, 

neste momento não temos indicadores de nenhum licenciado até agora que tenha 

falta de trabalho. Só se não quiser trabalhar. E vou dizer que há mercado pelo 

seguinte: repare que as AECS foram, no meu ponto de vista uma mais-valia ainda que 

eu tenha um sentido crítico. Mas isso é um outro aspecto. O conservatório esteve 

envolvido no ano passado com as AECS, fomos nós quem organizou isso, e posso dizer-

lhes sem qualquer tipo de falsa modéstia, que foi um ano excepcional. Tivemos 6 

licenciados, perdão, 5 licenciados nossos e um de Évora com horários completos. 

Recusei ter aqui licenciados que trabalhassem com um horário abaixo de 20 horas. 

Matei-me toda, matamo-nos todos…  

A Maria Isabel está-me a falar no mercado de trabalho sob ponto de vista da 

educação. Mas é suposto que nestes três anos da licenciatura, essa componente.  

É suposto que haja mercado, nós fizemos essa licenciatura para que houvesse 

mercado.  

Eu estava a perguntar se em termos de mercado como é que a Maria Isabel vê isso. 

Se há sensibilidade sob o ponto de vista das autarquias, se há sensibilidade sob o 

ponto de vista das … 

Eu acho que sim. 

E houve algum trabalho na construção desse curso com essas entidades ou … 
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Houve. Por isso é que eu falei das AECs. Da experiência que nós tivemos e da 

solicitação de todos as áreas. Eu todos os anos tenho a senhora vereadora a perguntar-

me ou as escolas aqui, os infantários particulares por exemplo, eu precisava de um 

licenciado em música, as juntas de freguesia a dizer eu precisava de alguém da área 

música a trabalhar convosco. Nós tivemos muito em conta no decorrer destes anos 

para a preparação desta nova licenciatura, essas solicitações a nível do concelho, não 

estou a falar só da câmara de Bragança nem das juntas de freguesia de Bragança, da 

necessidade de pessoas da área da música. Não quer dizer que venham a ser 

incorporados. Isso já é outra questão. Que nós tivemos isso em linha de conta, 

tivemos. Quer dizer, vamos ver se resulta. Por exemplo eu posso dizer-lhe e isso já é 

possível, a coisa boa que tem o processo de Bolonha, digamos assim, é nós podermos, 

com a experiência, alterar os níveis curriculares, a metodologia, etc. Já percebemos 

que para o ano vamos ter de mudar algumas coisas. E isso é muito bom. Porquê? 

Estarmos atentos às solicitações dos alunos, ao mercado e ver que ok, isto não resulta 

vamos então fazer assim.  

Está essa preocupação numa relação mais directa com a comunidade e com o tipo de 

mercado de trabalho mais predominante é uma das razões que por exemplo aparece 

no currículo do novo curso instrumentação Orff, por exemplo. 

Por exemplo, exactamente. Voltando às AECS, voltando ao trabalho que nós fazemos 

no conservatório com os meninos de 3, 4 anos, e voltando exactamente à questão dos 

infantários aqui de a cidade de solicitarem cada vez mais a intervenção de gente da 

área da música que esteja a trabalhar na base dos pequeninos. E é evidente que se me 

disser, que uma pessoa que queira na nova licenciatura ficar só com os três anos, 

perfeitamente enquadra nesse tipo de ambientes. Se não quiserem fazer o mestrado 

pronto, então a gente recruta, digamos assim, que já o fizemos e temo-lo feito, nós 

fazemos muito isso, estamos muito atentos a um determinado conjunto de alunos, é o 

normal das instituições. E somos nós que muitas vezes canalizamos os alunos para as 

instituições para trabalharem. 

Tem falado várias vezes nessa solicitação externa do trabalho que é realizado. Quer 

dizer que há algum desenvolvimento do ponto de vista social e cultural que fazem 

com que haja essas solicitações porque nem sempre isso aconteceu. 

É assim … 

Por alguma razão a música começa a ter um outro papel na educação. 

Eu penso que sim. Em primeiro lugar, pela construção das próprias licenciaturas 

inseridas nas universidades e politécnicos e em segundo de uma forma geral porque a 

comunidade e as autarquias estão cada vez mais a perceber que a parte cultural é 

extremamente importante para o poder local como 
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Como quê? Como forma de visibilidade? 

 Como forma de visibilidade, também como fonte de visibilidade. Evidentemente que 

aqui há um perigo, continua-se a ver a parte artístico como algo que entretêm mas 

também se começa a ver que não é só isso, que a música, nomeadamente a música, 

começa a ter uma componente da formação pedagógica das crianças, desde sempre e 

isso tem que ver muito com o trabalho que nós temos feito, com as pessoas que temos 

colocado no terreno a nível das várias actividades. Portanto eu penso que isso poderá 

ser ainda uma mais-valia, de nos solicitarem gente, e tem acontecido, gente para 

trabalhar e não só ao nível da música. Por exemplo estou a referir-me ao curso de 

animação artístico ao curso de educação social que tem gente que está sair e que vai 

ficar a trabalhar em algumas instituições. Portanto eu posso dizer-lhe que por exemplo 

no conservatório estão a trabalhar licenciados nossos. Na área da iniciação musical, 

porque nós temos consciência que no básico não podem dar aulas a gente licenciado 

pelas ESEs, como é evidente, mas podem fazê-lo nas iniciações, nos pequeninos e 

podem fazê-lo nos infantários e isso existe. Isso está a ser feito. Agora por exemplo a 

nível de juntas de freguesia é um trabalho mais dedicado, há consonância como por 

exemplo, ainda não há… Olhe por acaso também está gente a trabalhar na parte da 

actividade cultural, há um conjunto, um leque … Agora espero que daqui a três anos eu 

possa ter uma resposta mais conclusiva de que aquilo que nós pensamos está 

acontecer. Nós pensamos que sim, que pode acontecer. Agora a prática e a realidade 

do dia-a-dia só daqui a três anos. 

Um outro conjunto de questões que eu lhe queria colocar tem haver com as AECs, 

em particular com o desenvolvimento das políticas públicas para esse sector. De que 

maneira é que essas políticas influenciaram, ou não, quer o curso de variante quer 

este curso. Por exemplo, o facto haver alturas em que se diz que não é preciso tantos 

professores ou por exemplo quando da reestruturação do currículo do ano 2000 

como é que isso influenciou ou não o desenvolvimento do trabalho aqui na ESE, 

neste curso em particular. 

Conforme eu disse, se não fora a experiência que temos tido com os diversos 

infantário que há na cidade até porque nós também damos aulas ao curso dos 

educadores de infância, o que nos permite conhecer a rede alargada. Isso influenciou. 

Achamos que era importante que a licenciatura também tem de ser canalizada para 

esse conjunto de infra-estruturas e a experiência que tivemos com as AECS, não só 

directamente, através do conservatório mas também aquilo que nós víamos ao nível 

do país, e sobretudo algo que aconteceu que foi, ligarem-me de vários pontos do país 

a pedirem-me licenciados para. Isso necessariamente tem a ver com nós, parece-me 

que há mercado, parece-nos que há mercado.  
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Quer dizer que pode haver uma relação grande entre as definições políticas a nível 

mais central e depois o desenvolvimento prático do trabalho, é isso que me está 

dizer no caso concreto das AECs  pareceu-me ... 

Sim 

 Referiu que tinha algumas críticas em relação às AECs porquê? 

A crítica é a seguinte, não se pode, no meu ponto de vista, pensar nas AECS ou que 

seja outro género de actividades desta natureza querer incrementar actividades 

culturais desde cedo nas crianças a baixo custo. Ou seja, o ano passado nós tivemos a 

nosso cargo nas AECS correram muito sinceramente muito bem, este ano as coisas não 

estão a nosso cargo porque o concurso é público, portanto o conservatório, a fundação 

não concorreu, até porque decorreu o período de férias e as pessoas não estavam cá 

eu própria não estava cá. E mesmo que tivesse concorrido o conservatório, entre aspas 

fundação, necessariamente não ia ganhar porque a empresa que ganhou foi a baixo 

preço e a câmara aí não pode fazer se não aceitar. A crítica não é para a autarquia. A 

crítica é para a própria empresa que trata as pessoas, no meu ponto de vista, não 

como merecem ser tratadas. Tratam-nas como números, como pessoas a quem se 

pode exigir-se tudo e pagar-se pouco e não ter anda. Posso lhe dizer que o 

investimento que nós fizemos no ano passado para as AECS foi comprar um kit de 

instrumentos de pequena percussão e de teclados para os nossos licenciados que 

andavam pelas escolas, de terra em terra a dar aulas, e com isso significou que 

algumas crianças foram saindo para o conservatório, se interessassem mais pela 

música, por exemplo. Este ano não há isto. Eu sei, e isto não tem nada a ver com ‘dor 

de cotovelo’, posso dizer-lhe que me tirou imenso trabalho, não é, como é evidente, 

agora e isto de uma forma geral eu penso que as autarquias os conservatórios, as 

escolas superiores de musica as universidades que tem cursos, deviam pensar muito 

sinceramente ter as AECS a seu cargo e esquecerem a parte monetária e ter 

licenciados e não uns quaisquer a dar aulas de música. Se não vai ser mais do mesmo. 

Não se podem ter licenciados em português ou licenciados em matemática a dar aulas 

de música. Esta é a minha crítica. E isto foi o que me parece que aconteceu em parte 

em algumas situações em que não foi possível resolver porque ainda não há 

licenciados para preencher todas as AECS do país, não há. 

Pensei que essa era uma crítica, digamos, em relação há entrada do mercado, 

pedagógico, no âmbito das políticas públicas, mas pensei que fosse um pouco a 

crítica que alguns sectores fazem em relação às AECS que é como que um excerto em 

relação à introdução da música, do teatro ou da dança no currículo quando essas 

áreas de expressão já existem no currículo primeiro ciclo. 

Sim pois, isso já é outra coisa. Mas eu aí, nem sei se me devo meter. Eu entendo essa 

crítica e até posso aceitar, porque de facto ela existe. Agora eu sou às vezes muito 
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mais prática, tento ser prática, eu costumo dizer que os gregos é que tinham razão. As 

disciplinas não têm de ser vistas como diferentes. Tem de ser vistas como iguais e 

importantes na vida das crianças. E quanto mais cedo as aulas forem ministradas 

melhor. É muito simples. Agora se ela incorporada … se é a AEC, se é isto ou aquilo, 

para mim não faz diferença absolutamente nenhuma. Faz sentido é as pessoas, é o 

trabalho em concreto, muito sinceramente, andamos aqui com discursos, mais do 

mesmo, vamos mas é partir …. porque se não as coisas não funcionam, quer dizer … e 

é muito isso. Por isso é que eu lhe disse que não me interessa entrar muito em ‘é o 

patamar de quem’, ‘quem é dono de quê’. Quando aquilo que é importante muitas 

vezes é esquecido. Por isso é que eu lhe disse que a crítica maior é exactamente 

esquecerem que as pessoas não podem ser tratadas abaixo de cão, desculpe-me a 

expressão. Têm de ser tratadas como pessoas que vão cuidar de crianças desde base e 

o resto se é incorporado no currículo, devia ser incorporado e acho muito bem, para 

mim é secundário. Para mim já não é secundário é continuarmos a construir coisas em 

cima e não em baixo.  

Isso significa o quê? 

 Significa que se contínua a pensar ok, vamos construir, vamos dar AECS, mas não 

pensamos em conjunto no que é importante de facto, na base, começar a construir 

qualquer tipo de arte em conjunto de como mais disciplinas. Por exemplo, eu não 

consigo conceber, como é que por exemplo, voltemos às AECS, como é que, eu não sei 

o que é que acontece no resto do país, não  tenho uma ideia, mas daquilo que eu pude 

aferir no congresso de educação artística na Casa da Música é que me parece que as 

coisas estão todas espartilhadas, todas engavetadas. As professoras do ensino básico 

não são a favor das AECs porque isso lhe retira os seus espaços vitais no horário, os 

professores de música, eventualmente, não há encontros, quer dizer está tudo muito 

espartilhado, quer dizer ninguém fala daquilo que é essencial que é aquilo que muito 

sinceramente …. Eu trabalho educadores e com professores de primeiro ciclo e 

continuo a perceber que de facto as coisas engavetadas não vão funcionar nunca. 

Mas aí o ensino superior, quer o politécnico quer o universitário, não teria um papel 

de facto importante? 

E penso que estão a tê-lo. Eu sei falar daquilo que sei da minha lavra, de que modo …. 

ao espevitar os futuros professores do ensino primário e educadores de infância para a 

componente neste caso da formação musical, da iniciação musical ou da música ou da 

cultura musical, quanto mais não seja para despertar o sentimento de que pode ser 

importante criar pólos comuns entre as demais disciplinas e também a música, com 

especialista ou sem especialista, e elas próprias também enriquecerem o seu 

vocabulário com cultura musical. 
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Mas aí temos um outro tipo de problema que é, sob o ponto de vista social e político, 

uma tendência também para reforçar digamos o ler, escrever e contar e aí as áreas 

artísticas tem ficado um pouco …. ou não? 

Mas aí … esse é um problema que vem desde quando? Vem desde sempre. 

Por isso é que eu estou a perguntar se neste caso não há um papel importante do 

ponto de vista do ensino superior de re-olhar… 

 E tem que ser cada vez mais. Eu penso que há, penso que nós aqui, e no ensino de 

uma forma geral, penso que está a tentar fazer isso. Olhe, uma das coisas, e eu não sei 

se isto é bom dizer-se ou não, mas uma  das coisas que nós temos aqui em comum, no 

nosso grupo e no nosso departamento que é, principalmente nessas componentes que 

não tanto da área da música e mesmo na área da música, não esquecer que esta gente 

que nós estamos a licenciar vai trabalhar com crianças essencialmente. Significa que 

para além da componente científica, que nós até queremos que seja o melhor possível, 

temos de formar pessoas para e saber trabalhar com crianças, lidar com crianças, isso 

é essencial. E mesmo hoje do primeiro ciclo é basicamente a mesma coisa. Eu costume 

muitas vezes centrar o meu trabalho aqui e fazer acções tipo vamos fazer acções de 

formação com os alunos finalistas e vou aos jardins-de-infância, vou às escolas 

primárias e trabalhar com elas, basicamente na área da música, para as sensibilizar 

úessencialmente que de facto ler e contar, porque se pode de facto ler e contar com 

música. Pode-se ler e contar música de várias formas, pode-se incorporar um texto 

português de uma forma musical, quer dizer isto não é nada de novo. Muitas vezes, 

aquilo que eu noto, é que os alunos ficam extremamente surpreendidos mas isso 

pode-se fazer com música. Quanto mais não seja o ensino superior tem um papel 

muito importante que é despertar as pessoas e dizer podem fazer isto e isto desata 

forma. Isso é importante, porque evidentemente nós nunca vamos ensinar tudo, já 

acontecia connosco quando andávamos na faculdade, eu tive um professor que me 

dizia, aqui só vos ensinamos o índice o resto é convosco, é ao longo da vida. 

Quanto a isso deixe-me só interrompê-la porque está a fazer lembrar-me o seguinte: 

há essa recorrência da interligação da música com as outras artes mas depois as 

práticas musicais predominantes no interior das escolas são práticas que ficam quase 

resumidas à flautinha de bisel e ao instrumento Orff. Há aqui também um outro … 

Eu vou tentar responder-lhe. Há aqui várias questões. As práticas por vezes passam 

muito por aí. E porquê? Porque de facto os recursos das escolas, escolas do ensino 

regular, ensino primeiro ciclo e segundo ciclo são muito parcos, não é. E estamos a 

falar de jovens que muitas vezes não tem meios suficiente para comprar se não uma 

flauta de Bisel. A escola muitas vezes também não tem, voltando aqui não tem um 

conjunto de recursos, não tem um conjunto de instrumentos orff que permitam fazer 

aquilo que nós fazemos aqui no ensino superior, posso-lhe dizer que o meu colega que 
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trabalha mais e eu também já própria trabalhei nestas áreas, mas agora não, 

ultimamente não, a minha pouca disponibilidade, mas os meus colegas que trabalham 

com esse tipo de áreas, fazem um trabalho fantástico a esse nível com o instrumental 

orff, preparando as preparando os alunos para trabalhar, mas não é só isso. 

Evidentemente que há aqui um conjunto de coisas que é o trabalhar a aprendizagem 

técnica, etc., o manuseamento desse tipo de equipamentos. E também nós temos 

carências a nível desses instrumentos. Felizmente com o facto de termos um protocolo 

com o conservatório permite-nos ter aulas lá e termos esse tipo de equipamento. Mas 

é evidente que os alunos acusam-nos logo, professor ou professora muito bem, 

estamos a aprender sim senhora mas chegamos às escolas e não temos esse tipo de 

equipamentos. Portanto isso é a uma questão. Segundo, os alunos, dado a sua 

estrutura muitas vezes financeira, não se pode exigir muitas vezes muito mais, os 

alunos das escolas, estamos a falar em faixas etárias. Evidentemente que depois temos 

outro problema que é o que é mais simples no tempo. O tempo e o facto de só 

existirem 45 minutos, ou mais 45 minutos, ou 90 minutos por semana de educação 

musical ou de música muitas vezes o trabalho pode não permitir um trabalho tão 

vasto, não é, e muitas vezes não existem os clubes de música e muitas vezes os 

professores também com, olhe o facto de se deslocar de terra em terra, também 

desmobiliza completamente. 

