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António Caldeira Cabral 

No Despacho n.º 38 de 1982 de 3 de Agosto o Ministério da Educação criou um novo 

dispositivo para reestruturação do ensino da música e em que fala em retomar o 

processo em novos moldes. A que tipo de constrangimentos é que este despacho 

procurava dar resposta e por outro lado que novos moldes eram esses? 

Ora bem, é preciso ver o que estava para trás, não é? E você já estudou isso muito 

melhor do que eu neste momento me posso lembrar. Mas o que estava para trás 

desse 71, que é aliás onde você começa a estudar o assunto houve a comissão de 

reforma do conservatório, naquela altura fez-se uma reforma da estrutura interno do 

conservatório mas fez-se também e sobretudo uma reforma pedagógica do 

conservatório. A reforma da estrutura levou à criação de novas escolas, como a escola 

de dança e a escola de educação pela arte e uma certa autonomização das escolas 

tradicionais de música e teatro que já existiam bem como a criação das escolas de 

cinema. Portanto há aí três componentes novas e enfim uma reestruturação 

pedagógica, designadamente no ensino da música. Isso mal começa e acaba na 

confusão de74/75. A Comissão é posta a andar, há ali uma auto-gestão complexa e as 

coisas entram um bocadinho em parafuso. Há uma outra coisa que é importante como 

sabe, o conservatório nacional ditava a lei para os outros, não é? Apesar do 

conservatório do Porto denotar alguma autonomia mas estava sempre dependente. 

Essa dependência aliás era assegurada sobretudo também pelos exames. Os exames 

tinham, digamos, júris do conservatório com alguém do conservatório. Isso cai naquela 

confusão do 74 e de 74 a 78 salvo erro, 77 há ali todo esse período confuso. Enfim são 

três anos dessa situação, enfim, de auto-gestão completamente sem qualquer apoio 

do ministério. Depois é nomeada a Coordenadora Perdigão, com o ministério Cardia, 

com o primeiro governo constitucional. Aí começa um processo em que a Dra. 

Madalena Perdigão que era a presidente da Comissão Orientadora da reforma, de 

experiência pedagógica do conservatório e da comissão de gestão do conservatório 

dessa altura, retoma o seu papel. Claro que isto obviamente tem reacções internas no 

conservatório, é evidente. Há aí uma conflitualidade que se cria entre o conservatório 

e o Gabinete do Ensino Artístico sobre o qual eu não tenho dados, quer dizer, 

objectivamente não lhe sei dizer muito bem porque é que e em que é que... Aliás o 

que tentou fazer penso eu, foi por as pessoas a dialogar, retomar alguns dos processos 

mas num sentido de dialogar com as pessoas e de definir um Plano Nacional de 

Educação Artística que foi aquilo que acabou por ser feito em 79, para partir daí com 

um certo consenso, há volta disso arrancar então. Mas entretanto havia certamente 

medidas pontuais urgentes em relação ao conservatório em que se criaram imensos 

problemas … 

Nomeadamente o concurso de professores 
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Exactamente, já não me estava a lembrar disso mas esse era um dos pontos 

fundamentais. Essa situação arrastou-se e o conservatório … 

Depois teve vários gestores, o ministro Cardia pretendeu também normalizar um 

pouco as relações no interior do conservatório … 

E nomeou alguns gestores, alguns mais bem aceites do que outros, o último parece-me 

que...  

Complicado 

Muito complicado. Não o conheci pessoalmente.  

Oliveira Nunes. 

Exactamente. Essa situação foi-se agravando em 81 o conservatório resolveu fazer 

greve e greve aos exames, designadamente, que afectava directamente o processo 

pedagógico e todos os alunos. A situação foi realmente complicada e era necessário 

obviamente tomar quaisquer medidas, não é? Ou seja repensar e retomar o processo. 

Agora como retomar o processo, quem chamar por esse processo, como é que isto se 

havia de resolver. Entretanto este seu amigo, que já tinha passado pelo ministério, 

tinha ido para os Açores em Janeiro de 78 e quando lá cheguei o Governo Regional 

tinha acabado de criar, absorver o que existia e criar o chamado Conservatório dos 

Açores. E a primeira coisa tinha retomado essa resolução em Dezembro, Janeiro, enfim 

um pouco antes de eu chegar e simplesmente e agora, o que é isto do conservatório. 

Ninguém sabia o que era isto do conservatório. E eu que nessa altura fui nomeado 

director regional da administração escolar e como jurista disseram-me “tome lá este 

processo e diga-me o que é que vamos vai fazer a isto, como é que se vai pagar aos 

professores, como é que vamos definir o estatuto da escola”. Bom e eu peguei naquilo 

e disse, bom isto ensina música às crianças a partir dos 10 anos e por aí fora, não dá os 

cursos superiores, os cursos superiores vinham todos para Lisboa ou Porto, não é 

verdade, mais ou menos também ia até aos 16, 17 anos não era? Nessa altura no 12 

ano não era necessário para tantos cursos superiores, como agora ‘desgraçadamente’ 

é necessário, e portanto vamos aplicar isto do estatuto do ensino secundário, não é? 

Estes senhores professores passam a receber como professores do ensino 

preparatório e secundário, tinham um estatuto comum nessa altura, vamos definir as 

categorias, os horários de trabalho, enfim, tal qual como uma escola. Aliás como aquilo 

era ensino particular os senhores professores davam 24 horas de serviço de aulas e 

quando passaram a 22 não tiveram de se queixar. Bom, e a gestão da escola? Pois 

aplica-se a gestão do ensino preparatório e secundário dessa altura e os alunos 

enfim... Definimos um estatuto a nível do ensino secundário. Um dos resultados disso 

foi obviamente o aumento de vencimentos em relação ao que existia no conservatório, 

no próprio conservatório nacional. É claro que ai dava-se só 12 horas e lá davam-se 24 
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ou 22. Está bem...bem isto produziu algum impacto aqui no continente, não é? - a 

definição de um estatuto. Para o qual aliás se apontava no Plano Nacional de Educação 

Artística e se apontava de alguma forma já na própria reforma do conservatório de 71. 

Uma distinção entre o ensino básico e o ensino secundário e o ensino superior e o 

futuro estatuto de ensino superior para os cursos superiores. A certa altura naquela 

confusão dos setentas e tais, dos 74 -77, chegou a haver um despacho que equiparava 

os professores do conservatório aos professores do ensino superior.  

Exacto porque tinham uns cursos do ensino superior incluídos, não é? ou pelo menos 

designados como ensino superior 

Pois, quer dizer aquilo era assim uma coisa … Mas aliás aquilo era uma coisa que saiu 

num despacho qualquer e depois nunca foi enfim aplicado. 

Portanto esse trabalho que desenvolveu nos Açores disse que teve impacto cá no 

continente. 

Teve, teve algum impacto cá. Depois parece-me que o primeiro contacto que eu tive 

aqui no conservatório vieram ter comigo, exactamente o António Menéres e a Elisa 

Lamas tenho ideias, por causa museu do conservatório  

Que era algo que já se vinha a arrastar à muito tempo.  

Era um processo que já se vinha a arrastar à muito tempo...oh,  António, e a gente vai 

fazer isto, como é que você...”, Porque eu tinha estado, quer dizer, eu lá como director 

regional da administração escolar tinha o meu cargo todo a parte da administração da 

educação, não é? embora se chamasse administração escolar, quer dizer a cultura 

também estava e eu também tinha tido intervenções aí, na parte dos museus. O 

António Meneres foi a certa altura aos Açores, esteve lá comigo e com as pessoas de lá 

que em grande parte eram também colegas de curso dele e portanto tínhamos 

contactado lá  e resolveram vir ter comigo. E eu fiz-lhe um ‘apontamentozinho’ do que 

é que podia fazer como é que poderia negociar. E daí desse primeiro contacto também 

houve um segundo contacto no sentido de trabalhar com... entretanto tinham vindo 

dos açores estava cá e estava na Secretaria-Geral numa situação, enfim... 

Quer dizer então que um primeiro constrangimento era de alguma ingovernabilidade 

do conservatório ... 

Ora bem, tenho estado a fazer um pouco da história … Bom nessa altura havia ali 

problemas de ordem administrativa e havia problemas de definição de estatuto 

digamos assim, e de definição de estatuto dos próprios cursos da própria parte 

pedagógica, quer dizer tudo isso estava nessa confusão. O Plano Nacional de Educação 



4 

 

Artística apontava para determinadas linhas mas não havia um consenso também 

sobre isso dentro do conservatório. 

Pois não havia e no âmbito do Plano nacional esteve em Portugal um músico que 

também tinha sido director de uma instituição francesa, o Landowsky, e que fez uma 

proposta nos finais de 1980 para reestruturação do ensino da música. Aliás, também 

já tinha estado um outro, americano, o Gestrop. 

Pois mas não havia um consenso sobre isso. Fundamentalmente e isso consta dos 

meus papeis aquilo que eu na altura propus e falámos com o Fraústo, que encarregou 

do assunto também o professor Ralha, que tinha sido Secretário de Estado do Ensino 

Superior e que tinha tido já algum contacto com essa problemática, com a Dra. 

Madalena Perdigão também. O ponto de partida foi “vamos para o conservatório falar 

com as pessoas e perceber, por um lado, quais eram os problemas e, por outro lado, 

propor uma solução que se enquadrasse dentro do sistema de ensino”. Porque um dos 

grandes problemas do conservatório era que não e sabia o que aquilo era. Houve 

inúmeras propostas no tempo dos gestores todos, aliás desde dos anos 60, ...Houve 

sempre propostas e propostas mas estas propostas caíram sempre na gaveta porque 

aquilo dependia da Direcção Geral do Ensino Superior mas não por ser do ensino 

superior mas sim porque aquilo foi uma herança da Direcção Geral do Ensino Superior 

e Belas Artes, não é? e nas belas artes incluíam-se as escolas de belas e os 

conservatórios. Quando foi criada a direcção geral do ensino superior e por outro lado 

a direcção geral dos assuntos culturais, assim se chamava na altura hoje ministério da 

cultura, quando foi criada a direcção geral dos assuntos culturais aquilo era ensino e 

como era ensino ficou na direcção geral do ensino, não é...mas é era ensino que 

também não era ensino superior, era ensino especial artístico uma coisa diferente. 

Bom, a verdade é que não tinha um estatuto de ensino superior que aliás nessa era 

estatuto de ensino universitário e portanto aquilo era uma “coisa” que ninguém sabia 

ao certo o que era. 

Essa ideia de integração que ficou expressa depois no decreto de lei era no sentido 

de ser paralelo com os outros graus de ensino. 

Exactamente…   

Mas estava-me a dizer que o próprio Estado, digamos assim, os ministérios tinham 

dificuldade em lidar com aquela zona de ambiguidade … 

Aquela zona de ambiguidade que não se sabia muito bem o que era, não é... Claro que 

isto chocava com uma certa ideia tradicional do conservatório de que os génios podem 

ser génios aos cinco anos e portanto já devem estar no ensino superior aos cinco anos, 

não é?! coisa que aliás ainda se traduz naquele no decreto de 1990 . A ideia aí era uma 

ideia diferente a ideia de que, por um lado, e isso já era sentido em 71 não é ?! não se 
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poderia de maneira nenhuma deixar de ter a escolaridade geral e a cultura geral. Uma 

das acusações que eu sempre rebatia, não é?! era de que os músicos têm a quarta 

classe, não é ?! têm só a quarta classe não é verdade...têm só a quarta classe...Ora 

bem, os músicos nunca tinha só a quarta classe mesma na reforma de 1930 nunca 

tinham só a quarta classe, porque a reforma de 1930, e isso é um ponto de contacto 

procurou ajustar o conservatório ao sistema geral do ensino. Só que com o azar de que 

em 1930 houve uma reforma de ensino geral logo a seguir mas também pouco antes 

porque o esquema, o nosso velho esquema… 

Mas o esquema significava o quê? Por um lado a formação dos músicos têm uma 

formação geral equivalente aos outros profissionais, mas também significava outras 

coisas, ou não? 

Obviamente que isto tinha também reflexos na parte administrativa. Mas no estatuto 

dos professores designadamente quer a parte evidentemente mais sensível e da 

gestão da escola e etc. não é?! os programas, enfim sei lá...tudo isso e o valor dos 

diplomas que era também umas das coisas que os próprios alunos e professores se 

queixavam. Quer dizer enquanto do diploma de ensino de ensino básico e de ensino 

secundário e de ensino suprir era reconhecido com um determinado estatuto nas 

várias instâncias e se fosse para um emprego do Estado, por exemplo, tinha um 

estatuto definido. Aqui não havia um estatuto definido quer dizer se tivesse o curso 

superior de piano e fosse para uma escola, pronto e havia aí havia evidentemente … 

mas havia um problema sempre e depois exigia-se também o sétimo ano, quer dizer 

tudo isto não era coerente com o sistema, o que também, por outro lado, o 

reconhecimento da especificidade destas disciplinas e por outro isto conduzia também 

a uma outra situação de que os músicos se queixavam. É que, e cada vez mais os 

meninos andavam no liceu, e nas horas vagas iam ao conservatório o que não permitia 

uma dedicação ao estudo etc. etc. como deve de ser, não é?! Portanto aquilo que 

resultou na reforma de 83 nesse aspecto foi a criação de áreas próprias daquele ensino 

que não deixavam de ter as componentes de formação geral mas depois se orientavam 

de facto para a música.  

Falou na questão de especificidade que aliás é algo recorrente e que vem expresso 

no decreto no 310 bem como num conjunto de textos e na memória descritiva do 

decreto. Como é que se pensava conciliar a questão mais geral da inserção no 

sistema educativo e a questão mais particular da dita especificidade que era 

caracterizada por 3 ou 4 aspectos.  

Ora bem, aí é que está. Quais eram os três ou quatro aspectos dessa especificidade. 

Não sei em que é que você está a pensar nesses três ou quatro aspectos … 
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Estou a pensar naquilo que é dito: uma relativa precocidade da aprendizagem, no 

caso do ensino dos instrumentos ser um ensino individualizada e que a partir de um 

determinado momento vai precisar de mais tempo para se dedicar ao estudo…  

Ora, ora bem aí … evidentemente que a criança precoce pode ser precoce nisto como 

pode ser precoce na matemática como pode ser precoce noutras áreas 

designadamente artísticas, sei lá o desenho etc...O que acontece é que acriança 

precoce também não tem maturidade. Ou seja, uma coisa é a precocidade de 

determinados aspectos específicos, outra coisa a maturidade de facto da pessoa e do 

jovem, digamos assim, para entrar no ensino superior que não é apenas uma 

virtuosidade, esse é que é o problema. É que pode haver uma capacidade virtuosística 

muito grande num domínio psicomotor etc. … 

Que era uma ideia que estava muito presente  

Que era uma ideia que estava muito...  

Aliás um dos textos apresentados pelo conservatório em 82 também falava nessa 

questão do virtuosismo … 

Mas isso era sempre. É claro que isso por um lado tinha que ver com a realidade e por 

outro lado era um bom pretexto para a contestação de … Não vale a pena ignorarmos 

esse bater na tecla da especificidade que tinha por detrás um outro conjunto de outros 

interesses não é?! E isso é outra parte do processo e que é importante. Mas em 

relação a isso a ideia era esta há uma maturidade psicológica também e cultural etc. 

que não passa apenas pelo virtuosismo, pela capacidade virtuosísticaa de execução e 

portanto maleabilizar-se a questão de qual o programa de piano, de violino e isso 

concerteza porque é que havemos de obrigar a criança no primeiro ano, não …e aí 

definiu-se na parte pedagógica, eu agora já n me lembro os termos exactos, mas a 

ideia era que, na parte de instrumento haveria e precisamente porque era individual 

poderia avançar independentemente e aí está a questão dos graus. Esta é a história 

toda dos graus. Quer dizer, o aluno não tem que ser aquele programa a aprendizagem 

aí é progressiva e cumulativa e portanto evolui ao ritmo próprio de cada um. Agora ao 

fim de cada ciclo haveria um mínimo para se considerar … e isso maleabilizou-se 

bastante  

Essa noção de grau e não noção de ano era precisamente para permitir essa 

maleabilidade 

Para permitir essa maleabilidade  
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Mas depois as coisas saíram um bocadinho ao contrário não foi? Depois começou a 

haver uma ligação quase directa entre o grau e o ano de escolaridade ou isso já foi 

uma perversão do... 

Não isso aí é perversão. Eu não percebo porque e é que você diz isso. 

Estou a dizer isto porque há essa noção de grau no sentido da possibilidade de 

estudante seguir um percurso mais rápido ou mais lento consoante as suas 

capacidades...a partir do momento em que houve uma maior interligação com o 

sistema educativo quase que se deu uma equivalência entre um grau e um ano de 

escolaridade.. 

A ideia não era essa. A ideia era de que vamos definir o número de grau, vamos definir 

os graus como uma correspondência àquilo que é normal a criança progredir num ano. 

Portanto, haverá naquele esquema em que havia exames no segundo ano no quinto 

no 6º 9º e 12º, vamos definir este programa com 2 anos mais 3 mais outros 3. Com 2 

graus mais 3 graus, mais outros 3 graus, que seria o percursos normal. Agora admite-se 

o mais e o menos, uma progressão dentro disto, e alargou-se porque tradicionalmente 

o 4º ano não era feito em 4 anos e o 6º ano não era feito em 6 anos. Então vamos ver 

o antigo 4º ano passa para 5º grau, a ver se em 5 anos se considera normal que...e o 

sexto ano passa para o 8º grau, ou seja os 2 anos de 5º e 6º passam para 10º, 11º e 

12º, para três anos, de secundário. Considerou-se que isso seria razoável o normal da 

progressão. Aliás já o velho 3º ano tinha passado para 4º. 

Em 71 já tinha havido mudança… 

Claro...pois...e, quer dizer, mais uma vez, esta coisa que referi há bocadinho. Em 1930 

houve ali um período muito curto em que a reforma do liceu que pôs os ciclos de 3 

anos. 3 anos quer dizer, era o 3º e o 6º ano. Daí o velho 3º e 6º ano do conservatório. 

A reforma foi feita exactamente naquele período, que foi um ano, ano e meio, e logo a 

seguir veio outra reforma que repôs o 2º 5º e 7º ano. Em 71 a lei de bases do Simão 

previa haver o 4º, o 6º e o 8º e daí … Quer dizer, mais uma vez o que se pretendeu, em 

71 foi integrar a música no sistema de ensino, como em 1930 foi integrar a música no 

sistema de ensino. 

Esteve-me a falar, digamos, do ensino secundário. Mas um dos aspectos da 

reestruturação, enfim muito funda, que vinha quebrar a tradição dos conservatórios 

europeus e particularmente no nosso país, foi a criação das escolas superiores 

Já lá vamos. Repare, em relação a esta preocupação de inserção, é claro que essa 

preocupação da inserção da música no sistema educativo pode ser acusada de 

burocrática. Para mim, isto não tem nada a ver com burocracia, digamos assim, no 

sentido de tem de ser porque é o que estava na lei...Não. Isto tem de ver com a 
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actuação dos estatutos o músico não é a ave rara de anda ali e não sei quê... É 

excelente, é sempre especial, não pode ser secundário, aliás artista é sempre superior. 

Quer dizer, isto não tem sentido. E outra coisa que os senhores professores nos diziam, 

e com razão não é, “é que tanto é necessário ser um grande pianista para ensinar o 

curso superior ou para ensinar o princípio”. E portanto as exigências são todas as 

mesmas. Não é por acaso que alguns eram seleccionados para ser professores dos 

cursos superiores, pois não? 

Mas depois também houve algumas, já lá iria, complicações na passagem dos 

professores para o ensino superior 

Não, isso é fundamental para quem tratou deste processo… 

A ideia de que haver uma formação do ensino superior. 

Claro evidentemente, que fosse mesmo superior. Porque também o curso superior de 

piano era piano mais piano mais piano. Não pode ser. Hoje menos que nunca, mas se 

calhar nunca foi, não é? Quer dizer mas pronto o que se dava da história da música 

não era superior, não é? Tudo isto era de facto muito limitado e os chamados cursos 

superiores eram apenas de virtuosismo pianístico ou violinístico. De instrumento, não 

é? 

Uma outra coisa relacionada com a criação das escolas superiores resulta... 

Resulta desta ideia geral e da ideia que deve haver, para um desenvolvimento do 

ensino artístico a nível superior, um estatuto específico quer os professores quer os 

alunos, etc. Os alunos completaram a sua escolaridade e agora sim a sua 

disponibilidade... 

E porquê a inserção da música no politécnico e não no outro tipo de ensino, o 

universitário por exemplo. 

Isso tinha a ver com duas coisas. Tinha que a ver com uma definição, que aliás está 

muito longe de ser enfim suficientemente clara entre o que é ensino universitário e 

ensino politécnico. Está longe. Há muito mais uma ideia muito básica digamos assim. 

não é? o ensino profissional e o outro era um ensino de investigação, mas esta ideia 

não corresponde em muitos aspectos à realidade 

Acabou por ser mais simples na altura, as pessoas não tinham formação.. 

Não, não tinha que ver com isso. Porque isso quer dizer poderia ter que ver com 

exigências futuras mas não tinha que ver, naquela altura, com isso. Tinha que ver com 

duas coisas. Tinha que ver com o carácter, que lá estamos, com o carácter muito 

prático do ensino profissional de três anos. Que era o que já estava, não é? sempre 
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que o ensino politécnico também previa depois o 2º grau. Portanto digamos 

correspondente a mais ou menos aos 5. Correspondente ao nesse tempo seria mais ou 

menos um mestrado e que neste momento é o que é uma licenciatura. Neste 

momento o que é o mestrado nessa altura é que era a licenciatura, ao contrário. 

Portanto, essa inserção do politécnico decorria de duas coisas, fundamentalmente. 

Desse carácter essencialmente profissional e prático do ensino e decoraria também 

dessa duração que se considerava que não havia também razão para ser mais nessa 

primeira fase, que correspondia ao bacharelato de 3 anos. Portanto isso aí era 

bastante claro. Sendo que o ensino universitário se considerava que era um ensino...a 

ideia é que no ensino superior haveria duas vias digamos assim, aliás na lei de bases do 

Veiga Simão previa-se que qualquer maneira e para qualquer dos ensinos previa-se as 

duas fases do bacharelato e da licenciatura como aliás vem a ser feito. Agora havia 

duas vias diferentes, numa via universitária o primeiro ciclo seria um ciclo teórico e o 

segundo ciclo seria um ciclo de especialização. Pelo contrário no ensino politécnico 

seria um ciclo de aprendizagem profissional prático, primeiro ciclo que depois num 

segundo ciclo se alargava depois à concepção, à teoria, está a ver? E portanto esta era 

a ideia que assentava perfeitamente neste ensino artístico. 

A inserção do sistema de ensino parte fundamentalmente de uma concepção 

pedagógica ao contrário do que muitas vezes é acusado de que é uma perspectiva 

burocrática parte de facto de uma perspectiva pedagógica e que tem que ver com por 

um lado a velha acusação dos músicos só terem a quarta classe, que evidentemente 

não era verdade de maneira nenhuma por várias razões, mas tem que ver com o 

músico tem que ter a mesma formação geral que todo o cidadão tem que ter aos 

respectivos níveis e portanto tem que ter essa formação, não é?! tem que ter 

obviamente equivalências de diplomas nesse aspecto para todos os efeitos práticos, 

embora... há, “mas é que o músico não entra na orquestra porque tem diploma entra 

porque toca”, pois concerteza claro mas isso é outra questão e em relação ao ensino 

superior é exactamente esta perspectiva de que corresponde ao esquema à ideia aos 

objectos do ensino politécnico e não do ensino universitário  

Mas depois em relação ao ensino superior, aliás o próprio decreto de lei 310 fala 

nisso remete toda a orgânica, toda a conceptualização para as instituições do ensino 

superior. Nesse aspecto o Estado já se meteu pouco, digamos assim, remetendo para 

depois... 

Porque isso faz parte da autonomia do ensino superior. Isso faz parte da autonomia do 

ensino superior que não existe em relação ao ensino secundário, não é. Depois daí 

desta concepção pedagógica de que o jovem tem que ter um caminhar normal de um 

jovem com a respectiva especialização progressiva, e aí procurou-se depois aliviar no 

currículo cargas que fossem duplicadas ou cargas que fossem opcionais etc. não é, ta a 
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ver e daí depois decorrem as consequências administrativas, o estatuto das escolas, o 

estatuto dos professores, etc. . Portanto a ideia fundamental é esta, e o preâmbulo do 

310 refere isso, isto parte da perspectiva pedagógica. 

Quando o António falou à pouco na história, falou na zona da ambiguidade do 

estatuto dos conservatórios e um outro aspecto que ainda não falámos refere-se ao 

facto de, quer no ensino superior quer no ensino secundário, haver uma componente 

de cultura e da produção e realização de espectáculos muito grande o também tem 

consequências sob o ponto de vista de pensar a profissão de professor. Aliás numa 

das notas de Setembro de 84 o António escreve, no designado “contributos para 

definição de um plano a médio prazo para a reconversão e expansão do ensino da 

música entre 85 e 90”,  na relação entre o ser-se professor e o ser-se músico. Do 

professor exercer uma actividade do músico enquanto e o músico exercer a 

actividade de professor bem como de uma relação entre as actividades artísticas e as 

próprias escolas. Curiosamente no decreto esta relação não aparece muito visível...  

O 310 define evidentemente linhas muito gerais dessa inserção no sistema de ensino e 

da das estruturas das escolas. Depois procura também estabelecer um período de 

transição. Isso seria uma parte do estatuto do professor, estatuto do professor. Dentro 

do estatuto geral do professor do ensino secundário ou do ensino superior.  

Daí a preocupação de encontrar alguns aspectos mais singulares do estatuto de 

professor que integrassem… 

Mas isso existência de alguma forma dentro do próprio dos professores do ensino 

básico e secundário. Portanto trata-se agora de adequar e de definir alguma 

especificidade, não é verdade?! quer dizer os professores do ensino secundário 

também tinha dispensas de aulas e agora evidentemente pensar que o professor ia 

receber o seu ordenado de professor para dar concertos... Agora se ele desse 

concertos isso seria pago à parte esta actividade artística e isso era acumulável, sim! 

Podia haver uma dispensa portanto contemplando dentro da própria componente de 

preparação, porque os professores tem 22 de serviço lectivo mas tem 35 horas de 

trabalho  

Mas isso era uma das ideias que estava em discussão na altura? 

Na altura do 310 não. Isso veio a seguir entre as reivindicações que os professores 

fizerem, etc...etc... Mas, em grande parte, os professores não tinham essa actividade 

concertista. Isso era mais uma daquelas reivindicações de especificidade que não tinha 

uma realização prática muito notária mas podia acontecer em casos isolados. Portanto 

quer dizer sim senhora eu aceitava que isso ficasse num estatuto presente que isso era 

muito importante, aliás isso é um problema …uma das coisas em relação aos 
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professores do ensino superior, sobretudo em relação aos professores do ensino 

superior. 

No despacho de que falamos no início da nossa conversa, aponta-se para o grau 

autonomia da escola de música, que foi sempre algo que ela reivindicou 

particularmente a partir de 71 daquela junção das diferentes escolas, e refere-se 

também em que cada escola apresentasse uma projecto reestruturação. Numa 

informação de Junho de 83 o António escreve que o decreto de lei foi elaborado a 

partir das propostas que as escolas apresentaram e que apesar de não satisfazer 

totalmente os desejos interessados representou algumas conquistas em relação às 

posições anteriormente sustentadas pelo ministério. Isto era o que António escreveu 

nessa informação. E a pergunta é esta: como é foi desenvolvido esse trabalho com as 

escolas e em particular com a escola de música. 

Eu como assessor do ministro e fui trabalhar com o conservatório fiz reuniões com os 

professores reuniões com direcção da escola de música e depois também 

evidentemente a dança, teatro, cinema fiz, reuni com cada uma das escolas expus 

digamos aquilo que me parecia me ser o esquema geral em que as coisas se deviam 

inserir pelas tais razões que já falei, e depois houve a grande questão, mas isso não é 

para aqui, da Escola de Educação pela Arte isso daria outra conversa complicada, mas 

em relação à música, eu trabalhei com a direcção nessa altura, lembro-me 

exactamente do António Menéres Barbosa, a Cremilde penso que também estava 

ligada,  depois estava aquela senhora de mais idade, de que agora não me lembro o 

nome, de tal forma que eu é que redigi a proposta mas eles é que a assinaram porque 

foi … 

Isso foi discutido também com os professores  

Pois foi discutido nas reuniões também com os professores  

Portanto digamos que o trabalho que essencial partiu da escola de música do 

conservatório nacional, mas entretanto havia outros conservatórios no país também 

ouve trabalho  

Nós depois convocamos também reuniões. Desloquei-me também com António 

Meneres Barbosa , penso eu que foi sobretudo com ele, deslocamo-nos ao 

conservatório do Porto deslocamo-nos a Braga, também a... 

Também esteve em reuniões com escolas particulares 

E depois fizemos também uma reunião com as escolas particulares. Salvo erro 

aproveitou-se uma reunião que já estava convocada pelas escolas particulares. 

E qual foi a reacção das pessoas envolvidas na discussão dessa proposta. 
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Nessa altura eu penso que a reacção foi favorável, precisamente porque foi favorável é 

que ficou aprovado o projecto e foi assinado pela comissão do conservatório. Agora é 

evidente que foi favorável sempre com pés atrás em relação a determinados aspectos 

… 

E quais eram esses aspectos? 

Em determinados aspectos, quer dizer as pessoas sentiam um incómodo no fundo da 

integração do sistema. Quer dizer porque tinham estado sempre à margem do 

sistema, queixavam-se de estar à margem do sistema mas ao mesmo tempo tinham 

medo, digamos assim, de quais seriam as consequências que viriam a seguir para 

alguns não é?! Tinham receio de entrar no sistema. Mas ao mesmo tempo havia a 

sensação de que algo de novo efectivamente se ia passar. Ah! finalmente há uma outra 

fase. Nesse aspecto penso que houve uma boa aceitação geral. Aliás, lembro-me de se 

dizer que a reforma foi aplaudida e se bebeu champanhe para a seguir se dar a volta 

completamente  

 

Há uma reacção no Diário de Lisboa em que um dos professores do conservatório 

refere que este era um primeiro passo, e que se unissem provavelmente se 

conseguiriam fazer coisas muito úteis. Mas uma outra coisa que não percebi era o 

que escreveu referindo-se a algumas conquistas em relação às posições do 

ministério. O que é o ministério pretendia?  

Isso tudo é prosa poética para envolver as pessoas e alguma ironia. É evidente que 

houve sempre os que não concordavam por definição, porque queriam tudo e o céu 

também. Porque queriam ser todos professores do ensino universitário. E a questão 

toda da universidade e do politécnico também foi sempre incómoda até porque no 

plano de 79 se apontava para a integração na Universidade Nova salvo erro. Onde logo 

a seguir se criou em 80, o departamento de ciências musicais. Ora o departamento de 

ciências musicais era de ciências musicais não era do ensino da arte mas sim das 

ciências sobre as artes. Houve sempre algumas insatisfações deste género mas ao 

mesmo tempo como você disse nesse artigo do Lopes Silva sentia-se que isto era um 

primeiro passo positivo e que outros a seguir  

Também nesta informação refere que foram ouvidos um número restrito de pessoas, 

Porquê? 

Ah! Um número restrito … 

De pessoas que foram envolvidas na discussão do decreto, para além das escolas. 
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Para além das escolas foram ouvidas uma série de personalidades entre aspas. Ou seja, 

pessoas de prestígio no meio não é? e de pessoas que eventualmente tinham também 

colaborado ou até feito propostas anteriores. Eu lembro-me por exemplo do João 

Freitas Branco que foi das primeiras pessoas, eu julgo que ele tinha feito uma 

proposta…  

Fez uma nos anos 70, e depois teve uma proposta em 76 para o Ministério da 

Educação.  

E além disso o João Freitas era uma pessoa, não era músico no sentido do executante, 

mas era uma pessoa de prestígio no meio, era uma pessoa que tinha feito uma 

proposta. Eu agora não me lembro confesso-lhe quem foram as outras pessoas. 

Mesmo que fossem pessoas ligadas aos bancos de conservatórios 

Mas de qualquer maneira essas pessoas não manifestaram grandes discordâncias 

também em relação à proposta? 

Os documentos estão lá, aliás, não tenho ali os pareceres desses não? 

Não, não os encontrei... 

Que pena e devem estar de certeza no arquivo do ministério. Você não encontrou? 

No arquivo do ministério é quase impossível encontrar coisas. E qual foi a 

participação do gabinete coordenador? 

Ora bem ,o gabinete coordenador foi ouvido também nesse processo. designadamente 

deu também um parecer também sobre isto. Esse parecer foi feito pela Cecília 

Gonçalves e com a Madalena Perdigão e confesso-lhe.. 

Também não os encontrei... 

Pois, estava tudo na mesma pasta. Ás vezes eu podia ter cópia mas não... 

No caso do gabinete foi mesmo o quê e o seu ponto de vista digamos 

Você não encontrou nenhuns papéis da lista dessas personalidades. 

Já não me lembro 

Eu acho que sim. Há uma proposta e há de certeza uma informação, há uma proposta 

para se ouvir as pessoas "tais, tais e tais” de certeza. Agora aquele número 

relativamente restrito, obviamente não foi feita uma consulta geral, foi feita uma 

consulta a determinadas personalidades marcantes e importante como instrumento 

que desse alguma legitimação e digamos alguma avaliação externo digamos assim. É 



14 

 

um olhar externo e de personalidades com prestígio que... A Helena Sá Costa, também 

foi ouvida. No Porto também tenho a impressão que também deve ter sido ouvido 

porque também tinha estado na Unesco, o Filipe Pires, exactamente eu acho que ele 

tinha também uma proposta .. 

Gostava de voltar aqui ao gabinete coordenador porque também sempre me 

pareceu sob o ponto de vista da construção das políticas, ele existia desde 78… 

Ele sentiu-se posto à margem. E foi posto à margem. 

Mas o gabinete também funcionava no gabinete do ministro 

Exactamente. Mas, digamos, a ideia foi havendo naquele momento umas tensões 

extremadas até ao nível da greve de 81, não era com este gabinete que se havia de se 

fazer essa reforma. Então, digamos, criou-se um gabinete ao lado de reforma de 

conservatório, está a ver? Quer dizer, não foi um gabinete ao lado, nomearam-se dois 

peritos, o professor Ralha e eu para fazer uma proposta, sobre isso foi ouvida….  

Depois o despacho n.º 129 de 82, aprova na generalidade os diferentes projectos, 

enfim neste caso estamos centrados mais no caso da escola de música, mas aprova 

os diferentes projectos. E essa aprovação significa que depois se vai tentar 

operacionalizar o conjunto da s ideias e das coisas em concretos e ... 

Exactamente partir dai começa-se a trabalhar naquilo que devia ser a reforma 

pedagógica que é considerada o fundamento de ... 

E portanto, começam depois a aparecer alguns problemas nessa operacionalização. E 

um dos problemas que aparece tem a ver com o facto da transformação ou melhor 

da inserção do ensino das artes geral, mas em particular do ensino da música nas 

diferentes estâncias da administração. O conservatório estava só na Direcção Geral 

do Ensino Superior e das Belas Artes e depois ficou disperso pela Direcção Geral do 

Ensino Superior, pela Direcção Geral do Ensino Secundário e pela Direcção Geral do 

Ensino Básico. O próprio decreto fala que este era um primeiro passo no 

desenvolvimento da reestruturação do ensino da música e depois haveria um 

conjunto de outros actos administrativos entre portarias e despachos que era 

necessário desenvolver e que foram desenvolvidos e que foram apresentados as 

propostas. O que é que aconteceu para que depois começasse a haver tanta 

resistência em relação ao decreto-lei. Pergunto isto pelo trabalho que eu fiz, tudo 

aquilo que está expresso no decreto-lei sob o ponto de vista desses prosseguimentos 

jurídicos foi feito, tudo o que lá está foi feito. O que foi aprovado foi apenas em 84 o 

plano de estudos basicamente. O que era estruturante desses decretos foi o plano de 

estudos e aparecem aqui duas ou três coisas que eu gostaria de conversar consigo. 

Uma que tem a ver na altura com o José Augusto Seabra, em 84 no despacho 9 de 
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Outubro, cria, não sei bem como é que se chama mas um serviço para coordenar 

todos, tudo o que se estava a passar em relação a esta operacionalização. No 

despacho diz"tendo necessidade de coordenar todas as acções base a cargo dos 

serviços do ministério responsáveis pelo ensino artístico é as suas 

prioridades...determine aqui que representados várias direcções gerais e as 

escolas".Isto uma coisa, a outra coisa... 

Quem é que foi posto a ? 

Não sei porque depois não consegui encontrar outros desenvolvimentos disto. O que 

eu sei é que o António foi desenvolvendo o trabalho, os planos de estudo foram 

trabalhados com as escolas e com um grupo de pessoas, um grupo de trabalho ligado 

a música, mas começa a haver muitos atrasos … 

Isso tem que ver, digamos todos esses processos de mudança tem sempre a chamada 

resistência. É difícil para mim julgar isso e eu penso que provavelmente, mas não. Não 

sei. O que é que os jornais dizem disso? 

 

Não dizem nada. Os jornais em relação, estes 3 jornais nesta fase, portanto estamos 

nos anos 83, 84 e 85 não dizem quase nada sobre o assunto. A não esta entrevista ao 

professor Lopes da Silva, em que ele manifesta uma vontade que o decreto pode ser 

de facto um primeiro passo e haja boas vontades das pessoas para se poder 

caminhar em frente mas a mim o que... 

Mais tarde há uma segunda entrevista que ele contesta, não é? 

Depois não é uma segunda entrevista. Quando em 87 o conservatório, a escola de 

música apresenta nova proposta, contra proposta é assinada por ele. 

Ah, está bem. 

Contesta nesse sentido 

Não, mas também não justifica. 

Houve duas propostas, já lá iríamos, o conservatório do Porto em 85 e 2 anos depois 

o conservatório de Lisboa para reestruturar uma contra proposta ao decreto-lei. Mas 

eu estava um pouco antes. Como é que ia sendo operacionalizado o decreto-lei. Foi 

aprovado… 

O que acontecesse é o seguinte, o decreto foi aprovado no último conselho de 

ministros, já com o governo demissionário. É claro que depois a execução do decreto 

estava nas mãos do ministro seguinte. O ministro seguinte entra e vê-se 
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imediatamente a braços com contestação. Particularmente Lisboa e Porto. Quer dizer 

nessa altura ainda não digamos muito activa mas …as tais insatisfações. Essas 

insatisfações tem de ver fundamentalmente com duas coisas, mas nessa altura em que 

falamos ainda é cedo. Tem que ver fundamentalmente com a ideia de passagem para 

o secundário e depois também com quem é que vai para o superior. Quer dizer, isto 

vai estabelecer nos professores do conservatório que eram todos iguais entre aspas, 

porque a categoria, e havia categorias designadamente dos que eram dos cursos 

superiores e dos que eram dos cursos superiores e dos que eram dos outros. Aquilo 

era um estabelecimento do ensino superior, está a ver? e nós temos de reivindicar ser 

todos professores do ensino superior. Isto era o fundamental. Agora depois há uns que 

são chamados para as escolas superiores e outros que ficam no secundário. São 

reduzidos à secundariedade o que é ofensivo. E há uma assembleia qualquer em certa 

altura em que há uma senhora que se levanta e diz, lembro-me sempre desta:"Mas 

como é que nós, como é que eu que tenho um curso superior de piano sou agora 

reduzida a professora de ensino secundário. E há um outro professor que lhe 

responde, “Oh minha senhora os professores do ensino secundário são todos 

licenciados e a senhora não é, pois não?". 

Esse é um elemento mas há aqui um outro… 

Mas oh António este tipo de coisas …Esta senhora mais tarde, que eu estimo 

pessoalmente, foi depois, directora do conservatório. E depois foi o caos. E falta de 

noção das pessoas da inserção no próprio sistema… 

E depois ah aqui um outro elemento que tem a ver com o trabalho digamos interno 

no âmbito da administração… 

Logo ali há uma tentativa de que foi aprovado o decreto mas isto agora mudou o 

governo estamos a tempo de pressionar que não seja assim, não é?. E essas 

insatisfações começaram a borbulhar no ministério e o Seabra chama-me lá e o 

Secretário de Estado do Ensino Superior, não me lembro do seu nome. “O que é que é 

necessário fazer de imediato na sequência deste decreto”. E eu aquilo que lhe disse é, 

nomear imediatamente as comissões instaladoras nas novas escolas. Porque a partir 

daí temos um elemento de estabilidade. Temos definido quem é quem e vamos 

começar a arrancar este trabalho. Depois este trabalho alonga-se, e é outro dos 

problemas, e afectivamente isso foi feito. Foram nomeadas as comissões instaladoras 

em Setembro, no fim de Setembro ou em Outubro, foi logo no início do ano lectivo. A 

partir daí … eu também não me lembro quem é que ficou, foi o Lopes e Silva que ficou 

na... 

Não 
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Não sei se foi a Cremilde, que ficou na escola de música e o Meneres Barbosa ficou na 

comissão instaladora da escola superior. Ficou ele, ficou o Jorge Moyano e o outro... 

Também não me recordo … 

A partir destas nomeações começam cada um dentro da sua escola a trabalhar. No 

ensino secundário, na escola secundária, o problema fundamental era definir os planos 

de estudo, portanto fazer essa reestruturação e foi esse grupo de trabalho que depois 

o desenvolveu. Ao nível da escola superior as coisas ficaram muito paradas porque o 

ensino politécnico estava muito parado. Houve, com o Augusto Seabra, uma grande 

ênfase no desenvolvimento dos cursos profissionais, do ensino secundário técnico 

digamos assim que tinha sido extinto, uma das grandes linhas do programa desse 

governo foi o desenvolvimento do ensino profissional dentro do ensino secundário, o 

que correspondia exactamente, o ensino artístico enquadrava-se facilmente dentro 

dessa linha. Embora no ensino artístico se verificasse também uma parte não só no 

ensino secundário 10º, 11º e 12º mas também ao nível do ensino do pré-secundário. 

Neste caso do ensino superior foi criado em 83, foram nomeadas as comissões 

instaladoras, em início de 87 é que começam através portaria de 86 é que são criados 

os primeiros cursos 

Mas porquê? Porque o ensino politécnico ficou aí num limbo...havia várias 

complicações … 

A nível das instalações… 

Não. Não. A nível geral do ensino politécnico. A questão foi essa. A nível geral do 

ensino politécnico havia uma grande indefinição do que é se iria fazer não é? e havia 

também uma grande contestação, o ISEL queriam os cursos de engenharia e 

administração, espernearam muito. As belas artes, também não se sabia … acabaram 

por ser integradas no ensino universitário mas os outros acabaram por ser integrados 

no ensino politécnico. Em 85 é que saiu um decreto que definiu os institutos 

politécnicos, e portanto só a partir de 85 é que se começou a desenvolver esse 

trabalho, a partir de 85 mas salvo erro é já Maio de 85. De qualquer maneira só depois 

em 85/86 é que se começa a arranjar o trabalho das escolas...Esse atraso também do 

processo atira com o conservatório inteiro todo para o secundário ou seja vai todo ser 

no ensino superior exactamente essa senhora também dizia “nós que éramos 

dependentes do ensino superior somos degradados para a situação de dependência do 

secundário. 

Há esse lado tem a ver com as políticas globais nos diferentes subsistemas mas 

depois também há o outro lado que é internamente se o ponto de vista da 

administração também existem algumas coisas que são paradoxais. Por exemplo 
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uma informação de dois de Fevereiro de 84 do gabinete do Secretário de Estado do 

Adjunto do Ministro é muito curiosa porque ele diz a propósito de uma reunião 

solicitado pela escola de música que a escola pretende obter uma orientação e 

sobretudo acertar a regulamentação do 310, e depois no ponto 2 refere-se que 

“talvez por ter sido objecto de estudo menos aprofundado o mencionado decreto de 

lei que dificuldades quase não ultrapassáveis, algumas delas fossem por outro 

decreto de lei” e a seguir também diz “na sequência daquele diploma, 310, foram 

elaborados alguns projectos de despacho a assinar pelo senhor ministro os quais o 

signatário de conhece o andamento”. Ora bem eu não consegui identificar quem era 

o signatário mas era alguém que trabalhava directamente no gabinete do gabinete 

do ministro e secretário de estado... Internamente também havia aqui um conjunto 

de, por um lado, provavelmente um desconhecimento ou … 

O que há aí é um desconhecimento. Porque dizer que o processo...é verdade que o 

processo foi relativamente rápido inicia-se em Junho de 82 e num ano conseguiu-se 

fazer isso tudo. Um ano parece um período muito curto mas a verdade é que não se 

inventou nada de novo. Não se inventou nada de novo. O que se fez no fundo já 

estava...no espírito de muita gente! Agora, há um desconhecimento, porque 

imediatamente há umas contestações a dizer. "isto tem que ser tudo deitado abaixo" e 

você perguntava há bocado porque? Quer dizer, ora bem, lá estamos porquê...Há essa 

sensação de despromoção e ao mesmo tempo o desejo da promoção que nunca foi 

dada. Que era a equiparação aos professores do superior. 

Mas também há aqui... 

Deixe-me dizer-lhe uma coisa, que é, os vencimentos dos professores do conservatório 

estavam de facto na reforma de 1930 equiparados a professores do ensino secundário. 

Mas ainda pior do que isso, e por isso é que eles se queixavam todos que ganhavam 

menos do que os professores do ensino primário. Mas o certo é que eles só davam 12 

horas de aulas, e isso era considerado tempo parcial. Eu lembro-me já depois de estar 

lá dentro dessas coisas, umas das coisas que apareceu foi uma coisa qualquer do 

ministério da finanças sobre a contagem das faltas em que exactamente o ministério 

das finanças via que aquilo era um tempo parcial … E eu tinha tido nas minhas mãos 

uma situação semelhante a isto, que era as dos médicos escolares, que tinham 18 

horas que era o meio tempo das 36 dos velhos tempos, e em que era exactamente um 

estatuto do mesmo tipo destes professores, porque que era considerado, aliás no 

ensino superior também no fundo era considerado, que eram profissionais que iam ali 

dar aulas em tempo parcial, tinham um estatuto próprio, condigno, mas era um meio 

ordenado.  

Mas voltando aqui à questão da regulamentação 
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Mas isto tem que ver com uma outra questão que a equiparação a professores do 

ensino secundário automaticamente lhes subiu o ordenado muito substancialmente, 

mas ao mesmo tempo apontava para as 22 horas de trabalho  

Coisa que eles acabaram por não fazer até… 

Exactamente. Porquê? Porque fizeram um despachozinho … concedendo-lhes. Mas 

isso faz parte de tudo das tais contestações e da especificidade, porquê? Porque como 

eles eram todos concertistas não podiam de maneira nenhuma, tinham que ter uma 

redução do horário. Mas isto tudo parte de a desorientação total do ministério acerca 

disso, a ignorância total do ministério acerca do que se estava a passar e a contestação 

baseada em argumentos de especificidade exprimidos de uma forma pouco 

consistente, e por isso não aparece fundamentação. Não há uma consistente 

fundamentação dessas coisas, o que há é realmente uma sensação daqueles 

professores de que estão a ser injustamente tratados, e isso é genuíno, não é?! 

Embora não se baseie em coisas objectivas. E também tinham uma redução de horário 

das 35 horas para as 22 porque tinham de preparar as aulas. Se calhar as aulas 

individuais…. 

Desta ideia da operacionalização e particularmente da regulamentação, porque 

entretanto o António vai para a direcção geral do ensino secundário, onde dar 

importante desenvolver o trabalho, e não deixa de ser curioso que, logo numa 

informação pouco tempo depois do decreto ter saído uma informação de 3 de 

Agosto o António diz que seria necessário nessa fase transitório em que se estava e 

de modo a agir-se de uma forma rápida e eficaz que as direcções gerais interessadas, 

várias direcções gerais, secundário, básico, pessoal, finanças, etc. e equipamento 

escolar, que encarregassem uma determinada pessoa com certo peso interno para as 

representar no trabalho. Isto significa que no próprio modo como a administração 

estava organizada, também havia alguns entraves neste sentido do 

desconhecimento, no sentido de nãos e estar habituado a lidar e no sentido que era 

necessário desenvolver esse trabalho que o António desenvolveu de 

aprofundamento e da criação dos outros diplomas legais?  

Não havia, digamos, entraves no sentido que as pessoas tivessem contra. O que havia 

era um desconhecimento e havia um desconhecimento por uma razão simples, quer 

dizer, aquilo era uma área específica que nunca tinha estado naquelas direcções gerais 

e portanto havia que trabalhar com cada uma das direcções gerais e havia que ter 

pessoas que as representassem e que tivessem enfim, alguma capacidade de repensar 

as coisas e de olhar as coisas com um olhar novo, digamos assim, e capazes depois de 

canalizar para as respectivas direcções gerais, as ideias… 

Mas isso foi muito difícil?  
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Não… 

Não? O António em Março disse isso, depois aparecem outras a dizer que as coisas 

acabam por não se resolver e, particularmente, passados 3 anos, em 87 faz 

referência à “incapacidade dos serviços para responder com rapidez ao solicitado”…  

Sim 

Eu pergunto isto, porque o António, o António quer dizer o decreto-lei, por um lado 

não dá cobertura às reivindicações da escolas com uma direcção geral específica, 

remetendo o decreto-lei para as diferentes direcções e depois é o próprio António a 

firmar que, atendendo ao trabalho todo que desenvolveu, os serviços não dão 

resposta a tempo. Isto também não foi também um dos motivos para que algumas 

das tensões se avolumassem no interior das escolas? A não rapidez do processo de 

tomada de decisão em relação à regulamentação e à regulação do trabalho? 

Eu agora não sei já dizer exactamente a que é que correspondia essa minha 

informação. Vamos lá ver, a nível do ensino superior não será o caso aí, há um atraso 

muito grande do desenvolvimento do processo, que causa um grande mau estar…  

Certo! Mas aqui estava no interior da própria administração. 

Agora ao nível do ensino básico e secundário criou-se um gabinete próprio no ensino 

secundário, partiu-se de princípio que eu trabalharia também com a direcção geral do 

ensino básico onde a direcção do ensino básico não ia aí intervir, pronto não tinha 

nenhuma intervenção fundamental nisso, a do secundário sim! Porque não o ensino 

básico? Porque começando aquilo evidentemente no quinto e sexto ano do ciclo 

preparatório nesse tempo, no entanto a esse nível, que era já escolaridade obrigatória, 

os meninos tinha que fazer aquilo mesmo, quando muito o que previa era a 

possibilidade de eles serem dispensados da educação musical uma vez que tinham 

educação musical, mas é uma coisa digamos mínima, mas a direcção geral do ensino 

secundário abrangia o terceiro, quarto e quinto ano do liceu e portanto o 7º, 8º e 9º, 

10º, 11º e 12º. E aí sim em cheio havia, por um lado havia áreas de substituição muito 

maiores porque dentro do próprio 7º,8º e 9º havia os trabalhos oficinais, toda essa 

zona que era substituída no currículo e por outro lado a nível do secundário havia que 

criar áreas próprias. Dentro da direcção geral do ensino secundário e do básico não 

houve, digamos, resistências e atrasos pelo contrário as coisas avançaram, como você 

viu. Portanto eu aí não senti nenhuma dificuldade. A nível de direcção geral de pessoal 

tenho ideia que houve realmente alguns atrasos e esses atrasados deveram-se 

fundamentalmente...eu agora...vamos lá ver, o que é que lhe cabia fazer e que se terá 

atrasado… Eu lembro-me que houve atrasos na direcção geral do pessoal. Neste 

momento querendo pensar o que é que lhe caberia fazer uma das coisas era a criação 

dos quadros das escolas…  
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Diploma que o António fez uma proposta e... 

E que estava dependente disso a inserção nas carreiras, provavelmente é isso… 

E das habilitações 

Pois a questão das habilitações era uma questão que não era propriamente da 

direcção geral do pessoal, mas era, digamos, um conjunto aberto...e ficou a fazer-se ou 

não, não...  

Das habilitações e também dos quadros, nunca foi é publicado... 

Nunca foi publicado? 

Por isso é que eu estou a perguntar. Só foi publicado em 98. 

Pois, pois, pois mas porque? Isso agora tem que ver com a contestação e com as 

hesitações a nível político  

Portanto aí o grande problema. Não é tanto uma questão mais ligada à natureza 

técnica ou de natureza administrativa... 

Não, não é técnica, nem administrativa … 

Mas a nível do patamar superior da administração, da decisão política … 

Da decisão política exactamente. Agora claro que essa decisão política porque é que 

evitava e porque é que desconhecia e porque é que...porque havia muita contestação 

mas a fundamentação onde está! Não há. Não aparece, aparece muita contestação 

mas não aparece nenhum fundamento da contestação, não é?! Porque no fundo, isso 

passava como lhe digo pelo desejo dos professores de não ser secundário e ser todos 

superiores, que ainda hoje o conservatório tem essa guerra. 

Mas o que estou a dizer, é que não deixa de ser curioso e bastante paradoxal porque 

se era algo que estava directamente ligado a um determinado momento ao gabinete 

do ministro depois também é através do gabinete do ministro,  quando o António 

esta na direcção geral, que há a proposta de reestudar, com Almeida Costa  por 

exemplo, de reestudar a questão do 310 e chega-se à conclusão que o 310 devia-se 

manter. Ate que chega 86 e o ministro nomeie por despacho um novo grupo de 

trabalho coordenado pelo professor Doderer da Universidade Nova. 

Em 86?  

Sim, nomeia um grupo de trabalho e que apresenta o trabalho em 86 se não me 

engano. Esse plano quer o António na crítica que faz quer também me parecer que 

há da Escola Superior de Música de Lisboa, apontam para por um lado não ter havido 
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uma avaliação do 310, uma avaliação dos vários pontos, e em segundo lugar porque 

até há altura também a regulamentação que era suposta, são cerca de 34 artigos que 

eram supostos regulamentar e a maioria dos quais, com a excepção das redes, que 

não descobri, mas todos os outros estava de algum modo, o António desenvolveu 

esse trabalho, mas depois em 86, “agora vamos ver isto outra vez”. O conservatório 

de música de Porto já tinha apresentado um projecto, etc., mas é a própria estrutura 

ministerial que diz “vamos cá fazer um novo plano”… como é que?...  

E depois tudo isso acaba por ficar em águas de bacalhau …. 

E depois tudo isso acaba por ficar em águas de bacalhau …. 

O que é que o propunha como tratamento, é que eu já não me lembro?...  

Era um grupo de trabalho, há era o despacho 31 de 86 decretou a nova base para a 

formação do domínio do ensino da música. Basicamente há uma tentativa de 

adequação à lei de bases do sistema educativo que entretanto tinha sido aprovada 

mas mantém a estruturação equivalente ao ensino superior as ciências musicais de 

um lado, politécnico do outro, a arquitectura é semelhante, aumenta 

substancialmente o número de coisas a regulamentar, isso aumenta 

substancialmente. Mas aquilo que eu quero perguntar é: Porque isto? O próprio 

Estado, tendo ele próprio instrumentos na mão para desenvolver tomadas de 

decisões em relação à regulamentação acaba por não regulamentar tirando o caso 

do plano de estudos. 