Então e como isso se resolve? Porque há pouco referiu o papel importante…. 

Como já tive feedback de licenciados que saíram daqui que estão felizmente e há 

alguns anos que tem permanecido nas ilhas e conseguem fazer um trabalho regular e 

fazem coros e fazem trabalho … Ou seja, alguns fazem, agora de uma forma geral … 

agora quando eu lhe refiro isto, refiro-me também quando fiz a minha prática 

pedagógica, levei um conjunto de equipamentos para o estágio, andei, usei, manuseei 

um conjunto de instrumentos, pus os alunos no estágio a trabalhar, quando da minha 

prática por esse fim do mundo, chegava lá e fazia com os parcos recursos. Também 

tem muito que ver com a pessoa, evidentemente. Nós damos-lhe as ferramentas, mas 

se a pessoa ok for mais do mesmo  … foi dado um conjunto de coisas, foi dado um 

conjunto de ferramentas, mas se sentar no seu lugar é evidente que as coisas não 

funcionam mas isso aí já nós não podemos fazer mais nada. Aqui nós tentamos fazer o 

melhor, quando digo o melhor é, parte orquestral, parte como viu, nós tentamos na 

licenciatura referir e colocar aquilo que os alunos tinham mais carenciado, mesmo a 

própria avaliação, tentamos fazer essa formação. Agora o futuro, quer dizer, vai 

depender muito de cada um. 

Então uma das coisas que a Maria Isabel está a dizer, é alguma crítica em relação ao 

papel do Estado no meio disto tudo, quando diz que não há os equipamentos… 

Quer que seja muito sincera. Eu sou muito prática e não acho que na nossa vida nós 

tenhamos que dizer que o outro é que tem culpa do nosso trabalho, muito 
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sinceramente. Isto porquê? Eu vou-lhe falar enquanto Isabel Castro, enquanto 

profissional. Eu dei aulas, já dou aulas há muitos anos, dei aulas em condições 

péssimas, dei aulas na administração educativa, dei aulas numa escola em que eu não 

tinha funcionário, não tinha sala com luz na sala, em que os alunos batiam aos 

professores e dei aulas. Dei aulas em Resende, foram anos espectaculares que eu lá 

tive. As condições somos nós quem as criamos. Nós não podemos passar a vida a 

culpabilizar, eu não sou, não sei como posso explicar isto, há um grande  comodismo, 

evidentemente de quem seja que esteja a governar. Eu acho, isto tem muita a ver com 

a minha posição, aqui na escola. Eu sei que há aqui muitos problemas na minha escola, 

o conservatório a mesma coisa e então temos nós de os construir, tem-nos nós que os 

desconstruir. 

Mas o Estado não teria aí um papel também importante. 

Claro que tem. O Estado para mim, a importância do Estado é perceber as coisas que 

são particulares. O seu todo e o particular. Evidentemente que quando eu enquanto 

representante, todos os anos e enquanto representante, departamento e enquanto 

transmontana, em todos os anos vou ter uma dor de cabeça, se vou continuar a ter a 

equipa que formei. Porquê? Porque é uma luta muito grande de sobrevivência e o 

Estado tem de perceber, esta luta, eles não sabem,  a luta que a Isabel Castro faz, que 

os meus colegas fazem que se deitam aqui ou não se deitam, para fazer isto para 

angariar alunos para conquistar gente, para … não sabem e isto tem de ser visto de 

alguma forma.  

O Estado tem tratado mal a educação artística? 

Não sei se tem tratado mal, mas que tem de ser mais interventivo e tem que perceber 

que nós não podemos, que os artistas entre aspas não podem ser só um 

entretenimento. Têm um papel muito importante na vida das sociedades e têm um 

papel importante na consciência das sociedades e na alteração das sociedades e que 

podiam ter aqui uma mais-valia para mudar mentalidades,  eu acho que sim, muito 

sinceramente. Permitir que as pessoas, mas isso nós também temos de o fazer, agora 

o Estado não pode apagar de repente, o valor cultural, o valor da parte artística, isso 

não pode. 

E tem-o apagado ou tem deixado… 

Moribundo. Não sei se é moribundo. A sensação que eu tenho é que não tinha 

necessidade de estar aqui todos os anos a pensar constantemente na sobrevivência. 

Ou seja, onde eu quero chegar é o seguinte, todos os anos é uma luta imensa  para me 

preocupar se vamos continuar, quando eu digo preocupar em formar. Ou seja, eu 

neste momento sinto-me mais burocrata do que professora, porquê? Toda a 

gente,”ah! nós não temos 20 alunos”, “ai e não sei quê”, percebe? Todos os anos eu 
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tenho de me preocupar num conjunto de coisas que eu tenho de fazer, que vai, venho 

de perigar, aquilo que eu acho que é mais importante. 

São digamos quase imposições do governo. 

Sim e é muito complicado e o Estado tem de perceber que o ensino artístico é 

diferenciado do ensino da matemática e nesse aspecto é, não pode ter 20 alunos 

porque não pode ter, se tem 15, fantástico, se funciona com 15 funciona e tem que de 

deixar de olhar para os cursos superiores de música como uma quantidade. Os cursos 

artísticos vão ser sempre caros, sempre, vão ser. E se calhar essa preocupação do 

governo é que tem de deixar de existir. Porque e podemos fazer o jogo ao contrário, se 

em direito tem 500 então estas coisas equilibravam-se, digamos assim. 

Mas aí também o que me está a dizer essa crítica dos cursos artísticos de uma 

maneira geral serem caros, porque se está a ver exclusivamente o número de 

estudante,  mas será que é contabilizado também o trabalho que é realizado sob o 

ponto de vista da dinamização cultural ou não. 

Olhe vou-lhe dizer uma coisa, esse é que é o problema maior. Há uma coisa que me dói 

imenso, eu todos os anos tenho de fazer os relatórios, todos os anos tenho que fazer, 

quer dizer coordenar, digamos assim, fazer o plano, coordenar o plano ,etc., passa por 

representante do departamento desse conjunto de coisas e todos os anos tenho de 

me preocupar e todos os anos eu ouço a crítica, “os músicos não fazem artigos”. Os 

músicos não fazem artigos de facto ou melhor de uma forma geral, fazem actividades 

culturais. E não somos só nós o curso de música, existe o curso de drama e de 

animação artística e EVT. E felizmente o discurso, é um discurso que nós temos entre 

os três departamentos é em sintonia no sentido em que, quer o ministério, quer os 

colegas dos outros departamentos deviam deixar de estar preocupados se nós 

fazemos ou não artigos. Por exemplo eu agora tenho de entregar até dia 15 um 

relatório. O relatório dos meus colegas, o relatório do departamento de educação 

musical, tem basicamente actividades culturais feitas. 

Portanto digamos que há aqui uma tendência de homogeneização de determinadas 

… 

De equiparar aquilo que é possível equiparar. Evidentemente, que se eu descrever, em 

artigo o tipo de concertos e de actividades que fazemos se calhar dá um artigo. Estou a 

tentar ridicularizar mas … Não é bem ridicularizar é porque é que o meu trabalho, ou 

dos meus colegas, comparado com outras pessoas da ESE não é tão ou mais 

importante que um trabalho científico. Porque é que não é científico? Está lá a 

componente prática e pedagógica. Isto tudo dá muito trabalho. 

Está a dizer-me que existe uma singularidade em relação à educação artística. 
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Há! Há! e que eu acho que não deve ser desvalorizada. 

E tem sido?  

Eu penso que sim. 

Deixe-me só perguntar isto, como é que traduzia essa singularidade, como é que 

caracteriza essa singularidade 

É assim, no meu ponto de vista e até pelo perfil que tenho dos meus colegas, eles 

meus colegas, eu não estou a dizer por amor de deus e vamos por aqui o ponto da 

situação, que o trabalho científico, não seja extremamente importante, evidentemente 

que sim, estou a fazer o doutoramento é importante, estou a fazer porque é 

importante e porque de facto gosto e é uma mais-valia. Mas não escrevo dez artigos 

por semana, primeiro porque o horário não permite, tenho de escrever 10 artigos por 

semana, estou a brincar, não escrevo porque tenho dois num prelo e tenho 20 na 

cabeça. Agora a questão é, há um conjunto de pessoas que tem um perfil exactamente 

para se dedicarem, àquilo que é o essencial, acho eu no ensino artístico, dentro do 

ensino superior, que é trabalhar com pessoas, para formar pessoas, que de facto não 

têm um perfil académico, daquilo que é o académico de universidade e um politécnico 

que se dedica mais a esse tipo de coisas. Eu não acho que isso seja errado e se calhar 

abrir um leque e perceber que existem coisas com perfis diferentes que têm de fazer 

os seus doutoramentos, os seus mestrados,  etc., mas que necessariamente não é só a 

composição de artigos que é essencial, mas sim a composição de outro tipo de 

situações … 

Nomeadamente os concertos... 

Os concertos, as intervenções que se fazem na comunidade para ir com os diversos de 

cursos nas instituições portanto eu penso que isso podia ser traduzido, isso está no 

relatório, eu não deixo de colocar isso no relatório. 

E que outro tipo de singularidades é que vê neste ensino.  

E o lado artístico também. Há pessoas que necessitavam de ter tempo, de se 

preocuparem em compor, em tocar e não estar tão preocupadas de facto entre aspas 

na parte académica, especificamente numa parte académica, não é? E eu acho que 

isso não devia ser visto assim. 

Deveria pensar e repensar um pouco prática académica da área da artística. 

É verdade que eu vejo pessoas completamente loucas, agora tenho de fazer o 

mestrado e não sei quê,  mas depois são tão solicitadas para outro tipo de coisas que 

não tem … o que perfil acho que fosse necessariamente visto só por esse lado 
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académico, se calhar ou seja fosse quem fosse e pensar um bocado nisto e pudesse 

articular melhor essas outras áreas. 

E para terminar eu perguntava-lhe se lhe pedisse para balizar ao longo deste seu 

percurso aqui na ESE as políticas públicas relacionadas com o ensino da música que 

pontos é que destacava quer pela positiva quer menos positivos. 

Este pontos que acabei de dizer não é, são uns quantos negativos e positivos, não é? 

Eu confesso-lhe que sou uma pessoa muito pouco, como é que hei-de explicar, em 

termos de balizar, porque isso é verdade sou muito prática, não me detenho muito a 

ler. Há coisas que melhoraram e muito. Vamos começar pelos aspectos positivos, 

apesar do trabalho excessivo que aconteceu com este renovar, acredito que tenha sido 

positivo pelo facto de termos conseguido uma licenciatura diferente, porque parece 

que seja pelo melhor que não teríamos conseguido se continuássemos na mesma. Ou 

seja, vai entroncar naquilo que era uma aspiração, dos alunos essencialmente e até 

para dar mais relevo à parte da música, do ensino nas universidades, e dos 

politécnicos. Negativo, negativo, a questão de facto muitas vezes se fazerem leis 

gerais, eu entende isso, mas esquecendo-se de particularizar por exemplo a questão 

do interior a questão das escolas que estão mais recatadas no seu interior, e muitas 

vezes burocratizamos demasiado as coisas. 

E esse particularizar as escolas que estão no interior, o que é que a Isabel… 

O facto de nós estarmos no interior evidentemente que nos carencia em determinados 

recursos e que pode muitas vezes implicar que os alunos não venham para o interior. 

Mas dar tempo ao tempo para nós criarmos infra-estruturas, o interior criar infra-

estruturas, para que isso seja algo a conseguir um dia mais tarde e não pensar logo 

vamos não há, cortar, vamos tentar porque o facto de tentarmos significa que por 

exemplo nós temos mais de 20 alunos na nossa licenciatura, portanto é uma resposta 

positiva e também dar tempo a que as pessoas do interior, porque eu sou uma pessoa 

do interior, tem que se deslocar para fazer os seus doutoramentos e as suas formações 

fora, as façam com a componente e carga lectiva que temos que é muito excessiva. 

Neste momento nós não temos nenhum doutor na área e isso pode perigar a nossa 

sobrevivência, a gente precisa de perceber porque é periga, porque é que nós estamos 

a demorar eventualmente, porque somos um corpo docente relativamente novo, 

portanto, generalizar as leis e não a olhar o porquê muitas vezes, não é? ou não nos 

darem tempo dessas coisas serem feitas, porque nós não estamos há sombra da 

bananeira, nós continuamos a trabalhar, mas de uma forma geral é só isso que eu 

ambiciono que nos possam dar tempo, para que nós provemos de factos que aqui no 

interior é possível fazer coisas fantásticas, não é?..... 

Mas apesar de isto tudo continua com um ar optimista, com uma posição optimista 

em relação… 
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Eu sou optimista por natureza e continuo a acreditar que, apesar de tudo, apesar de 

nós andarmos com a corda no pescoço, também é verdade e temos que dizer que 

nunca houve nada que desvaloriza-se o nosso trabalho, de facto com as licenciaturas 

nunca foram terminadas, não é? Nunca foi como aconteceu noutras instituições. Não, 

vamos ser verdadeiros. Não, porque de facto nós por A mais B conseguimos sempre 

dizer não, nós fizemos isto, nós conseguimos aquilo... O ministério sabe que nós não 

temos um doutor na área mas estamos em formação, estamos três em formação. Mas 

o meu receio é que para o ano, apesar de termos a licenciatura aprovada e o 

mestrado, possa não ser suficiente de facto para o ano ainda não teremos nenhum 

doutor na área. Espero bem que sim. Eu não. Possam acreditar em nós, nesta equipa 

jovem, que tem dado provas que no interior é preciso fazer coisas boas. 

E o IP Bragança acredita. 

Acredita muito. Acredita. Há limitações mas tem, dentro dos possíveis, das suas 

limitações, tem apoiado imenso. Há coisas que não tem sido possíveis, não é, mas a 

esse nível sim. Quer dizer, temos quase o apoio total. Quando eu digo quase o apoio 

total, eu neste momento posso-lhe dizer que se tivéssemos redução de horário, ou 

seja, se não fosse impossível contratar mais pessoal para o nosso departamento isso 

permitiria que nós conseguíssemos fazer as nossas formações um bocadinho mais 

aliviados, porque de facto  estamos com um horário, com excesso de trabalho. 

Obrigado 
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Maria Luísa Oliveira 

Como é que caracteriza o Instituto Gregoriano de Lisboa como escola especializada 

no ensino da música?] 

Como caracterizo naquilo que é diferente das outras ou … 

Naquilo que é diferente das outras. 

Como sabe a escola teve origem no centro de estudos gregorianos, que era uma 

instituição que era subsidiada pelo ministério da cultura creio eu, mas que era 

particular e que tinha a Sra Júlia d’Almendra à frente. Foi de facto uma instituição 

pioneira no ensino da música em Portugal porque trouxe mesmo no domínio da canto 

gregoriano evidentemente mas no ensino do órgão, da história da música, memos das 

ciências musicais, porque trouxe especialista de França para fazerem cursos e portanto 

lançou de facto ideias novas e processos, procedimentos novos. Reconhecida que foi o 

interesse do projecto do centro de estudos gregorianos foi depois oficializada, como 

sabe e isso não vale a pena estar a dizer sobre isso, porque e tem documentos sobre 

isso em 76. A escola arrancou com cursos básicos, secundários e superiores e depois 

com aquele famoso decreto de 83 passou a ficar como os outros conservatórios com 

cursos básicos e secundários, só, e perdeu para a escola superiores de música os 

cursos superiores. A escola, eu conheço-a ainda desde o tempo do centro de estudos 

gregorianos, ensinei lá um ano e de facto a escola quando arrancou, arrancou de uma 

maneira completamente diferente até porque nessa altura o conservatório não teria 

uma dinâmica tão grande como tem agora e portanto o instituto foi de facto um 

modelo nessa altura de organização, de funcionamento, tinha também uma 

especialidade diferente, mas também ao mesmo tempo ensinava outras matérias que 

eram comuns às das outras escolas. Ao longo dos anos foi evoluindo não só no 

alargamento dos cursos que inicialmente tinha, primeiro concretamente quando lhe 

tiraram os cursos superiores, foram criados outros cursos de instrumento que não 

existiam inicialmente e houve sempre, talvez por ser uma escola relativamente 

pequena, não só em instalações mas também em número de alunos e de professores, 

houve sempre muito, mesmo quando a organização da gestão escola não é como é 

agora, comissão instaladora e estes órgãos todos que agora há, mas mesmo nessa 

altura era tudo muito combinado em conjunto. Havia reuniões gerais de professores 

para combinar, todas as maneiras pedagógicas para se discutir tudo, o rumo da escola. 