Quando há decretos aberrantes que têm uma sistemática resistência das pessoas a 

quem devem ser aplicados, naturalmente que o governo hesita. “Aqui deve haver 

qualquer coisa que esta profundamente errada, tem que ser mudada, vamos nomear 

mais um grupo de trabalho e vamos suspender as regulamentações de um decreto que 

é aberrante”  

Nem sequer houve a avaliação desse decreto não é, nunca chegou a haver. 

Mas se ele é aberrantes nem vale a pena avaliá-lo, não é? Mas é que tudo isto é 

…passa-se assim e a seguir finalmente … 

Mas isso é uma maneira muito amadorista de fazer política? 

Não! Infelizmente há governos que fazem decretos aberrantes, pelo menos vimos 

aqueles aquém se aplicavam que...não é  

Mas quer dizer.... 

Porque exactamente há formas aberrantes de fazer política. Uma delas é nomear uma 

pessoa qualquer que vai se impor aos cidadãos uma coisa profundamente injusta. 
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Percebe o que é? É que tudo isto quando você pergunta e não encontra a 

fundamentação mas porque é que este decreto é contestado? o que é que está mal 

neste decreto? e você não encontra bases para saber o que é que está mal neste 

decreto! Pelo contrário, os grupos de trabalhos depois nomeados acabam sempre por 

concluir que talvez se possa acrescentar mais uma vírgula, mas fundamentalmente a 

estrutura … 

Mas também ainda há uma outra coisa no meio disto tudo que me parece 

extraordinária … 

E isto é e o que acontece sistematicamente, porque o decreto, o célebre decreto 

depois de 90 … 

Decreto-Lei n.º 344/90. Que é um decreto genérico que depois não tem 

consequências concretas... 

Pois, mas repare que isso nasce mais uma vez de mais uma contestação de mais um 

grupo de trabalho e de mais uma pessoa encarregada, um assessor encarregado de 

deitar tudo abaixo e de fazer de novo. E depois o que é que ele faz? coisa nenhuma, 

não é? 

E como é que interpreta isto tudo? Não será um meio bastante amadorístico de 

trabalhar politicamente os assuntos? 

Os políticos não podem conhecer em pormenor o Dó Ré Mi … 

Claro que não… 

E como o Dó Ré Mi é uma coisa muito específica completamente diferente de tudo o 

que há no mundo, não é? muito menos, e quando um grupo de pessoas que são 

aquelas que sabem, porque não é o António que sabe, não é? quer dizer quem sabe 

piano são os pianistas e os violinistas sabem de violino não é, ora se esses todos vêem-

nos aqui dizer que está tudo o mal, quer dizer como é que é? Eu como ministro da 

educação, acho que deve haver qualquer coisa realmente que está mal e que um 

senhor burocrata chamado António veio aqui para distorcer. E depois entrega a 

especialista. O Doderer é um especialista, o Miguel Graça Moura é um especialista, e 

não é um António qualquer, é um especialista em música, atenção. Está a ver, é 

alguém que sabe daquilo e que está aqui como assessor do ministro vai propor 

finalmente … está ver? E o que é que propõe? …Mas entretanto suspende-se tudo, não 

é? Entretanto com a suspensão agravam-se as injustiças que eventualmente resultam 

não da aplicação do decreto mas da não aplicação do decreto. Agravam-se as injustiças 

da não aplicação do decreto acabam-se as insatisfações uma vez mais. Mas 

insatisfações, não se apercebem que consistências têm, não é? E ainda hoje o 
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conservatório, 25 anos depois continua a reivindicar, você sabe o que eles 

reivindicam?  

Desta vez, reivindicam continuam a questionar a questão do 310… 

Mas isso do 310 não é nada.  

Exacto. Mesmo no plano do projecto do plano educativo da música de Aveiro, por 

exemplo tem lá muito claro que as dificuldades que este tipo de ensino se defronta 

são decorrentes sobretudo num pressuposto erróneo, em anexação ao ensino 

genérico, em particular no que respeita a tentativa de inserir os diversos percursos 

no ensino vocacional no único recurso do ensino genérico. Ainda continua um pouco 

esta imagem 25 anos depois. Mas isso significa então quer dizer há aqui dois ou três 

problemas. Um da decisão política que o António também questiona numa 

informação que faz também para se decidir. É bom que se tome uma decisão se quer 

continuar? E essa decisão por um lado sim continua e por outro lado... 

Tem que se rever aquilo que estiver errado. Nem se revê nem há...  

Depois, deixa-se autonomia ou independência quase completa para as escolas 

poderem… Depois curiosamente as escolas… 

Tudo isso está completamente fora do contexto legal… 

Exacto. Depois as próprias instituições … Há uma intervenção curiosa da professora 

Cremilde em 84 que diz em Janeiro no Expresso “que o decreto até agora não lhes 

trouxe nenhuma vantagem, desvantagens trouxe algumas porque as omissões e as 

indefinições são múltiplas, logo as interrogações ainda são mais”. Depois acrescenta, 

“a parte administrativa espera tudo, as pessoas no ministério reagem como se lhe 

tivesse caído um filho nos braços e não soubessem o que lhe fazer”. O que não deixa 

de ser curioso porque sãs escolas vão ter que no dia a adia irá lidar com a 

administração. A administração não dá respostas. As escolas … isto fica tudo num 

limbo… 

Oh António, já antes da saída do decreto setinha começado a preparar a reforma do 

plano de estudo. Com a saída do governo, todo esse processo se atrasa, não é? E a 

portaria do plano de estudos vem a sair em 84!Salvo erro em Maio. Perdeu-se ali um 

ano lectivo. É natural que em Janeiro de 84 esse mal-estar se sinta e essa indefinição 

se sinta, pronto isso é decorrente da decisão.  

A minha questão era essa mesma. Há um trabalho que está feito sob o ponto de 

vista da regulação e da regulamentação, por outro lado começa haver alguma 

contestação que depois se prolonga até 91/92 se não me engano e que o António 

numa das suas últimas aparições públicas fala até no ilícito quase criminal porque as 
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escola não estavam a funcionar segundo o que estava consignado…as escolas estão 

ilícitas e de facto estavam, não se estava a cumprir nada, e ainda por cima quando ao 

mesmo tempo estavam a funcionar três reformas ao mesmo tempo 1930, 1971 e 

1983. E portanto tudo isto fica aqui … é isso que eu gostava de saber. Qual a sua 

percepção porque isto acontece? Porque só em 91 senão me engano é que de facto 

acabam os cursos superiores nas escolas e em que conservatórios passam a ser nas 

escolas secundárias, porque até lá coexiste tudo. Quando o trabalho está feito, onde 

é que está aqui o problema, quais é que são os problemas? 

Bom, mas atenção mas em relação a acabar os cursos superiores há evidentemente aí 

uma fase de transição… 

Eram três anos, inicialmente, que se prolongou… 

Para já, com o início do funcionamento só em 87 das escolas superiores. As escolas 

superiores iniciaram em 87, em Janeiro de 87. Por exemplo a minha escola superior de 

dança começaram em Janeiro e 87. Portanto e aí há uma fase de transição, as pessoas 

já tinham entrado num curso superior antigo porque não havia outra coisa, não é 

verdade e tinham 3 anos para acabar. 87 com 3 dá 90, não é com mais um ano de 

tolerância para fazer em quatro anos um curso de três anos, enfim pronto acabará em 

90/91. Todo esse arrastar dessa situação é que também causa grandes incómodos, não 

é? e eu em 87 fiz a certa altura uma proposta que não chamei assim na informação 

que fiz mas delineei-a assim, que era a inversão do regime de transição do 310. O 310 

criou as escolas superiores completamente de novo. E o regime de transição ficou todo 

a cargo das escolas secundárias. Isso fez com que se alongasse nas escolas secundárias 

essa sensação de que nós continuamos a ser tudo e mais alguma coisa e não 

assumimos um projecto de ensino secundário. Eu propunha nessa altura, passados 

portanto já 4 anos da saída do decreto  e iniciada já a escola superior em 

funcionamento que se inverte-se essa lógica de transição, do regime de transição e 

que fossem as escolas superiores a assumir o regime de transição e se criassem de 

novo as escolas secundárias porque isto clarificava imediatamente o processo, está a 

ver. A escola superior ficava instalava-se nas sacrossantas paredes do sacrossanto 

conservatório que é outras das guerras, era a herdeira, eles é que são os herdeiros do 

sacrosanto… A escola superior assumia os professores todos que lá estavam num 

regime de transição, portanto não quer dizer que eles... 

Em 86 propõe um novo decreto para e extinguir completamente o conservatório… 

As escolas superiores são integradas no politécnico e a direcção geral do ensino 

superior quer se livrar do conservatório porque a direcção geral do ensino superior é 

que continuava a assumir os encargos todos do conservatório. E portanto havia logo 

pessoas a dizer, havia não sei quê, havia demasiado daquilo e do outro. E a certa altura 
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a direcção geral do ensino superior diz isto agora está definido naquele decreto que 

isto é secundário e façam favor, passem isto para os secundário e acaba-se de vez com 

o conservatório. Bom, isso teve que ver com isto. Mas agora demos um salto 

qualquer...Ah, portanto, sendo a escola de música a absorver esse regime de transição 

porque nessa atura o problema digamos controlava-se a nível da escola superior, a 

escola superior é que era a herdeira das melhores transições e ficava com os 

professores todos dentro das suas paredes. Pois, claro depois que os estatutos iam 

sendo definidos depôs também em favor das  necessidades do ensino superior . E o 

ensino secundário arrancava de novo, limpo e estruturado, que eu também fazia uma 

proposta de estruturação, disso a nível básico em secções de bairros digamos assim, 

não é? áreas pedagógicas das outras escolas para se poder fazer a articulação do 

ensino como deve ser e a nível secundário concentravam-se e podia ser junto do 

ensino superior, não é? podia ser no edifício podia ser junto, havia toda a vantagem 

em por um lado concentrar todos os músicos, enfim a nível já do antigo 5/6 ano, 

terminado o nível básico. Isso era … repare, uma das coisas que eles nunca quiseram 

também integrar foi as disciplinas de carácter geral, não é? Que a escola de dança por 

exemplo integrou.  

E que agora estão a pretender integrar, curisoamente.. 

Pois, isto significa… 

Não deixa de ser curioso quer dizer, passados estes anos todos estas definições, 

indefinições, confusões, eram sempre em torno de um conjunto de coisas muito 

parecidas e coisas que não eram viáveis há uns anos atrás aparentemente são viáveis 

agora não deixa de ser curiosa também esta... 

Por um lado quer dizer a geração dos professores do conservatório que lá estão já é 

outra. Mas esta que entrou para lá a seguir, os professores que foram admitidos a 

seguir beberam exactamente desde o princípio do desta contestação fundamental, 

tudo isto está completamente errada, foi-nos imposto à força e nós temos que lutar 

contra. Eu penso até que essa descentralização também já está a ser feita.  

O conservatório de Lisboa já tem uns pólos na Amadora em Loures. 

Exactamente. Era o que eu propunha em 87, percebe? Eu propunha que se 

constituísse essa rede com base na criação de novas secções do conservatório e com 

acordos com as escolas particulares já existentes, porque isso era possível dentro do 

estatuto do ensino particular e portanto em Algés, Linda-a-Velha, já existiam, está a 

ver? não sei enfim, e depois era criar um em Benfica, outro em Alvalade, está a ver? E 

portanto, criar dessa forma a rede com uma orientação pedagógica do conservatório 

mesmo nessa particulares, com uma orientação pedagógica comum e depois 

caminhando para o secundário já centralizado porque a nível do secundário as crianças 



27 

 

entre aspas já não são crianças, já se deslocam completamente de outra maneira, já o 

peso da formação geral eram 3 disciplinas, e essas 3 disciplinas, filosofia, Inglês e 

História, salvo erro, essa integravam-se então no conservatório. 

Essa proposta não foi aceite? 

Essa proposta não foi aceite. Essa proposta foi feita no âmbito do ensino superior. Da 

escolas superiores, essa proposta foi feita à escola superior, a escola secundária nessa 

altura estava… A escola superior é que não quis de maneira nenhuma, eu tenho ideia 

que até fomos ao Porto, também falar com a escola do Porto para ver se eles, tanto a 

escola superior de Lisboa como a escola superior do Porto, reagiram completamente 

negativamente. 

Quais eram os argumentos? 

Ora bem, os argumentos, mais uma vez não há argumentos, não é? Ou melhor depois 

inventam-se argumentos no sentido de autonomia. Mas fundamentalmente era não 

meter o sarilho cá dentro, Não meter os sarilhos cá dentro. E depois tinham-se gerado 

certos atritos. Percebe? De modo que entretanto esse processo tinha-se agravado com 

a manutenção durante aqueles quatro anos com a situação de indefinição. 

Para terminar, um última conjunto de questões. Num documento de 91, já o António 

estava a trabalhar no âmbito mais ligado às funções no ensino superior politécnico, 

intitulado “Alargamento das actividades das escolas superiores de música” escreve 

isto “uma vez mais este trabalho termina sem frutos aparentes frustrando alguns 

esforços e expectativas que suscitou” e mais a frente diz, “todo este processo foi 

apenas um equívoco em que se julgaram definido aos objectivos, que afinal não 

eram e se houveram apontadas soluções que afinal não se desejavam, resta-nos 

esperar que o tempo faça amadurecer nas pessoas e nas instituições a todos os 

níveis de responsabilidade as soluções mais convenientes a uma profunda renovação 

do ensino da música que se torna indispensável e urgente e cujo protelamento tem 

vindo a prejudicar as escolas, os professores a acima de tudo os alunos e os pais”. 

Uma nota de 91. Nesta nota... 

A prosa é bonita 

É bonita mas há aqui um desânimo em relação a estes anos em que esteve envolvido 

neste processo. Por isso uma das questões é… 

Qual era o contexto? 

Tem a ver com as questões de implementação do ensino superior, da definição e da 

implementação dos cursos superiores na escola superior de música neste caso na 

escola superior e música de Lisboa e do trabalho em torno disso. 
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Ai era? Eu lembro-me disso, mas… 

Mas aqui o que para mim é o mais interessante é o desassombro… 

Mas era o alargamento? 

Sim… 

Esse alargamento tinha que ver uma vez mais, com procurar alargar ao ensino 

secundário actividades que eram, não era ensino secundário, mas era ensino 

profissional que era permitido no estatuto às escolas superiores e portanto ir retirar ao 

conservatório uma parte para que o conservatório se concentrasse naquilo que era…. 

A minha questão … 

E retirando mais uma vez os professores que se sentiam, que eram os antigos que se 

sentiam mal tratados e agora uma nova geração pega nisto de novo com um projecto 

como deve ser. 

Mas a mim o que me interessou foi haver aqui um certo despojamento e um certo 

desassombro na afirmação e, por outro lado, algum desencanto com o trabalho que 

foi sendo feito. E a última pergunta que eu lhe quero fazer é que balanço é que faz, 

passado este tempo todo, de todo este processo tendo em conta enfim que foi uma 

das pessoas que se dedicou muito, de alma e coração quanto transparece, no 

desenvolvimento deste trabalho 

Pois, oh António o balanço que eu faço disso é, hoje o ensino superior da música, 

como o da dança existe tem um carácter completamente diferente ao ensino, 

características em muitos aspectos diferentes muito embora me pareça que em muitos 

aspectos poderia ter metodologicamente etc., não sei. Mas isso é que não me 

compete. Penso que se tem feito um bom trabalho, a escola superior de música 

afirmou-se no panorama, a escola superior e música de Lisboa e do Porto, no 

panorama do ensino português, do ensino superior e ensino artístico e a nível 

internacional também…Para mim o balanço é certeiramente positivo a nível do ensino 

superior e da afirmação das escolas superiores e se alguma coisa neste momento, e 

sem dúvida nenhuma resultou desta reforma, é de facto a criação e funcionamento de 

escolas superiores. Em relação ao conservatório, as escolas superiores, e, relação ao 

velho conservatório anteriores em 1983 as escolas superiores marcaram sem dúvida 

nenhuma um passo em frente.  

E em relação ao ensino básico e secundário? 

Em relação ao ensino básico e secundário mantendo-se como se mantêm em todas 

estas indefinições continua a haver um mau estar, um mau estar e uma indefinição, 
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uma incapacidade de avançar para... que ainda há pouco se falou da extinção dos 

conservatórios, de acabar com os conservatórios. Eu não cheguei a ler aquela proposta 

mas mais uma vez penso que deve ser mais uma tentativa mais ou menos voluntarista 

do ministério porque de vez em quando tem havido isso, “vamos meter estes tipos na 

ordem”. Mas por outro lado estes tipos não se deixam meter na ordem, quer dizer, 

não se integram no sistema e ao não se integrarem no sistema continuam a ser uma 

peça estranha, uma pedra no sapato, uma situação que para eles acaba por ser, mas 

isso eles não julgam que seja, acaba por ser incómodo e negativo e se calhar até 

injusto em várias estações, não faço ideia, mas por outro lado tem muitas vantagens. 

Continua a ter muitas vantagens. Continua a ter as 18 horas com ordenado por inteiro. 

São 18 não é? Mesmo assim, não ficaram nas 12, são 18 salvo erro. O que representam 

em relação à 22 e as 18 representam … mas cuja justificação … pergunta-se está aí 

algumas justificações. Bom, isto é feito tudo destes pequenos interesses instalados de 

uma sensação criada de facto em muita gente de que há aqui coisas que estão mal e 

que tem de ser mudadas. E portanto, para os alunos é a mesma coisa. Ainda há poucos 

dias aqui em Carcavelos um rapaz que resolveu agora estudar canto. Inscreveu-se no 

conservatório e responderam-lhe que eram 3 anos mas que ninguém fazia em menos 

de 6. Quer dizer, isto continua...  

Então há alguma solução para o ensino da música? 

Oh António, primeiro não sou eu que lhe vou dar solução, segundo se me chamassem 

para trabalhar nisso eu iria trabalhar nisso, não é? Pergunta se eu tenho algumas 

ideias, eu pessoalmente tenho mas aliás já as expus no fundo em tudo isto, não é? Eu 

continuo a pensar que é necessário para que esta gente não chegue não resolva ir para 

o conservatório aos 15 anos é necessário que haja uma aproximação ao ensino da 

música, a possibilitar muito mais cedo um início...isso tem que ser compatibilizado com 

a escolaridade obrigatória cada vez mais exigente, cada vez mais carregada.  

Portanto continua a ser um adepto do ensino integrado, digamos assim? 

Vamos lá ver, o ensino integrado em escolas especializadas não sei, não...Ora bem, 

porque há duas formas de ensino integrado, não é? Há duas formas de ensino 

integrado. Há a integração dos alunos numa escola especializada que é o caso por 

exemplo das escolas no conservatório, é o caso do conservatório de Braga, que pode 

justificar se em determinadas situações, mas que nunca vai ser o sistema para o país. 

Pode ser o sistema de uma grande cidade, pode ser o sistema e mesmo assim sabe 

deus com que sacrifícios. Pode ser o sistema se calhar melhor até do que uma grande 

cidade como Lisboa numa média cidade como Braga, em que é fácil aceder a...não é? 

Agora na grande Lisboa, a concentração numa escola não tem sentido e portanto é 

necessário que de duas uma, ou há o professor de violino e o professor de piano que 

vai à escola dar as aulas não é?, e isso é vulgar noutros países, pelo menos em alguns, 
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que é uma forma de descentralizar mas ao mesmo tempo ter na própria escola o 

aluno, não é? Mas para isto tem de haver na escola uma salinha de piano, uma salinha 

de violino uma salinha de música e essa é uma das formas que estava previsto de 

ensino integrado e os professores passam a ser professores que circulam de umas para 

outras. A outra forma é criar estas secções descentralizadas junto de cada área escolar 

relativamente próxima, digamos, de bairro, etc. Portanto, haveria de haver aqui uma 

aqui em Algés outro em Oeiras e outra aqui em sei lá Cascais ou aqui em meio 

caminho. Essa é outra solução intermédia de forma de algum modo seja integrado no 

currículo. A integração no currículo sofreu várias dificuldades e hoje em dia também 

confesso-lhe que já não sei exactamente qual é o currículo do 7º, 8º 9º, etc. Quer dizer 

a ideia daquela altura é que havia uma forte componente, que era apesar de tudo 

bastante forte, eram 3 ou 4 horas e mais, semanais e portanto isto a sobretudo nas 

tais pequenas médias cidades era possível porque a escola secundária também ficava 

próxima, etc. era possível e nalguns casos, fáceis de fazer essa articulação do ensino 

com uma coisa com outra. Sofreu sempre algumas dificuldades por várias razões, e 

agora estamos numa fase final, mas lembro-me sempre de um episódio de Castelo 

Branco em que os alunos iam ao conservatório mas como o conservatório era mais 

exigente do que os trabalhos oficinais os pais não queriam que os dispensassem. 

Portanto, dificuldades houve várias, dos pais, dos professores, etc. Agora eu julgo que 

é importante aproximar da criança e portanto não se trata propriamente da questão 

do ensino integrado porque pode ser um clube de matemática e o clube de música, 

porque há muitas, hoje em dia há muita actividades complementares.  

E a actividade musical não tem um papel importante nessa visão que está a 

apresentar? 

A vida musical? 

Sim a actividade musical em concreto 

Quer dizer, isso é o objectivo 

Mas não são inseparáveis. 

Mas você está a referir-se ao quê? às actividades artísticas dos professores  

Estava a ligar ao ministério da educação e da cultura esse trabalho conjunto 

Eu jugo que a opção de situar os conservatórios…  

Não é uma questão de opção é mais uma questão da articulação entre actividades, 

porque é esse lado também aprende-se fazendo no caso a música 
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Não, isso é evidente. Aprende-se fazendo, isso é fundamental e isso é uma das coisas 

sobretudo nos outros instrumentos que não são de piano, e o piano é assim uma 

espécie auto suficiente, mas os pianistas tinham um peso específico também muito 

grande dentro das escolas, mas não há duvida que no ensino, nomeadamente do 

violino, etc. o ensino colectivo e a realização colectiva, as práticas de orquestra 

também eram uma coisa não existente no conservatório naquela fase.  

Teria feito alguma coisa diferente passado este tempo todo?  

Oh António, eu penso que a orientação geral estava certa. Ainda hoje neste sentido, 

ainda hoje é actual. Agora, certamente que teria feito na prática várias coisas 

diferentes tal como lhe apontei, como fui apontando aliás nestes vários passos e hoje 

obviamente também havia coisas a fazer, certamente para dar a volta a esta situação. 

Que a situação é insatisfatório acho que isso é muito claro. Entretanto também houve 

uma grande expansão do ensino particular e aliás penso que isso também não está 

errado, agora o conservatório de Lisboa e do Porto provavelmente também, mantém 

uma mística de ser ele o herdeiro das tradições, que penso têm prejudicado 

objectivamente o próprio conservatório e a estruturação do ensino da música, 

percebe? Certamente que eles tem razões de queixa, e têm, já vimos que no próprio 

arrastar do processo tem sido... Certamente não tenho uma solução para lhe dizer 

…que isto precisava de uma intervenção qualquer, precisava. Particularmente por 

acabar com um certo tipo de construção imaginária do que deve ser aquele tipo de 

conservatório. Agora, claro que temos de ver o que se faz no estrangeiro, e qual tem 

sido o caminho feito por essa Europa fora na integração ou desintegração, na 

especificidade na...as situações são diferentes, de país para país e são diferentes 

também no próprio sistema de ensino, não há uma uniformização e portanto há 

situações muito diferentes. Eu lembro-me, também não sei como é agora, mas na 

nossa preocupação de que a escola tem de ter os meninos o tempo inteiro e eu 

lembro-me nessa altura de ouvir dizer na Alemanha, por exemplo as escolas ocupava 

os meninos meio tempo e o outro meio tempo era ocupado por outro tipo de 

actividades e portanto o menino ia à tarde para o conservatório. Numa escola que se 

pretende cada vez mais a tempo inteiro em Portugal não há se calhar espaço para isso 

e a estrutura tem de ser adequada a isso. Está a ver o que é? Eu não tenho receitas, 

nunca tive, no sentido que achei que era sempre preciso trabalhar com as pessoas 

para encontrar as soluções que ao mesmo tempo se insiram no sistema, no sistema 

político, social e no sistema de ensino porque desfasar isto e pretender uma utopia ou 

qualquer outra coisa essa é que não nunca é a solução. 

Obrigado 
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Cecília Gonçalves 

Entre 1978 e 1983/84 fizeste parte do Gabinete Coordenador do Ensino Artístico. 

Quais eram as funções que tu desempenhavas nesse Gabinete? 

Era basicamente apoio técnico e técnico-jurídico.  

Que se traduzia em … 

Em dar informações e pareceres sobre os assuntos que eram encaminhados para o 

Gabinete. 

E que tipo de assuntos é que normalmente eram encaminhados para o Gabinete? 

Assuntos que levantavam dúvidas ou algumas questões quer no que diz respeito ao 

ensino público, sobretudo à Escola de Música do Conservatório Nacional, quer à rede 

de escolas particulares que já nessa altura eram dominantes relativamente ao ensino 

público. Na altura havia apenas quatro escolas de ensino público: Escola de Música do 

Conservatório e Instituto Gregoriano de Lisboa, Conservatório de Música do Porto, o 

Conservatório de Música de Braga e é só. O resto era uma rede de escolas particulares 

que na altura eram à roda de vinte/vinte e cinco, entre os chamados conservatórios 

regionais. Portanto estou a falar apenas de escolas que tinham alguma ligação ao 

Ministério, que tinham autorizações de funcionamento e tinham regime de 

paralelismo pedagógico. 

E quais eram os principais problemas que estavam em discussão na altura? 

Bom, é evidente que o principal era a eterna reforma do ensino da música, tinha 

havido a nomeação do grupo de trabalho que tinha apresentado um plano de 

educação artística, na altura houve também, concretamente no conservatório 

nacional, uma questão referente às habilitações ou às competências dos professores, 

portanto, tinha havido um concurso e portanto ... 

Tinha criado alguma polémica. 

Exactamente, porque no fundo os professores foram, se bem me lembro, foram todos 

“despedidos”, depois do concurso e das duas classificações no concurso é que foram 

readmitidos e isso tinha criado uma certa tenção entre a escola de música e o 

conservatório e era a questão dos financiamentos, da distribuição dos financiamentos 

ao ensino particular porque não havia critérios muito claros e também a questão da 

necessidade da reformulação da rede. As coisas não se punham exactamente assim 

nestes termos, não se fala muito em rede mas a ideia era essa, portanto havia muito 

poucas escolas públicas e sentia-se que de facto havia um deficit de cobertura do 

ensino público nesta área porque a rede eram as tais quatro escolas e ainda por cima 
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eram todas muito centradas em determinados pólos e portanto grande parte do 

território nacional ficava aquém da oferta. 

Mas esse trabalho, antes de ir a aspectos mais particulares dessas dimensões que 

falaste, o trabalho que era produzido no âmbito do Gabinete que era enfim uma 

inovação pós 25 de Abril no âmbito da administração pública, tinha funções 

basicamente consultivas e de emissão pareceres. No entanto, por aquilo que 

acabaste de dizer dá um pouco a impressão que também extravasava as funções 

consultivas, ou não? 

Porque no fundo o Gabinete acabava por funcionar como muitas vezes funcionam 

estes Gabinetes ou certos grupos de trabalho em que eu depois posteriormente 

trabalhei e que senti o mesmo, funcionavam um pouco como, digamos, o muro de 

lamentações ou o saco onde caíam os problemas que extravasavam o normal 

funcionamento dos serviços. Porque evidentemente que todas estas questões, 

portanto, o ensino público da música nestas instituições de que falei, estava na 

dependência da direcção geral do ensino superior, por razões históricas e não por 

serem instituições de ensino superior, e o ensino particular estava na dependência da 

direcção geral do ensino particular e cooperativo. Estas direcções gerais geriam o dia-

a-dia nestas matérias. Quando havia alguma questão que não era óbvia remetia-se 

para o Gabinete, lembravam-se que havia um Gabinete do Ensino Artístico e levava-se 

o assunto ao Gabinete e portanto tentava-se que a esse nível as coisas fossem 

resolvidas e portanto, enfim, não me lembro concretamente, mas provavelmente o 

Gabinete deu pareceres e enfim fez informações muito concretas sobre alguns 

assuntos que depois foram, evidentemente, directamente decididas pelo Secretário de 

Estado ou pelo ministro mesmo, um pouco à margem do percurso hierárquico normal 

porque não veio via direcção geral mas foi via Gabinete e depois logo tratado 

directamente com a entidade governamental competente para o efeito. 

E tinham poderes para isso? Ou como é que isso… porque isso não era muito comum 

dentro da administração pública na altura, de ultrapassar um pouco essas 

hierarquias. 

Não, não era muito comum e de certa maneira também não me lembro exactamente, 

contrariamente ao que aconteceu depois na minha experiência noutro tipo de grupos 

de trabalho, que as direcções gerais se tivessem queixado, digamos, dessa…, porque 

no fundo eram elas próprias que encaminhavam o assunto para o Gabinete, e portanto 

digamos, para o Ministro ou para o Secretário de Estado porque o Gabinete esteve na 

dependência, se não me engano, numa altura do Ministro noutra do Secretário de 

Estado, e portanto, era um problema a menos que tinham. 
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Quer a direcção geral de ensino superior quer a direcção geral do ensino particular e 

cooperativo tinha algumas dificuldades em lidar com este tipo de ensino? 

Bem, a Direcção Geral do Ensino Superior tinha imensas, porque estas instituições 

estavam lá por razões históricas. Portanto, anteriormente tinha havido uma direcção 

geral de ensino superior e das belas artes, quando houve uma reestruturação dos 

serviços do Ministério deixou de haver uma referência às belas artes, ficou apenas 

uma direcção geral de ensino superior e portanto as instituições todas que estavam na 

dependência foram ficando e eu lembro-me, porque o meu lugar de origem era a 

direcção geral de ensino superior, que havia imensas dificuldades no tratamento dos 

assuntos do conservatório nacional porque aquela direcção geral não sabia muitas 

vezes lidar com uma instituição onde havia crianças a partir dos 10 anos, e portanto 

eram sempre uns processos que iam ficando à margem ... 

À espera de resolução ... 

“Até aparecer a mãezinha que os acolheu”. E portanto havia sempre essas 

dificuldades. Havia alguns assuntos que eram do dia-a-dia, geriam de professores, 

enfim, mas havia problemas complicados. Por exemplo, lembro que uma das coisas 

que acontecia muito na direcção geral era: alunos pedirem declarações da direcção 

geral em como os cursos eram superiores. Um aluno que frequentasse o curso 

superior de piano ou violino, daqueles poucos que havia com a designação de 

superiores, que a direcção geral certificasse que aquilo eram cursos superiores para 

efeitos de adiamento do serviço militar. E a direcção geral só podia dizer, e lembro-me 

concretamente e textualmente, isso lembro-me bem, os cursos superiores do 

conservatório ou os cursos do conservatório são cursos fora de qualquer grau de 

ensino. E portanto, isto é só um exemplo da confusão que era para uma direcção geral 

ter na sua dependência uma instituição, uma não várias, porque o conservatório do 

Porto era a mesma coisa e o de Braga a mesma coisa, que tinham cursos designados 

superiores que não eram verdadeiramente cursos superiores, naquela altura o ensino 

superior era verdadeiramente o ensino universitário e ponto final, e que tinham 

crianças a partir dos 10 anos  

 

Tinham dificuldade… 

Tinham imensas dificuldades em gerir alguns assentes. 

Por que aquilo não se adaptava exactamente à questão do trabalho do ensino 

superior, digamos no sentido mais convencional. 
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Exactamente. Os professores também tinham uma carreira diferente que não tinha 

nada a ver com a carreira universitária, portanto eram os professores de 1ª e os 

professores de 2ª, consoante davam aulas nos cursos designados superiores ou não. 

De qualquer maneira a certificação que vinha destes cursos na altura não era uma 

certificação do ensino superior no sentido normal?  

Não, não, de maneira nenhuma. 

Era só superior em relação à música? 

Exactamente, portanto, era um grau de progressão no ensino musical. 

Estás-me a dizer portanto que, apesar de ser, enfim, um Gabinete com funções 

consultivas, muitas vezes iam aparecer vários tipos de problemas para serem 

resolvidos, que eu depois já iria tentar que me explicitasses um pouco melhor alguns 

assuntos. Mas ainda queria neste plano perguntar-te: é nessa medida que depois 

também houve um trabalho próprio do Gabinete para criar uma direcção geral do 

ensino artístico? Tem a ver com esse tipo de problemas, ou não? 

Tem a ver com esse tipo de problemas porque, não só os próprios serviços do 

Ministério, as pessoas, os técnicos que estavam nos serviços do Ministério, como as 

direcções e os professores das escolas de música que eram também, digamos, uma 

clientela que batia à porta do Gabinete para explicitar, para enfim expor algumas 

questões e problemas que tinha, iam todas no sentido que o Ministério não tinha 

interlocutores que percebessem a especificidade do ensino da música. Daí que o 

Gabinete tivesse sido acolhido com muita simpatia, não só, como digo, pelos actores 

internos, mas também pelas próprias escolas porque sentiam que pela primeira vez 

havia uma coisa que tinha o nome de Ensino Artístico e que tinha à sua frente uma 

pessoa que as pessoas, enfim, tinham um certo reconhecimento no meio musical, que 

sabiam que era uma pessoa que sabia do que estava a falar, apesar de todas as outras 

polémicas, mas pelo menos era uma “especialista”. E portanto, sentiam que tendo o 

Ministério da Educação diversas direcções gerais, deveria também haver uma direcção 

geral do ensino artístico com pessoas especialmente vocacionadas para tratar destas 

matérias. 

Aliás há um ofício de 4 de Abril de 79 do Director Geral do Ensino Superior a referir 

precisamente que “o ensino artístico necessita urgentemente de um órgão de 

administração que proporcione”, enfim, esse tipo de trabalho. Isso depois foi 

conseguido num primeiro momento como um formulação do Gabinete mas depois 

houve uma proposta mesmo de criação de uma direcção geral do ensino artístico. 

Houve uma proposta, por exemplo com outros directores gerais o futuro ministro da 

educação Marcelo Grilo também apoiou essa proposta, a inspecção-geral da 
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educação também apoiou essa proposta mas depois isso acabou por não ter 

consequência nenhuma. Porquê? 

Eu penso que porque, não sei exactamente em que altura, mas poucos anos depois 

houve uma reformulação dos serviços do ministério e a lógica de organização foi 

diferente. Foi uma lógica mais ... 

Mais por sectores? 

Exactamente. Certamente mais transversal e mais por níveis de ensino. Por exemplo, 

desapareceu a direcção geral do ensino particular e cooperativo e portanto que foi 

criada uma direcção geral do ensino básico e secundário onde foi abrangido, portanto, 

a lógica foi diferente e desde aí a lógica de todas as reestruturações do Ministério não 

têm sido a lógica funcional, digamos assim, mas uma lógica mais ... 

Que aliás tem sido mais recorrente ao longo dos anos esta procura de haver algo que 

esteja mais direccionado para as questões do ensino artístico 

Exactamente. 

E também em 79, portanto, essa direcção geral acabou depois por não, pela 

reestruturação que houve a seguir no início dos anos 80 acabou por não ser 

incorporada. Mas também em 79 houve a criação de um conselho nacional de 

educação artística que tinha funções também consultivas para apoiar e que foi 

publicado em Diário da República e tudo, isso chegou alguma vez a funcionar? Fazes 

ideia? 

Não me lembro nada. 

Foi publicado no decreto de lei 348 de 79 de 29 de Abril, Conselho Nacional do 

Ensino Artístico... 

E vem a indicação dos nomes das pessoas que o compunham? 

Eram várias pessoas das direcções gerais, outra pessoas, a composição não vêm, vem 

só a dizer que no âmbito da necessidade de ... 

Tinha representantes institucionais, é isso? 

Também. No âmbito da necessidade de haver desenvolvimento do trabalho na 

educação artística havia necessidade de um órgão consultivo e eu pergunto isto 

porque havendo o Gabinete, havendo o trabalho desde 1978, depois aparece em 79 

um Conselho Nacional do Ensino Artístico. Mas eu nunca vi se funcionou ou não. 

Tens alguma ideia se alguma vez funciou ou não? Quer dizer, à priori havia aqui 

alguma duplicação ou pelo menos havia aqui alguma… 
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Duplicação, se era um conselho mais alargado, e portanto, provavelmente com 

pessoas exteriores ao Ministério. No fundo o Gabinete do ensino artístico era um 

órgão consultivo mas era um órgão do Ministério. Provavelmente esse conselho era 

para ser mais abrangente  

Portanto não tens ideia nenhuma que aquilo tivesse funcionado? 

Não tenho ideia, não. Talvez, talvez tenha tido alguma reunião ou outra...  

Eu isso não encontrei nada ... 

Mas não sei. 

Mas voltando então ao Gabinete e a essa vontade de criação da direcção geral para 

tentar ter uma função também mais executiva na resolução de um conjunto de 

problemas do ensino artístico. Uma das questões que tu referiste logo no início era a 

tão famigerada e adiada reforma do ensino artístico. Quais eram as questões que 

estavam em discussão na altura relacionadas com a reforma do ensino artístico? 

Era a questão da indefinição, da formação que era dada. Diríamos hoje da certificação, 

que tipo de certificação era dada nos conservatórios de música porque realmente 

havia essa questão do superior - não superior. Portanto, o conservatório, como tu 

sabes, só tinha cursos designados superiores em cinco áreas: piano, violino, violoncelo, 

canto e composição. E não se encontrava uma forma de arrumar aqueles cursos 

dentro do sistema de ensino porque aquilo não era superior mas também não era 

secundário, porque entretanto quando muito aquilo teria, eventualmente, sido 

considerado um ensino médio, mas a noção de ensino médio já tinha desaparecido 

nessa altura. Portanto, havia essa indefinição, ponto um. Depois era a questão das 

habilitações dos professores, que também nem eram bacharéis nem eram licenciados, 

na altura a questão já se punha também em relação aos bacharéis, porque nessa altura 

também já havia sido introduzido no sistema esse grau, e portanto, os professores não 

tinham qualificações claras no sistema. E depois era realmente a questão da rede ser 

muito reduzida e da oferta ser reduzida. Porquê? Porque os apoios, o ensino particular 

era apoiado mas não era o tipo de apoio que tem hoje em dia, eram apoios mais 

reduzidos. Frequentar o ensino particular era dispendioso e portanto não era uma 

solução à escola alternativa. 

E havia muita vontade de haver alguma reformulação do ensino na altura, de 

modificação, de reestruturação? 

Sim, sim, sim. Depois a outra questão era a questão da sobrecarga que representava 

para um aluno ter que frequentar o seu ensino regular numa escola e depois ter que ir 

a um conservatório frequentar a música, sendo que nem sequer havia, na altura 
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começou-se por se pensar no ensino que hoje chamamos articulado e que era um 

pouco inspirado no modelo francês les horaires amenager, em que havia uma 

articulação entre os horários da escola regular e da escola de música para facilitar a 

frequência dos dois currículos pelos alunos. Portanto, na altura nem isso havia e a 

única escola onde tinha de facto sido criado um ensino mais integrado era a escola de 

Braga, mas fora disso não havia absolutamente mais nada. Portanto, era penoso para 

as crianças, para os jovens fazerem essa formação… 

E para além do ensino da música havia também a questão do ensino artístico nas 

outras áreas artísticas e nos diferentes tipos de ensino, é daí que decorre a 

elaboração do Plano Nacional de Educação Artística. Como é que esse plano foi 

construído e depois que resultados é que …? 

Quando o Gabinete foi criado o processo já ia a meio, já tinha sido lançado, já tinha 

havido auscultação, já tinha havido pedidos de pareceres, ele foi enviado a diversas 

entidades, e portanto, eu lembro-me que uma das primeira tarefas do Gabinete, 

tínhamos uma técnica bibliotecária e arquivistica que fez um pouco a recolha e algum 

tratamento dessa informação, mas na prática aquilo também não avança. 

Depois em Novembro de 79 é apresentado e distribuído já uma versão do plano 

pelas diferentes escolas, também para pedir a 165 entidades pareceres que depois 

foram trabalhados, e porque é que isso depois não teve consequências? Quer dizer, 

em princípio foi um trabalho longo em que foram envolvidas muitas pessoas, ouviu-

se muitas pessoas, houve um trabalho, tanto quanto eu consegui perceber, de 

auscultação e de análise dos materiais e chegou-se a uma formulação do Plano 

Nacional de Educação Artística que engloba, enfim, não só música mas também os 

outros tipos de artes. Mas depois desse trabalho todo acabou por… 

Eu penso que foi uma questão de vontade política porque, enfim, do ponto de vista, 

digamos, técnico o trabalho foi completado, como dizes, foi distribuído, houve recolha 

de vários depoimentos, houve algum, não me lembro exactamente, relatório final ou 

pelo menos ... 

Sim, sim, houve relatório final e depois houve mesmo uma proposta do plano ... 

E depois um dia o Gabinete foi surpreendido com a notícia de que o Ministério ia fazer 

a reestruturação do ensino artístico tendo criado um grupo ... 

Isso foi em 82, já lá iria 

Pois, exacto. Não, mas foi, não aconteceu nada no fundo. Aquilo morreu, digamos 

assim, ou esteve em banho-maria porque nunca chegou a haver, eu penso que nunca 

chegou a haver uma decisão formal, política sobre aquilo a dizer: “sim avance, ou 
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não”, ou se houve não teve seguimento concreto. Porque depois estávamos um pouco 

nesta indefinição quando surge o outro grupo de trabalho. 

Mas antes de chegar a esse grupo de trabalho e voltando um bocadinho mais atrás, 

havia duas coisas que eu gostaria de perguntar nesse âmbito. Uma tem a ver com em 

1978 foi proposto a criação da Academia de Música de Lisboa em que estiveram 

envolvidas a Olga Prats a Constança Capville, entre outros, mas depois também não 

teve consequências. Teve alguma ligação com o Gabinete ou não fazes ideia? 

A Academia de Música ou o Instituto Superior das Artes? 

Não, isso era uma outra coisa, já lá iria. 

Ah, não, a Academia de Música de Lisboa não, não. 

Era uma Academia de Música. Curioso, foi um despacho que foi publicado com o 

nome das pessoas que iam construir essa academia. Portanto, também não passou 

nada pelo Gabinete? Porque, enfim, o Gabinete já estava a funcionar nessa altura? 

Não? 

Que me lembre não. 

Mas uma das coisas que vinha também neste âmbito da reformulação, neste plano 

mais geral tinha a ver com a criação dos liceus artísticos, da criação dos institutos de 

arte técnico-artísticos para apoios do Banco Mundial, etc. e também com a 

Universidade Nacional de Artes, eram elementos que estavam presentes. Porque é 

que se chegava a essa formulação? 

Os liceus artísticos eram para responder àquela questão que eu estava a assinalar, 

para facilitar a vida dos estudantes que queriam fazer um investimento mais forte na 

sua formação musical. Depois ... 

As escolas superiores técnico-artísticas? 

As escolas superiores técnico-artísticas eram em parte porque realmente, penso eu, 

agora estou a fazer, digamos, um juízo de apreciação à posteriori à luz de muita coisa 

que entretanto se foi passando, provavelmente foi, da mesma maneira em que os 

conservatórios e academias alguns se agarraram ao modelo das escolas profissionais 

para conseguir alguns financiamentos e criar cursos profissionais, provavelmente essa 

terá sido uma razão determinante, mas também porque a música, e já nessa altura se 

percebia que a música ou a formação na área da música não se esgota na formação 

dos intérpretes e dos compositores, portando, há toda uma série de outras actividades 

ligadas, que hoje em dia são muito mais, mas que já nessa altura se encarava como 

uma possibilidade de formação mais alargada nesta área. 
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Isto também nada disto acabou por se ter desenvolvimento? Nem a universidade 

nacional de artes, nem… 

Nada, nada. Pronto, e depois a Universidade Nacional de Artes era, naquela altura o 

ensino superior era universitário, ponto final, estava a começar o ensino politécnico, 

nasceu em 79, mas as artes reivindicavam o estatuto universitário para si. A ideia era 

dar um desenvolvimento coerente à formação na área da música, um pouco em 

paralelo com o modelo do sistema do ensino genérico. E portanto, a nível superior as 

artes reivindicavam o estatuto universitário. 

Não era só do ponto de vista teórico mas também prático? 

Exactamente, era completando. Não eram só as musicologias ou as ciências musicais 

ou os teatros nas vertentes mais teóricas, era mesmo o ensino prático, o ensino das 

práticas artísticas. 

Houve algumas razões para que isso não tivesse depois avançado? Porque é uma 

coisa muito curiosa o trabalho que o Gabinete também fez, neste caso concreto, 

quer na formação superior quer também no que diz respeito à formação de 

professores, relacionado com a universidade, particularmente a universidade de 

Aveiro, também com o Instituto da Covilhã no sentido destas próprias universidades 

absorverem os conservatórios e desenvolverem trabalho no domínio da formação 

artística. E é muito curioso que um dos argumentos da altura do reitor da 

universidade de Aveiro, dizia que ‘sim senhora, na formação de professores mas que 

não faria a formação mais prática…’, e um dos argumentos era o rácio, na 

informação que aparece era o rácio, que aquilo era o rácio um para um, um para 

dois, ou um para três, portanto, e que nessa parte ele não estava interessado. Há 

aqui também questões de natureza financeira quando estamos a falar nestas 

reestruturações? Como é que isso tudo…? Por um lado há a procura do apoio do 

Banco Mundial que está a apoiar de uma forma muito forte o ensino técnico-

profissional e particularmente o ensino politécnico, e depois aparecem estas 

referências assim pelo meio e tendo em conta que as dificuldades de se conseguir 

avançar com o conjunto de coisas. Como é que tudo isso se processava? Ainda te 

lembras? 

Esses pormenores dessas discussões das questões financeiras, ou das implicações 

financeiras de uma reforma deste tipo, que eu me lembre, pelo menos na minha 

presença não foram debatidas no âmbito do Gabinete. Seria uma questão mais para as 

instâncias políticas e provavelmente foi uma das razões pelas quais a reforma não 

avançou. Sobretudo porque em termos de integração, em termos de universidade se 

tratava ou realmente de integrar algumas instituições em universidades pré-existentes 

e isso dependia um bocado da autonomia das universidades, ou então se tratava de 
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criar uma universidade de raiz e isso implicaria grandes encargos financeiros, que 

provavelmente na altura, aliás, como quase sempre as áreas artísticas não são 

propriamente prioritárias e portanto não foram canalizados dinheiros para aí.  

Também na altura não eram prioritárias!? 

Pois, não, não, de todo. De qualquer maneira foi pela primeira vez, durante 

praticamente toda a história do Ministério da Educação, em que houve realmente a 

preocupação de focalizar de forma muito especial o ensino artístico e de o destacar 

das outras direcções gerais. Agora, por exemplo, em Aveiro de facto o que aconteceu 

foi que a Universidade de Aveiro, uns anos mais tarde, veio a criar uma licenciatura em 

ensino da música, porque a universidade de Aveiro tinha um forte CIFOP, ou seja, um 

Centro de Formação de Professores e portanto, estava muito vocacionada para a 

formação de professores, e aceitou, digamos, abriu-se a isso mas de facto na área da 

formação dos professores, depois é que acabou por fazer outra… 

Ainda dentro disto, estamos num plano mais geral, noutro plano mais particular no 

caso concreto da música, em 78 e 79 estiveram dois estrangeiros em Portugal, um 

em 79 da UNESCO, o Marcel Landovsky e em 78 um Dean de uma universidade 

Norte-Americana, que fizeram umas propostas relacionadas com a transformação do 

ensino da música. Particularmente, o Marcel Landovsky que esteve cá em Julho e 

que teve várias reuniões, que fez uma proposta que apresentou em Dezembro de 80. 

E a pergunta que eu faço é, porque foi convidado pelo Gabinete ou pelo menos por 

Manuela Perdigão, porque é que se pediu através da UNESCO que viesse o Marcel 

Landovsky fazer uma proposta ou trabalhar uma reestruturação do ensino da 

música? 

Concretamente não faço ideia porque não me lembro se é que tive acesso a essa 

informação. Mas posso presumir que, como normalmente acontece nestes processos 

de mudança ou de propostas de reformas, quase todos os países e sobretudo os países 

pequenos procuram uma validação externa. E portanto, ouvir um especialista como o 

Marcel Landovsky que era uma pessoa que tinha tido um papel muito importante no 

Ministério da Cultura francês, tinha sido o director geral da música, etc., e portanto 

tinha feito também um plano, foi uma pessoa com experiência nesta área que foi 

chamada a dar um parecer numa altura em que aqui também se estava a ... 

Em paralelo havia um Plano de Educação Artística e depois havia um plano mais 

particular relacionado concretamente com a música. Ele articulava ou procurava 

articular as questões da educação, as questões da cultura e portanto, também aí 

depois as coisas não avançaram? 

Pois! Como digo, os esforços técnicos foram todos feitos. Eu acho que as coisas não 

avançaram por razões políticas, por decisões políticas, não vou dizer por falta de 
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decisões porque não decidir sobre uma coisa que não é uma decisão, não é? Portanto, 

por alguma razão as coisas foram ficando bloqueadas. 

Num outro plano do trabalho que o Gabinete desenvolveu foi a questão do ensino 

particular e cooperativo, quer no que diz respeito aos financiamentos quer no que 

diz respeito à questão dos professores. Comecemos pela questão dos professores. 

Na altura havia duas grandes linhas de intervenção, uma que foi, como à bocadinho 

também referiste, o concurso no conservatório nacional, na escola de música do 

conservatório nacional, não, ainda era conservatório nacional e a outra linha que 

tinha a ver com o recrutamento de professores dos vários graus de ensino para as 

escolas particulares e cooperativas. A primeira pergunta: em relação à questão dos 

professores, porque é que houve o concurso em 78 no conservatório? Eu pergunto 

isto porquê? Porque normalmente eram os directores do conservatórios que 

escolhiam os professores e há uma informação tua de 78 em que fazes referência de 

que se deve um pouco abandonar essa ideia de recrutamento pela escola, devia de 

se ter um procedimento mais geral e comum às outras áreas. O que é que estava em 

causa afinal nessa altura? 

Mais uma vez não me lembro bem, mas presumo que houvesse alguma falta de clareza 

na forma como as pessoas eram recrutadas e eventualmente que tenham chegado até 

ao Ministério algumas queixas, digamos assim, ou alguns alertas para determinadas 

situações. Mais uma vez não posso garantir que tenha sido isso. Mas houve da parte 

da direcção geral, e eu isso lembro-me que foi, claro era a entidade que 

superentendia, uma necessidade de clarificar a questão e portanto a solução passou 

por, no fundo, dar por terminados os contratos, porque a grande maioria dos 

professores eram contratados, os quadros eram muito reduzidos, e portanto, o 

contrato não foi renovado sem que tivesse havido essa tal avaliação. Mais uma vez 

chamaram peritos também estrangeiros, os júris foram compostos por pessoas 

estrangeiras para garantir a imparcialidade e enfim. Depois disso houve uma tentativa, 

digamos, de limpar a situação para se começar de novo. 

Mas isso criou uma grande polémica?! 

Foi, obviamente, foi uma coisa que caiu mal no corpo docente porque sentiram-se, “e 

bem”, sentiram-se efectivamente ameaçados na sua situação profissional porque 

estavam ali contratados há muitos anos e portanto de repente dizerem que os 

contratos não eram renovados criou instabilidade, como é natural. Se bem que depois, 

tanto quanto me lembro, praticamente todas as pessoas foram reconduzidas, digamos 

assim. Houve de facto uns júris que as classificações foram feitas em A, B e C, e 

portanto, houve algumas pessoas classificadas com C’s que, não sei se por se sentirem 

ofendidas ou porque realmente não foram reconduzidas, tiveram que ir procurar 

trabalho noutro lado. Estou a pensar, por exemplo, no Instituto Gregoriano, onde eu 
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estava na comissão instaladora e lembro-me que “acolhemos” uma professora que 

terá tido uma classificação que lhe agradou menos, e portanto, agora já não posso 

precisar se ela própria quis cortar os laços ou se… 

Mas, quer dizer, havia falta de professores na altura não era? Por um lado, isto foi no 

caso do conservatório que tinha um outro tipo de problemas também na altura, da 

gestão, do gestor, das complicações que existiam entre diferentes escolas, etc., mas 

também havia uma falta grande de professores? 

Havia uma falta enorme de professores. 

Mas o que eu te quero perguntar era, e agora entrando um pouco no âmbito do 

ensino particular cooperativo, também houve aqui uns desenvolvimentos, uma das 

propostas que é feita pelo Gabinete é que possam ser, digamos, os professores do 

ensino dito regular possam trabalhar no ensino especializado. Não deixa de ser 

curioso uma das afirmações que é feita que diz o seguinte: ‘é que os professores que 

estão nas escolas públicas para trabalharem nas academias, nos conservatórios e 

academias particulares era bastante complicado porque uns estavam ligados à 

direcção geral, que eram as escolas particulares e cooperativas, que eram as escolas 

particulares, os outros estavam ligados ao ensino superior e aqueles professores 

estavam, digamos, no ensino’. Como é que isto tudo se explica quando…? 

Essa informação teve seguimento. Isso saiu de facto um diploma que permitiu a alguns 

professores de escolas do ensino regular prestarem serviço nas escolas particulares e 

cooperativas. Nessa altura, como eu disse há bocado, havia só cerca de vinte ou vinte e 

tal escolas particulares, mas a Escola de Música do Conservatório Nacional produzia 

muito poucos diplomados, portanto, professores com qualificações. De qualquer 

maneira, as habilitações para o ensino particular constavam de um despacho próprio e 

eram diferentes das exigidas para o ensino oficial. Havia poucos docentes devidamente 

qualificados e portanto, reconhecendo-se o papel que as escolas particulares tinham 

neste sistema tão deficitário relativamente a uma oferta alargada, achou-se que para 

além dos subsídios que eram dados pelo Ministério às escolas particulares também era 

uma forma de indirectamente as estar a apoiar. Portanto, destacar professores, 

porque não eram requisitados pelas escolas, eram destacados, ou seja, continuava a 

ser o Ministério da Educação a pagar, portanto, as escolas tinham professores de 

graça. E realmente, houve alguns casos em que isso de facto funcionou. 

A outra coisa também em relação ao ensino particular cooperativo era o facto de, na 

altura, haver problemas sob ponto de vista de apoios financeiros bastante grandes e 

também segundo os documentos da época, consoante as diferentes instâncias da 

administração havia critérios diferentes para a distribuição dos subsídios, quer fosse 

na direcção geral do ensino particular, quer fosse da inspecção geral da educação, 
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quer fosse … e no Gabinete tentou-se que houvesse alguns critérios comuns. Como é 

que …? 

Pois, a ideia que eu tenho é que de facto, as próprias escolas não percebiam muito 

bem quais eram os critérios subjacentes à atribuição das verbas, e a ideia que nós 

tínhamos no Gabinete era que as coisas eram um bocadinho às vezes Adoc quase, era 

conforme havia disponibilidades. Se naquele ano havia mais disponibilidades lá se 

distribuía, havia também muito a questão de saber, de perceber que não havia 

prioridades, e portanto, que se eram 10 escolas e havia 100, dividia-se igualmente por 

todas. E realmente isto não eram critérios porque havia escolas que de facto, pela sua 

dimensão, pela sua história, pelo trabalho, pela sua capacidade de dinamização das 

actividades, quer lectivas quer até culturais a nível local, deveriam ter mais apoio do 

que outras que se limitavam a viver o dia-a-dia. E portanto, eu penso que a ideia do 

Gabinete era criar um conjunto de critérios que fossem, por um lado, claros para todas 

as escolas e também que fossem selectivos no sentido de responder à política que o 

Ministério deveria ter relativamente a este tipo de ensino. 