Isso aí é uma enorme diferença que eu penso que não há em mais nenhuma escola e 

que continua ainda hoje. Depois também tem havido uma certa sucessão, uma certa 

herança, digamos, porque neste momento nós temos uma grande percentagem de 

professores que foram cá alunos e que portanto há um pouco um certo espírito de 

escola que se mantém e as pessoas sentem isto como a casa deles. 
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Falou em 83. Perdeu-se alguma coisa em relação a essas ideias iniciais do canto 

gregoriano, da música antiga, isto é, ficaram as coisas um pouco mais uniformizadas 

ou conseguiu equilibra-se esse lado mais inovador? 

Ficaram um pouco mais uniformizadas porque os cursos passaram só na ser os curso 

básicos e secundários, não é, o curso básicos secundário, há um currículo, embora os 

nossos planos de estudo, são diferentes, são próprios, diferentes dos outros 

conservatórios, mas tem de haver um certo tronco comum para que possa haver 

equivalências para que os nossos alunos não fiquem prejudicados quando transitam 

para outra escola ou na vida profissional, quando apresentam uma frequência numa 

escola  

Perdeu-se alguma coisa, na sua perspectiva? 

Perderam-se os cursos superiores e perdem-se mesmo, porque enquanto havia o 

curso de canto gregoriano, inicialmente havia um departamento de canto gregoriano 

que agora já não existe, ficou integrado na música antigo. Propriamente na escola 

perdeu-se, sobretudo a escola modificou-se passou a ter alunos muito mais novos. 

Quando eu comecei a ensinar o centro de estudos gregorianos eu comecei a ensinar 

criancinhas pequenas, mas havia alunos muito mais velhos e quando voltei para o 

instituto tinha alunos mais velhos do que eu. Havia uma frequência completamento 

diferente. Diferente, não estou a dizer que é melhor nem pior era diferente. Agora é 

uma escola mais penso eu uniforme relativamente aos outros, é mais semelhante à 

outras escolas de música embora mantenha algumas especificidades, algumas 

diferenças não só nos planos de estudo, certas disciplinas que mesmo no curso de 

órgão que existem noutras escolas. Nós temos improvisação e acompanhamento que é 

só da nossa escola e depois nos cursos gerais, no curso de piano, é uma característica 

do nossos planos de estudo é que todos os alunos que aqui frequentam o instituto têm 

as disciplinas do canto gregoriano, além disso há uma ênfase na pratica coral, o coro é 

obrigatório desde que entram ate que saem. Se andarem cá 4 anos tem 4 anos de 

coro. Se andarem 10 tem 10 anos de coro, o coro é sempre obrigatório e não tem 

avaliação. A avaliação é feita pela presença.  

Mas a maior predominância ainda são o regime supletivo 

Isso é, embora nós tenhamos trinta e tal porcento de alunos em articulado. 

Uma outra característica que também embora já iremos falar sobre as mudanças que 

estão agora a acontecer, mas uma outra característica que diferencia um pouco das 

outras escolas tem haver também com os estudantes em regime supletivo, porque 

há ali como que uma cota, um conjunto de regras, que tem de 

Nós entendemos o regime supletivo como a possibilidade que os alunos tem de fazer o 

seu percurso na escola em ciências ou em letras na área que escolhem e ao mesmo 
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tempo, aqueles que tem capacidade para isso, e de facto é preciso muita capacidade, 

fazerem o currículo de música, as disciplinas de música nesta escola. Agora, nós 

achamos que um aluno que entra para esta escola, primeiro entra por este, portanto 

entra por teste demonstra que tem capacidades musicais para fazer este curso se não 

entra e depois se ele escolhe fazer em sub lectivo, porque tem capacidade de fazer as 

duas coisas ao memo tempo. Nós achamos que mesmo sendo supletivo tem de fazer o 

curso como ele é, e achamos que não é só o instrumento ou só a formação musical ou 

o coro que interessa para o aluno. Se ele optou pelo curso tem de ter uma formação 

global e essa formação global implica que ele tem de fazer as disciplina todas. Nós 

procuramos, exigimos, e vem no nosso regulamento interno que mesmo um aluno que 

está em regime supletivo não é para fazer uma cadeira ou duas. Não são cadeiras 

avulsas, é um conjunto completo que tem regras. E além disso não podem eternizar-

se, porque compreende-se que eles possam demorar mais um ano, agora não podem 

andar aqui 20 anos para fazer um curso 

E tem tido resultados interessantes, do vosso ponto de vista 

Tem, tem tido resultados porque nós não temos alunos… para já basta ver as médias 

dos nossos alunos, que estas regras que nós temos no regulamento interno tem de 

facto diminuindo idades, temos muito alunos a par com a idade própria do ensino 

geral. Por isso é que nós conseguimos ter tantos também em articular, é porque eles 

estão na idade normal, digamos  

E essa articulação tem sida fácil, difícil, tem sido com as escolas mais próximas do 

instituto, como é que se tem processado. 

Não é fácil. Agora já há escolas que começam a saber que existem escolas do ensino 

articulado porque a maior parte das escolas nem sequer sabia que havia essa 

modalidade que se podiam substituir disciplinas por exemplo do ciclo preparatório, do 

5º e 6º ano, que é possível por lei. Também não sabiam que eram obrigados a dar 

vagas aos alunos, e isto está contemplado. Ainda este ano tivemos que pedir para a 

DREL um parecer porque havia uma escola que não queria aceitar aquela aluna … 

Está consignado desde 83 

Sim, mas é verdade também que há escolas que não tem alunos neste regime. Como 

se sabe há duas escolas oficiais em Lisboa que é o conservatório e nós. Portanto, os 

alunos que existem em articulado e que pedem substituição das disciplinas não são 

muitos. Nós temos 60, o conservatório se calhar ainda tem menos, não sei, mas, e 

estão espalhados pelas várias escolas. Portanto, é muito provável que aja escolas que 

nunca tiveram um aluno desde. Portanto desconhecem completamente esta 

legislação.  

E houve resistências. 
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Sim  

Por alguma razão em especial. 

Porque já tem uma turma completa, porque aquele aluno, por exemplo aqui no caso 

da escola que eu estou na pensar, aquela aluna era deles mas estava destinada a 

passar no 7º ano de escolaridade a passar para outra escola, não sei porquê, pronto 

não sei quase são os critérios. Nós tínhamos uma turma de articulado com um horário 

feito para os alunos que estavam naquela escola, porque temos acordos nesse sentido 

e eles queriam que ela fosse para outra, chega a ser ridículo. Realmente tem de haver 

regra e os critérios tem de ser definidos. Mas há uma rua de um lado é uma zona de 

outro lado é outra e a miúda teve o azar de ficar do lado errado. Depois isso resolveu-

se mas foi preciso pedir a colaboração da DREL, e às vezes a colaboração da DREL não 

é tão célebre como nós gostaríamos. Por acaso este ano resolveu-se  

Mas também sob o ponto de vista da administração no caso da DREL não tem 

levantado problemas 

Não, não, pelo contrário. O único problema é que às vezes demora tempo. Outro 

problema que eu me lembro ainda este ano este ano e já temos muitos alunos que vão 

a essa escola, liceu Filipa que era uma turma… nós pedimos no início do ano, para que 

aqueles alunos, mandamos a lista dos alunos articulados e que aqueles alunos tenham 

horário de manhã ou que tenham a segunda e a quinta livre conforma e acho que 

aquela turma, penso que era o 8.º ano já não sei, tinha horário de tarde e eles não 

queriam fazer uma turma de manhã. E depois havia não só os nossos alunos como 

também alguns do conservatórios lá tivemos que meter a DREL ao barulho e lá se 

conseguiu que eles fizesse3m uma turma de manhã mas muito contrariados. 

Não é assim, muito simples 

Não, não é. Mas também se fosse simples não tinha graça. 

Um outro aspecto que eu gostava de perguntar relativamente às questões mais 

gerais da caracterização do IGL tem a ver com o facto da vossa página da Internet 

aparecer algo que diz, uma escola virada para a comunidade, o que é que isso 

significa. 

Uma escola virada para a comunidade porque nós colaboramos com outras entidades, 

nomeadamente, temos protocolos com várias escolas, ma também por exemplo com a 

câmara. E há uma certa colaboração, não só eles nos ajudam por exemplo, aquele 

cartaz e aquele foram feitos nos serviços da câmara, graciosamente, e nós também 

damos concertos aqui às vezes no edifício, apresentamos alunos, coros, conjuntos de 

câmara, eles tem uma pequena galeria, aí temos feito já várias vezes já, há uns anos 

para cá, no natal sempre e noutras ocasiões também, quando, aqui há tempos tivemos 
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uma exposição de azulejos, outra exposição de presépios, isso foi no natal, mas 

noutras ocasiões… 

 

E por solicitação da câmara ou … 

Por solicitação da câmara. São eles que nos solicitam. Há contactos directos quase. 

Agora também temos um projecto, esta animação do terreiro do paço e nós vamos 

colaborar no dia da Mãe, vamos apresentar em dois espaços, não ao ar livre porque 

isso para mim ao ar livre eu acho que os alunos não devem ser sujeitos a essas 

condições. Mas fomos ver os espaços e vamos apresentar um trabalho na entrada do 

ministério das finanças e outro grupo também no salão nobre do ministério das 

finanças, isto com a câmara municipal. Na Sé, nós temos … é quase uma casa de 

espectáculos nossa e há uma colaboração. 

Por causa do órgão. 

Não só por causa do órgão. Também para os coros, para apresentar os coros. Com o 

órgão tem havido vários concertos com a colaboração do próprio Cónego Luís Pereira 

da Silva que com leituras escolhidas por ele, por exemplo no projecto Messian com 

órgão e ele fez introdução … são obras que tem citações bíblicas, feitas pelo próprio 

Messsian e ele escolheu outras. Portanto tem havido, ele participou no nosso 

concerto.  

E esse tipo de relação institucional e o tipo de actividades que são desenvolvidas de 

que modo é que são importantes para a vida da escola e para a formação das 

crianças e dos jovens 

São muito importantes. Primeiro porque nos permitem no caso por exemplos a Sé, 

permite-nos apresentar os coros completos. Por exemplo o coro do instituto, o que 

nós chamamos o coro do instituto que é o coro do instituto dos alunos mais velhos a 

partir do 4º grau de formação musical, nunca pode ensaiar completo aqui nas nossas 

instalações, porque não temos espaço, não cabem. Mesmo o coro infantil, também 

não consegue. Ensaiam os programas nas classes e depois só ensaiam em conjunto 

quando se vão apresentar em algum lado. A maior parte dos concertos que fazem, eles 

tem 2 ou 3 horas antes um ensaio que é único, que é de conjunto, portanto eles têm 

de saber muitíssimo bem o que vão fazer, porque só têm um ensaio de conjunto e de 

colocação ao mesmo tempo e a seguir tem o concerto. Portanto, essa colaboração 

com a Sé permite-nos apresentar os nossos coros finalmente em conjunto, os coros 

grandes. Mesmo para os outros coros, para o coro de câmara que pode apresentar 

aqui, não na Sé que é um espaço grande, para nós e para os alunos é muito importante 

porque é o contacto com o público.  
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É o contacto com a profissão, acaba por ser um ensino não direi profissional mas 

profissionalizante 

Exactamente… 

Esse lado da apresentação pública é …. 

Importantíssimo para eles 

Mas também é importante para a instituição ou não 

E também para a instituição. Porque a torna conhecida, porque mostra um trabalho 

que aqui se faz, porque é nesses concertos que nós podemos de facto nisso e depois 

nos resultados, no percurso dos alunos, no futuro deles, mas isso é a amostra mais 

imediata que nós temos do trabalho da escola. 

Uma outra componente desta escola virada para a comunidade, digamos assim, tem 

haver com a intervenção que o Instituto tem realizado no âmbito do primeiro ciclo, 

até o ano passado se não me engano.  

Não, não. Ainda continuamos. Tivemos foi que acertar agulhas. 

E porque e é que essa intervenção a nível das escolas do primeiro ciclo. 

Olhe isso aconteceu porque nós sentimos desde sempre, e eu já aqui estou a ensinar, 

agora não dou aulas mas dava aula de piano, e já aqui estou a ensinar vai fazer 29 

anos. E desde sempre que me lembro, nas reuniões de professores dos professores se 

queixarem que os alunos de piano, por exemplo, mas dos outros instrumentos 

também, que entram no primeiro grau, quando entram para o instituto não 

conseguem fazer o programa, porque entram a grande maioria sem saber nada, sem 

saber nada não só do instrumento mas também nunca teve nenhuma experiência 

musical e sobretudo os mais pequeninos, e nós temos muitos, que entram agora na 

sua idade normal de 9, 10 anos, nunca tiveram formação musical nas escolas, no 1.º 

ciclo. E foi nessa necessidade que nós sentíamos de dar alguma iniciação musical às 

crianças que houve este contacto inicialmente a escola 24 que começou há mais de 10 

anos, 11 anos talvez, e que inicialmente só se dava aulas à quarta classe ou quarto ano 

do primeiro ciclo, depois achou-se, já do meu tempo no conselho executivo, achou-se 

que seria melhor começar do primeiro. Começou-se primeiro e segundo ano e 

entretanto foram criados os cursos preparatórios aqui no Instituto, portanto achou-se 

que seria um esquema excelente dar iniciação musical a todos no primeiro e segundo 

ano e os professores verificarem quem são de entre todos os meninos do 1º e 2º ano 

que tem iniciação musical, quem são aqueles que demonstram capacidade de poder 

vir a fazer um curso especializado de música. Os pais eram contactados e aconselhados 

a candidatarem-se aqui aos cursos preparatórios. No fundo nasceu, de uma fase de 
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ensino genérico que não dava iniciação musical às crianças e as crianças chegavam ao 

Instituto sem formação. 

O programa era o instituto que o criava ou já existia nas escolas 

O programa era o instituto que criava. Nós temos duas professoras especialmente 

vocacionadas para essas idades e que tomaram esse projecto com grande entusiasmo 

e deslocaram-se as duas lá a escola e também tem essa vantagem, os miúdos não 

precisavam de sair, não era preciso que os pais os trouxessem. E elas é que fizeram o 

programa, mas no fundo o programa não ia muito contra aquilo que está no programa 

do primeiro ciclo, da iniciação. Depois o preparatório é outra coisa. O preparatório 

depois no 3º e 4º ano do primeiro ciclo era feito aqui. Os meninos então faziam o teste 

e o facto de eles frequentarem o 1º e 2º ano lá na escola 24 com os nossos professores 

não significava que eles fossem aceites, tinham e fazer teste como qualquer aluno que 

se candidatasse aqui ao curso preparatório. Depois aqueles que conseguissem entrar 

para o curso preparatório…Nós tínhamos e temos poucas vagas, não é! 

Referiu há pouco que, em 2006-2007, houve um afinar de agulhas 

Houve um afinar de agulhas, porque em 2006, 2007, foi quando a senhora ministra 

lançou o enriquecimento curricular e com esse lançamento curricular, para já houve 

uma enorme confusão inicial porque houve quem pensasse que o enriquecimento 

curricular era a mesma coisa que nós lá estávamos a fazer e não era. O que nós 

estávamos a fazer era o currículo da iniciação musical na escola. E não estávamos de 

modo nenhum em fazer enriquecimento curricular. Eu escrevi uma carta à senhora 

ministra a pedir autorização a pedir para continuar aquele projecto até porque aquele 

projecto é feito de uma maneira completamente diferente do enriquecimento 

curricular, em primeiro lugar, são grupos mais pequenos, porque a turma que 

normalmente são 25 alunos, a classe é dividida ao meio, metade da classe fica com a 

professora a fazer outras coisas o que dá muito jeito à professora, porque trabalha 

especificamente certos assuntos, certas matérias com aqueles meninos e a outra 

metade está com a professora de música. Eles tinham aulas duas vezes por semana e 

eu pedi autorização para a senhora ministra para continuarmos aquele projecto. A 

senhora ministra remeteu-me para a DREL, tive uma reunião na DREL, na DREL 

queriam-me convencer-me a fazer enriquecimento curricular e depois remeteram-me 

para a câmara municipal que entretanto foi encarregue de tomar conta destas 

actividades. 

Queriam convencê-la porquê? 

Porque achavam que era a mesma coisa. Porque aquilo que nós fazíamos era igual. 

Provavelmente o que eles gostariam de fazer com o enriquecimento curricular, aí não 

os censuro, porque se o enriquecimento curricular fizesse aquilo que nós fazíamos no 

1º e 2º ano, seria excelente. 
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Vejo-a muito crítica em relação ao enriquecimento curricular. 