E porque é que aparece aí a Fundação Gulbenkian a apoiar, a par do Ministério da 

Educação e do Ministério da Cultura, a apoiar, o Ministério da Educação estabeleceu 

um protocolo com a Gulbenkian para apoiar as escolas particulares, portanto, nesse 

seguimento ou como é que isso … 

Não, não me lembro bem, mas provavelmente foi uma forma de até, digamos assim, 

incentivar o Ministério ... 

Tinha várias percentagens. 

Exactamente. Portanto, a dizer: ‘até há um parceiro que também está disposto a 

ajudar, portanto vamos lá ver se fazemos um esforço para …’, provavelmente terá sido 

isso, portanto era, digamos, era uma achega porque as verbas nunca eram muitas. E 

portanto, o facto do Ministério poder contar com um parceiro institucional da 

relevância da Gulbenkian seria também uma maneira de o “convencer” a …  

Sim, porque a Gulbenkian já tinha apoiado a criação ou ia apoiar a criação da escola 

de Braga... 

Sim, exactamente, foi a Gulbenkian que ofereceu os edifícios. 

A outra componente do trabalho em relação às escolas particulares tinha a ver com a 

questão da reconversão em escolas públicas. Porquê essa reconversão? Porque há 

propostas concretas de vários tipos de escolas do Norte a Sul do país para poderem 

se reconverter em escolas públicas. 
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Portanto, na altura a rede era muito reduzida, como já se disse, e portanto, pensou-se 

que era necessário alargar essa rede partindo das capacidades instaladas. Não se ia aí 

inventar um conservatório em Coimbra de raiz, quando já lá havia um conservatório 

regional, e portanto, tentou-se pelo menos em algumas das principais cidades que 

houvesse um conservatório público. Em Aveiro, por causa, precisamente, das boas 

instalações não havia razões para se dizer que aquele conservatório, que aquela escola 

não tinha condições para ser, com dignidade, uma escola pública. Em Coimbra porque 

é a terceira cidade do país e não havia. Em Setúbal também, porque havia uma 

academia já com uma longa tradição e que tinha uma dimensão significativa.  

Na Covilhã também. 

Na Covilhã também, porque também era uma escola já com uma história longa e 

estava numa zona isolada... 

E em Faro. 

E no Algarve, obviamente, pois porque não tinha, aliás a Sul de Lisboa não havia nada. 

Portanto, houve essa preocupação de pelo menos…ah, e também a Madeira, portanto, 

a Madeira e os Açores acabaram por ser mesmo … 

E dessas todas que tu estás a referir, só houve apenas duas, que foi Aveiro e 

Coimbra, que acabaram por se transformar, em se converter em escolas públicas? 

Exactamente. 

E a mesma pergunta, porquê? Porquê só essas duas? Porque é que o resto dessa 

ideia de nas diferentes capitais de distrito haver uma escola pública… 

Penso que mais uma vez por razões de ordem política e financeira. Conseguiu-se essas 

duas, depois estes processos têm sempre dinâmicas às vezes um bocadinho irregulares 

e portanto, esses foram, digamos, apanhados na boa altura e depois já não houve … 

Setúbal este muito perto mas depois a coisa morreu.  

O outro conjunto de coisas que eu te quero perguntar, já num outro plano, têm a ver 

com os modos de trabalhar. E um dos modos de trabalhar para desenvolver, enfim, 

os vários projectos era a criação de grupos de trabalho. Porquê que era essa ideia da 

criação dos grupos de trabalho como modo de construção das políticas? 

Porque o Gabinete em si não tinha efectivos humanos que, a nível técnico, pudessem 

dar a resposta ao amplo leque de questões que se debatiam. Portanto, o que se 

procurava era que as propostas a apresentar para decisão superior tivessem sido 

elaboradas com base na auscultação do maior número possível de parceiros, 

directamente implicados… 
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Embora houvesse aí duas componentes, por um lado havia grupos de trabalho que 

eram mais internos na administração e outros que ... 

Exactamente, conforme os assuntos a tratar. 

E havia alguns critérios especiais para se estabelecer isso ou dependia dos assuntos? 

Não, isso era mesmo, penso eu, conforme os assuntos a tratar. Havia uma 

determinada questão em cima da mesa, quem são as pessoas mais aptas para se 

pronunciarem sobre isto? Portanto, e a Dr.ª Madalena Perdigão fazia as suas propostas 

e … 

E dentro disto, que não deixa de ser curioso é que em 1982 é criado um outro grupo 

de trabalho para reestruturar o ensino da música, através do Despacho 38 MA de 82 

que criou um novo dispositivo. Como é que isto foi visto no âmbito do Gabinete, 

tendo em conta que o Gabinete já tinha feito um conjunto de estudos, de trabalho e 

de propostas e depois aparece uma outra coisa também âmbito do Gabinete do 

Ministro, do qual o Gabinete dependia, para resolver o problema que já havia 

algumas propostas? É um bocadinho confuso, contraditório e paradoxal. 

É. E como tal foi sentido, designadamente, pela presidente do Gabinete. Enfim, são 

coisas que acontecem muito, são umas certas aparentes incongruências do sistema, 

mas certamente que obedeceu, mais uma vez, a uma qualquer lógica política. 

Portanto, o Gabinete não foi tido nem achado em relação… 

Não. Foi surpreendido pela notícia de que havia um grupo a trabalhar nesta… 

Mas depois tiveram alguma colaboração? Deram algum contributo? 

Numa fase final sim, não me lembro se durante, tenho quase a certeza que sim, mas 

não me lembro de ter ... porque este grupo foi muito interactivo com os implicados, ou 

seja, andou pelas escolas a expor os seus projectos e presumo, ou tenho quase a 

certeza, que certamente também terá mandado alguns documentos para o Gabinete 

se pronunciar. Lembro-me de estarmos a analisar já uma versão final, já não sei se 

mesmo depois de publicada ou não. As fases intermédias não me lembro assim muito 

bem, se fomos muito consultados ou pelo menos informados do que se estava a 

passar. 

Há que existe um artigo da Madalena Perdigão no jornal a fazer uma crítica muito 

grande em relação a esse grupo que, ou projecto que deu depois origem ao decreto 

de lei 310, de que tinha sido uma coisa muito fechada, que trabalharam só com a 

escola mas aquilo não tinha sido alargada a discussão. Mas, houve depois algum 
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trabalho quando já o projecto estava mais ou menos em fase final que passou pelo 

Gabinete? Estavas a dizer à bocadinho? 

Não, não. Digamos, aquele projecto não é de todo um projecto em colaboração com o 

Gabinete do ensino artístico, foi um projecto completamente… 

Depois, um dos autores do decreto de lei refere que há um conjunto de ideias que 

estão no decreto de lei 310 que advêm do Plano Nacional de Educação Artística e do 

trabalho que o próprio Gabinete desenvolveu, como não deixa de ser, por isso é que 

eu estava a fazer a pergunta. 

Eu penso que sim, que isso é verdade, mas formalmente contacto com o Gabinete 

para… 

E é verdade em que aspectos? Ou não te recordas? 

Pronto, eu agora não posso…eu já não me lembro exactamente das linhas, mas por 

exemplo, a questão da divisão muito clara da sequência do ensino em articulação ou 

seguindo a mesma linha do ensino regular, a clarificação dos estatutos e dos diversos 

níveis das escolas. Enquanto que antigamente era dentro da mesma escola que se fazia 

a formação toda desde o nível inicial ao nível terminal, o facto de se ter dividido 

claramente os níveis também permitiu definir claramente as tipologias das escolas que 

iam assegurar cada nível. Uma diferença era a criação do ensino superior, não a nível 

universitário mas politécnico, mas isto teve a ver com as circunstâncias possíveis na 

altura, portanto, mas isso realmente divergia do Plano. 

E passados estes anos todos, quais são, enfim, os pontos fortes que tu te recordas do 

trabalho do Gabinete e depois os pontos mais frágeis do trabalho no âmbito do 

Gabinete? 

Os pontos fortes foram de facto o ter-se começado, dentro do Ministério da Educação, 

a olhar-se de uma forma muito específica para os problemas do ensino da música. 

Porque nessa altura se houvesse dez pessoas naquele Ministério que falavam do 

ensino da música, já era dizer muito. Portanto, ao fim destes trinta anos nós vemos, 

quer ao nível do Ministério, quer ao nível da sociedade em geral, que realmente as 

questões do ensino artístico fazem hoje parte, regularmente, das agendas políticas, 

educativas, sociais. E portanto, foi essa visibilidade para o ensino artístico que 

realmente foi dada pela primeira vez. Depois, eventualmente, alguns contributos que, 

como disse, acabaram por ficar vertidos em diplomas legais incluindo, do meu ponto 

de vista, a própria reforma de 1983. Portanto, concordo que de facto havia muitas 

coisas que já estavam pensadas, em termos de Plano Nacional de Educação Artística. 

Os pontos fracos foram realmente o não ter tido, talvez, vida suficiente para fazer mais 

e enquanto durou ter havido algumas indecisões políticas, ou decisões políticas que 
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não deram força a muitas das propostas feitas e, enfim, que culminou até na criação 

de um grupo paralelo para fazer a reforma de fundo, que no fundo tinha estado na 

origem da, não propriamente do Gabinete, o Gabinete não foi criado para isso, como 

disse a coisa já estava em marcha, mas que tinha supostamente sido para apoiar 

quaisquer propostas que viessem no seguimento desse plano, e isso de facto depois 

não aconteceu, pelo menos totalmente. 

Obrigado. 
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Isabel Figueiredo 

Entre 1996 e 2003 trabalhas-te no Departamento de Educação Básica. Que tipo de 

trabalho é que desenvolveste no departamento? 

Eu fui convidada para ir para lá para coordenar o projecto de MUSE, é um projecto de 

intervenção artística nas escolas do primeiro ciclo, uma intervenção feita por artistas 

em ambiente escolar do ensino regular, convencional, digamos assim. Foi um projecto 

que me aliciou imenso, eu fiquei muito dividida porque tinha a consciência que era um 

trabalho que nem sempre é muito satisfatório, nem sempre podemos fazer aquilo que 

nos apetece mas, naquele contexto, achei que podia fazer um trabalho interessante e 

o projecto era interessante. É um projecto cujo mentor era o Menhuin, um violinista. É 

um projecto europeu onde estavam imensos países e portanto, durante os primeiros 4 

anos o meu trabalho foi, não só procurar animadores para o projecto, que começou 

numa escola de Lisboa, a escola nº 1 de Algés, isto feito muito em conjunto com a 

Cristina Pinto da Cruz que era a coordenadora artística, eu era a coordenadora 

pedagógica e tinha também responsabilidades organizacionais em relação aquilo que 

dizia respeito ao Departamento da Educação Básica. E era um projecto com pés e 

cabeça, era um projecto que tinha uma intervenção acompanhada por todos esses 

artistas da escola do primeiro ciclo, porque não eram, necessariamente, pessoas com 

formação pedagógica, eram pessoas com formação artística prática, com vivência de 

palco, com experiência de palco, portanto, iam passar essa magia, digamos assim, aos 

miúdos.  

Isso era um protocolo que tinha sido estabelecido… 

Entre a Fundação Menhuin sedeada na Bélgica, Bruxelas, e o Marçal Grilo que na 

altura tinha acabado de se tornar Ministro da Educação e que estava, obviamente, 

como o melómano que é e pessoa interessada nas artes, naquela altura estava muito 

interessado em promover as artes. Eu comecei assim, trabalhando no projecto MUSE 

que tinha uma dimensão de intervenção, uma dimensão também de investigação. 

Havia uma pessoa a trabalhar no departamento de educação básica que faziam uma 

investigação sobre o projecto anual, e nós fazíamos relatórios, a parte da coordenação 

pedagógica e artística, fazíamos relatórios conjuntos sobre modus faciendi, sobre o 

que acontecia. 

E essa intervenção era da música, do teatro, da dança? 

Era de música, teatro, eram várias artes. Digamos que o peso maior era a música mas 

depois tinha, por exemplo, em metade do ano, um semestre, tinha música com uma 

carga maior, duas vezes por semana e uma vez teatro, e depois na outra metade do 

ano continuava a ter música mas tinha dança. Depois, o projecto evoluiu e deixou de 
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ter um peso tão grande na música, até por decisão internacional mas inicialmente era 

assim. 

E eram vários tipos de música? 

Eram vários tipos de música. Uma das características interessantes do projecto é que 

ele pretendia e, realmente, mexia com a população existente. Nessa escola de Algés 

havia um grande número de crianças cabo-verdianas e, portanto, nós tínhamos 

sempre animadores cabo-verdianos. Hviam vários grupos culturais mas o grande peso 

era português e cabo-verdiano. Eu digo português e cabo-verdiano mas muitos miúdos 

de raiz cabo-verdiana já eram portugueses. Havia uma raiz forte, o Crioulo e uma série 

de coisas, portanto, havia artistas de funaná, de mornas e coladeras, havia danças 

rítmicas ligadas à linguagem… 

E essa experiência era depois para ser traduzida e implementada em outros sítios do 

país ou era… 

A ideia era essa. Portanto, o meu trabalho foi fazer toda a parte do projecto piloto, do 

projecto MUSE que já estava decidido que seriam sempre 4 anos. O projecto 

funcionava por 4 anos e então poderia ser alargado que foi o que aconteceu, de resto. 

Eu só estive ligada ao projecto na fase piloto, depois o projecto cresceu e ganhou asas, 

como, aliás, deve ser porque senão não é um projecto… 

E alargou-se a outros sítios, a outras escolas? 

Uma das nossas grandes lutas foi que o ministério só patrocinava duas turmas e nós 

tínhamos uma escola de Algés que tinha onze turmas, portanto, grande parte do 

trabalho foi arranjar patrocinadores que cobrissem as turmas todas para não criar 

uma… 

Grande parte do trabalho no âmbito do ministério? 

Quer dizer, digamos que era uma maneira de nós tentarmos iludir os condicionalismos 

que o próprio ministério criava e tivemos imensa dificuldade em fazer isso. Tivemos 

que ir directamente ao ministro e a nossa directora Teresa Vasconcelos na altura, que 

era uma pessoa ligada ao primeiro ciclo e também interessada nas artes, mas foi 

complicado porque, por exemplo, o nosso patrocinador era a Sumolis, portanto, tudo 

eram problemas por ser uma coisa ligada aos sumos e portanto poder ter umas coisas 

químicas quaisquer, sei lá o quê. Havia muitos problemas.  

Mas era uma coisa curiosa, quer dizer um bocadinho paradoxal, porque se era 

suposto o ministério apoiar, mas apoiava em parte e se era suposto alargar mas 

depois não havia apoios… 
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Só tinham que ficar muito felizes por haver alguém  

Pois, é estranho isso… 

Pois até porque, se duas turminhas tinham aquele projecto tão especial numa escola 

tão carente como aquela era, iria criar, se calhar, mais uma desigualdade entre a 

escola e mais um novo problema e era isso que nós, realmente não queríamos. E 

portanto, conseguimos sempre os patrocínios. Às vezes in extremis para começar o 

ano lectivo. Portanto, o projecto ganhou asas, alargou-se para Leiria, Porto, Évora, 

neste momento nem sei. Neste momento está no Centro Nacional de Cultura. Ao 

mesmo que se ia desenvolvendo o projecto ia havendo sempre muitas solicitações 

para fazer trabalhos sobre a intervenção no primeiro ciclo e no pré-escolar. Fizemos 

vários trabalhos de investigação sobre o que é que acontecia nas escolas do primeiro 

ciclo e do pré-escolar porque se entendia, na altura, e a Teresa Vasconcelos a directora 

do DEB era uma pessoa que tinha muito essa consciência que era preciso começar as 

artes muito cedo com os meninos pequeninos e com qualidade. E portanto, as notícias 

que nós tínhamos é que não acontecia grande coisa nas escolas do primeiro ciclo, pré-

escolar melhor, mas não acontecia grande coisa e, portanto, é preciso revitalizar, é 

preciso perceber porque é que os professores do primeiro ciclo, que apesar de tudo 

tinham tido alguma formação mas não seria muita, depois acabaram por não fazer 

nada. Fizemos entrevistas, fizemos estudos sobre o tipo de formação que os 

professores faziam e portanto, o peso das componentes artísticas nos cursos de 

formação inicial e também uma coisa que eu acho que também foi muito interessante 

que foi perceber se a formação continua artística servia efectivamente os nossos 

interesses, o que nós queríamos. Ou seja, um professor do primeiro ciclo que sentia 

falta de formação nas áreas artísticas ao ir à formação se voltava com mais 

competência, portanto, com mais capacidade de agir. 

Havia aí a ideia de que o professor do primeiro ciclo seria, digamos, o actor 

privilegiado para trabalhar a educação artística?  

Seria muito importante que tivesse consciência, capacidade de fazer alguma coisa. A 

nossa experiência já vinha do interesse que tinha a articulação entre o artista, no 

projecto MUSE e o professor do primeiro ciclo, porque muitas vezes havia um 

contágio. O artista chegava, fazia coisas que faziam recordar coisas que o professor do 

primeiro ciclo tinha aprendido e não tinha segurança suficiente para fazer e ele até 

passava a fazer alguma coisa, na linha do outro. Ele voltava na semana seguinte e, 

digamos que, afinava aquilo que o outro tinha feito e, portanto, aquilo que foi 

realmente interessante. Embora com alguns professores tinha sido complicado 

convencê-los a ficar na sala porque, em havendo outra pessoa para fazer aquele 

trabalho que tanto lhe custava fazer, podia ir beber café, mas pronto, isso foi sempre 

resolvido. Portanto, fizemos alguns trabalhos de investigação com algum interesse, 
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que depois foram utilizados num relatório interessante que saiu do Ministério da 

Educação e da Cultura. 

Já lá iria. Só para tentar perceber um pouco melhor. Havia esse trabalho do 

levantamento da situação no âmbito do que é que era feito no primeiro ciclo, ou o 

que é que os professores do primeiro ciclo faziam em relação às artes, mas havia 

sempre também a ideia de poder haver um professor coadjuvante, era assim que se 

chamava, ou não?  

Havia sempre essa ideia. Aliás, o projecto MUSE é um projecto de coadjuvação muito 

especializada, porque são mesmo artistas, mas entendia-se que, no âmbito dos 

agrupamentos verticais que estavam a emergir, que podia ser muito interessante essa 

troca e a coadjuvação, fosse ela pontual, continuada, fosse ela ao nível da formação do 

professor do primeiro ciclo ou na acção directa com as crianças, podia sempre muito 

interessante. E houve coisas muito interessantes que se fizeram nesse âmbito.   

Mas esse lado da coadjuvação não foi muito alargado e utilizado… 

Não, estranhamente, estranhamente. Foi sempre posta de parte, nem percebo muito 

bem porquê. Muitas vezes com professores com horários zero nos segundos ciclos. 

Não quer dizer que sejam necessariamente as melhores pessoas, não quer dizer que 

todos tenham perfil para isso mas, certamente, muitos terão para fazer algum 

trabalho. Nas várias artes, não estou a falar só da música, na plástica, no drama… 

Sim, porque como estavas a dizer quer por parte do Marçal Grilo quer por parte da 

directora geral, havia esse lado, esse incrementar as artes mas depois ficou-se aí… 

Eu nunca cheguei a perceber muito bem porque é que não havia essa capacidade de 

relação entre…talvez por causa do preconceito que existe sempre entre os vários ciclos 

de ensino e a dificuldade que há em cruzar os trabalhos.  

O preconceito, o que é que queres dizer com isso? 

O professor do primeiro ciclo acha que o professor de segundo ciclo é um pretensioso, 

o professor do segundo ciclo acha que o professor do primeiro ciclo é um 

incompetente que só sabe ensinar a ler e escrever, é péssimo. E isso sente-se sempre. 

Eu estou a sentir isso no pelo porque passei por uma escola com terceiro ciclo e 

secundário e, realmente, houve um atrito enorme que tem a ver com isso, com essas 

hierarquias falsas. 

Portanto, estiveste ligada a essa componente de fazer alguns estudos e depois que 

tipo de trabalho é que desenvolveste? 
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A certa altura, uma das coisas que nós concluímos em vários trabalhos…houve vários 

grupos, aliás, desde que eu cheguei ao DEB, e tinha-me esquecido deste pormenor, 

concomitantemente com o projecto MUSE  e estas coisas que iam surgindo, coisas que 

se foram juntando de investigação e que depois produziu até um encontro em Évora, 

entre várias pessoas, em que convidamos pessoas das artes e da cultura também, para 

conversarmos sobre isto tudo, aquelas conclusões a que tínhamos chegado, havia 

sempre grupos que funcionavam na 5 de Outubro, grupos sobre o ensino artístico. 

Tinha havido um grupo, antes de eu entrar no DEB que tentou criar um saber, uma 

informação sobre o que é que se passava no ensino artístico  

Com a Maria Emília Brederode dos Santos 

Exactamente. Mas que foi uma coisa muito egocêntrica, cada pessoa fez a sua 

partezinha, aquilo não era possível costurar tudo aquilo, ela não conseguiu e acho que 

outra pessoa não conseguiria. Eram coisas muito individualistas que eram assim uma 

manta de retalhos que não teve grande interesse. A seguir, e devo dizer que já nem 

me lembro quem é que o estava a coordenar, apareceu um outro grupo que tinha a 

intenção de fazer uma coisa mais unificadora, um texto…embora indo buscar 

informação aqueles textos que existiam ... LEMBRAS-TE QUEM COORDENAVA? 

Mas esse era um grupo mais interno?  

Era um grupo interno, muito reduzido, que também acabou por não produzir nada. 

Criaram-se atritos e confusões internas com a coordenadora e tão depressa havia 

reunião como não havia, enfim, aquilo não avançou muito, realmente. 

Só em 1997 é que há um grupo coordenado por Augusto Santos Silva então que ...  

Sim, mas era uma coisa diferente ainda. Entretanto tivemos vários grupos de trabalho 

para resolver questões pendentes, legais. Tipo, resolver questões ligadas à carreira, 

uma série de questões que nós tratávamos ali, responder por exemplo, aos PEDIDOS 

de equivalência de professores, imensas coisas, onde estavam pessoas da direcção 

regional dos recursos humanos da educação, nós do DEB e a Paula do DES, uma pessoa 

do ensino superior, que era a Beatriz Canário. Foi interessante porque pelo menos 

resolvemos conjuntamente coisas que eram impossível resolver só no DES ou só no 

DEB. 

Porque eram coisas que cruzavam os vários departamentos? 

Era. Cruzavam os vários departamentos e, inclusivamente, mexiam com a 

orgânica…era preciso, às vezes, que certas coisas fossem, realmente feitas no 

departamento do ensino superior e não ali, tinham que sair dali, digamos. Havia razões 

burocráticas que nos obrigavam a estar ali, juntos a trabalhar. O grupo de trabalho do 
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Augusto Santos Silva começou, realmente, em 1997 e foi o grupo de trabalho mais 

interessante porque não era autista. Era um projecto que pretendia abarcar a 

realidade mais ampla das artes, com a educação, com a cultura. Tinha quatro eixos, um 

que dizia respeito ao ensino regular, outro ao ensino vocacional, outro à formação de 

públicos e outro às saídas profissionais. Ouvimos imensas pessoas, pessoas das várias 

artes. 

E aproveitaram algum desse trabalho que tu disses-te que tinhas feito inicialmente, 

desse levantamento? 

Esse levantamento sobre a formação que existia foi uma das coisas que acabou por 

ficar, o levantamento também sobre a opção “música” que existia no 9º ano, para 

perceber a apetência que havia para opções em ciclos onde era suposto já nem sequer 

haver artes, como é o caso do terceiro ciclo. 

Quais eram as ideias principais que estavam em discussão?  

As ideias principais eram…discutia-se muito a necessidade de existir ou não a 

intervenção artística precoce, por exemplo. Era uma coisa que se falava imenso e que, 

obviamente, toda a gente concordava que era importante que houvesse. A 

necessidade de, por exemplo, de articular o trabalho que se fazia nas escolas com a 

cultura, com os serviços educativos dos museus, os serviços de instituições culturais 

como os teatros, por exemplo.  

Isso quer no dito ensino especializado quer no ensino regular 

Exactamente, digamos que esse era um factor muito importante. A formação do 

público também, digamos que era qualquer coisa que iria resultar deste trabalho 

concertado, que iria emergir naturalmente, se isto fosse bem feito. Digamos que, a 

grande ideia era “vamos lá fazer qualquer coisa pelo ensino artístico”, com aquilo que 

existe. Com aquilo que existe tentar potenciar o que existe para depois se ir 

transformando noutras coisas cada vez melhores. Era um bocado a nossa utopia.  

Um pouco “a educação das artes para todos”, acho que era um título até de uma 

entrevista que o Augusto Santos Silva deu… 

Sim, era essa a ideia, que chegasse a todos os miúdos, a todas as escolas. Havia muito 

aquela coisa das escolas isoladas, por exemplo, escolas do primeiro ciclo que estavam 

completamente isoladas, aquelas que foram sendo fechadas, de resto…E havia várias 

soluções para isso que era criar equipas de intervenção que iam às escolas e que 

rodavam por várias escolas isoladas, a dimensão da formação dos professores também 

implicava criar-se equipas de formadores que fizessem essa formação. 

Isso na educação básica. 
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Sim. Digamos que as coisas, nunca havia grande…o segundo ciclo era o segundo ciclo, 

aquele ciclo que tem música e tem educação visual e é só isso, mas de qualquer 

maneira, é como se estivesse o assunto arrumado. Não está, nunca esteve mas como 

estava muito bem enquadrado no sistema não havia necessidade de mexer.  

E depois como é que isso ia sendo incorporado no trabalho que era desenvolvido 

para além do trabalho do grupo, no trabalho em concreto, no terreno?  

O grupo teve duas fases. Teve uma fase de produção de relatório, que acabou em 

2001, o relatório saiu, que aliás foi pouquíssimo divulgado, digamos que era quase 

como se o ministério tivesse um bocado medo que se aquilo saísse cá para fora, com 

aquelas soluções que pareciam simples à partida, tivessem que fazer. É muito 

estranho. Digamos que o relatório sai numa altura em que começa a esmorecer um 

bocado aquela vontade primeira, que os dinheiros da Europa já não eram tantos 

quanto pareciam ser ao princípio porque tudo aquilo ia muito contar com esse 

financiamento europeu. E portanto, aquilo começou a não correr tão bem como isso. 

Há uma segunda fase do grupo que é a fase de operacionalização. Nós dissemos que 

podíamos fazer estes grupos itinerantes, ir às escolas do primeiro ciclo, do norte mas “ 

então como é que isso se faz? quanto é que isso custa?”. Aliás, foi uma das coisas que 

mais nos custou a fazer porque nós temos pouco essa prática e não temos muito essa 

noção mesmo porque, depois quando nós queremos saber quantas escolas há, 

quantos miúdos há em cada escola, é difícil termos dados concretos, ou era até agora 

e penso que deve continuar a ser. Era complicado para nós operacionalizarmos e 

pensarmos “quanto é que vamos gastar? Como é que isto vai ser feito?”. E depois aí 

começamos a sentir, com a Cecília Gonçalves… 

Uma das coisas curiosas é que esse grupo, além desse trabalho que tu estás a dizer, 

esse primeiro grupo deu origem a um novo grupo… 

Era essa a ideia. O relatório estava feito, portanto, nós dissemos “isto pode ser feito”, 

tinha sinopses bastante bem feitas em cada eixo que nos permitiam trabalhar sobre 

aquilo sem grandes divagações e depois era operacionalizar. 