Não é só da minha parte, fala com qualquer pessoa e ouve isso. Aliás nem é preciso ir 

muito longe. Ali a escola 24, há uma jornalista que tem ali uma filha, e eu aqui há 

tempos fiquei muito admirada de ler já não sei em que jornal, mas na crónica que ela 

escreve, o instituto gregoriano mencionado, porque ele falava coitada como 

conhecimento de causa. Ainda há pouco tempo ouvi um programa de rádio e que ela 

dizia que “antigamente na escola 24, que era a da minha filha havia um protocolo com 

uma escola de música”, que ela em princípio nem se lembrava qual o nome da escola e 

chamou-lhe instituto de canto gregoriano, “havia um protocolo com uma escola de 

música que funcionava lindamente e que agora há uns professores que a minha filha 

diz, que o da terça-feira é melhor que o de …”, porque faltam, não sei quê… 

Perdeu-se o trabalho que estava a ser efectuado. 

Em relação àquela escola não tenho dúvida. Nesse ano do enriquecimento curricular 

não foi possível fazer esse trabalho no 1º e 2º ano. Continuámos aqui com os nossos 

cursos preparatórios e com muitos alunos de lá. Tivemos também algumas reuniões 

com o conselho executivo e a culpa do projecto não ter prosseguido não foi só com a 

câmara. Também não houve uma grande … eu acho que o conselho executivo da 

escola pensou que para conseguir manter o projecto, embora eles até gostariam de 

manter e ia dar imenso trabalho e tinham razão. Era muito mais fácil entregar o 

enriquecimento curricular à câmara municipal e não pensar mais no assunto. Portanto 

nós vimos que ali não ia ser fácil continuar, e aquilo que nós fizemos durante o ano de 

2006, as duas professoras que tinham o projecto da escola 24 e que tiveram um 

desgosto enorme em não poder continuar, fizeram uma prospecção. Ou seja, foram 

visitar várias escolas aqui de uma zona alargada em torno da nossa escola e foram falar 

com os conselhos executivos explicar o que nós tínhamos feito na escola 24 e tentar 

avaliar o interesse que tinham ou não. Todos, mais ou menos, se mostraram 

interessados. Mas houve uma escola, um agrupamento que é este agrupamento de 

Telheiras com que nós agora temos um protocolo, que se mostrou interessadíssimo. E 

eles chegaram e disseram, “Luísa vá falar com elas porque elas abrem os braços”. A 

presidente do Conselho Executivo disse-me eu quero música a sério. Ainda por cima já 

tinha tido quase um ano de experiência de enriquecimento curricular e estava pelos 

cabelos e disse, “diga à senhora ministra que eu quero música a sério, nesta escola, 

não quero o enriquecimento curricular”. Então nós fomos, nós conselho executivo, 

fomos falar com o conselho executivo de Telheiras e de facto a aderência foi imediata 

e houve logo, isto foi quase no fim do ano, em Abril, Maio e fez-se logo um protocolo. 

Logo em Setembro seguinte, fizeram-se teste de admissão para meninos e arrancou-se 

como se pode, mas o 1º e 2º ano do 1.º ciclo não foi possível porque tivemos que pedir 

autorização e nunca mais veio resposta da DREL. Até hoje ainda não recebi nenhuma 

resposta a dizer pode ou não pode. Sei que se debruçaram sobre isso, porque depois 
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tivemos uma reunião para outro assunto uma das professoras que estava nessa 

reunião pediu para falar comigo no fim porque ela estava a avaliar o pedido que nós 

tínhamos feito e o protocolo que nós tinha para lá mandado. E o problema era um 

problema legal, porque não está previsto que os alunos fiquem, quer dizer está 

previsto que os alunos fiquem, quer dizer está previsto que o professor de música 

possa dar aulas mas coadjuvar a professora da classe, não dividir a classe em duas, 

percebe. Era este pormenor que não podia ser aceite 

Há sempre pequenos pormenores que caracterizam às vezes as relações entre a 

escola e a administração. 

Achei imensa graça porque a presidente do conselho directivo de Telheiras quando lhe 

contei isto ela telefonou para lá e disse à professora em questão “oiça, se isto 

estivesse previsto nós não precisávamos de pedir autorização”. 

Uma das coisas que já referiu várias vezes ao longo desta conversa tem a ver com a 

questão dos testes de admissão, quer para as crianças do preparatório quer depois 

para os cursos básicos. Porquê os testes de admissão? 

Em primeiro lugar porque nós temos um numero de vagas limitado, procuramos 

escolher os alunos mais habilitados, mais capazes depois de ter sucesso neste curso e 

de facto há alunos que nós, os testes são sempre falíveis como é evidente, mas se nós 

tivéssemos vagas para toda a gente deixava-mos entrar toda a gente e depois a 

selecção, o teste era a selecção natural, mas não temos. 

Isso quer dizer que nem toda a gente consegue fazer um curso desse tipo ou estar no 

ensino especializado música ou há aqui outras razões. 

Eu com toda a franqueza acho que se calhar bem toda a gente consegue fazer um 

curso especializado de música. 

Embora toda a gente possa aprender música. 

Claro. 

Quais as características desse tipo de ensino que fazem com que de facto às vezes 

esses testes de admissão …. 

Os testes de admissão são sobretudo porque nós não temos vagas para toda a gente 

que queira entrar aqui.  

E simultaneamente servem para detectar algumas vocações. 

Claro. Para os alunos que não tem instrução musical nenhuma, para aqueles que vêm 

para o preparatório, aquilo que se procura é aptidões musicais. É evidente que não se 

pode fazer testes de conhecimento. Para os mais velhos que já tem formação e que 
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querem vir para o 2º, 3º grau, aí são testes mesmos para ver se é possível eles 

ingressarem mesmo nesses anos. Mas para um aluno que não saiba nada, que não 

tenha tido ainda nenhuma formação musical, são sobretudo testes de aptidões, de 

capacidades, capacidade rítmica, capacidade auditiva, pede-se para cantar, fazer o 

ritmo e aí procura-se escolher aqueles que parecem mais dotados no ponto de vista 

musical. 

Entrando agora num outro campo, quase tem sido os seus principais 

constrangimentos que, enquanto directora desta escola, tem encontrado no 

desenvolvimento do seu trabalho. Quer no ponto de vista interno, quer no ponto de 

vista com a administração, quer no ponto de vista actividade musical, etc. 

No nosso caso, aqui na escola o constrangimento principal são as instalações. Como 

está à vista esta instalações, em primeiro lugar não são adequadas para uma escola de 

música, nós temos tentado melhorar o mais possível, por exemplo, fazendo 

insonorizações em algumas salas … 

Mas isso nunca se resolveu com o ministério por alguma razão em especial? 

Não, nós já fizemos várias tentativas, temos feito várias tentativas ao longo dos anos. 

Eu estou no 8º ano do conselho executivo, mas antes disso eu penso que, não sei se 

terá havido, sei que já se falava que as instalações eram insuficientes e inadequadas, 

mas não sei se terá havido… 

Mas no seu tempo já houve 

Sim, Sim. Inclusivamente chegamos a ir visitar uma instalação de uma escola básica ou 

secundária que tinha fechado. Mas pelos vistos, não sei para quê, porque já estava 

atribuído a uma escola do 1º ciclo. Mas quer dizer houve essa preocupação, e tivemos 

alguém na  DREL que tentou ver se haveria possibilidade de mudar de instalações. 

Quanto à melhoria destas instalações aqui tivemos, houve boa vontade sobretudo 

enquanto esteve o Eng. Francisco Paula Júlio na DREL que era a pessoa responsável da 

nossa escola no que diz respeito às instalações.  

Ía encontrando algumas… 

Sim. Pagou-nos, porque eles não têm dinheiro que chegue para tudo, não é, e o 

dinheiro que tem é sobretudo para tapar os buracos 

Esta escola tem de ter um conjunto de condições um pouco diferentes das outras 

Exacto e nas outras escolas há às vezes péssimas e aqueles tem que acudir porque são 

quase condições de sobrevivência e portanto fazer uma insonorização disto tudo é um 

luxo, de facto. Nós temos um curso de cravo e como deve calcular é um bocadinho 

difícil dar uma aula de cravo e ter ao lado o órgão ou ter ao lado um cantor com um 
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acompanhamento de piano, é um pouco complicado e o professor de cravo queixava-

se amargamente, só lhe faltava chorar. E portanto eles fizeram-nos isso, e nós 

também, ao longo, não só desse que eu estou no conselho executivo mas desde 

sempre, há sempre a preocupação durante o ano de poupar o mais que se pode e 

depois quando se chega a Novembro então investir. Uma das coisas em que se investiu 

foi 3 estúdios que se conseguiram insonorizar. Que não estão bem mas melhoraram 

bastante. 

E a possibilidade de alguma resolução breve… 

Pois eu não estou a ver, aliás como deve ter visto na nossa proposta, quando a senhora 

ministra disse que queira ensino integrado, a primeira coisa que nós pensamos foi no 

caso da nossa escola onde? Porque não há condições, de modo nenhum, para fazer 

ensino integrado nesta moradia. 

Que outro tipo de constrangimentos é que se defronta no seu dia a dia do trabalho 

aqui na escola. Sobre o ponto de vista formativa, pedagógica, da componente dos 

recursos humanos, os professores, eu falo nisso porque uma das propostas que 

vocês têm andado a fazer relaciona o curso de canto. 

Relativamente ao curso de canto é assim. O Instituto como é uma escola que tem uma 

componente vocal muito forte, porque eles cantam no coro, tem canto gregoriano, os 

alunos que para aqui entram esmo para um curso de instrumento convém que gostem 

e saibam cantar. Possibilidades de cantar, porque vão ter canto, vão cantar durante 

todo o seu percurso de formação 

Isso nunca foi aprovado porquê? 

Nunca foi aprovado porque nunca foi pedido. Eu explico-lhe porquê. Nós temos o 

curso de canto gregoriano, não é a mesma coisa, não tem nada haver. Nós pensamos 

em pedir o curso de canto, já há muito tempo que se pensava a implementação do 

curso de canto quando começou a revisão curricular de 2003, já antes tinha começado. 

E nessa altura nós fizemos uma proposta de um curso de canto só que a revisão 

curricular nunca foi para a frente. Portanto nunca se chegou a mandar, pensámos já 

que vai haver uma revisão curricular, vamos pedir a aprovação do curso de canto já 

integrado nessa revisão curricular com um número de horas, na altura já se falava nos 

90 minutos, vamos fazer de acordo com o novo formato e assim fizemos. Entretanto a 

revisão curricular ficou suspensa e o curso e canto também ficou suspenso. E agora 

nós pensamos, não, se agora vai haver outra reforma, vamos então avançar e 

avançámos, e já pedimos, tivemos que reformular tudo porque continuamos com 50 

minutos de aula em vez de 45 e 90, portanto as coisas tiveram de ser reformuladas 

mas essência é a mesma. É o mesmo projecto que tinha sido elaborado nessa altura, 

em 2000. Mas foi enviado para o ministério, como pedido de implementação e foi-nos 

dito que uma vez que agora é que se ia fazer de facto a revisão curricular que ele seria 
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integrado. Mas a resposta que nos deram foi uma resposta positiva, acharam 

interessante, porque o curso de facto aquele que nós queremos implementar é 

diferente do curso, neste momento o curso de canto é só no secundário e nós 

queríamos um curso e canto desde o básico, portanto é uma estrutura completamente 

diferente. 

Isso remete agora para um outro conjunto de questões que tem a ver com, até com 

alguma ironia com que a Maria Luísa referiu as reestruturações e as reformas que 

foram suspensas e nós estamos presentemente num âmbito de uma outra 

reestruturação. E a primeira pergunta que lhe faço é a seguinte, no comentário 

crítico que o instituto fez ao relatório de avaliação do ensino especializado que foi 

apresentado no ano passado, uma das coisas que vocês se manifestaram foi contra 

uma visão caótica que aquele relatório apresentava no ensino especializado. Qual foi 

essa… 

Não me posso pronunciar por aquilo que se passa nas outras escolas, não sei o que se 

passa nas outras escolas, mas quando fiz o comentário relativamente aquilo que 

estava escrito no relatório era porque me senti, senti a escola atingida com aquilo que 

lá estava escrito. E aquilo que lá estava escrito era mentira absoluta relativamente ao 

que se passa na nossa escola. Para já nós não temos, aulas avulsas porque como digo 

no nosso regulamento interno que já vem desde 2000, mas que já antes havia regras 

escritas, agora temos um documento que se chama regulamento interno porque 

entramos naquele modelo de gestão, temos essas coisas todas. Mas antes disso não 

havia conselho pedagógico, nem assembleia de escola mas havia aqui uma comissão 

instaladora que teve uma continuidade ao longo de 20 e tal anos e que tinha as suas 

regras baseadas na opinião de todos os professores, porque como lhe digo as reuniões 

eram sempre reuniões gerais de professores e havia regras e quando havia algum caso 

especial a comissão decidia, mas havia regras que toda a gente sabia que estão escritas 

e portanto ninguém vinha para aqui fazer disciplinas avulso. Essa foi logo uma que nos 

feriu profundamente, porque nós procuramos dar uma formação global aos alunos e 

não aquele que quer aprender piano aprende só piano. Eu não sei se nas outras 

escolas, se nalgum sítio se fazia isto, aqui nunca se fez. Depois outras coisas, que não 

havia, havia frases incríveis, não havia fundamentos pedagógicos, por amor de Deus, 

nós só temos professores, uns licenciados outros com bacharelato, mas temos 

professores com formação pedagógica com formação científica, não andam aqui 

curiosos a dar aulas de música. 

Duas outras coisas que esse relatório também referia era o facto de haver um 

insucesso muito grande e de ser um ensino muito elitista, como é que… 

Pois, é assim. O insucesso, depende do que nós chamamos sucesso. Se nós chamamos 

sucesso o certificado que se passa a dizer que o aluno acabou o curso, aí temos 
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insucesso de facto, algum. Mas aí eu contesto, porque acho que numa escola de 

música o sucesso não se mede pelo número de certificados que se passa.  

 

 

Então mede-se como. 

Mede-se pelo número de alunos que mesmo sem ter o curso completo conseguem 

entrar para o ensino superior … 

No ensino superior não é exigido nenhuma certificação é isso? 

Exactamente, só é exigido o 12º ano. Mas eles podem ter o 12º ano de uma área 

qualquer. O que é evidente é que num escola superior de música ninguém entra para o 

curso de piano sem saber tocar piano, ma isso não é pratica só nossa. Eu lembro-me 

que eu própria frequentava que frequentava aqui o conservatório, fui para o Canadá 

por motivos pessoais e foi muito engraçado nessa altura quando eu disse ao meu 

professor do conservatório que ia para lá e que ia tentar entrar no conservatório e ele 

disse “ai, a meio do ano não vai conseguir”. E eu cheguei lá e a única coisa que me 

pediram foi para fazer uma prova de admissão. E eu fiz. Toquei, sim senhor entra. Não 

me pediram nenhum certificado de cá, não me pediram coisíssima nenhuma.  

Quer dizer que há umas características próprias dos mundos da música e do ensino 

da música. 

Exactamente. Se eu tivesse levado um certificado para entrar no conservatório de 

música do Quebeq eles olhavam para aquilo e diziam, muito obrigada mas é evidente 

que com aquele certificado se eu não soubesse tocar não entrava. 

E que tipo de coisas é que estava a dizer … 

Outras cosias que medem, à apresentação dos alunos em público. Os pedidos, nós 

temos pedidos da orquestra sinfónica para os nossos corpos colaborarem com eles, da 

Orquestra Metropolitana de Lisboa, daqui a 15 dias vem o maestro Michael Zilm dirigir 

a orquestra para a 3.º sinfonia de Mahler e é o nosso coro infantil que vai colaborar 

com eles. Isto significa alguma coisa. O maestro Álvaro também já convidou várias 

vezes o Instituto, os coros do instituto. Quando há o festival de órgão de Lisboa para o 

ano parece que também iremos colaborar, só o ano passado é que o programa foi 

diferente. Isto significa que os nossos alunos têm uma boa preparação. Isto é que 

mede, acho eu, a eficácia do ensino de uma escola 

E a crítica relacionada do pais ser um ensino elitista … 
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Eu não me faz diferença nenhuma que digam que é elitista se for tomado no sentido 

que nós procuramos formar aqueles que são mais talentosos e com mais 

possibilidades, isso é verdade. Se é nesse aspecto, se consideram que as pessoas 

dotadas para a música são uma elite então é um ensino elitista 

E as outra pessoas também não podem ter acesso à música. 

Claro que sim, mas eu penso que o ensino geral, o ensino para toda a gente, não pode 

ser feito para toda a gente nas escolas especializadas, é por isso que há escola que se 

chamam especializadas, porque são especiais, são para o ensino especial. O ensino 

geral, genérico da música deve ser feito sim, por professores habilitados, com certeza. 

Uma das outras coisas que referiam nessa crítica ao relatório era que tinha receio 

que as resoluções fossem tomadas pelo ministério, que fossem baseadas naquele 

relatório e que podiam não ser muito ajustadas. E uma das cosias que referem é que 

havia um conjunto de limitações que tem constrangido o desenvolvimento do 

trabalho da escola, nomeadamente a pobreza cultural, o abandono do poder 

politico, a inexistência do ensino da música no ensino regular, a desvalorização dos 

diplomas etc. Como é que perante o trabalho que está a se desenvolvido pela 

reestruturação como é que isso está ou não integrado, no sentido destas 

preocupações que vocês manifestaram na analise crítica.. 

Até agora a única preocupação ou pelo menos a preocupação mais marcante que tem 

havido é do regime de funcionamento das escolas. Embora eu espero que lá 

chegaremos mas tenho esperanças porque se não então isto não é nenhuma reforma, 

mas nós pensamos que muito importante é a revisão curricular e a revisão de 

programas também. Depois também muito importante é pensar nos professores, 

porque sem professores motivados não pode haver um ensino muito dinâmico. 

Os professores andam desmotivados? 

Completamente desmotivados. Quer dizer aqui na escola não necessariamente porque 

é um grupo pequeno, mas só têm razões para estar desmotivados 

Por questões de carreira, pela actividade musical…. 

Não há carreira, ponto final. Mesmo estas medidas todas que o ministério tem tomado 

dos professores titulares que tem sido uma polémica enorme nas escolas, mas nós 

nem isso temos direito a ser professores titulares. Continua a inexistência de carreira, 

nem se vê uma luzinha ao fundo do túnel, quando é que será que iremos ter um 

estatuto de carreira docente para nós, portanto, nada. Tenho aqui alguns professores 

que estão cá há dez anos ou 11 anos, ganham o mesmo e tem o mesmo estatuto se 

tivessem entrado ontem. Não é propriamente uma carreira muito aliciante. Não é. Não 

há carreira. 
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Estava a dizer que neste momento se está muito concentrado na questão do regime 

de frequência. 

O regime de frequência dos alunos, neste momento tem sido a guerra. Quando eu 

penso que, muito bem, haverá coisas que provavelmente nalguma escolas haverá 

coisas a modificar, o papão é o regime supletivo que faz muita confusão que possa 

haver regime supletivo. 

Consegue encontrar explicação para esse papão. Como é que entende isso 

Não sei, quer dizer se o regime supletivo fosse um aluno poder frequentar uma 

disciplina ou ter só um instrumento e mais nada isso aí estaria plenamente de acordo. 

Mas eu penso que isso não deve acontecer, neste momento eu não acredito que isso 

aconteça em qualquer escola. Talvez aqui há uns anos atrás numa ou outra escola 

houvesse um pouco, eu não acredito que fosse assim tão simplista, agora neste 

momento eu penso que não. Penso que todas as escolas têm tentado, pelo menos das 

reuniões que nós temos tido entre nós, os conselhos executivos das seis escolas 

públicas, aquilo que eu vejo é que cada escola pretende melhorar os seus regimes, os 

seus sistemas, os seus processos, os seus procedimentos, tudo. Não vejo que as 

pessoas estejam interessadas em fazer mal, em conseguir aldabrar seja o que for. Não, 

pelo contrário. Vejo pessoas interessadas em melhorar e fazer cada vez melhor. Por 

isso não vejo porque é que o regime supletivo é assim…. e se acham que há abusos , 

então talvez fosse bom começar por regulamentá-lo. Sim senhor supletivo mas assim e 

assim e assim… 

Então e nessas discussões tem existindo alguma articulação pelo menos sobre o 

ponto de vista das ideias com o ministério da cultura ou têm-se centrado 

exclusivamente na questão do regime 

Ministério da Cultura? Que eu desse por isso não.  

No sentido de articular algumas políticas, porque como ao longo desta nossa 

conversa, tem estado sempre presente o facto do trabalho de desenvolvimento 

cultural, pelo menos, que os estudantes desenvolvem e fazem da dinamização da 

cidade, da dinamização … 

Não 

 

Não tem havido nenhuma discussão… 

Não. Não. 

Não a vejo muito positiva em relação ao que se está  a passar 
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Eu tenho muito medo do futuro porque é assim, nós ansiamos por uma reforma 

durante anos, uma reforma que viesse dar, instalações, porque não somos só nós que 

temos problemas de instalação, que melhorasse as instalações, que fizesse a revisão 

curricular, que melhorasse o estatuto dos professores, no fundo que desse melhores 

condições para as escolas funcionarem. Há muitos anos que nós ansiamos que isso 

aconteça e agora pensámos, quando houve a iniciativa da parte do ministério, 

pensámos, talvez seja agora, mas depois quando vimos o relatório ficamos muito 

preocupados, porque o relatório arrasa completamente e é injusto, porque de facto, 

eu não posso falar por todos, mas daquilo que eu conheço das outras escolas eu acho 

que é injusto para todas as escolas. Poderá ser mais injusto que para outras, mas é. E 

ficamos todos estarrecidos. Pronto, agora depois da apresentação do relatório que foi 

mais ou menos há um ano, houve uma reunião a pedir propostas de funcionamento e 

depois disso houve esta reunião de 15 de Janeiro com a senhora ministra em que não 

foi apresentado nenhum projecto, nenhuma lei, nenhum papel, nada por escrito, 

nenhuma directiva, nada, às escolas, apenas foi dito pela senhora ministra que não ia 

haver primeiros ciclos nos conservatórios e que o ensino especializado ía centrar-se no 

básico, 2º e 3º ciclo do básico e secundário. Pronto e que o regime era o regime 

integrado. E como de costume, porque eu penso que é o método da senhora ministra 

é lança assim as cosias e depois imediatamente a seguir pede a opinião as escolas, que 

não podem ter nenhuma opinião fundamentada porque não tiveram acesso a 

documentos. Ela lançou isto e disse que o presidente do grupo de trabalho que era o 

Doutor Domingos Fernandes, que não podia estar presente mas ela não queria adiar a 

reunião para não perder tempo e para avançar e depois pediu para as escolas 

intervirem. Todas as escolas intervieram no emitido de dizer que não estavam de 

acordo, que acabasse o preparatório. Então o 1.º ciclo em que a gente demorou anos a 

tentar introduzir e agora acaba como é que é. Sobretudo porque ela não disse quem ia 

dar o primeiro ciclo 

Mas houve alguma alteração em relação a isso ou não? 

Houve uma reunião muito cordial porque são pessoas muito bem-educadas mas no 

fundo o papel que nos foi fornecido, quer dizer, já dá a possibilidade do primeiro ciclo 

mas é o primeiro ciclo como é que eu hei-de dizer, aparentado ao enriquecimento 

curricular. É evidente que nós nunca iremos fazer isso, eu pelo menos, comigo à frente 

desta escola, eu garanto-lhe que nunca iremos fazer uma coisa dessas. A nossa 

proposta é aquilo que nós estamos a fazer no primeiro ciclo em Telheiras e aqui, 

porque o que nós fazemos aqui na escola, as duas turmas que temos de 1º 

preparatório e 2º preparatório, são a referência são a nossa medida para aquilo que 

possamos fazer lá fora. Portanto se nós podermos manter aqui as nossas turmas de 

preparatórios ir lá fora, nós não temos nada contra a ir lá fora, alias nós fomos nós por 

nossa iniciativa que fomos ao encontro da escola 24 por exemplo e fomos agora ao 

encontro de Telheiras e temos a funcionar em Telheiras duas turmas de preparatório 
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mas é um preparatório tal qual como nós que fazemos aqui, não um entretenimento 

curricular qualquer para entreter os meninos. Nós não temos nada contra isso. Não 

nos caem os parentes na lama por ir às escolas do primeiro ciclo 

Querem é manter esse trabalho 

Queremos é manter no fundo a qualidade 

Tem abertura para isso 

Em Telheiras sim.  

Não, não. Sobre o ponto de vista do que se está a trabalhar 

Pareceu-nos que sim. Nesta reunião desse aspecto do primeiro ciclo pareceu-me que 

havia abertura, eu não sei se depois dizem sim, sim, mas turmas de 25 alunos, isso aí 

nós não podemos trabalhar.  

Um outro elemento que aparece nos vossos documentos que é terem o receio de se 

transformarem numa escola ensino regular, é isso 

Não faz sentido, isto é uma escola especializada. 

E perante isto tudo quais são os desafios que se colocam à presidente do conselho 

executivo do instiotuto e ao próprio instituto neste momento enfim de alguma 

turbulência. 

Neste momento é assim, uma das cosias que desta reunião saiu, foi, que haverá a 

possibilidade dos alunos poderem escolher mesmo que venha ser de facto obrigatório 

digamos, o regime articulado ou integrado, integrado está fora de questão, nós não 

temos condições mas isso foi aceite e foi dito pelos elementos do grupo que vieram 

aqui à reunião da semana passada e aliás comecei por lhes mostrara as instalações, 

maS eles também sabiam isso, E nem sequer se falou em turmas de ensino integrado 

aqui, porque é impossível. O instituto poderá continuar com ensino articulado. Mas é 

evidente que a maioria dos nossos alunos É SUPLETIVA, portanto uma das coisas que 

nós dissemos foi que estes alunos têm de ter, os que cá estão, tem de ter a 

possibilidade de continuar. Uma das coisas que nós já fizemos este ano, porque é 

evidente que nos também pensamos que o ideal seria os alunos começarem cedo, 

entrarem no 1º grau ao mesmo tempo, portanto fazerem realmente na idade certa o 

ensino articulado, isso era o ideal, só que as condições com que nós nos deparamos na 

sociedade portuguesa não são essas. se formos a pouco e pouco caminhando para lá 

tudo bem, agora de repente à força, faz-se uma forma que se considera ideal e agora 

toda a gente que tem de entrar ali dentro, é evidente que vai ficar tudo de fora.  

Para além dessa luta, que outros desafios é que se colocam … 
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As instalações, não é, desde há longos anos … 

E sob o ponto de vista da vida musical existem alguns desafios que … 

Projectos que nós tenhamos neste momento, bom há esse que eu falei agora, do 

Malher, que está de imediato, temos imensos programas, projectos já definidos até ao 

fim do ano. É claro que há sempre um ou outro que vai surgindo mais do que aqueles 

que foram planeados no início do ano e nem todos podem ser aceites, porque … 

Tem havido algum apoio do ministério da cultura para esses projectos, vocês têm 

solicitado, não tem havido… 

O ano passado tivemos um concurso nacional de órgão. O primeiro concurso do 

instituto gregoriano. Inicialmente lançamos um concurso para um nível superior 

embota não tenhamos temos alguns que andaram cá e que estão agora na escola 

superior de música e portanto foi para todas as escolas do país, para todos os 

organistas que quisessem concorrer, e também lançamos o mesmo concurso até aos 

18 anos e por estranho que possa parecer o concurso de nível superior de facto 

realizá-mo-lo com muito sucesso, apareceram muito bons organistas, nós tínhamos 

acto um júri de mão cheia, correu muito bem. O de nível secundário, que nós 

pensámos que era o que teria mais aderentes, só apareceram 2 alunos. 

E o apoio do ministério da cultura 

Não. Nós fizemos vários pedidos e não houve resposta.  

 

E acha que o Ministério da Cultura devia também desempenhar algum papel no 

apoio das actividades 

Sim, mas se calhar nós não soubemos fazer muito bem os pedidos. Isso também eu 

acredito que sim. Tivemos o apoio do Patriarcado, quer dizer, tivemos o apoio do 

Patriarcado, ponto final. Mas foi muito engraçado porque, fizemos, por exemplo 

relativamente até tivemos o apoio da Assembleia da Republica quem não foi expresso 

porque eles pelos vistos não podem subsidiar mas compraram-nos um concerto e nós 

temos bastantes receitas próprias desse aspecto, porque por exemplo as nossas 

colaborações com a Orquestra Sinfónica juvenil, com a Orquestra Metropolitana, no 

caso da Assembleia da República pagaram-nos o concerto e houve também uma 

associação de agricultores de Alcobaça que também nos pediu um concerto e depois 

colaborou com o prémio. Portanto, nós também se calhar não temos experiência em 

pedidos de patrocínios para esse tipo de coisas mas também se calhar não fizemos os 

pedidos como deve ser, mas pedirmos também a várias embaixadas, porque alguns 

dos membros eram estrangeiros e não conseguimos nada. Agora tivemos realmente o 

apoio da Assembleia da República, o patriarcado sim, não só nos disponibilizou as 
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igrejas sem termos de pagar, como nos pagou as afinações dos órgãos, que foi o 

patrocínio deles o que foi óptimo, e houve uma grande abertura e uma grande 

compreensão. 

Quer dizer que, para terminar, do ponto de vista da formação e do ponto de vista 

actividade musical o IGL continua muito vivo. 

Completamente, isso vai ser preciso muito mais do que estas vicissitudes que 

ultimamente têm acontecido para nos deitar a baixo. 

Obrigado 
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Sara Carvalho 

Como é que caracteriza o curso de música da Universidade de Aveiro? 

Actualmente, porque nós ainda estamos a terminar com a licenciatura em Ensino de 

Música, e ainda vamos ter pelo menos mais dois anos de funcionamento, porque em 

dois mil e dez as licenciaturas têm que estar todas adequadas ao novo sistema de 

Bolonha. Portanto, neste momento a licenciatura em Música são três anos e nós 

temos aí um primeiro ciclo. A transição para Bolonha já se sabe porque é que foi feita, 

para haver uma maior mobilidade a nível europeu, para que os cursos todos tivessem 

o mesmo números de ECTS e para que houvesse uma uniformidade. Depois temos um 

segundo ciclo de que eu não vou falar. A Universidade de Aveiro foi pioneira, há coisa 

de quase vinte anos atrás, na licenciatura em Ensino de Música. Neste momento, 

quando falamos na Universidade de Aveiro e na licenciatura não falamos em ensino 

porque o ensino passou a estar dentro do segundo ciclo, quase como sendo uma 

especialização da licenciatura. No fundo, no fundo, o que é que a licenciatura 

pretende? Pretende dar uma formação geral ao aluno, uniformizar o conhecimento de 

alunos que vêm de diferentes pontos do país e que podem ter tido diferentes 

experiências e estímulos a nível musical, não é? Portanto, nós pretendemos 

uniformizar é uma palavra um bocadinho feia, mas pronto. Pelo menos gerar um 

conhecimento que seja comum, para que, aí, os alunos estejam preparados a fazer 

uma opção certa em relação ao segundo ciclo, seja ela a nível de ensino, de 

performance, da composição, da musicologia, e por aí adiante. Portanto, este primeiro 

ciclo serve também para tornar mais rico o panorama musical português, não é? Nós 

temos muitos alunos que já têm uma licenciatura noutra área qualquer e vêm 

complementar conhecimentos dentro deste primeiro ciclo, digamos assim. Pronto, no 

fundo, nós temos uma situação privilegiada em Aveiro porque o nosso departamento 

não é um departamento de música. É um departamento de comunicação e arte e 

temos outros cursos, como é o caso das Novas Tecnologias da Comunicação e do 

Design e das TIC  e por aí, e portanto, permite que o aluno tenha um contacto logo 

desde o início com estes cursos...  

Com outras áreas também 

Exactamente. E a nível da interdisciplinaridade e todas essas palavras chavões é, de 

facto, um departamento muito interessante. Nós tentamos que disciplinas de opção 

sejam comuns a ambos os cursos, por exemplo, a disciplina de Estética tem um corpo 

comum que depois é leccionada aos alunos ou de Design ou de Música e por aí em 

diante. Portanto, a nível da licenciatura é mais ou menos isso que pretendemos.  

E nesse trabalho foi feito nessa reformulação para Bolonha houve alguma 

participação exterior à universidade, isto é, houve algum trabalho com... ou o 

conservatório de Aveiro ou com instituições no âmbito de actividades culturais? 
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Eu penso que directamente, directamente, vou confessar que não.  

Por alguma razão especial? 

Penso que por questões de tempo. As deadlines, a entrega dos projectos, mais do que 

outra coisa qualquer, nós no fundo, acho que isto é sempre um bocadinho à última da 

hora, não é, e nós acabamos por perceber que daqui a quinze dias temos de ter o 

projecto pronto, embora já fosse previsível, mas acaba sempre por ser uma coisa 

muito feita... não em cima do joelho, porque nós fomos os últimos entregues, agora... 

Eu pergunto isto porque este curso tem uma relação muito grande com... 

Com o meio. 

O fora da universidade  

Exacto, exacto. Agora, nós já tínhamos uma licenciatura em Ensino e uma coisa que foi 

tida muito em conta foi a opinião dos alunos na reformulação do novo curso. 

Tentámos perceber o que é que, de facto, faltava, o que é que os atraía, o que é que 

estava, se calhar, curricularmente em sítios menos, não é incorrectos, mas menos, por 

exemplo, uma disciplina de último ano quando se calhar podia ser muito útil aparecer 

no início, no princípio... vou-lhe dizer, por exemplo, é o caso das Ciências e Tecnologias 

da Música. Era uma disciplina que aparecia essencialmente no quarto ano comum para 

ajudar os alunos no seu percurso a nível de docência e agora aparece logo no primeiro 

ano, em que na primeira parte da disciplina se trabalha nas metodologias da 

investigação, logo, e na segunda, trabalha-se com a gravação, trabalho de captação, 

midi, finale, etc.. Acabamos por ter logo ali umas ferramentas muito úteis à realização 

do resto do curso. 