Esse tal outro grupo era para operacionalizar… 

É verdade. Eram exactamente as mesmas pessoas com pouquíssimas diferenças e, não 

falamos disso mas eram várias pessoas da educação e cultura, de várias áreas e a ideia 

era operacionalizar aquilo ver quanto é que custa, como é que se faz, quando é que se 

começa, quais são os timings, isso tudo. Fizemos e sempre que tínhamos o trabalho 

acabado ele voltava para trás porque aquilo não era exequível, não era possível, não 

havia dinheiro para aquilo e nós reduzíamos. Digamos que a determinada altura aquilo 

já não era nada. Aquilo foi sendo esquartejado... 
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Então, a pressão financeira era maior do que essa vontade manifesta de alargar as 

artes?   

Sem dúvida. Aliás, foi uma coisa quase caricata que nós trabalhos com o Augusto 

Santos Silva que seguidamente foi Ministro da Cultura e a seguir Ministro da Educação 

e, sem querer estar a apontar dedos a ninguém, mas é inevitável, essa figura que nos 

dirigia, o nosso coordenador, aliás com quem nós trabalhamos super bem, foi uma 

pessoa extremamente séria no trabalho, que nos ouvia, que respeitava aquilo que nós 

dizíamos e que trabalhava muito em casa e que vinha e que nos fazia aprovar o que ele 

tinha feito e que nos pedia trabalho. Aquilo tinha um texto central, depois tinha caixas 

de coisas de investigação, esses tais pequenos trabalhos, alguns já estavam feitos e 

outros que se fizeram propositadamente  

E depois era um pouco estranho ele ocupar esses cargos e depois aquilo diluir-se ... 

Era um bocado. Digamos que o discurso era “há dinheiro”… porque nós sempre 

questionávamos “mas vai haver dinheiro para isto?”  

Mas era assim tanto dinheiro? 

Claro que era, porque se nós queríamos revitalizar a educação artística no primeiro 

ciclo com artistas, com essas equipas…é muito dinheiro, pelo menos para a nossa 

miséria. E realmente aquilo foi se tornando cada vez mais nuns 5 e era tudo muito 

difícil, os projectos, as propostas forma tão emagrecidas até não fazerem sentido. E 

portanto, aquilo acabou por cair, não avançou, não se fez nada.  

Diluiu-se completamente, desapareceu 

Diluiu-se. A seguir, não havendo dinheiro para avançar com artes à excepção de ????, 

começou a grande preocupação curricular que nós …  

Sim, mas antes disso, antes dessa preocupação curricular que era o tema seguinte, 

esse dinheiro consideras que era uma questão, de facto, pertinente ou era alguma 

questão que ficava diluída porque, de facto, a vontade política tinha mudado, tinha 

sido canalizada para outros lados? 

Eu também não me apercebi de grandes feitos noutras áreas. Quer dizer, a era das 

auto-estradas já tinha passado, portanto não me pareceu que houvesse um desvio, o 

que eu acho que houve foi um esgotamento do filão europeu, coisa que não se estava 

nada espera e de repente aquilo começou seriamente a ser cortado porque nós 

esbanjamos, gastámos, não demos contas a ninguém e acho que já não havia ‘apelo 

nem agrado’ para ninguém, nem para o governo, eu acho que aconteceu isso. E depois 

também um paradoxo, que é o paradoxo político, que é “quando não estamos lá tudo 

se pode fazer, quando lá estamos já nada se pode fazer, já nada é possível, é tudo 
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muito complicado”. Eu senti muito isso em relação ao nosso coordenador e ministro 

desde aí, sempre parar.  

Outra das coisas interessantes que na altura se fez nesse âmbito, foi uma espécie, uma 

tentativa de fazer formação de formadores que é outra coisa que montamos. Achámos 

que na sequência desse estudo sobre a formação que existia para os professores do 

primeiro ciclo, e vendo que os professores faziam formação maioritariamente em artes 

mas depois não acontecia nada nela, não vertia em artes vivas e visíveis, comecei a 

pensar então: a formação não presta, as pessoas vão lá, têm que fazer formação, um 

pouco por causa da avaliação que já existia. O grande enfoque foi ‘vamos começar 

pelo primeiro ciclo’. O segundo ciclo está lá mesmo com todos os seus defeitos mas 

também terá as suas qualidades, mas vamos ver o que podemos fazer com estes. E 

realmente, a conclusão a que nós chegamos, errada ou certa, é que a formação não 

prestava, passe a rudeza do termo, e portanto, era preciso conversar sobre quem faz a 

formação. Montámos 9 acções de formação de norte a sul, Bragança, Minho, Porto, 

Coimbra, Aveiro… 

Nas várias artes? 

Sim, várias artes  

Para os professores do primeiro ciclo? 

Para os professores do primeiro ciclo não, para formadores. Só para formadores. Ver o 

que seria um quadro conceptual comum “o que é que estamos aqui a fazer”, “o que é 

que nós fazemos, realmente, quando fazemos formação”, “porque é que fazemos” 

“será que no norte é melhor que lá em baixo”, “será que são sempre os mesmos que 

fazem a formação”…  

 

 

Portanto, isso era por iniciativa do ministério? 

Por iniciativa do ministério, proposto por mim na sequência das conclusões a que 

tínhamos chegado…ah, porque nós chegámos à conclusão que havia mais formação 

em artes que em qualquer outra área. Era e época de ouro da área do projecto e havia 

mais formação em artes do que naquela área nova, toda modernaça que estava a 

aparecer e que parecia que dava alguma coisa e depois, aparentemente, não acontecia 

nada de interessante.  

Portanto, organizaram essa formação de formadores… 
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Foi um flop total, porque os formadores não se prestaram a ser formados. Portanto, 

aquela ideia que nós temos, de acreditação do concelho científico em formação 

contínua somos por formadores a la longue, para a vida, “estamos formadíssimos, o 

que é isso?”... 

Portanto, houve problemas se os próprios formadores tinham sido escolhidos por…  

Não era o problema dos escolhidos porque nós tínhamos uma série de formadores que 

eram círculos de estudo, portanto, eram pessoas que deviam ser agentes de diálogo, 

de conversa…não havia inscritos. Nenhum dos formadores, isto foi mandado para os 

centros de formação, portanto, é impossível que eles não tivessem acesso, que não 

conhecessem a existência daquelas acções de formação e não havia inscritos, porque 

as pessoas, enfim, não se sujeitaram…mesmo individuais, porque não havia ali nada  

E acabou por não se realizar? 

Realizou-se em pouquíssimos sítios, em três sítios, Aveiro, Castelo Branco e Bragança… 

E isso ainda foi na altura da Teresa Vasconcelos ou já foi na altura do Paulo de 

Abrantes? 

Ainda na altura da Teresa Vasconcelos. 

Depois houve um afinar de agulhas para se concentrarem mais nas competências, na 

revisão participada do currículo  

Havia uma necessidade real de pensar outra vez nos currículos. Os currículos estavam 

feitos desde 1991, pela reforma do Roberto Carneiro, eram programas, nem sequer 

tinha a filosofia do currículo, eram programas em que tinham uma série de conteúdos, 

uma série de objectivos e uma série de matéria que era suposto dar aos alunos. 

Também não se acho que fosse tão grave assim, a maior parte deles tinha algum 

sentido e nada disto é novo, tudo isto é influenciado pelas coisas que se fazem noutros 

sítios, portanto, aquilo foi na altura, uma coisa interessante e que não era 

despropositada. Mas achou-se que era a altura de pensar nisso e também havia uma 

concorrente europeia e não só, anglo-saxónica de se repensar o currículo na lógica das 

competências. Em vez de trabalharmos sob objectivos que, em última análise são “eu 

professor”,“eu sistema de ensino, quero que os meninos aprendam isto”, é uma coisa 

quase… 

Era um pouco mais centrado no aluno. 

Era uma coisa mais centrada no aluno, mais “eu quero que o aluno consiga fazer isto, 

que ele descubra esta capacidade nele mesmo”, portanto, era uma coisa mais 

interessante. 
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E dentro dessa revisão participada e dentro desse pensar o currículo de que maneira 

é que as artes e a música estavam, ou não, presentes nas discussões? 

Estavam presentes, completamente. E isso tem muito a ver com a cabeça e com o 

ideal do Paulo Abrantes, que era uma pessoa muito séria, que era uma pessoa que se 

interessava pelas artes, que era uma pessoa que queria realmente que todos 

estivessem presentes e lembro que estávamos sempre presentes, de todas as áreas. 

Havia reuniões especializadas para cada, com as associações de professores, com as 

associações mesmo profissionais, da matemática por exemplo, focadas numa única 

área científica, mas havia também reuniões gerais e nunca havia uma de matemática, 

sem que houvesse num dado momento a mesma reunião para as outras áreas. Acho 

que aí houve… 

E essas reuniões eram para quê? Para discussão de ideias, preparação de 

documentos, discussão do documento que já tinha sido… 

A discussão depende da ideia em si, do que vamos trabalhar e depois houve um 

primeiro momento de projecto em que se pediu ajuda às escolas. Que as próprias 

escolas reflectissem que competências é que vamos desenvolver nas crianças, como é 

que vamos trabalhar com eles. E foi um trabalho sério, no sentido em que começamos 

por analisar os programas e não os descartamos simplesmente, não os deitámos fora, 

achámos que podia haver uma espécie de um filtro para olhar para eles, que é “que 

competências é que eu vou desenvolver nos alunos, utilizando estes conteúdos, 

chama-lhes o que tu quiseres, estas coisas que eu vou ensinar que são, digamos, 

óbvias, mas como é que vou trabalhar e qual é o meu foco quando vou trabalhar e o 

que é que eu tenho de fazer para que, realmente, eu desenvolva a competência.  

E as coisas que as escolas propunham, que os profissionais propunham eram ouvidas 

por parte do grupo ou dos grupos que faziam, que trabalhavam com eles? 

Sim, eram ouvidas. Grande parte do nosso tempo era gasto a ler, a digerir e a rescrever 

sobre as propostas que nos chegavam. Que, curiosamente, não eram muitas. Digamos 

que o que foi interessante foi o diálogo e a troca entre as escolas que fizeram parte 

deste primeiro projecto de reflexão participada sobre o currículo. Tivemos a olhar para 

o currículo e a pensar o que vamos fazer. E começou até por uma fase de pensar que 

competências gerais, o que é que a escola do ensino básico, aquilo que dantes se 

chamava de fins ou as finalidades da educação, agora, posto em termos de que 

competências gerais, o que é que eu quero que o uma criança quando saia do ensino 

básico seja capaz de fazer a nível de consciência cívica, a nível do conhecimento 

propriamente dito, a nível da capacidade de se organizar no mundo. E depois havia 

competências específicas mas, quando passamos para essa área das competências 

específicas aí criámos grupos de trabalho. Normalmente, o que aconteceu é que havia 
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um coordenador por grupo que chamava alguém da sua própria confiança e de uma 

confiança negociada com a direcção do departamento ... 

E chamava alguém da área? 

Da área sim, como é óbvio. Eu trabalhei na dança, no teatro e na música. Na música 

contigo e numa lógica de co-autoria, nas outras só como coordenação, porque não 

eram as minhas áreas mas estive muito envolvida na criação das competências 

essenciais para as artes. Que tinham uma introdução sobre o que é que se pretende, 

como bem te lembras, fazer em artes, quer dizer, que não é só… Primeiro achava-se 

que tinha tido uma filosofia sobre o que é isto das artes e, inclusivamente, que fosse 

capaz de enquadrar acções que não eram especificamente da dança, do teatro ou da 

música mas que eram coisas, aquilo que era a oferta própria de escola, outras coisas 

que apareciam na escola que tinham que ter alguma base… 

E qual era a filosofia que esteve presente? 

Era uma filosofia de fazer artístico, portanto, por os miúdos a pensar, dentro do 

possível, como músicos ou como actores, pô-los a fazer.  

Porque isso era algo que não estava a ser feito? Era essa a percepção que se tinha? 

A ideia aqui não era ensinar vamos isto ou aquilo, era “como é que nós vamos querer 

que se desenvolva o ensino…”  

 

 

 

Sim, mas o que eu estava a perguntar era se isso tinha por de trás alguma crítica ao 

que se estava a fazer? 

Sim, claro. Digamos que nós sabíamos que havia muitos professores que se limitavam, 

por exemplo no caso da música, a um ensino teórico e se limitavam já que tinham 

aqueles conteúdos lá elencados uns a seguir aos outros, baseados em conceitos tipo 

timbre, conteúdo timbre e também aparecia nos manuais em havia uma parte em que 

se dava o timbre, depois acabou-se. Por mais música que se fizesse o timbre estava 

fora. E depois a altura, quando a música foi…como nós sabemos muito bem, as artes 

todas podem-se trabalhar mais num aspecto mas elas são sempre uma prática artística 

e são sempre um conjunto de aspectos, de conceitos que estão sempre interligados e 

impossíveis de dissociar. Por outro lado, havia também um grande enfoque nas 

questões de “o que é que se vai fazer?” vamos fazer trabalhos ao nível de… (e aí sim 

fazíamos alguma separação) vamos fazer trabalhos ao nível da interpretação, ao nível 



61 

 

da composição, ao nível da audição, ao nível da percepção da música num contexto 

mais lato, num contexto cultural, num contexto da vivência regional, ou de uma 

determinada área geográfica e isso foi aquilo que nós fizemos, na verdade, e que não 

ia muito longe de algumas coisas que se fizeram noutros países…não ficou um trabalho 

mal feito. Houve muitas críticas, muitas reacções, porque as pessoas, era mais fácil 

para elas terem aquele conjunto de conceitos e conteúdos (que não deixavam de ter) 

mas que sempre se queixaram imenso que não sabiam costurar uma coisa com a 

outra. O que era uma falsa questão, pelo menos era a opinião do Departamento, era a 

minha, era uma falsa questão porque a ideia era “vamos ensinar não interessa o quê, 

vamos é ensinar de outra maneira”. 

Porque depois também não tinham programas adequados às linhas gerais das 

competências, só no terceiro ciclo, ou porque … 

Tinham aqueles programas que mesmo que estivessem mal feitos, se lhes soubessem 

ter lido numa lógica… Claro que eles tinham de ter sido mudados mas na altura não 

houve essa possibilidade, digamos que era mais importante mexer na filosofia de 

trabalho, mexer com “como é que os professores trabalham”, “como é que eu vou 

olhar para isto” e foi isso que foi difícil, realmente. Foi porque os professores diziam 

“eu não gosto de fazer este género de apreciações muito redutoras” mas aquela coisa 

da receita é uma coisa que os professores continuam a gostar muito, que é “o que é 

que eu vou ensinar? Vou ensinar isto, aquilo, aqueloutro e quando acabar, acabei o 

programa e vou  dar as minhas aulas…e a lógica era outra, uma lógica de por os miúdos 

a construir coisas  

E essa crítica era de professores, também era de associações profissionais? 

Esta crítica era das pessoas…a crítica de que não conseguiam trabalhar..?  

Sim 

Sim, é incrível que havia muita crítica também de associações de professores, por 

exemplo das áreas da música, e dos professores também, se calhar até mais 

associações, não sei.  

Com o mesmo tipo de crítica? 

Muito o mesmo tipo de crítica, “eu não consigo trabalhar com isto porque não bate 

uma coisa com a outra”. Quando na verdade, para trabalhar sobre competências, tu 

podes ensinar qualquer coisa, a ideia é “como é que vou trabalhar? Para pôr os miúdos 

a descobrir, a investigar, a procurar, primeiro dentro deles e tocar, fazer coisas 

práticas. 
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E essas críticas foram de alguma maneira apropriadas por parte do trabalho que foi 

desenvolvido, incorporadas no trabalho, ou como é que se procurou dar aí… 

Olha, acabou por, curiosamente, o trabalho de construir as competências essenciais 

das áreas específicas, acabou por ser um trabalho muito solitário das equipas que se 

formaram. Nós esperámos durante três anos que houvesse, e era aceite que iria ser 

assim, que havia um período de debate público em que as pessoas iriam trabalhar 

aquilo, ou chegar à conclusão que não podiam, fosse como fosse, que nos iam dar um 

feedback. Não foi dado feedback. Mesmo.  

Estás a falar já depois de ser publicado o Dec-Lei 6/2001 e do livro das competências 

essenciais do currículo… 

Exacto.  

Era suposto que no período 2003/2004 poder ser… 

Era suposto que houvesse muita crítica, já que tinha havido, no contexto das reuniões 

mais internas, esperávamos que depois houvesse proposta de alteração, ou novas 

críticas que nos fizessem a nós ou novas iniciativas que fossem formadas…  

Isso por parte das escolas, de professores, de associações, era isso? 

Exacto. E esperava-se que houvesse uma crítica que fosse construtiva, que fosse uma 

coisa no papel, que dissesse isto não é possível, aquilo é, etc.   

E não apareceram? 

E não apareceram. 

E quais as razões para isso... 

Acho que uma certa inércia das pessoas. É assim, há sempre gente que trabalha bem e 

acha que não precisa de fazer mais nada, há pessoas que nunca tiveram… 

Há pessoas que se calhar continuam a fazer da mesma maneira 

As pessoas que trabalham muito estavam tranquilinhas ou estavam mais naquele 

caminho… 

Em relação a esse assunto quero perguntar-te duas coisas. A primeira é: houve algum 

acompanhamento na implementação desse trabalho? 

Pegando ainda...não era possível estudar todo o universo de escolas mas assim que as 

competências essenciais que não eram implementadas logo em 2001, quando saiu, 

manteve-se aquele primeiro grupo de escolas que trabalhou muito com o ministério, 
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manteve-se e foi progressivamente aumentando o número de escolas que aderiam ao 

projecto. E serviram-nos como grupo de estudo, para perceber como estava a ser 

implementado. Todos os anos se fazia um questionário que, não era só mandar para lá 

o questionário e esperar que ele venha, que era acompanhado por pessoas que iam 

mesmo às escolas para perceber como é que se estavam a resolver certos problemas 

porque havia também uma área de decisão própria de escola. Por exemplo, a nível do 

terceiro ciclo a oferta de escola, como é que se geria alguns tempos, algumas horas 

que podiam ser aproveitadas, dentro de cada turma mesmo, para reforçar uma área 

que estava mais carente naquele grupo de miúdos. Portanto, este trabalho foi feito. Eu 

participei na elaboração desses relatórios, pelo menos durante dois anos.  

Mas aí também houve algumas mudanças, penso eu, porque num primeiro momento 

havia uma possibilidade de maior abertura por parte das escolas poderem ter oferta 

própria mesmo do ponto de vista das artes, também poderem ter outro espaço, mas 

depois… 

Foi terrível porque a contenção que já vinha, que já sentiu muito nesse grupo de 

trabalho do ministério da educação e da cultura, só foi agravando. Na altura, essa 

hipótese de criar uma opção própria, a hipótese simplesmente de abrir a opção 

artística no terceiro ciclo, não só à música mas também a outras artes, ao teatro e à 

dança em concreto e a outra oferta que existisse, acabou por ser comprometida por 

uma coisa terrível que era, para isso não existia um grupo próprio, por exemplo para o 

teatro e para a dança devia ter sido criado  

Um grupo de professores? 

Um grupos de professores, mas não. Pronto, isto é uma questão política, que abre um 

precedente, mas pelo menos...  

Grupos de habilitação própria 

Grupos de habilitação própria, habilitação específica para aquela área. Não houve 

vontade para criar esse grupo, podia ter havido porque havia um grupo, o grupo 40, 

que havia no terceiro ciclo e se podia ter alargado para as outras áreas. Não era assim 

tão grave, acho eu. E na verdade era a nossa proposta. Mas o que aconteceu foi 

terrível, foi que, não tendo sido aceite essa criação do grupo, então que pudessem ser 

contratados pessoas da área. Pessoas com qualidade para trabalhar o teatro, porque o 

teatro não é só fazer uma pecinha e uns exerciciozinhos de expressão dramática, é 

muito mais que isso, como nós sabemos. Ou a dança. E até a questão dança põem 

questões até, sérias, que é, como é que se trabalha a dança? Pronto, e o que 

aconteceu foi que começaram a ser recrutados no próprio grupo de professores da 

escola, e foi isso que foi mesmo dito numa circular horrorosa que deu cabo das nossas 

veleidades todas, porque não se podiam contratar fora da escola, portanto, só se 
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podia oferecer aquelas áreas arranjando um professor na escola. E na maior parte das 

vezes, como as escolas querem diversificar, arranjava-se uma pessoa que tinha 

‘jeitinho’ e, portanto, isso matou completamente. TENS ESTA CIRCULAR? 

Portanto, por um lado houve esse acompanhamento, por outro lado esses 

constrangimentos de natureza política. E sob o ponto de vista da formação dos 

professores, houve algum trabalho no âmbito de formação dos professores tendo em 

conta estas áreas? 

Não. A formação também foi horrenda. Houve formação pontual. Tu que fizeste a 

formação que, eu aliás já tinha gizado, e que depois veio a contecer sobre as 

competências da música mas que foi uma coisa pontual e que não continuou, e, como 

nós sabemos, a formação foi também esmorecendo até praticamente não ser precisa, 

como é agora. E portanto, tudo isto foi perdendo seriedade e base, e estrutura, e 

estudo e portanto, cada vez mais, o grande foco é o foco económico, “como é que 

gastamos menos dinheiro, fingindo que oferecemos, coisas, muitas coisas” 

Pareces um pouco desiludida por um lado com esse investimento todo e depois com 

os resultados em concreto… 

Pois, porque houve muita esperança, houve muitos grupos diferentes, houve 

tentativas de pensar seriamente…Eu sinto que houve nessa altura da renovação 

curricular e das competências e até do grupo da educação e a cultura, havia uma 

preocupação em não deixar o que tinha sido feito antes, era uma coisa anti-

prepotência, é do género “vamos lá ver o que foi feito atrás” e de repente, o que eu 

sinto é que isto foi sempre feito tábua rasa. Não interessa nada fazer investigação, não 

interessa nada acompanhar o projecto das competências, não interessa nada que o 

teatro, mesmo sendo só dado em três o quatro escolas, seja bem dado, o que 

interessa é a visibilidade, há teatro não interessa como e desde que se gaste o menos 

dinheiro possível. Aliás, a minha saída do DEB, eu iria sempre sair porque não tinha o 

perfil para ficar ali, mas a minha saída mais rápida teve a ver com essa desilusão, que 

era crescente. Aliás, no último ano eu só fiquei porque, infelizmente, o Paulo Abrantes 

morreu, como sabes, e antes de morrer pediu imenso que não deixássemos morrer 

aquela coisa dos relatórios com as escolas. Que continuasse-mos com as escolas. 

Isso também dá um pouco a ideia de que esse tipo de trabalho também está muito 

dependente das pessoas que estão, neste caso os directores gerais, a desenvolver 

esse trabalho, quando do ponto de vista mais macro da 5 de Outubro as coisas ficam 

meias… 

Mas ele era uma pessoa com personalidade suficiente, com vontade e carácter para 

fazer valer uma ideia, as coisas não caiem, embora possam fragilizar-se como 

aconteceu com o Paulo Abrantes, que era uma pessoa forte e determinado, que sabia 
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cativar os outros para as suas ideias. Mas mesmo assim, o grande problema era o 

problema económico e nós sabemos que vivemos nesta ditadura económica que chega 

a tudo e à educação, se calhar, embora nos queiram fazer crer que... 

Sim, mas quer dizer, por outro lado, na altura em que tu trabalhas-te lá, havia muito 

a retórica da importância das artes na formação das crianças, na formação dos 

públicos, na formação dos artistas, houve até um congresso internacional, o ELIA 

onde esteve o ministro, o próprio Augustos Santos Silva tinha estado no grupo, o 

Guilherme d'Oliveira Martins também tinha pertencido ao Centro Nacional da 

Cultura. Como é que tu interpretas isto? Essa diferença entre essa retórica, algum 

trabalho em concreto de desenvolvimento e depois os resultados. 

Quer dizer, primeiro acho que havia uma retórica que correspondia a uma acção. 

Procurou-se, por exemplo, não havia ninguém para as artes ou tinha havido, em 

tempos, mas deixou de haver mas há muito tempo que não havia e, de repente, em 

1996 eu e a Paula fomos para lá, por razões diferentes, mas isso foi importante porque 

havia capacidade de resposta a algumas coisas ... 

Porque eram pessoas que conheciam a área. 

Pois, estávamos dispostos a aprender aquilo que não conhecíamos, não foram más 

pessoas aquelas que por lá andaram porque estavam interessados em trabalhar e 

houve uma certa honestidade em relação aquilo que não sabíamos. Essa retórica, no 

princípio, era uma retórica e era uma praxis, de alguma forma, e depois passou a ser 

uma retórica e depois passou a ser nada! Houve um esvaziamento total, não só do 

discurso, mesmo o discurso deixou de ser importante, aliás, mesmo a educação deixou 

de ser importante. A educação era, no governo do Guterres, a paixão e depois, afinal 

de contas, a educação era só uma coisa onde se gastava imenso dinheiro, os 

professores são todos uns canalhas e enfim, não vou por aí... 

Uma outra coisa que eu também te quero perguntar em relação a isto era, o DEB 

trabalhava, até voltando um pouco ao início da conversa, o DEB estava mais 

concentrado na educação básica, o outro núcleo… 

Pois, e tu começas-te por me perguntar uma coisa que era se dentro do DEB havia 

vários núcleos, não é? O primeiro núcleo onde eu estive era o Núcleo de Organização 

Pedagógica e de Apoios Educativos, o NOPAE, que era uma coisa onde nós tentávamos 

mexer nos projectos que haviam nas escolas, tentar perceber como é que eles 

funcionavam, avaliá-los, acompanhá-los. Muita gente mandava projectos para nós 

avaliarmos a pertinência do interesse e muitos deles tinham bastante interesse e 

recebemos imensa coisa. Depois, quando o trabalho, que começou a ter um enfoque 

maior na questão curricular, eu própria mudei-me para o Núcleo de Organização 
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Curricular e de Formação. E já tinha feito algumas coisas…tudo aquilo também, havia 

muito contágio.... 

Mas aí era muito mais centrado nas questões da educação geral, digamos assim  

Da educação básica do pré-escolar até à ao 3.º ciclo ... 

Mas a educação artística, tal como tu também tinhas referido no início, havia 

momentos do trabalho que desenvolviam, nomeadamente o reconhecimento de 

habilitações, etc, que tinham de jogar com as diferentes estâncias da administração. 

E neste caso da educação artística havia alguma preocupação de articular os 

diferentes subsistemas ou havia uma separação, isto é do ensino especializado, isto é 

do profissional artístico, isto é do ensino genérico ou como é que era? 

Eu e a Paula trabalhámos muito mesmo todas as questões que aparentemente tinham 

mais a ver com o ensino especializado, ela sempre nos chamava, a mim e à minha 

coordenadora para nós vermos...porque estas questões nunca são estanques, até 

porque durante esse tempo também o ensino vocacional da música passou a ter uma 

correspondência, um paralelo com o ensino regular. Portanto, havia também uma 

preocupação, como sabes, de que as coisas estivesse faseadas, havia a questão do 

ensino particular da música, portanto, já não era possível falar do ensino vocacional, 

pelo menos ao nível básico, sem a preocupação que estivesse sempre numa lógica 

coerente.... 

No ensino articulado e no ensino integrado no caso deBbraga  

Exacto. Mas por exemplo, uma das coisas que fazíamos era analisar e ajudar a 

construir os currículos próprios das escolas de Braga e da Santa Cecília e aí, digamos 

que a escola vinha com o projecto artístico muito bem construído, que nós também 

não podíamos argumentar muito, era o projecto da escola. Onde podíamos realmente 

ajudar ou dizer “matemática tantas horas por semana, não pode ser”, até era mais nas 

questões do ensino regular . 

E perante isto tudo e perante esse lado também algo, enfim, não direi pessimista 

mas algo mais desencantado por aquilo que não foi feito. Quais são para ti as 

funções, que neste caso em concreto, a administração devia desempenhar? Tendo 

em conta que estamos a falar de uma Administração Central, não estamos 

propriamente a falar nas direcções regionais. 