Isso que me está a dizer remete-me para duas coisas, uma que é uma determinada 

concepção do que é o músico, enfim, agora no século XXI, ou a perspectiva do que é 

um músico no século XXI, e a outra ligada também ao mercado de trabalho. 

Começando pela primeira, qual é essa concepção que vocês têm de músico...? 

Eu vou-lhe dizer a minha, porque eu acho que cada um dos docentes tem visões muito 

próprias também do que é que é um músico no séc XXI. Essencialmente, é uma pessoa 

muito plástica. Cada vez parece-me que um músico tem que estar dotado de uma 

capacidade muito...  

O que é que quer dizer com isso de "plástica"? 

Plástica no sentido de... se um músico também souber teatro, também souber um 

bocadinho de design, se souber... quanto mais atributos um músico tiver, eu acho que 

tem que haver muito, por exemplo, quando os músicos dizem "ai, eu só quero tocar 

orquestra!". Eu acho que o tocar na orquestra, hoje em dia, entendo isto como uma 
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coisa muito clássica, não é? Eu acho que nós se calhar daqui a vinte anos vamos ter 

orquestras que não são nada daquilo que a gente conhece hoje e, portanto, por isso é 

que nós temos disciplinas como os projectos multidisciplinares em que nós pegamos 

numa peça de teatro e trabalhamos essa peça de teatro em diferentes vertentes, em 

que os alunos são incentivados a fazer projectos relacionados com vídeo, pedindo 

ajuda ao departamento e eu acho que a licenciatura em si tem que dar as bases para 

que a pessoa, se depois quiser optar por uma pluridisciplinaridade, não é? O músico 

como sendo uma pessoa que sabe fazer um bocadinho de cada coisa. 

Mais polivalente, é isso? 

Mais polivalente. Eu acho que é fundamental. Eu própria sinto que em todos os 

projectos que me envolvo, cada vez me é pedido mais que saiba um bocadinho, que 

pense a nível cénico, que pense a nível... não é? E eu acho que isto, para além do 

conhecimento que nós temos que ter de música, da análise, da história, depois do 

próprio instrumento, eu acho que é fundamental conseguirmos encontrar aqui uma 

forma mais globalizante de estar e criativa. E esta parte de criativa também é muito 

importante...  

E essa parte criativa significa... 

Quando se pede ao aluno apenas para analisar ou para... no fundo, eu acho que um 

músico deve ser capaz de conseguir criar novas formas de... e isto pode ser incentivado 

dentro das próprias disciplinas. Portanto, não tendo em conta "eu sou o docente, tu és 

o aluno" mas haver, de facto, um diálogo em que, mesmo antes de ensinar a tocar, se 

calhar descobrimos como é que as coisas se fazem. E eu nas minhas disciplinas tento 

ver isso sempre dessa forma. Portanto, em vez de estar agora a ensinar-lhes se é uma 

forma binária ou uma forma ternária, tentar ver "o que é que ouvimos e o que é que 

vocês sentem de..." E portanto, é nesse sentido que eu digo que um músico tem que 

ser muito polivalente, sem querer falar em pavilhões, mas... e criativo, para tentar 

resolver situações, e porque nós sabemos que, e agora entraríamos aqui dentro de um 

outro campo a nível de financiamentos nós não temos muitos e a criatividade passa 

muito por resolver situações com poucos meios, como eu costumo dizer, não é? 

Financiamento de quê? Dos próprios projectos?  

Para projectos. Quando eles saem daqui o que é que fazem, não é?  

Pois, é isso que eu lhe estava a perguntar há bocadinho, esse mercado de trabalho 

para esse tipo de formação como é que é o caracteriza 

Eu acho que, a nível das licenciaturas, depende das pessoas e do que é que as pessoas 

conseguem... Para já, como é que as pessoas já chegam ao curso, nós queremos tentar 
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que eles fiquem todos com o mesmo género de conhecimentos mas há pessoas que 

chegam cá muito mais bem preparadas umas que as outras.  

Mas há bocadinho estava a dizer que, portanto, são de várias áreas, de vários sítios 

do país, vêm ter... tirando o caso de pessoas... 

Vêm Açores, Madeira 

Mas tirando o caso das pessoas que já vêm com outras licenciaturas são quê? 

Basicamente, das escolas profissionais, conservatórios...? 

Sim, eu diria sim e, ao contrário do que a ministra diz que "é preciso ter o canudo do 

conservatório para...". De facto, nós sentimos que há alunos que chegam cá com o 

quinto grau do conservatório e que são alunos que vale a pena, de facto, investir, e há 

outros que chegam com o oitavo grau e não conseguem, muitas vezes, realizar os 

nossos pré-requisitos, não é? Portanto, isto é preciso ter alguma fé e algum bom 

senso. 

Depois, eles por si não é necessário eles terem o curso completo...? 

Não, neste momento, não. E era isso que eu estava a dizer-lhe há bocadinho antes de 

começarmos a entrevista. Se se tivesse sido um trabalho feito, se calhar, com as 

universidades desta nova reforma, nós podíamos ter encontrado aqui algumas regras a 

nível de candidaturas eventualmente. Porque, neste momento, as pessoas precisam de 

ter o décimo segundo ano e precisam de ter uma das provas que é estipulada 

anualmente, que neste caso é o português, a matemática, e a história da cultura. E 

depois têm uma prova de aptidão que é eliminatória. Primeiro eles realizam a prova de 

instrumento e se ficarem aptos passam para uma segunda fase que é uma prova de 

conhecimentos gerais. E, portanto, o aluno tem que ficar apto em ambas as provas 

para poder concorrer depois... 

Mas isto vinha tudo a propósito do mercado do trabalho, isto é, há várias 

proveniências e depois... 

A licenciatura, neste momento não pode ser vista como finalizante, quer dizer, ela é 

vista como o fim de um ciclo mas a especialização só virá a seguir à licenciatura. Agora, 

nós podemos ter músicos muito bons que consigam no final da licenciatura ingressar 

imediatamente em pequenos projectos de orquestra, pequenos ou grandes, em 

projectos de orquestras, podem, por exemplo, ir trabalhar numa editora, podem fazer 

diferentes coisas, porque eu acho que as pessoas são diferentes ao ponto de 

absorverem os conhecimentos de forma diferente. Agora, por exemplo, a nível de 

ensino é obrigatório fazer o segundo ciclo para as pessoas poderem leccionar. Não é só 

na música, é de uma forma geral. Anteriormente, nós tínhamos o oitavo grau. O oitavo 

grau desaparece e surgem os bacharelatos. Agora os bacharelatos depois também 
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surgiram os cursos de cinco anos. Agora surgem os mestrados. Houve aqui uma 

redução a nível de anos. Os alunos às vezes dizem-me "mas eu acho que, a nível de 

instrumento, era melhor termos quatro ou cinco anos", isto já tem que ver outra vez 

com a uniformização que nós tivemos em relação à Europa. 

Mas ainda voltando a essa questão do mercado de trabalho que referiu e que me 

interessa saber a sua opinião. Diz que podem sair para desenvolver projectos, enfim, 

em orquestras ou outro tipo de projectos de âmbito musical mas também de âmbito 

de produção e de edição musical e... 

Sim, e trabalhar, por exemplo... em teatros, como... 

Exacto, é precisamente isso que eu lhe ia perguntar... mas, já existe mercado para 

esse tipo de coisa ou isso ainda é um alvo potencial? Por exemplo, no caso das 

editoras, não há nenhuma revista relacionada com música erudita ou novas músicas 

em Portugal. Não existe nenhuma. Da imprensa mais generalista ainda a semana 

passada o Carlos Azevedo da ESMAE dizia que "o Público tinha retirado lá um 

conjunto de crítica musical" e por isso é que eu lhe estava a perguntar: como é que... 

isto não é um dilema, não há aqui também um paradoxo, como é que vê isso?  

Por isso é que eu digo que as pessoas precisam de ser criativas, não é? 

No caso da composição continua a ser difícil para os jovens ou menos jovens 

compositores, a não ser aqueles já, enfim, mais consagrados, a edição das suas 

obras, a audição das suas obras. É isso que eu gostaria que... como é que vê isso?  

Neste momento não vejo com muito bons olhos, para lhe ser franca. Porque eu acho 

que Portugal está a passar uma crise, vamos dizer assim, a muitos níveis e nós já 

sabemos que as artes estão sempre no fundo das prioridades de qualquer reforma que 

venha a ser feita. De facto, em Portugal, se calhar menos noutros países, ou se calhar 

mais, não sei, dizer "ai, eu vou ser ajudante de um editor de partituras". Isto é um 

bocadinho utópico, não é? Claro que é. Porque não há nenhuma.... 

Ainda se continua muito a funcionar com fotocópias 

Claro, com fotocópias e depois, no fundo, no fundo, a Internet acaba também por ser 

um meio muito interessante para colocar as partituras online e as pessoas poderem 

fazer downloads directos... O compositor hoje em dia, conheço muito poucos que não 

trabalhem com qualquer programa de notação, não é? Agora, eu acredito, por 

exemplo, que editoras, como Porto Editora, as grandes editoras, que precisem de ter 

pessoas que saibam de música para poder editar partituras ou não... deveriam, não é? 

É como ser-se, por exemplo, os cursos de sociologia, há quinze anos atrás ninguém 

ouvia falar deles. Quando lhe dizia que é também preciso ser criativo, nós precisamos 
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também de colocar o nosso perito dentro da sociedade. E às vezes parte por criarmos 

projectos que trabalhem as nossas competências, não é?  

Eu pergunto-lhe isso porque sob o ponto de vista das práticas artísticas digamos 

assim, desde o final do século passado, desde meados dos anos noventa, da década 

de noventa, que tem, de facto, existido um incremento muito grande de festivais de 

música, de qualquer tipo de festival de música, etc., mas há um outro tipo de 

actividades, também alguns teatros já começam a pedir a compositores ou a 

orquestras... 

Para escrever. 

Para escrever ou para tocarem mas, tirando isso, acaba por ser um pouco um mundo  

Um nicho 

Um bocadinho fechado, não é?  

É, e continua a ser. 

E como vocês têm insistido, já na outra licenciatura nesta ideia, enfim, de um maior 

empreendorismo, de uma maior... das pessoas, enfim, desenvolverem os seus 

projectos, e por essa maneira, também, enfim, dinamizarem um pouco, digamos, o 

mercado de trabalho mas parece-me sempre aqui paradoxal, um dilema, se não 

mesmo... 

É, porque lá está, eu acho que se calhar só mesmo no final do segundo ciclo é que as 

pessoas estarão preparadas eventualmente para investir ou mais dentro da 

performance ou dentro... o que eu lhe estava a dizer é algumas opções, animadores de 

campos de férias, musicais ou... há, de facto, uma série de... Eu não vou dizer saídas 

porque eu acho que o curso não é pensado como uma saída ao final dos três anos. Eu 

acho que nenhum aluno que está connosco pensa terminar a... há um ou dois que 

pensam terminar a licenciatura essencialmente porque. Já estão a trabalhar noutros 

pontos e a licenciatura serve só para...  

Mas como músicos ou como professores? 

Não, como professores, não.  

Porque, normalmente, este mercado é todo... 

Este mercado, no primeiro ciclo, não é vocacionado tem uma cadeira de opção criada 

para a música na comunidade, portanto, eventualmente, a ida aos hospitais e por aí, 

está a ver, animações deste género, mas eu penso que são mais quase complementos 

àquilo que depois o segundo ciclo nos pode trazer do que propriamente a profissão. 

Nós ainda não temos muito desenvolvido algumas publicações de música, quer dizer, e 
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até termos eu acho que... para já, porque as pessoas não gostam de comprar as coisas. 

Eu, por exemplo, devo ser uma das únicas pessoas que conheço que comprei o 

"Finale". Que comprei. Não nego, você se calhar também vai dizer isso mas, quer dizer, 

e os meus alunos "então mas porque é que eu só tenho o dois mil e sete, porque é que 

não posso usar o dois mil e oito?" e eu: "porque eu ainda não fiz o upgrade e como 

corrijo os trabalhos em minha casa, portanto, o dois mil e sete..." "ah, mas eu 

empresto-lhe!" Como se eu não conseguisse arranjar uma cópia pirateada do... 

portanto, é uma mentalidade também... é complicado, não é?  

E perante esse quadro, como é que o curso se organiza, quer agora este que 

começou há dois anos, se não me engano, não é?  

Três 

Três, quer o outro curso anterior, o ensino da música, como é que se organizam para, 

precisamente, digamos, dinamizar esse lado do mercado e, simultaneamente, ir 

introduzindo quem não estiver... 

O outro curso era um curso vocacionado para o ensino, especializado de música. Um 

curso, como nós chamamos, dos conservatórios de música, não é? E os alunos 

estagiavam porque faziam uma profissionalização. E, portanto, havia um grande 

contacto com os conservatórios no sentido da colocação dos nossos alunos e dos 

nossos alunos depois levavam ao conservatório as últimas práticas e eu acho que isto 

tem, estava-se a começar a notar. Os nossos alunos chegam cada vez mais bem 

formados, portanto, eu acho que com um nível, a nível nacional estava a melhorar 

muito. Portanto, eu sinto... eu estou já aqui no departamento há oito anos e quando 

entrei e agora, a nível do geral, do nível geral dos alunos, claro que há sempre 

excepções, não é, mas a nível d formação sente-se que, provavelmente, a licenciatura 

em ensino de música que começou há vinte anos atrás, não só a nossa mas como 

outras universidades... por amor de Deus, não estamos a dizer que a nossa é que faz 

milagres, não é nada disso, mas sente-se que o nível está, de facto, a melhorar. Não sei 

o que é que vai acontecer agora, não é?  

E que tipo de coisas é que eram feitas para precisamente, para além dessas áreas... 

Em relação a esta licenciatura, era aquilo que eu lhe estava a tentar... nós só 

começámos há dois anos, é o segundo ano de funcionamento e gastámos muito, 

muito, no arranque, não é, mas nós na.... 

Sim, mas há uma experiência toda acumulada de projectos que eram feitos, 

efectivamente... 

Claro, continuamos a levar os nossos alunos a tocar nos conservatórios, por exemplo, 

criamos disciplinas essencialmente de opção, agora os alunos em três anos têm três 
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disciplinas de opção, portanto, eles podem optar por também desenhar um bocadinho 

o seu currículo... eu gostaria que isso fosse mais, mais desenho do próprio currículo... 

eu estive numa universidade em Inglaterra em que são os alunos que desenham o 

próprio currículo, eu acho isso muito interessante. Mas pronto, pelo menos têm três 

disciplinas de opção com uma quarta que pode ser combinada e nessas disciplinas de 

opção há disciplinas que tentam que o aluno tenha mais acesso com a comunidade 

exterior. Portanto, como era aquela disciplina que eu lhe dizia de música na 

comunidade, psicologia da música em que o aluno tenta... É uma boa pergunta aquilo 

que me está a fazer, porque eu acho que é um ponto de reflexão, como é que nós 

vamos conseguir continuar a fazer com que os nossos alunos se relacionam com o 

meio envolvente de forma a dar-lhes aquele primeiro passo necessário. Vou-lhe dizer 

que, muitas das disciplinas que pedem projectos próprios em que é preciso que eles 

saiam da universidade para se relacionarem, muito temporariamente, não é, com as 

instituições, com a câmara, com o Teatro Aveirense, por aí, sempre que necessário. 

Por exemplo, muito, muito brevemente, os nossos alunos vão tocar na noite da 

Biologia que é uma conferência que acontece anualmente na universidade de Aveiro 

do departamento de biologia e que vêm pessoas de todo o mundo e lado, e portanto, 

nós fazemos com que eles toquem ou que organizem uma performance, ou alguma 

instalação de forma a tentar dar-lhes algum contacto com a realidade futura. Mas não 

é, acho que não é... 

Eu pergunto isto e tento interligar também com as diferentes tipologias musicais são 

aqui desenvolvidas? Havendo cá um espólio do José Duarte, do jazz, continua-se 

muito centrado na dita música erudita ocidental ou há também já outro tipo de... 

porque enfim, a ESMAE é a única que tem um curso de jazz, agora a Escola Superior 

de Música também tenta abrir... 

Eu estava-lhe a mentir se lhe dissesse que nós temos jazz aqui. Nós temos um espólio 

do José Duarte e temos bastantes alunos de doutoramento a trabalhar nessa área. 

Mas é mais musicólogos do que...  

Em termos práticos. 

Exacto. Portanto, temos alguns alunos que estão... e que até se pediu algumas 

colaborações a nível de jazz a pianistas, não sou eu que estou a orientar essas teses, é 

mais a professora Susana, mas dentro da licenciatura, o currículo pode incluir outras 

tipologias mas não é vocacionado como é a ESMAE, não é. A ESMAE do Porto está 

muito vocacionada, tem um curso mesmo vocacionado para o jazz. Às vezes aparecem-

nos aqui alunos, eu até os mando para lá, quando percebo que o interesse seria mais 

dentro de uma área que nós não conseguimos... 

E há alguma razão para isso não acontecer? Tem a ver com a história da criação do 

curso? Até porque teve aqui também, digamos, um ramo de etnomusicologia que é 
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uma das coisas que aparece também quando fazem referência ao segundo ciclo e ao 

terceiro ciclo do curso de música aqui na universidade, fazem também a referência à 

interligação entre a etnomusicologia e por isso é que eu estou a perguntar... e 

havendo estas dificuldades sob o ponto de vista da inserção no mercado de trabalho 

isso paralelamente e paradoxalmente havendo tantos festivais de outras tipologias 

musicais, porque é que, então, qual é a sua perspectiva...? 

Eu acho que é histórico. Nós começámos noutra... numa música mais clássica, se 

quiser assim... e depois tem a ver com os docentes que nós cá temos, não é? Penso eu. 

Mas a verdade é que o currículo não foi desenhado para ter jazz, porque para ter jazz... 

Mas eu não estava só a falar de jazz, estava a falar também de outros, não 

exclusivamente do jazz. Por exemplo, agora também um dos últimos projectos da 

casa da música foi pedirem um compositor para desenvolverem trabalho a partir da 

música dos Beatles, por exemplo... Porque, nesta fase, penso eu, há aqui uma 

grande, digamos, já mistura de estilos... 

Mas isso nós vamos fazendo, não temos é, propriamente, um currículo que apoie, 

portanto. Tem que ser feito muito através de projectos de disciplinas que peguem num 

projecto e que trabalhem... Por exemplo, na composição, eu que dou aulas de 

composição, e às vezes fazemos... há alunos que chegam e dizem: "olhe, eu gostava de 

escrever... o fulaninho (?) de design deu-me este vídeo mudo, posso fazer a música?" 

Fantástico, e trabalhamos... também fiz uma especialização pequenina em música para 

filmes, não foi nada a nível de mestrado, mas o básico e até fazemos projectos 

engraçados e... isso vamos fazendo, e vamos trabalhando, tenho um aluno meu, por 

exemplo, que foi convidado agora para trabalhar no teatro, para fazer a música, e 

estivemos a fazê-lo. Ele trazia as partituras e íamos corrigindo à medida que... porque 

depois já... só podem ser... "tem que ser três clarinetistas", não é, quer dizer, temos 

que trabalhar aquilo que é possível para três clarinetes, não é? E portanto, e 

traduzíamos, e portanto, ele... e isso foi o projecto final dele de composição. Ele agora 

até quer sair para Erasmus e estivemos a escolher uma escola que desse a música e o 

filme ou a música e o teatro, que o pudesse especializar mais, porque eu faço com ele 

aqui... Portanto, a nível de opção isso pode ser feito. E se nós pensarmos no curso de 

três anos ter duas opções assim não é mau porque abre os horizontes. Portanto, nós 

vamos fazendo esse género de trabalho... 

E esse desenvolvimento já seria quê, depois com o segundo ciclo ou também assim... 

Por exemplo, nesse caso da música para filmes não há no país ninguém, nenhuma 

escola que desenvolva trabalho nesse domínio, por exemplo... 

Nada, não. E é pena, é muita pena 

E quando se fala nas saídas profissionais… ou a música para teatro ou... 
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O que eu acho, sabe o que é que eu acho? É que os cursos estão planeados para 

determinada estrutura. Por exemplo, nós queríamos... música para teatro, isso é 

óptimo. Nós dentro do nosso curso da licenciatura em música temos várias áreas, 

como lhe tinha dito. Composição, performance, musicologia e música para teatro. Não 

aparece porque ele não está aberto. Porquê? Está aprovado mas não está aberto. E 

vou-lhe dizer já... quem está à frente desse projecto é o professor Carlos Fragateiro e, 

neste momento, ele está deslocado no D. Maria. Nós não podemos abrir um curso sem 

ter o Carlos cá para tomar conta da área que, tal como a Susana Sardo está a trabalhar 

com a musicologia, eu estou com a composição neste momento mas agora passará 

para outros, temos muitos, e o professor Jorge está... não é, quer dizer, nós 

precisamos de ter as pessoas certas à frente. Por outros lado, notamos que, esta 

música para teatro, se calhar, vai ter que levar uma reviravolta porque nós temos o 

nosso corpo... isto se calhar já não deveria estar-lhe a dizer isto, mas pronto... Aquilo 

que eu lhe posso dizer é que nós estamos a tentar adensar muitas destas áreas 

vocacionais a diferentes necessidades que possam vir surgindo. Agora, de facto, o que 

nós sentimos é que temos três anos e nestes três anos os alunos têm que ficar com um 

leque de conhecimento que é fundamental para serem reencaminhados para um 

segundo ciclo. Penso que, dentro deste leque, podem surgir diferentes áreas 

vocacionais, e as áreas vocacionais são as áreas de especialização: composição, a 

performance e tal, e eu penso que, por exemplo, música para filmes seria uma 

introdução muito interessante, portanto, a área vocacional, mesmo assim, tem 

bastantes horas dentro da disciplina, e poderia ser, tal como poderia ser novas 

tecnologias ou o teatro musical ou outra que já está... 

Eu estava-lhe a perguntar isso não só pelas questões que temos estado aqui a 

conversar sobre um mercado de trabalho e a relação da formação com o mercado de 

trabalho mas também porque, como disse no início, este foi um curso inovador, de 

facto, quando apareceu, as referências deste curso eram completamente distintas do 

que existia no país, nomeadamente, mais próximo da cultura anglo-saxónica no 

ensino superior de música, digamos, não é?  

Sim, sim, sim 

E essa inovação, digamos, que eu estava à espera, ao olhar de fora, que se 

mantivesse agora com outras aberturas a outras... porque, enfim, mesmo até na 

Europa, não é, muito do ensino superior já tem vários tipos de músicas, vários tipos 

de interligações, tendo em conta o mercado potencial e aquilo que existe 

efectivamente. E por isso é que eu também estava a fazer a pergunta... 

Pois, eu percebo, eu estou a perceber o que é que me está a perguntar. O que nós 

estamos a tentar, e dentro das áreas de cada uma das disciplinas, encontrar uma 

forma diferente... por exemplo, acho que é no segundo ano ou no terceiro ano, 

aparece uma disciplina que se chama ‘Domínios de Estudo’ e nessa disciplina o que se 
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fazem são... a disciplina é dividida em temas, por exemplo, música género, da 

psicologia da música, em que são apresentadas muitas diferenças, muitas propostas 

diversas, era isso que eu queria dizer, de trabalho, digamos assim, e de possibilidades a 

nível de futuro para os alunos, porque muitas vezes eles nem sequer... por exemplo, 

música e contextos, música..., não é, portanto, e isso vai fazer com que o panorama 

deles se abra e procurem especializações mais diversas nos segundos ciclos. De facto, 

eu acho que para nós inovarmos da forma que inovámos quando abrimos este curso 

era preciso termos tido outro corpo docente, se calhar. Se calhar precisávamos de ter 

tido um investimento maior, portanto, a nível de equipamentos... por exemplo, abrir 

uma coisa de música e filmes nós precisávamos de ter uns equipamentos 

completamente.... 

Continuam a ser cursos caros, é isso? 

Eu penso que sim, por exemplo, mesmo a nível da tecnologia da música eu acho que é 

preciso um grande investimento para se conseguir...  

E tem sido difícil lidar com isso aqui no interior da universidade, com estas pressões 

todas financeiras? 

É um bocadinho complicado nesta altura porque as coisas estão a ser reorganizadas 

e...  

Eu também pergunto isto porque, desde os anos setenta que a universidade de 

Aveiro era uma das universidades, a Universidade de Aveiro e a universidade, na 

altura não se chamava Universidade da Beira Interior e Évora, eram universidades 

que queriam ter cursos de música e um dos argumentos que existia era precisamente 

da não existência, melhor dizendo, de cursos de música no ensino superior, era 

precisamente as questões de natureza financeira. Já nessa altura era um argumento 

de peso porque, enfim, há aulas individuais, imagino eu, aqui, não é?  

Pois, o problema dos rácios é muito complicado, não é. Claro que nós, a nível mesmo 

da universidade temos... é-nos dado um rácio menor do que aos outros cursos, mas 

mesmo assim, às vezes, não é.... é complicado, porque...  

Funciona por pequenos grupos também, não é? 

É o que está a acontecer nos conservatórios em que se diz que aquilo não são 

explicações, portanto, só que é muito complicado, não é? 

E então perante isto tudo o que me está a dizer que diferenças é que há entre este 

curso da Universidade de Aveiro, e por exemplo, o curso da Universidade de Évora, 

ou as escolas superiores de música. Ou são coisas que são parecidas? Estou a 

perguntar... que diferenças é que existem, na sua opinião, claro... 
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É uma boa pergunta. É assim, se nós estivéssemos a falar antigamente eu dizia-lhe já a 

diferença. A diferença é que o nosso curso é também muito vocacionado para o 

ensino... Eu aquilo que continuo a aperceber-me, porque eu vou ser muito franca, não 

conheço muito bem o currículo das outras universidades, já estive com eles na mão, 

mas quer dizer, títulos são títulos. Aquilo que os alunos costumam dizer é que o nosso 

curso é um curso que dá mais trabalho teoricamente, ok? Portanto, é um curso em 

que, de facto, eles têm que fazer bastantes trabalhos escritos, acho que menos agora, 

nós tentamos... uma das coisas que nós tentamos modificar em relação ao antes é 

isso. Antigamente era um trabalho, dava trabalho, não é, fazer o curso e eu fi-lo e sei 

que dava trabalho, não é? Não era... a pessoa tinha que compor na mesma, pronto, 

como outro compositor qualquer e, para além disso, tinha centenas de trabalhos de 

análises... Agora, nós tentamos aproximar-nos mais em relação a outras universidades 

que a priori eram mais práticas como a escola superior e assim. Não sei se 

conseguimos, continuamos a ter bastantes disciplinas de história e de análise e de 

formação auditiva mas penso que conseguimos tentar balancear este trabalho com os 

projectos práticos que os alunos vão tendo.  

Portanto, estão todos relativamente próximos?  

Eu penso que sim, eu acho...  

Mas isso não é uma contradição quando estamos a falar, enfim, de inovação, de 

ensino superior, de criação de novas ideias, criação... 

Eu acho que os alunos, de qualquer das formas, vão atrás do professor com quem 

querem estudar. A decisão, parece-me de escolher, uma universidade ou outra para já, 

eu acho que tem a ver com o espaço, estudar em Lisboa é muito diferente de estudar 

em Aveiro, ok? Portanto, se há alguns pais que até gostam que as crianças venham 

para Aveiro a escolha do aluno passa muitas vezes por Lisboa e pelo Porto, que são 

grandes cidades onde acontece muita coisa. Acho que isto é uma... 

E isso é um elemento também muito importante e motivador para estas áreas 

artísticas?  

Eu acho que sim. 

Porque há mais vida musical... 

Exactamente, por isso nós tentamos aqui dentro ter núcleos tentar desenvolver muita, 

muita coisa, porque senão morríamos  

Mas Aveiro já está um bocadinho diferente, ou não? 
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Sim, já começamos a ter mais festivais, o Teatro Aveirense reabriu e já oferece uma 

programação diferente, eu acho que sim. Há vinte anos atrás não reconhecia... Aveiro 

mudou muito, muito.  

E isso é importante para o desenvolvimento deste tipo de trabalho aqui na 

universidade?  

Eu penso que sim, é fundamental.  

Não só para a formação dos estudantes, como também para eles próprios... 

Repare, a formação não é uma coisa que é dada apenas num único sítio, não é, nós 

temos a educação formal que é feita no contexto da universidade mas muito... a 

universidade circundante, como eu costumo dizer, não é, a escola circundante, é muito 

importante. Nós aprendemos muita coisa só por ir ao cinema, não é, e ver um filme, 

ou... E essa oferta não é dada, ou não nos é dada essa possibilidade... estamos a 

fechar-nos, não é? Pronto, eu acho que, neste momento, Aveiro tem um cinema 

alternativo, tem vários... portanto, os filmes que estreiam em Lisboa também estreiam 

aqui, podem chegar cinco, dez dias atrasados mas acabam por estrear, não é? 

E em termos da vida musical com a Orquestra das Beiras aqui sedeada isso também 

ajudou... 

Claro que ajuda e ajudou muitíssimo o departamento. A Orquestra das Beiras para já 

permite aos nossos alunos estrearem-se como solistas, dá oportunidades da nossa 

orquestra tocar com a Orquestra das Beiras, portanto, a nível de vivência musical é 

muito importante, que é uma coisa que tem surgido ao longo destes anos e está cada 

vez mais desenvolvida, não é, e os concertos e tudo mais, a orquestra chama muitos 

dos nossos alunos para tocarem. Depois também temos pequenos grupos que são 

formados, os alunos já formaram um grupo barroco, eles próprios se vão formando 

para criar, colmatarem, no fundo, aquilo que não existe de oferta imediata.  

E esses grupos têm conseguido desenvolver algum trabalho? 

São coisas recentes, mas nós temos, se quer que eu lhe dê alguns exemplos anteriores, 

eu sei que há coisas que surgiram por alunos que estiveram aqui na universidade e que 

foram para fora, como é o caso do acordeão, por exemplo, quer dizer, assim só para 

dizer, por exemplo, as... não sei se é Vozes da Rádio, também, tem o Jorge, tem uma 

série de alunos nossos, também se calhar vêm de outras universidades. Portanto, a 

Jacinta, é daqueles casos mais... Agora, se me está a falar destes dois últimos anos eu 

acho que ainda é muito...  

Ainda é cedo, não é? 

Muito, muito cedo... 
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Mas de qualquer maneira há uma continuidade de um conjunto de ideias anteriores, 

não é?  

É, e eu acho que nós temos formado pessoas interessantes, por exemplo, temos uma 

aluna nossa, a Raquel Camarinha, que ultimamente vai tocar... está a ser chamada... de 

canto, acho que a classe de canto é uma classe muito forte aqui dentro... quer dizer, 

começam-se a desenvolver áreas depois mais fortes, eu sei que, por exemplo, na 

classe de canto, a a primeira opção dos alunos é a universidade de Aveiro.  

Mas isso também é... depois os métodos, também um pouco já a conversa anterior 

que é, o próprio mercado musical depende muito de vários factores que 

transcendem a escola, não é?  

Claro.  

E depois consoante determinadas áreas também têm maiores ou menos 

dificuldades... Imagino, sei lá, os instrumentistas de sopro têm um tipo de 

dificuldades que não têm os instrumentistas de corda ou violinos, por exemplo, 

imagino que os compositores tenham outro tipo de dificuldades que nenhum dos 

outros intérpretes têm, não é? E como é que isso se consegue...  

Como é que é pensado. 

Enfim, como é que é pensado e como é que isso se consegue ir gerindo, digamos, 

porque a tradição não tem, não é o mercado... 

Não, não domina o mercado e mais, quer dizer, por exemplo, enquanto que as escolas 

superiores, o concurso delas é local o nosso não é local, é um concurso nacional e, 

portanto, nós não conseguimos controlar os alunos que entram. Isto é, se nós 

fossemos local dizíamos: " nós achamos que o mercado está a ficar saturado a nível de 

flautistas, portanto, este ano, durante os próximos quatro anos nós queremos fazer 

um estudo... vamos só pôr dois flautistas por ano porque..." agora, nós podemos pôr 

dois e eu gostava que fosse sessenta e, portanto, continuam a sair flautistas, mesmo 

os nossos dois... 

Isso quer dizer que há muita concorrência entre as instituições também?  

Eu penso que sim, quer dizer.... 

É o mercado a funcionar, digamos, aí 

Claro. O facto de ser um concurso nacional não nos ajuda porque não conseguimos 

controlar, podemos ter um ano que temos quinze guitarristas, já tem acontecido, e no 

ano a seguir não há nenhum guitarrista a concorrer, portanto... isto, flui... Agora, eu 

acho que há escolas... por exemplo, nós não deixamos entrar, em Aveiro, mais do que 

dois, três compositores por ano, mas eu sei que há escolas que deixam entrar muitos 
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compositores. E eu pergunto-me o que é que o mercado faz a esta quantidade de 

compositores que saem, não é? Porque é complicado. 

Pois, exacto, sendo compositora sabe isso melhor do que eu, não é. 

Pois, eu sei lá, nem tenho tempo para compor agora, mas pronto... 

Para terminar esta parte, uma outra pergunta que lhe quero fazer é: esta experiência 

de dois anos já tem dado algumas indicações, isto sob o ponto de vista dessa relação 

com o mundo do trabalho, dessa relação da formação com outras instituições a nível 

cultural, já se perspectivam aqui alguns outros caminhos ou ainda é muito cedo? 

Eu acho que é cedo. Nós sabemos que os alunos estão muito satisfeitos com o... pelo 

menos é o feedback que eu tenho tido, eles estão bastante satisfeitos com o... como o 

curso está, porque é uma das coisas que eu tenho perguntado, porque, se estiver mal, 

a gente ainda pode, se calhar... não é? E eu acho que eles estão satisfeitos, acho que a 

carga horária está mais equilibrada em relação...  