Eu acho que a administração não devia dar-se ao luxo, porque isso sim também é um 

grande desperdício de dinheiro, de energia e as energias são dinheiro, é a vida 

pessoas, é a vida das instituições, desperdiçasse imenso trabalho que não serviu para 

nada. E acho que pelo menos devia haver uma memória, um trabalho sobre tudo 
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aquilo que foi feito, estes estudos, estes levantamentos, o próprio processo de 

trabalho, os dossiers que existiam de investigação que foi feita para desenvolver as 

competências ou as orientações curriculares que depois eram uma forma de 

responder, e há certas professores que tinham as orientações mais concretas, tudo 

isto foi para arquivo morto, tudo isto passou à história e a administração só conseguiu 

por de pé coisas que são do domínio burocrático, sendo que por exemplo, um 

currículo não é uma coisa burocrática mas ao mesmo tempo é aquilo que está no 

papel e depois se já ninguém acompanha para ver o que é que se passa realmente no 

terreno… 

Porque muito do trabalho que falas-te não era burocrático, trabalhar com as 

pessoas… 

Claro, não era burocrático, mas ía resultar numa base escrita que depois servia de 

referência. Mas, depois tinha de se ver como é que aquilo que estava ali, no papel, o 

que é que acontecia na realidade. Não foi feito. Foi desperdiçada imensa energia, 

imensa investigação e isso acho que foi uma péssima acção da administração. A 

questão política sobrepôs-se muito aos interesses pedagógicos.  

A questão política…qual questão política? 

Sim. Cada vez que ia um director geral, ou que aparecia um novo ministro ou que 

existiam directivas mais restritivas por parte da Europa, tudo aquilo criava muita 

instabilidade nos serviços  

Passava-se muito tempo a pensar “e agora o que é que vamos fazer?” 

Muito tempo sem fazer nada, muito tempo a responder a processos correntes e 

pronto, era isso que eu realmente detestava e que me cansava imenso e foi aquilo que 

foi acontecendo cada vez mais. Principalmente no último ano.  

E esse papel mais de acompanhamento, mais de elaboração de documentos, a 

burocracia acabou por se sobrepor? 

Sobrepôs-se. Valorizou-se de tal maneira que... 

 

Mas de qualquer maneira em relação ao trabalho que fizeste, consideras que foi um 

trabalho importante ou que deve ser um trabalho importante que a administração 

central deve desempenhar com as escolas?  

Sim, pois. Não é tudo péssimo. Quer dizer, há um certo desencanto, não por ter sido 

eu, não é isso, mas porque acho que era um trabalho realmente interessante que tinha 

de ser continuado. Não estava perfeito, não estava acabado e nunca estará, portanto, 
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não faz sentido que se deixe cair uma coisa tão importante como o que é que se 

ensina, como é que se ensina, o que é que as crianças aprendem, que tipo de vivências 

é que eles têm na escola. Isto é extremamente importante. E portanto, o meu 

desencanto passa por ai. Estavas a perguntar…? 

Dessa sobreposição. A burocracia por um lado e por outro lado estava-te a perguntar 

se consideravas que um dos trabalhos da administração, a esse nível central, deveria 

ser muito mais esse lado do acompanhamento, do trabalhar com as escolas…? 

Sim, sem dúvida. Trabalhar com as escolas. Não deixar cair aquele input que foi dado e 

que era importante…O esforço que as pessoas fizeram para desenvolver toda uma 

outra filosofia que não lhes era tão natural, também foi um bocado desbaratado, e isso 

não é correcto.  

E depois os professores e as escolas também começam a desacreditar, iniciam o 

input e depois a coisa… 

Exactamente, “porque é que estamos a chatearmo-nos, vamos fazer como fazíamos 

dantes”. Eventualmente alguma coisa ficou. Há um documento, há um trabalho que foi 

feito, que fisicamente existe, e isso é importante. Não há como ignorá-lo, ele está lá. E 

nesse sentido, eu acho que foi bom. Porque muitas outras coisas nunca chegaram, 

tanto no que diz respeito ao relatório, como à legislação que foi publicada, mesmo que 

ela seja progressivamente abandonada, são momentos importantes da evolução, que 

têm importância, que fazem parte da nossa história nacional, artística e, portanto, as 

coisas não são inúteis.  

Se hoje te convidassem para ires trabalhar novamente para administração, tu irias? 

Não, nunca.  

E porquê? 

Porque já não consigo ter a frescura de quem acredita que aquilo vai ser consequente. 

E se pudesses ter feito coisas diferentes, que coisas diferentes é que tu tinhas feito? 

Nenhumas. Teria feito isto, é curioso. O que eu te digo é que, por exemplo, eu adorei 

todo o meu trabalho com o projecto MUSE porque foi muito interessante, aprendi 

imensas coisas. Foi um projecto que esse sim…as competência também, as coisas 

estão aí, estão no terreno, as pessoas têm competência na cabeça, têm essa ideia. E 

isso depois vai-se sedimentando, eu acredito que sim. Bom, às vezes mal. Mas por 

exemplo o projecto MUSE foi uma coisa que aconteceu, que está aí para dar e para 

durar em várias escolas. E continua a ser investigado anualmente. E continua a ter os 

relatórios. E continua a ter toda esta base europeia e apoios sólidos. E se me dissessem 
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“ vens ou não vens aqui para o ministério?” eu iria outra vez. Talvez não tivesse ficado 

o último ano, se soubesse o que sei hoje, porque foi um ano horrível, foi um ano de ver 

as coisas desaparecer, não se fazia mais nada, já não se fazia a investigação, os 

relatórios que se faziam anualmente para perceber qual era o estado do 

desenvolvimento das competências. 

 

 

E sentes que, de algum modo, esse trabalho que foi feito ajudou um pouco a 

implementação das artes na educação? E da música? 

Olha, sinceramente, não posso dizer que sim. Vejo as pessoas a continuarem super 

agarradas aos manuais, eu sou autora de manuais, tudo bem. Mas eu uso aquilo que 

me apetece. E as pessoas continuam ‘agarradinhas’ àquilo. No fundo é tudo muito 

parecido. A maior parte deles contínua a ser muito parecido com o conjunto de 

conteúdos que é preciso dar, “vou dar ali umas aulas” 

Portanto, não houve um grande incremento das práticas artísticas nas escolas? No 

sentido do fazer música, de criar música… 

Eu não sinto que haja. Eu acho que é importante que haja visibilidade das actividades. 

Há muito aquela coisa das actividades de Natal outra coisa que é preciso fazer, e acho 

que bem. Eu colaboro nessas coisas com gosto e acho que é importante, para já, a 

prática artística ter visibilidade, a troca com a comunidade. Mas pouco mais que isso. 

Sai-se pouco da escola, traz-se pouca coisa à escola, todas aquelas coisas que eram a 

grande filosofias das competências, desenvolver competências com outras entradas, 

diferentes na escola. Mas quando eu digo que isto não aconteceu foi porque, ao 

mesmo tempo, na altura que estava a crescer nos professores esta sensação de “eu 

posso fazer, eu até sei”, de repente começou tudo outra vez a ser reduzido…e as 

pessoas estavam com umas cabeças bonitas, agora tens umas cabeças mirradas. Não 

sei. Provavelmente, também esta ideia é romântica mas acho que houve muito 

desencanto e neste momento, como nós sabemos, toda esta ideia de que os 

professores têm imensos defeitos, como todas as partes, mas enfim... 

Obrigado 
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Isabel Rocha 

Entre 1990 e 1994 pertenceste ao GETAP, Gabinete do Ensino Artístico, Tecnológico e 

Profissional. Que tipo de actividades é que tu foste desenvolver no gabinete? 

Eu estive na dupla situação de por um lado colaborar com a tutela das escolas 

portanto, todas as escolas do ensino particular cooperativo e oficiais porque nessa 

alturas as profissionais estavam a ser criadas, portanto ainda não, é eram tuteladas 

num gabinete à parte só para o ensino profissional, portanto nós tinham-nos a tutela, 

tinha-mos as escolas divididas, as escolas não superiores e uma das minhas funções 

era ter um grupo de escolas que apoiava. Nessa altura o portanto enfim, era o nosso 

estilo do gabinete digamos assim, de orientação dos nossos directores, a tutela que 

nós fazemos era a próxima quer dizer era quase nós visitávamos as escolas 

assiduamente portanto, trabalhávamos digamos que os problemas das escolas 

directamente com as direcções, uma vez que nessa altura, tu isto sabes melhor do que 

eu, havia uma tal sobreposição de legislações antigas com as actuais portanto a 

reforma de 1930 com a de 1963 e a 1971 a confusão legislativa era tal que nós 

achamos que muito mais do que estar, digamos, que dizer olhe baseie-se nisto baseie-

se naquilo que a confusão de facto era muita e havia até normativos que contradiziam 

outros que não tinham sido revogados, portanto o estado era este, o estado das coisas 

e então de facto nós optamos por isso com autorização superior obviamente. Essa dita 

tutela das escolas era feita, desta forma, orientando directamente, dialogando, indo às 

escolas ou não, mas dialogando, trabalhando directamente com as direcções.  

E com que tipo de problemas é que as escolas se defrontavam, para além dessa 

mistura, dessa sobreposição de diferentes reformas? 

O grande problema destas escola foi sempre, e isso tinham a ver com a confusão 

legislativa, por um lado elas próprias viviam, digamos, contrafeitas porque vinham de 

uma reforma mais flexível do ponto de vista organizacional que era a de 1930 / 1971 

que também tinha essa flexibilidade de funcionamento, para outra menos flexível 

portanto mais organizada digamos entre aspas do ponto de vista administrativo que 

era a 1983, mas como a não houve digamos acabou isto definitivamente e começa 

aquilo e isso não aconteceu pela contestação que as escolas públicas porque fizeram 

ao 310 e isso de certa maneira empurra um pouco o particular e cooperativo porque 

estão ligadas às escola oficiais, portanto por um lado isto, quer dizer, havia contradição 

nos suportes legislativos que se aplicavam a essas escolas primeiro isso e depois por 

exemplo, a desactualizações de programas era uma confusão enorme as escolas, por 

exemplo do ponto de vista de repertório querer actualizar como as obras, com a 

contemporaneidade com a modernidade e não poderem nos anos de exame, quer 

dizer, nós dizíamos tudo bem vocês dêem a cada professor que oriente seus alunos, só 

que chegar ao ano do exame e os programas eram oficiais. Quer dizer era um 
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somatório de contradições do ponto de vista pedagógico que eram as consequências 

das contradições do ponto de vista administrativo pronto por um lado isso. Por outro 

lado, o mau estar ainda que eu apanhei de facto na administração o mau estar da 

aplicação do 310. O ensino público aceitou-me mal primeiro a perda do nível superior 

e depois todas as outras questões, porque digamos o 310 ao generalizar desceu o nível 

e desceu o nível de exigência facilmente compreensível quando faz àquela extensão 

temporal aos programas da experiência pedagógica portanto relativamente a 1971/83 

foi uma regressão, e depois havia esse mau estar porque as escolas não aceitavam, 

quer dizer e era muito difícil, era muito difícil, ao mesmo tempo que havia esta 

desorganização havia muita não-aceitação portanto havia contestação política.  

 

Quais eram as razões dessa contestação ao 310, que era o contexto em que tu 

trabalhas-te?  

Era! Ora bom! A primeira contestação foi de facto a perda do estatuto de escolas 

superior portanto os conservatórios passaram a ser escolas do Ensino Básico e 

Secundário, e a segunda foi que os conservatórios acharam, e na minha opinião com 

toda a razão, acharam que aquela extensão temporal dos programas baixou o nível, 

portanto desceu o nível, por outro lado nós achamos também que a experiência 

pedagógica tinha uma tal flexibilidade que nos permitia agarrar a idades dos seis, sete 

anos, agora enfim eu não quero saltar na conversa mas se calhar agora nós vamos ter 

o mesmo problema em 2008, mas enfim! , mas já nessa altura quer dizer a flexibilidade 

era maior e portanto as escolas não estavam impedidas de, e passaram a estar porque 

o 310 punha preto no branco o ensino vocacional começa no segundo ciclo de 

escolaridade! Quer dizer, juntando uma coisa à outra as escolas achavam que, e na 

minha opinião com toda a razão que ouve um descer de nível por outro lado, a criação 

das escolas profissionais que foi também na minha opinião um factor muito positivo e 

os resultados viram-se passado uma década de facto o nível subiu muito, mas 

relativamente aos conservatórios afundou-os ainda mais e eu que estava ligada, estava 

aqui no Norte directamente ligada ao conservatório do Porto nós tínhamos quer 

Espinho por um lado e a ARTAVE por outro e houve um esvaziamento de alunos de 

cordas e percussão por exemplo, e por outro lado também se fossemos a cotejar os 

resultados eram claramente inferiores. E quando digo enterrar era mesmo verdade. Do 

ponto de vista pedagógico os conservatórios passaram a ter claramente resultados 

piores. Porquê? Porque as escolas profissionais tinham aquele currículo que nós 

defendíamos e que não nos deram, tinham aquela autonomia pedagógica que nós 

pretendíamos e que não nos deram e o resultado viu-se. Quer dizer tudo aquilo que 

nós contestamos em 1983 provou-se pelos currículos das escolas profissionais 
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particulares, com criação de escolas profissionais, que era verdade pronto! Quer dizer, 

isto gera como deves imaginar um mau estar enorme.  

E esse tipo de mau estar depois era traduzido em concreto nas práticas das escolas 

como? No sentido, que tipo de apoios em concreto é que elas necessitavam, sob o 

ponto de vista administrativo, por exemplo? 

Do ponto de vista administrativo obviamente que se sim! porque se tu agarrares nisto 

e pegares nas matrículas por exemplo, passa a ser …como é que uma secretaria por 

um lado as escolas estão a contestar essa reforma e querem continuar por exemplo 

vou-te dar um exemplo concreto: querem continuar a aceitar alunos antes dos 10 anos 

a secretaria não pode aceitar a matrícula porque legalmente é ilegal, pronto e as 

escolas vão ao GETAP dizer que - não pode ser assim e contestam. Depois não 

aceitaram por exemplo a saída dos alunos do ensino superior, continuaram a leccionar 

e iam ao GETAP dizer “saiam com qualquer coisa que nos permita continuar”, por 

outro lado nós, compreende-se estávamos na administração eram obrigados a, quer 

dizer, nós também fomos para lá para digamos que organizar o caos, que era o termo. 

Que aliás era a expressão que utilizas-te em 1991 no primeiro encontro… 

Exacto! Nós utilizamos, quase que a nossa função era gerir o caos, quer dizer, e 

organizar o caos. Nós por um lado sentíamos que as escolas tinham razão em 

determinadas alturas por outro lado tínhamos que fazer alguma coisa que aquele caos 

não podia continuar e é sempre preciso haver princípios  

Nesse encontro em 1991, no primeiro encontro “passado e futuros da música e dos 

músicos no Porto” dizias que para além disso tentavam organizar o caos e também 

repor a legalidade … 

Pois!  

Repor a legalidade significava concretamente o quê? Quais eram essas disfunções? 

Ora significava uma coisa muito complicada porque se havia simples aplicavam o 310 e 

aplicá-lo mas dada à contestação e também digamos isto que é verdade que nós 

sentíamos que tinha razão de ser, quer dizer, houve aquela vontade e daí a nossa 

pressa em propor um pacote legislativo que compusesse isto um pouco à maneira não 

é, que enfim tentasse gerir de forma a que as escola não vivessem em situação ilegal, 

quer dizer a administração central em princípio não pode aceitar não é? portanto, não 

podia haver ilegalidades mas uma aplicação cega da legalidade entre aspas também 

não … 

Porque as escolas tinham que estar subordinadas ao regime geral das outras escolas.  
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Exactamente, das outras escolas todas e depois também portanto nós apresamos a 

tentar legislar um pouco nesse sentido mas enfim não nos foi possível não 

conseguimos totalmente mas, exactamente porque primeiro para acabar com essa 

enfim situação quase marginal das escolas relativamente ao quadro legal. Por outro 

lado, neste ambiente de contestação o que é verdade é que a administração também 

ou não teve força ou percebeu que não estava enfim, que a situação relativamente às 

escolas não era a mais correcta o 310 não foi regulamentado suficientemente, quer 

dizer foi criado a portaria 294 foram criados aqueles despachos 76, 77 78 CM, 85 

enfim, mas quer dizer o resto não. Por exemplo, relativamente a programas não 

avançou nada relativamente é uma coisa essencial que é a avaliação não avançou 

nada, as escolas continuavam a fazer os exames tradicionais eliminatórios portanto, 

tudo isto em confronto com as outras escolas que faziam a avaliação contínua nessa 

altura, e depois havia aquele esbarrar no que faziam os conservatórios com o ensino 

regular na medida em que tínhamos alunos, muito pouquinhos mas que articularam, 

ora bom! e isto foi se quiseres a grande razão pela qual o regime articulado não 

vingou, porque não se conseguiu compatibilizar … 

Era difícil… 

Era difícil. 

Compatibilizar como ensino… 

Exactamente. Não se conseguiu compatibilizar um regime com o outro. E o certo é que 

quer dizer, por um lado …. 

Não se conseguiu por causa de quê? Porque era difícil articular as coisas com as 

escolas do ensino regular, não! Quais eram as razões? 

Por um lado, nunca houve muita pressão do ponto de vista do cliente, para falar em 

linguagem agora muito “in”…  

Estás a falar dos estudantes e dos pais… 

Exactamente. Porquê? Porque estes conservatórios quer dizer mais fácil é por exemplo 

as escolas do ensino particular cooperativo que são se quiseres escolas de 

proximidade, mais fácil lhes é a eles articularem porque articulam com alunos do 

mundo das escolas muito mais fácil do que por exemplo com as escolas oficiais é muito 

mais difícil porque, nós as escolas oficiais têm alunos de várias, de tantas provenientes 

e algumas delas com uma tal distância que os pais, os próprios pais não querem, não 

queriam articular porque era muito mais difícil terem aqui os filhos às 8 da manhã 

,8.30h todos os dias, muito mais difícil do que duas outras vezes por semana ter que 

vir à escola. Portanto, por um lado não havia muita pressão da parte do cliente, não 
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havia eu houve uma altura não te sei dizer em que ano foi mas que fiz essa experiência 

no Porto, auscultei já não me lembro de que forma fiz isso, mas foi feita a pergunta aos 

encarregados de educação se pretendiam o regime articulado e a maioria esmagadora, 

havia meia dúzia aliás um número de articulados foi sempre residual, portanto, por um 

lado não havia a pressão por parte do cliente digamos assim, por outro lado esta 

confusão toda prestava-se a que as coisas não se fizessem e não se fizeram. Por 

exemplo, relativamente à avaliação as escolas continuavam a defender que nos 

exames de final de nível que devia haver uma prova eliminatória, uma performance 

sobretudo no instrumento, quer dizer que não houvesse nas teóricas as escolas iam 

aceitando teóricas, teórico-práticas, história da música, essas aí é mais ou menos 

pacífico a avaliação contínua não tinha…. agora no instrumento e canto não. Nós 

achávamos que deveria haver um exame vinculativo, ora isso era incompatível com .. 

Esse exame vinculativo significava o quê? 

Se o aluno mesmo com positiva vai a exame, se reprova, reprova. E ainda hoje é assim, 

isto continuou, por exemplo nunca foi, se vai com 10, 11 se tiver um 9 reprova. Só se 

tiver positiva é que faz média por que se tiver 9 reprova. Portanto, tanto no quinto 

como no oitavo, os exames continuam a serem vinculativos coisa que, isto no ensino 

regular é impensável, quer dizer haver uma prova que elimine isso não pode ser não é? 

E portanto isto não quer dizer isto não, acabou por ficar sem se resolver porque não 

havia nem havia pressão dos alunos / pais, nem as escolas achavam que iam para 

melhor, portanto deixou-se ficar.  

E o trabalho foi desenvolvido no Gabinete como é que ele foi conseguindo ir 

articulando essa … 

Muito difícil. Foi sempre muito difícil. Depois aquela avaliação, por exemplo de, a 

avaliação era de 0 a 20 e depois aquela história do 1 a 5 da avaliação por níveis para os 

alunos articulados estas escolas tinham que fazer duas pautas tinham que avaliar os 

alunos de 0 a 20 e de um a cinco, que confusão total, quer dizer foi difícil mas daí a 

nossa política de fazer esse trabalho com, digamos, proximamente e íamos resolvendo 

o melhor possível no aspecto por um lado encaixar o funcionamento da escola o mais 

possível dentro do enquadramento legal porque isto tinha, quer dizer era uma coisa 

que tinha que ser feita aos poucos não é, para endireitar o sistema do ponto de vista 

administrativo, e por outro lado, tentando de facto ser o mais flexível possível de 

maneira a não ferir aqueles princípios básicos digamos, os que não eram básicos a 

gente acabava por convencer a escola de que olha nem que seja por meia dúzia de 

anos mas quer dizer a escola tem que depois vamos tentar lutar por um 

enquadramento legislativo mais adequado e mas a escola não pode funcionar e era um 

bocado este tipo de política, quer dizer não podem estar marginais à lei portanto 
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vamos ter, aquilo que não é essencial tínhamos que mesmo que resolver e o que não 

era essencial ia-se resolvendo assim, quer dizer… 

Um outro problema que existia que identifiquei tinha haver com a questão dos 

professores, com a carreira dos professores com o entrar e não entrar no quadro, 

com a formação dos professores, como é que isso se integrava no trabalho que era 

desenvolvido e que tipo de repercussões é que isso teve no concreto, nas escolas? 

Ora bom, isso foi outro problema também muito complicado porque entretanto 

começaram a aparecer os primeiros bacharéis e isso começou logo a criar algum mau 

estar porque os cursos superiores continuaram sem saber o que eram, correspondiam 

a quê em termos de grau académico, e como sabes só se resolveu em 98. Foi no tempo 

da Folhadela, não sei se estavas se não estavas, portanto só se resolveu nessa altura. 

Como é que nós geríamos isso os cursos superiores eram habilitação própria para 

todos os efeitos, resolvia-se assim, não havia quadro nas escolas, houve várias 

tentativas para a criação dos quadros também não foi do nosso tempo quer dizer, este 

foi adiado, adiado, adiado, não conseguimos também foi o gabinete da Paula Folhadela 

que conseguiu não é? e portanto, o que nós tentamos na altura,  mas que não se 

conseguiu, foi a criação de quadros lugares de quadro trabalhou-se muito nesse 

sentido não se conseguiu a publicação e depois a compatibilização das habilitações, 

que também não se fez. E portanto quer dizer viveu-se num limbo nem é nem deixa de 

ser. Não havia profissionalizados ou apenas aqueles cinco casos a nível nacional após o 

310, aqui no conservatório do Porto havia um que a Zé Sousa Guedes, três em Braga, 

uma no Instituto Gregoriano. 

Havia esses problemas e também havia as questões relacionadas com a própria 

formação porque não havia digamos a formação de professores na altura para dar 

aulas nessas escolas não é? 

Não havia  

E como é que isso se conseguiu não conciliar com as exigências em relação às 

habilitações que normalmente as escolas do ensino regular tinham? Ou isto era um 

bocadinho também à parte, estava um bocadinho de lado? 

O ensino regular aceitava até de uma forma um bocado permissiva às vezes, quer dizer 

qualquer curso geral de 1930 servia para ensinar. O GETAP também saiu com alguma o 

GETAP/ DES não é? porque GETAP foram só dois anos a partir de 92, já era DES. mas, 

eu penso que ainda foi o GETAP que saiu com alguma regulamentação nesse sentido 

para, por exemplo acabar com o curso geral de composição que .. houve um despacho 

de 1991 se não me engano ou 89/ 90 por aí que de facto acabou com os cursos gerais 

de composição, quer dizer a formação que davam era mínima e no ensino regular 
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eram aceites com uma habilitação própria para o ensino. Os cursos superiores eram 

tratados como se fossem licenciaturas e … 

E por parte da administração e no caso concreto do GETAP levantava algum 

problema 

Nada. Nós até achávamos bem, quer dizer nós até achávamos que o curso superior 

deveria ser uma licenciatura  

Embora não o fosse de facto, não é 

Não fosse, nunca chegou a ser, quer dizer e posteriormente não chegou a ser. Mas 

repara nós, o GETAP, nunca tutelou o ensino regular e portanto quer dizer quanto 

muito nós tínhamos, nós dávamos pareceres mas nunca se tutelou. 

Mas havia um pouco essa diferença entre uma coisa que era pensada para a 

generalidade do sistema e algo relacionado com um trabalho mais específico do 

gabinete que neste caso relacionado com a questão do ensino 

Estás agora a lembrar de uma coisa que é assim, havia um despacho por exemplo de 

habilitações já não me lembro da data agora, essas datas agora já me escapam,  mas 

eu tenho a impressão que tu mencionas esse despacho, que regulamentava as 

habitações próprias para o ensino vocacional nas academias e esses não aceitavam 

cursos gerais, como cursos superiores, cursos complementares da experiência 

pedagógicas que eram os oitavos anos e depois a habilitação suficiente que eram os 

cursso complementares do 310 que já eram cursos complementares de seis anos 

portanto, ou seja, o 8º grau que não é a mesma coisa que o 8º ano da experiência 

pedagógica, portanto,  e isto relativamente ao ensino regular é mais exigente do ponto 

de vista de definição de habilitações aí sim nós entravamos com poder de legislar, no 

ensino regular não, quando muito dávamos opiniões quer dizer mas…  

E perante esse quadro, que tipo de normativos é que foram sendo criados para 

regular um pouco esse caos? Que tipo de coisas é que foram feitas em concreto? 

Era tudo muito pontual, sabes e daí um bocado, quer dizer nós, este pacote legislativo 

que preparamos, nós achávamos que ele ia mesmo sendo publicado que ia vigorar. E 

enquanto isso, aquilo que se ia publicando era aquilo, pronto, aquilo que nós 

costumávamos dizer que este sistema, micro – sistema está a ser gerido por despacho. 

Era um despacho para isto, um despacho para aquilo, um ofício para aqui, para acolá 

quer dizer, às vezes eram normativos que nem sequer chegavam a ser publicados em 

diário da república, olha façam assim, com a autorização superior, por exemplo, nós 

fazíamos isso com autorizações de secretário de estado sempre naquela perspectiva 

de….  
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Que as coisa iam ser mudadas? 

Exacto. Eles próprios, não éramos nós, isto eram ordens superiores, isto vai tudo 

mudar, portanto vai tudo ser devidamente enquadrado e portanto, façam assim, 

autorizem aquilo. Ouve muita coisa assim que eu lembro-me, por exemplo da, uma das 

coisas que as escolas defendiam, por exemplo, que era já que nós não tínhamos 

capacidade para implementar, não havia as escolas não tinham implementado o 

ensino integrado, e o articulado era tão difícil, só que, o plano curricular da portaria 

que se aplicava ao ensino articulado/integrado era do ponto de vista pedagógico 

melhor do que o plano curricular do supletivo, e nós, as escolas por exemplo, pediam 

autorização para aplicar aquele currículo mesmo em regime supletivo. Nós algumas 

coisas conseguimos mas eu lembro-me por exemplo de ter conseguido eu, defender 

junto do meu secretário de estado na altura que já nem me lembro quem era, 

conseguir defender que ele autorizasse as escolas públicas a dar duas horas de 

instrumento à semelhança do articulado da portaria, consegui isso mas ele, por 

exemplo isso nunca saio publicado, o secretário de estado vá às escolas diga que sim 

senhor que podem fazer mas nós não vamos publicar nada exactamente por isso, quer 

dizer, porque estávamos à espera, enfim, dum todo coerente, dum pacote legislativo 

que tivesse alguma coerência e a certa altura quer dizer, funcionou um bocado assim 

para quê? Para não estar hoje a publicar um despacho amanhã outro por causa 

daquilo, depois amanhã outro, quer dizer e orientou-se um pouco este micro-sistema 

assim, “olhe vá lá e autorize”. Eu fazia uma informação que tinha a autorização do meu 

director geral, que por sua vez tinha a autorização do Secretário de Estado e ia escolas 

reunia os pedagógicos, há actas na altura disso “veio a técnica do GETAP a dizer que 

era possível”. E era assim que se resolviam determinadas questões.  