O departamento tem algum mecanismo de regulação disso, ou é mesmo através da 

Sara que é coordenadora de curso? Vai com algum esquema formal... 

Não, fazemos também, às vezes, inquéritos, a própria universidade faz inquéritos da 

qualidade de ensino aprendizagem mas isto é na forma global, depois cada curso 

recebe... Claro, depois é preciso que os alunos preencham os inquéritos, não é? Muitas 

vezes não acontece, têm a música e, portanto, eles querem lá saber... Mas eu estou 

bastante cá e falo bastante com eles e tenho emails todos os dias para fazer perguntas 

e tal... portanto, no terreno também perceber... e isto sabe-se logo, nós também não 

somos assim uma comunidade tão grande que a coisa... e aquilo que eu tenho ouvido 

é que a coisa está a funcionar e que as pessoas gostam e nós tentamos, por exemplo, 

não centralizar só num professor o estudo da análise, em vários, para que eles tenham 

contacto o mais diversificado possível e também porque, senão, aprendiam uma única 

forma de pensar, não é, e acaba por ser...  

Há bocadinho referiu os estudantes que vinham para este curso, que eram do 

conservatório, também referiu, enfim, a mudança que está a existir agora, a 

reestruturação ou a refundação que é, enfim, a palavra, o conceito que é utilizado... 

a universidade foi consultada ou participou nesse trabalho ou... 

Não, não. Nós fomos surpreendidos como toda a gente com o relatório de avaliação  

Faz agora um ano. 

Mais ou menos. E quando lemos esse relatório ficámos, parece-me, como toda a 

gente, muito preocupados.  

Porquê? 



 508 

Porque o relatório falava, para além de outras coisas, em reduções grandes, por 

exemplo, eu lembro-me numa das coisas, já foi há algum tempo, mas... de 

composição, não é? Que iria haver uma, deveria haver uma junção entre a formação 

auditiva e a composição. Ora bem, o nosso curso, por exemplo, não está organizado 

dessa forma. O nosso curso junta a formação musical à direcção e a composição 

aparece como uma área que, bebe da direcção e da formação musical mas... por 

exemplo, pronto, o relatório é extenso, nós poderíamos estar aqui a falar sobre... e 

essencialmente porque foi um relatório que foi feito por pessoas não directamente 

ligadas à área, não é? E agora, quando surgem estas novas indicações nós pensamos, 

de facto, se este era o grande objectivo a nível de integrar, de tirar os supletivos que 

são tão importantes, alguns, não todos os casos, mas a grande maioria, se calhar, se 

nós, se isto tivesse sido um trabalho... repare, Bolonha começou há coisa de três, 

quatro anos atrás, a preparação para o processo de Bolonha, não é, este é o segundo 

ano de funcionamento, nós devemos ter tido a coisa pronta em Dezembro de dois mil 

e cinco, não posso precisar. A reformulação do conservatório também deve ter 

começado nesta altura. E eu pergunto se não deveria ter havido um pensar de alguma 

coisa que fosse de A para B e não de alguma coisa que fizesse A, a linha, A duas linhas, 

porque, de facto, neste momento, nós pensamos o primeiro ciclo quase... mais até, eu 

pelo menos penso o primeiro ciclo mais até como um finalizar de um ciclo para depois 

começarmos uma pós-graduação, não é? Portanto... 

Portanto, acha que devia ter havido uma maior interligação entre instituições? 

Se nessa altura tivesse havido, se calhar nós até a nível de programa, daquele que é 

leccionado... porque repare, um dos grandes problemas do conservatório, e eu acho 

que era urgente uma renovação, são os programas e ninguém fala dos programas. 

Toda a gente fala em integrado, não integrado, bla, bla, bla, bla, e a coisa mais 

interessante que é o que é que se ensina no conservatório, nada. No conservatório de 

Aveiro encontramos um currículo, no de Braga encontramos outro, no de Coimbra... 

Portanto, no primeiro ano tem que se dar as escalas todas, depois no outro já não é 

assim. Se nós conseguíssemos encontrar aqui uma forma em que um aluno passasse 

pelo conhecimento de uma forma... se calhar chegávamos à universidade e podíamos 

fazer outras coisas, não é? E aí faria todo o sentido que estes alunos que andam no 

integrado soubessem o que é que os espera na universidade, e os que fizessem o 

supletivo e se calhar não tivessem uma vida tão activa no conservatório tivessem que 

se preparar, se calhar, mais seriamente para poder fazer o acesso à universidade, não 

é? 

Então posso depreender que as instituições andam um pouco cada uma para seu 

canto e tem havido pouco trabalho em conjunto e também, no caso deste trabalho 

de avaliação vem contribuir ainda mais para isso. Ou seja, em vez de facilitar 

aproximações não vem... 
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Eu e alguns colegas estamos estado mais envolvidos no conservatório de Aveiro, tenho 

lá os meus filhos, portanto, é normal, não é, pronto... Mas não somos chamados, ou 

pelo menos oficialmente não somos chamados a participar. Descobrimos de repente 

que as coisas funcionam assim e que há uma proposta a ser enviada, mas, "o que é 

que se passa?". E isto é uma pena. Repare, se nós pensássemos que as crianças vão 

para a primeira, segunda, terceira e quarta classe do ensino básico e há um programa 

que elas têm que fazer para chegar a aprender a matemática ou português, se depois 

no quinto e sexto ano a mesma coisa, sétimo ao décimo segundo a mesma coisa, há 

programas oficiais mas acho que isto é uma das propostas da reformulação, portanto, 

se toda a gente tiver esta proposta com certeza que nós todos chegamos ao ensino 

superior e podemos fazer outras coisas, certo?  

Há está uma relação de interdependência 

Ora, e se conseguirmos fazer outras coisas, se calhar conseguimos então encontrar 

uma relação muito maior entre formação e mercado de trabalho. Agora, quando eles 

chegam completamente desnivelados porque vêm de conservatórios que exigem 

coisas diferentes ou de escolas de música que têm uma percepção completa... 

chegamos aqui, quer dizer, e...  

Torna-se mais complexo. 

Claro. Conseguimos fazer trabalhos mas eles não conseguem tirar a rentabilidade 

necessária... Eu não acredito que as pessoas vão para a universidade aprender 

literatura e nunca tenham ouvido falar em Eça de Queiroz, não é? Na música devia ser 

a mesma coisa, mas eu vou-lhe dizer que os alunos chegam cá, agora está melhor, mas 

nunca tinham ouvido falar em um Berio ou compositores recentes... 

Alguns até já faleceram. 

Sim, mas repare, que são óbvios no segundo quartel da música, e até mesmo no 

primeiro, não é.  Eu não digo que eles não conheçam Stravinsky porque toda a gente 

conhece Stravinsky, não é, mas há compositores que não tiveram tanto relevo que são 

também fundamentais e que os nossos alunos... quer dizer, eu tinha alunas que nunca 

tinham ouvido uma obra de Shoenberg antes de entrar na universidade. Isto é um 

bocadinho complicado porque já estamos no XXI, não estamos ainda no XX, não é. 

Quer dizer, temos aqui cem anos de música e em muitos conservatórios não se passa 

nada, não é? Noutros não, não estou a falar de... mas pronto, já está melhor, agora nós 

precisávamos de conhecer este programa de conservatório. Outra forma de, se calhar, 

ajudar esta reforma tinha sido, se de facto, é essencial que os alunos saiam com a 

qualificação do oitavo grau, porque a qualificação é importante para a senhora 

ministra, eu pergunto se as universidades e os politécnicos não deviam exigir esta 

qualificação para a entrada nos cursos... Se calhar estou a dizer uma coisa contra 

mim... 
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Pois, mas se calhar se exigissem depois se calhar já não tinham estudantes, será? 

Certo, mas como é que nós resolvemos um problema no secundário se depois no 

superior... pergunto eu, isto é uma pergunta, eu não sei se isto que eu estou a dizer é 

certo ou se é errado, se depois no superior eu só peço um pré-requisito.  

Olhe, e para terminar duas perguntas: quais são os principais constrangimentos com 

que se defronta aqui no curso e depois os principais desafios. 

Os constrangimentos quê? Pedagógicos? 

Pedagógicos, organizacionais. Já vimos aqui alguns constrangimentos do ponto de 

vista do mercado, de pensar as coisas... 

Eu acho que o constrangimento mais complicado e, como directora de curso, é um 

emprego a tempo inteiro, nós quando aceitamos a tarefa de ser director de curso, 

acabamos por ter que continuar a fazer a leccionação das nossas aulas e tudo mais, e 

portanto, é só ter dois braços e precisar de oito  

Exacto, isso em termos pessoais, não é? 

Pessoais é isso. A nível de departamento logo que exista um Conselho Directivo que 

consigamos dialogar, neste momento era aquilo que eu lhe dizia anteriormente, penso 

que estamos todos um bocadinho sobrecarregados com trabalho porque esta coisa do 

rácio veio complicar-nos a vida quando nós temos muitas turmas que têm três, quatro 

alunos, um aluno individualmente, e portanto, depois temos só algumas que têm uns 

quarenta ou uns cinquenta e portanto, foi complicado porque, para que o rácio 

descesse, todos nós tivemos que abarcar o número de horas que trabalhávamos para 

que a contratação dos professores não fosse... e esta é a grande dificuldade, parece-

me. Eu vejo em relação a outros colegas de outras licenciaturas, a licenciatura em 

música toca muitos mais aspectos, é acompanhadores, é... são, nós temos... nós 

devemos ter o maior número de professores ligados a um curso. Enquando cada curso 

tem, se calhar, vinte, vinte cinco, trinta professores, nós temos para aí cem, portanto, 

isto às vezes complica. Depois é dividido, subdividido em áreas, e depois... pronto, 

portanto... eu acho que são questões muito mais técnicas do que propriamente... A 

nível de pedagógico, nesta altura do campeonato aquilo que é mais complicado é a 

transição de Bolonha, é pedidos de equivalências de disciplinas, equiparações, etc.  

E, olhe, os principais desafios que se colocam perante estas incertezas todas e 

também estas todas possibilidades... 

Sim, e agora com o decreto que saiu, não é, não sei se já ouviu falar? Eu ainda não o 

consegui ler... por causa das Fundações que estão a sair também, podíamos estar aqui 

mais meia hora a falar sobre isso, e também podemos falar agora que também acho 

que se vai mudar as novas pessoas que entram... pronto, mas isso são questões 
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governamentais que nós não devemos estar a criticar nem a falar porque são outros 

aspectos... Mas a nível de desafios eu parece-me que é manter a excelência, ou, pelo 

menos, tentarmos... 

E isso significa o quê?  

Significa, muitas vezes, supervisionar. Significa, muitas vezes, perceber se as coisas... 

nós temos docentes muito bons mas às vezes, é preciso nós estarmos sempre a pedir-

lhes um bocadinho mais para que as coisas... e às vezes significa isso. Eu penso que 

manter a qualidade e mostrar essa qualidade ao exterior é o grande desafio. Porque 

nós sabemos que somos capazes, agora, eu tenho um assistente... portanto, a nível de 

competitividade eu acho que é o grande desafio. É nós provarmos que somos tão bons 

ou melhores que a escola vizinha 

Ou mesmo em termos europeus, já não se está só... 

Exacto, já não falamos nisso, só, não é? Para... mas eu... pois... para já ainda falamos... 

penso que Portugal, ainda falamos aqui em Portugal. Se calhar vamos... começamos a 

ver outras universidades... nós não temos muitos alunos estrangeiros, ainda, em 

Portugal, a concorrer. Enquanto que em Inglaterra, eu lembro-me, um terço dos 

alunos eram estrangeiros, não é? Quando, eu estive lá. E, portanto, nós ainda não 

temos muito isso. Somos um país entre aspas humilde, em relação aos alunos 

visitantes, acho que aí, esse é um grande desafio. É nós sermos competitivos de tal 

maneira que consigamos atrair cada vez melhores músicos que queiram estudar 

connosco e melhores... eu acho que essa é a grande dificuldade. 

E está optimista? 

Sim, eu acho que sim. Eu acho que nós temos neste momento, aquilo que eu... eu vou 

começar agora um segundo mandato, penso eu, o que eu queria era estabilizar. 

Portanto, queria que passasse esta atribulação... 

De primeiro momento de Bolonha 

Do primeiro momento, gostava que o outro curso terminasse e eu acho que a partir 

daí podemos começar a trabalhar numa outra perspectiva. Neste momento, há tanto 

para fazer, com uma transição de Bolonha para o outro curso que é difícil nós 

trabalharmos, mas uma das coisas... nós temos um colega a trabalhar na parte 

Erasmus, já estamos a fazer mais contactos com outras universidades, os alunos 

também nunca cá vieram, nunca sabem como isto é, não é? Portanto, estamos a 

trabalhar nesse sentido para .. 

Haver uma maior internacionalização, intercâmbios 
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Exacto, intercâmbios e essas coisas... eu acho que depois os alunos dos outros países 

trazem muito... ensinam-nos muito também, não é? Portanto, nesse sentido eu acho 

que é bom. Mas eu acho que, e eu acho que todos nós, é a competitividade. 

E esse optimismo também é o mesmo para a música em Portugal ou é menos 

optimista em relação à música em Portugal? 

Não é só em Portugal, não sei se já... penso que reparou, a nível europeu as orquestras 

fecham, as coisas não estão muito bem, não é, a gente sabe que, quando a economia 

começa a estancar um bocadinho, já nem falo em mau ou bom, nós o que começamos 

a sentir é uma redução grande de orquestras, a nível de financiamentos, por exemplo, 

o DEJARTES é muito pouquinho dinheiro que eles atribuem  

Eles, o Ministério da Cultura, é isso? 

O Ministério da Cultura, sim. Não é? Portanto, é, de facto, insuficiente para tudo o que 

se passa a nível cultural no país.  

Mas estamos melhor que há vinte anos ou não? Como há bocadinho referiu essas 

diferenças em relação ao ensino e em relação à cultura musical e à vida musical... 

Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu há vinte anos...  

Embora as suas obras não apareçam assim por aí... 

Não. Continuam a não aparecer. Eu acho que está mais descentralizado, e acho que 

isso está, está mais descentralizado e acho que começa a haver... mesmo assim, 

continuam muito centralizados, eu acho. 

Muito centralizado em Lisboa, Porto também...? 

Lisboa, Porto agora um bocadinho mais, mas Lisboa essencialmente. Eu acho que, de 

facto, uma pessoa que faça uma opção como eu de viver em Aveiro fica prejudicada 

em relação a alguém que esteja em Lisboa. Era o que eu lhe estava a dizer, portanto, é 

preciso mesmo nós sermos atractivos em muitos campos. Nós agora estamos aqui a 

criar um grupo de música contemporânea exactamente para tentar amenizar um 

bocadinho tudo o que se passa em Lisboa e todas as... Mas começa a estar, temos a 

orquestra do Algarve já a fazer umas coisas engraçadas, claro, quem é seleccionado 

são os compositores de Lisboa, não é? Noutros sítios, mas pronto, está aberto a todos. 

É o que eu digo aos meus alunos "não querem concorrer não concorram mas depois 

não se queixem". Sabe, eu quando estive... eu estive em Inglaterra em noventa e 

cinco, fui para lá em noventa e cinco, e não acreditei. Eu cheguei e enviei as minhas 

partituras para três ou quatro sítios, no primeiro ano em que lá estive tive seis obras 

tocadas. E eu fiquei... E hoje...  

Tocadas por profissionais ou por estudantes? 
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Por profissionais, também pelos estudantes  

Pelos colegas, sim 

Pronto, começou por ser com colegas, depois enviei para o SPM  que é uma das 

grandes Society for Contemporary Music, promotion of new music, e tive, nesse ano, 

uma, passado seis meses repescaram uma outra obra, depois... quer dizer, mas logo no 

primeiro ano. Isto seria impensável em Portugal, e ainda hoje, nós sabemos que sim, 

quer dizer, o factor C continua a funcionar muitíssimo em Portugal e depois isto é uma 

bola de neve. Os grupos estão formados e se o grupo X acabado de formar começa a 

trabalhar sobre um projecto faz tipo o intebree (?) não é? Tenta auto-promover-se. E 

portanto, isto é muitíssimo complicado, não é, acaba por ser. Ficamos ali... 

Mas há boas perspectivas ou não, apesar de tudo? 

Eu acho que sim, que há, pelo menos, uma... 

Uma maior abertura, talvez... 

Uma maior abertura das pessoas, eu acho que sim, acho que aquelas... as 

competitividades também começam a desaparecer um bocadinho porque começam a 

aparecer mais pessoas e quando há mais pessoas... 

Abre-se mais os… 

Exacto, e dissipam-se um bocadinho mais... mas, nós vemos, quer dizer, nós vemos por 

exemplo um Emanuel Nunes, vemos aquilo que se faz à volta do Emanuel, não é? Quer 

dizer isto não é para dizer evidentemente, mas está a perceber aquilo que eu quero 

dizer... 

É para dizer evidentemente é. Muito obrigado 

 