Esse pacote legislativo consistia em quê? 

Nós tentamos fazer a legislação que desse aplicação ao decreto-lei 344, portanto, a lei 

de bases para o ensino artístico e nós tentamos fazer tudo: um decreto de lei e as 

respectivas portarias e despachos. Era esse o pacote que, por um lado, estivesse 

legalmente coberto pelo 344 e, por outro, correspondesse também àquilo que nós 

achávamos que pedagogicamente seria melhor para as escolas. Depois já tínhamos 

preparado um texto e discutido com as escolas o que seria útil legislar em termos de 

planos curriculares, de programas e a avaliação que era essencial.  

Esse trabalho também era um trabalho feito com as escolas? 

Foi discutido. Nós isso discutíamos muito com as escolas públicas. Pedíamos muitos 

pareceres aos conselhos pedagógicos na altura ou deslocávamos mesmo. Eu assisti a 

vários pedagógicos, pedi para assistir, não é, por exemplo, no conservatório nacional, 

aqui no Porto também, mas mais no conservatório nacional que era uma escola que 
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me estava me entregue digamos, o Porto o que me agora suspeita nem sempre foi eu 

não é,  

E havia duas coisas na proposta do decreto de lei curiosas. Uma que tinha a ver com 

a questão do ensino da música do ensino genérico e a sua articulação também com o 

ensino especializado e uma outra coisa no âmbito do ensino especializado a 

afirmação da sua identidade a afirmação das suas singularidades. Como é que isso, 

como é que chegaram a isso, digamos assim, de que modos é que se chegou a essas 

singularidades, por exemplo, como é que se traduziam essas cinco singularidades  

Depois do 310 e mesmo o 344 consagrou que o ensino não superior, o básico e o 

secundário teria que se enquadrar na organização geral. O que nós prevíamos na 

altura e que achávamos que era um dos primeiros passos, uma das grandes conquistas 

no ensino vocacional era o ensino vocacional começar no 1º ano do primeiro ciclo. E 

começamos a prever, a organizar o sistema dessa maneira, portanto, o 1º ciclo de 

quatro anos, depois com algumas diferenças, dois mais dois, isso depois foi também 

muito … ao fim ao cabo, aquela revisão curricular que foi proposta a seguir pelo 

gabinete da Paula Folhadela, muito a ver. Era praticamente isto. Aliás sabes que não 

houve constatação praticamente nenhuma da parte das escolas. Aquele famoso 

encontro nacional em Lisboa foi para mim, um festival de consensos, quer dizer, aquilo 

à volta de uma organização pedagógica a partir do 1.ºciclo. No fundo organizávamos o 

ensino vocacional de acordo com o modelo organizacional em vigor na altura, não é, 4 

anos mais dois mais três, portanto, quatro e dois seis e três nove, os nove anos e 

depois três anos de ensino superior. Por um lado encaixávamos o ensino vocacional 

nesse enquadramento, por outro lado, criávamos mecanismos que consagrassem as 

especificidades sobretudo, neste sentido, dávamos mecanismos às escolas que 

permitissem que os alunos não se eternizassem, do ponto de vista … quer dizer, uma 

vez que nós defendemos sempre que a avaliação deveria ser disciplina a disciplina, 

sempre eliminatória, reprova num ano tem que repetir, qualquer reprovação tem que 

se que ter, isso começa a digamos que a desarticular aquele ano por ano, mas depois 

ao fim de cada ciclo nós acertávamos sempre, havia aquele acerto e criavam-se na 

altura, criar-se-iam os mecanismos que permitiam às escolas ou flexibilizar um pouco a 

mudança de ciclo ou então criando mecanismos para que se, comprovadamente o 

aluno estivesse desajustado na escola, saí-se. No fundo nós encaixávamos o ensino 

vocacional na organização vigente mas com alguma regulamentação que permitisse às 

escolas, do ponto de vista da avaliação/progressão, funcionar de acordo com os 

princípios que se defendiam, em particular  relacionados com a tal exigência que não 

descesse mas que também não desarticula-se em demasia,  para acabar, por exemplo, 

com aqueles alunos que são do 1º ano de uma disciplina e no último ano de outra, ou 

… 
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E essa exigência era em nome de quê? Tinha a ver com o quê? 

Com aquilo que eu acho que é a vocação destas escolas. Por um lado começar com um 

leque largo de alunos no ensino básico, e sobretudo no 1º Ciclo porque todas as 

crianças deviam ter de facto acesso a este ensino, todas enfim, é uma maneira de dizer 

mas, o máximo possível de crianças, de alunos tivessem acesso, mas por outro lado 

que depois aqueles que não pretendessem de facto prosseguir com algum grau de 

exigência tivessem que sair do sistema. Quer dizer, porque eu considero que é está 

vocação da escola. Começar por abarcar muitos alunos mas depois ser realmente 

exigente à medida que o aluno vai subindo na sua formação. 

E que outras especificidades estavam presentes na elaboração dessas propostas?  

Essencialmente a avaliação/progressão ser … 

E o estudante poder acabar mais cedo, digamos, assim.  

Exactamente. Defendíamos isso ao ponto de termos inclusivamente dialogado e 

inclusive ajudamos nos primeiro anos de funcionamento da ESMAE e foi possível com 

autorização nossa e eu cheguei a defender dois ou três casos, olha lembro-me da Luísa 

Tender, da Vanda Gonçalves, uma nossa grande violinista agora, é professora do 

conservatório. Com essas alunas nós conseguimos que entrassem no Ensino Superior 

sem o 12º ano completo. 

O que aparece também na proposta e que tem a ver com esse grau de exigência ou 

pelo menos com a articulação de algumas particularidades deste tipo de ensino, 

relaciona-se com os professores, em particular o pensar uma carreira que 

conseguisse conciliar o ser-se professor e o ser-se músico?  

Exacto. 

 

 

E isso porquê? 

Porquê? Primeiro porque nós defendemos que o professor músico não deve deixar de 

ser músico para ser professor. Quer dizer, criar um sistema de tal maneira que lhe 

permitisse, por um lado o que ele tivesse que trabalhar nas escolas com bastante 

permanência, que lhe é devida, obviamente e com a dedicação que lhe é devida, mas 

por outro lado que não o impedisse de continuar de ser instrumentista/compositor. 

Por um lado isso, porque nós defendemos que realmente este ensino tem que ser 

especializado desde o 1º grau, quer dizer, desde o início e nada como um músico 

prático para formar os seus alunos. Por outro lado, um grau de exigência muito grande 
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relativamente à entrada na carreira destes docentes e daí termos defendido sempre, 

nós defendemos sempre que o recrutamento fosse feito através de provas práticas. 

Nós isso defendemos sempre  

Concursos nas escolas? 

Exactamente. Concurso local, mas com provas práticas. Que não fosse apenas um 

concurso documental que na nossa opinião e de cada vez mais achamos isso e eu 

espero agora que esse princípio não nos fuja das mãos porque era uma das grandes 

bandeiras que nós defendemos sempre. Porque é que eu digo hoje mais do que 

nunca? Porque não vale a pena sermos hipócritas é mesmo assim. Com a proliferação 

das escolas que existem no nível superior, formadoras de docentes, quanto mais 

prolifera mais concorrência há. Isto é mesmo assim. Depois as notas de diploma são 

uma questão de mercado e não vale a pena sermos hipócritas quer dizer, isto é assim. 

E nem sempre a nota do diploma corresponde a competência e portanto acho que a 

escola, estas escolas são poucas, mas deviam de facto ser escolas de referência e 

portanto, deviam ter essa possibilidade de escolher o seu corpo docente, o 

recrutamento ser feito dessa forma o professor ter que …. o concurso documental não 

chega só a nota do diploma e o tempo de serviço digamos, nota de diploma e tempo 

de serviço não chega. 

Era preciso essa dimensão artística e prática. 

Tem que ser. 

E como é que isso era visto, entrevisto no interior da administração. 

Muito bem no interior das escolas, muito mal do interior das escolas formadoras.  

E no interior da administração pública? 

No interior da administração pública eu nunca cheguei a perceber. Enquanto eu estive 

no GETAP nunca ninguém me disse, eu nunca ouvi ninguém a defender o contrário, ou 

com sinceridade ou sem ela eu nunca conversei isto com ninguém que me dissesse 

estás errada, nunca. Por um lado não houve regulamentação neste sentido, mas não 

houve disto como também não houve de outras coisas como sabes até hoje, mas se 

calhar havia … quando eu vejo a administração a fechar os olhos às escolas que fazem 

isto que é mesmo assim e até em incentivar de determinada maneira, acho que a 

administração não regulamentou porque ainda não … porque não regulamentou, quer 

dizer, porque ainda não chegou à altura, nunca fui contra, não tem nada contra, não 

tem impedido. Só ultimamente é que houve aí um acidente connosco um incidente 

quer dizer, não tem impedido mas também de facto já cegou à conclusão que vai ter 

que regulamentar porque de cada vez há mais procura, portanto, cada vez há mais 
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candidatos à estes lugares não é? Por um lado é bom sinal por outro lado cria o litígio, 

cria a concorrência e aumentam por exemplo as reclamações, e estas escolas 

enquanto não tiverem um suporte legal para estas provas, para estes concursos a 

autorização da direcção regional não chega, não chega não é?. Não chega porque, para 

uma reclamação não chega, isto é preciso uma base legal mais consistente  

 

Uma outra dimensão que aparecia pelo menos nessa proposta de decreto-lei era 

alguma uma articulação com a cultura e a necessidade de concertos, de maiores 

actividades culturais etc. Porquê isso? 

Por dois motivos. Primeiro porque enfim, relativamente aos professores se nós 

defendíamos que o professor devia continuar a poder ser profissionalmente activo, 

como instrumentista, como cantor ou como compositor, tem que ter mercado, enfim 

tem que ter onde trabalhar. Por outro lado, tem que haver minimamente saída 

profissional para os nossos alunos e que também incentiva de facto … se há mercado 

para os alunos é mais fácil a estas escolas defenderem o grau de exigência nada 

permissivo porque eles sabem que é difícil mas têm mercado. Por outro lado, também, 

digamos, que aquela formação em contexto de trabalho que nós defendemos para as 

escolas profissionais e que enfim que chegou a bom termo e que também 

defendíamos para os conservatórios mas que não, enfim, não foi tão visivelmente 

consagrado. Essa formação em contexto de trabalho também defendíamos para os 

nossos alunos, quer dizer, que é ai que eles vão buscar a experiência para …o nosso 

ensino é muito técnico, não é?  

Quando estamos a falar de contexto de trabalho, estamos a falar de concertos … 

Eles poderem apresentarem, eles poderem estagiar em orquestras por exemplo, eles 

poderem contactar desde muito cedo com, desde o mais cedo possível e viável 

também do ponto de vista pedagógico, com o mundo de trabalho  

Mas nessa altura a questão por exemplo desse mundo de trabalho sob o ponto de 

vista da vida musical e sob o ponto de vista por exemplo das orquestras ainda estava 

muito limitado? 

Estava e continua a estar era o que nós defendíamos mas quer dizer, também se 

defendeu, se bem te lembras que a cada escola profissional correspondesse por 

exemplo uma orquestra regional e isso exactamente para quê, por um lado a saída 

profissional para os alunos e por outro lado, o digamos o local onde eles pudessem 

fazer a tal formação em contexto de trabalho isso não foi, enfim, infelizmente claro, só 

mais tarde é que melhorou um pouco ainda não está mas devia estar, melhorou um 

pouco, e isso nós defendemos. Acontece uma outra situação que nós não defendemos 
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porque achamos que até prejudica os nossos alunos, não só prejudica os alunos na sua 

formação como vai prejudicar enfim, a formação de outros, que é a saída, na nossa 

opinião precoce de alunos nossos para o ensino, isso é que nós nunca defendemos e é 

o que acontece infelizmente porque uma vez que, de cada vez que também está a 

acontecer menos não é? mas na altura era terrível. Os alunos ainda com o secundário 

por acabar já iam leccionar … 

Era o sítio mais acessível sob o ponto de vista do mercado trabalho… 

Era mais acessível e era onde havia. Era mais acessível porque o ensino regular não 

tinha diplomados em número suficiente, as academias começaram a partir da década 

de noventa, antes até da década, nos finais da década de oitenta anos, noventa aquilo 

era cogumelos, uma explosão e, portanto, não havia diplomados em numero suficiente 

e isso aí foi e é uma situação que nós não defendemos pelos 2 motivos, primeiro do 

ponto de vista formativo para o aluno é uma saída precoce que os ocupa em demasia, 

eles têm é que estudar, por outro lado, eles não têm formação suficiente para irem 

leccionar … 

Uma outra coisa que acabas-te mesmo agora de falar, houve essa explosão do ensino 

particular nos finais dos anos oitenta … 

E sobretudo na década de noventa  

E depois sobretudo na década de noventa e isso era porquê? 

Porque havia muita procura. Houve sempre muita procura e na minha opinião por falta 

de oferta no ensino regular, não é? Houve sempre muita procura, onde abria uma 

academia de música havia sempre logo, quer dizer, elas tinham logo uma procura de 

alunos em número suficiente para vingar. Eu assisti a muito poucas escolas que 

abriram e fecharam nem me lembro de nenhum caso concreto, só por motivos às 

vezes de mau funcionamento quer era a própria tutela que as encerrava, até 

compulsivamente, porque de resto de falta de clientes, digamos, vou usar outra vez o 

termo, não era, em princípio. Havia muita procura, houve sempre e na minha opinião 

por falta de oferta no ensino regular, portanto, o ensino regular nunca, nunca …. 

No texto que eu referi logo no início da nossa conversa, nesse encontro, escreves-te 

que havia, por um lado, a falta de uma rede oficial satisfatória … 

Sim, sim! 

E, por outro, uma certa consciência, nas tuas palavras, por parte do Estado da 

responsabilidade que lhe cabe nesse campo da educação, conduziu à celebração com 

estas escolas de contratos que lhe viabilizassem a actividade. Então qual era o papel 
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do estado neste contributo ou pelo menos deixar abrir essas escolas todas resultava 

dessa má consciência que ele tinha por causa de não haver a rede pública? 

Provavelmente. Já que não havia rede pública e já que era muito difícil e é, de facto 

porque não há meios, nem materiais nem humanos e nesse altura ainda havia menos, 

para implementar como devia ser o ensino artístico nas escolas, no ensino regular não 

era, era de facto utópico a rede pública não avançava e depois então proliferavam 

estas escolas que parecia a má consciência e houve sempre muito, houve sempre um 

carinho muito especial da parte da tutela para as escolas que abriam. Eu lembro-me 

que era ministro da educação o engenheiro Roberto Carneiro e estava eu de facto no 

GETAP, ainda era GETAP penso que não estou enganada, quando se abriu, eu até tive 

prazer de estar presente na inauguração, uma escola particular no último distrito que 

não tinha, que era a Guarda. Foi o último distrito a ter uma escola particular e foi com 

muita alegria que o engenheiro Roberto Carneiro inaugurou a escola e disse a partir 

deste momento pelo menos a nível de distrito há no mínimo uma escola de ensino 

vocacional de música. O engenheiro Roberto Carneiro, deve ter sido em 91/92, não é? 

mas eu lembro-me que foi ele, lembro-me perfeitamente, foi nessa altura. 

Mas isso veio por um lado contribuir para o alargamento da possibilidade das 

crianças e dos jovens poderem ter aulas, no âmbito da música mas, por outro lado 

veio criar outro tipo de problemas ou não? 

Não sei se era outro tipo de problema. Quer dizer, veio se calhar até acariciar um 

pouco a má consciência da tutela pela falta da rede. No fundo havia esse problema 

mas a administração dava essa razão “não há, mas nós apoiamos aquelas …”. Por outro 

lado claro que tu sabes para já aumentava enfim, aumentávamos o trabalho de 

organização e de orientação dessas escolas, por outro lado, por exemplo, eu estou-me 

a lembrar a Guarda e outras era muito difícil recrutarem professores com a habilitação 

própria e isso para nós era muito preocupante, muito preocupante, porque a tutela 

estava a apoiar por outro lado se calhar não devia …Bom, havia alguns mecanismos 

que impediam a escola por exemplo, para ter autorização de funcionamento e 

paralelismo pedagógico, para ter paralelismo pedagógico havia de uma percentagem 

de professores habilitados que era obrigatório mas a percentagem um bocadinho 

baixinha digamos cá para nós não é, um bocadinho baixinha, para o ensino básico e 

depois havia sempre aquela coisa que a mim me preocupava imenso, que a tutela, a 

administração foi sempre mais permissiva relativamente ao básico do que depois ao 

secundário coisa que eu achava que não devia ser e isto via-se perfeitamente, quer 

dizer, não era nada difícil constatar que nessas escolas de Portugal profundo o nível 

secundário era muito mais baixo mas incomparavelmente mais baixo do que o nível 

secundário no mesmo país, nas escolas do litoral e porquê? Porque elas não tinham de 

facto corpo docente não tinham possibilidades de pagar mais, os professores não se 
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deslocavam porque gastavam muito enfim, hospedar-se e mudar de local, de 

habitação e portanto havia estes problemas. Por um lado era bom, enfim, mas era 

melhor digamos, para a tal pacificação da má consciente do que propriamente por 

questões pedagógicas, porque às vezes por questões pedagógicas não chegava a ser 

muito bom não. 

Um outro tipo de trabalho que o gabinete organizou no âmbito da formação dos 

professores foi a criação de um conjunto de cursos de formação para os professores. 

E isso aconteceu porquê? Porque de facto na altura já estava a funcionar o ensino 

superior de música e ainda não havia respostas para os problemas em concreto do 

terreno? 

Exacto. Primeira coisa, não havia no sistema formação para os professores do ensino 

vocacional não havia, e de facto era uma falha. Segunda coisa, nós tínhamos noção de 

que, e daí a escolha dos primeiros cursos que foram a Análise de Técnicas de 

Composição e Formação Musical muito mais até de que instrumentos, nós tínhamos 

consciência de que havia, não nos grandes centros mas no particular cooperativo e 

sobretudo nas escolas mais, situadas em locais mais difíceis neste aspecto, não havia 

professores com formação conveniente. Porque análise e técnicas de composição 

primeira coisa, os programas mudaram a disciplina mudou, que era a antiga 

composição mudou para a análise e técnicas de composição que era diferente, os 

professores não estavam preparados para aquela disciplina e o GETAP muito 

rapidamente e muito facilmente constatou de que a disciplina mudou mas a maioria 

das escolas do ensino particular continuavam a dar o mesmo, só o nome é que mudou 

porque mais nada mudou. Era preciso dar formação a esses professores, porque 

também quer dizer, não vamos agora condenar quem faz isto porque não chega mudar 

o nome e os conteúdos de uma disciplina é preciso preparar o corpo docente para ela. 

Essa foi uma grande preocupação, formação musical porquê? Qual é a justificação de 

ser a número dois. É que nós também não é difícil de constatar que um grande, um 

número mesmo significativo de professores a leccionar essa disciplina eram 

instrumentistas que não conseguiram, por qualquer motivo que não interessa, 

encaixar-se profissionalmente de acordo com a sua formação e iam dar educação 

musical para a qual tinham, educação musical porque depois passou a ser formação 

musical mas a disciplina era a mesma, para a qual não tinham preparação especifica. 

Um pianista nunca foi preparado para dar formação musical e de facto não havia 

habilitação específica, não havia ainda nessa altura. O primeiro curso foi criado em 

Lisboa na Escola Superior de Música de Lisboa a ESMAE por exemplo, não tinha, nessa 

altura ainda não era a ESMAE era a Escola Superior de Música do Porto não tinha essa 

licenciatura, portanto havia uma única escola no país e ainda não tinham chegado ao 

terreno os primeiros professores formados, portanto não havia, pura e simplesmente 

formação. E então essas duas foram a grande preocupação do GETAP de modo 
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contribuir um pouco para isso. O projecto era não acabar, essa formação pois acabou 

como muitas coisas acabaram, não é, mas a ideia era continuar  

Isso acabou porque? 

Acabou porque nós, quer dizer, acabaram as autorizações para fazer isso, é muito 

simples, e acabando a autorização acaba o dinheiro para pagar os professores. 

 

 

 

 

 

A autorização sob o ponto de vista dos outros patamares da administração é isso? 

Uma outra coisa também que eu te queria perguntar dentro desse outro tipo de 

trabalho que era feito no GETAP foi a organização da conferência Nacional do Ensino 

Artístico. Quais foram as razões que fizeram com que na altura se organizasse essa 

conferência?  

O ensino artístico estava neste panorama e nunca ter havido um fórum nacional de 

discussão e nós achámos que era útil. Primeiro porque enfim, porque uma discussão 

destes temas a nível nacional é sempre mais enriquecedor do que a nível local e 

pontualmente e, por outro lado, também porque como ambicionávamos reestruturar 

e reorganizar o sistema achávamos que antes disso, sentimos a necessidade de 

entregar aquilo, digamos, ao sistema, ouvir os profissionais da área a nível nacional. 

Portanto criou-se espaço. O objectivo era mesmo esse. Quer dizer, no momento em 

que nós achávamos que íamos ter condições para reorganizar o sistema ouvir os 

protagonistas do sistema. 

E que grandes de grandes conclusões é que se retiraram dessa conferência? 

Eu como era, enfim dadas as minhas funções na altura, praticamente só e como tinha 

que fazer as conclusões estava com essa grande responsabilidade, praticamente assisti 

só ao que respeitava à música, mas depois, enfim, conversei com colegas mas … 

Mas no que diz respeito à música? 

No que diz respeito à música eu penso que se politicamente tivesse havido 

possibilidade de ter saído com esse quadro legal na altura ia ser extremamente bem 

aceite no sistema, porque, já nessa altura havia um sentir muito parecido a nível das 
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escolas do ensino Básico e Secundário. Não das escolas do ensino superior, quer dizer, 

nessa altura estávamos ainda e mais …digamos que estávamos em menos consenso 

com as escolas neo-criadas do que pois na outra conferência nacional em Lisboa. 

Nessa altura aquelas esquinas estavam um pouco mais arredondadas aquele primeiro 

choque tinha passado e portanto na Maia ainda havia de facto uma divisão muito 

grande… 

Uma tensão forte. 

Uma tensão muito forte com o ensino superior, com as novas escolas … 

E com as escolas profissionais também. 

E com as escolas profissionais  

Mas que tipo de grandes conclusões é que se puderam retirar desse encontro? 

As conclusões, quer dizer …  

Vieram um pouco reafirmar tudo aquilo que já tinham trabalhado? 

Exactamente. Era quase chegar a conclusão de que aquilo que nós estávamos a pensar 

que seria útil organizar num sistema, portanto o formato de organização, 

organizacional para essas escolas que era bem aceite por elas próprias. Tanto pelas 

escolas públicas como pelas escolas do particular e cooperativo. Estávamos numa 

altura de grande cisão com as escolas superiores é verdade mas em grande 

consonância nós entre nós. Embora também existisse algum arrepio relativamente ao 

ensino profissional. Nessa altura as escolas vocacionais portanto, academias e 

conservatórios ainda não tinham percebido bem … Bom, também havia aquela reacção 

do tratamento dos professores que era diferente as condições que eram dadas às 

escolas e aos alunos eram tão diferentes que acabavam por ser concorrenciais quer 

dizer, havia esse mau estar. Essas tensões existiam fortemente.  

 

 

 

 

E esse estar mais ou menos de acordo com aquilo que tinham proposto, isso depois 

foi de alguma maneira também incorporado na legislação que vocês tentaram 

produzir ou isso depois mudou tudo? Vocês propuseram, fizeram várias propostas 

nos vários âmbitos de educação artística, no caso da música como já falámos… 
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No caso da música a proposta que nós tínhamos feito, portanto, esta proposta deste 

decreto lei foi praticamente consensual, quer dizer, com um “acertozito” aquilo acolá 

mas é evidente que estas conclusões levaram-nos a que depois passássemos a 

trabalhar em determinados aspectos em que tivéssemos dúvidas ,passamos a 

trabalhar e a defender, enfim, aquilo que tinha sido, digamos, mais consensual, não é?, 

Onde havia, digamos, duas soluções hipotéticas acabamos por optar por aquela que 

vimos que tinha mais acolhimento nas escolas.  

E porque é que depois tudo isso não foi de facto aprovado. 

Ai meu Deus, eu isso não te sei dizer, quer dizer, foi um conselho de secretários de 

estado que acabou por não acontecer. Eu acho que ganhou um pouco a pressão do 

ensino superior porque nós defendíamos que pudesse continuar a vigorar os dois, aliás 

à semelhança de alguns países europeus, que pudessem coabitar os dois sistemas. Ou 

a organização horizontal ou a organização vertical dos sistema, isto foi, na minha 

opinião das grandes razões pelas quais o decreto de lei não avançou porque, enfim, eu 

acho que o ensino superior na altura teve mais força do que nós.  

Mas também ao longo da nossa conversa várias vezes tu disseste: não se conseguiu, 

fez-se mas depois não se conseguiu e esse não se conseguiu aí já não tanto por causa 

de talvez da pressão do ensino superior, porquê é que disseste tantas vezes esses 

não se conseguiu? 

Não se conseguiu, quer dizer, porque nós ... 

Quais foram as razões. 

Quer dizer, o gabinete onde nós funcionávamos acabou por não ser acolhido, as 

nossas opiniões acabaram por superiormente não serem aceites.  

Portanto, havia mesmo uma diferença muito grande entre o trabalho do gabinete 

quase como um entre aspas um oásis sob o ponto de vista de uma ligação mais 

efectiva com as escolas e as outras estruturas da administração?  

É. E daí, quer dizer, isto começou a notar-se um pouco quando acabou o GETAP e 

passou a ser DES, já houve ali muita coisa que mudou, depois também, quer dizer ... 

Tiveste os teus dois últimos anos já no DES 

Ainda estive no DES, dois anos no GETAP e dois anos no DES  

E o que é que mudou? 

Nós passamos a ter menos ... 
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Autonomia  

Autonomia, de trabalhar independentemente com as escolas, de trabalhar 

directamente com as escolas, começamos a não poder trabalhar tanto com as escolas 

era mais um trabalho mais fechado, mais no gabinete do que no terreno ... 

E por imposição? 

Por imposição superior.  

E havia alguma razão para que isso tivesse acontecido? 

Isso quer dizer, é uma questão de orientação política não é, quer dizer, não sei, 

sinceramente não sei ...  

Quer dizer que a partir dessa experiência, entre 88/89 ... 

Entre 89–90 até 94.  

 

 

 

Do GETAPP foi de certa maneira diluída no modo como foram reorganizadas as 

estruturas da administração  

Eu penso que sim. Eu penso que perdeu-se um pouco esta ligação. Eu já notei isso no 

último, pelo menos, nos últimos ano e meio que estive na administração, senti isso. 

Senti que não me era autorizada essa ligação à escola, por exemplo nem pensar, não 

me era permitida, quer dizer  

E achas que era possível intervir com as escolas não havendo essa ligação com as 

escolas 

Não e daí que o ambiente entre a tutela e as escolas começou a ser completamente 

diferente, quer dizer, não havia, o grande entendimento que ouve no início, começou 

a não haver, deixou de haver pouco e começamos a sentir até alguma contestação ao 

próprio gabinete nas escolas, porque exactamente o gabinete impunha mais do que 

ouvia. 

O gabinete não o DES 

O DES impunha um pouco mais do que ouvia, não é?, quer dizer e começou a impor 

certas coisas, eu lembro-me , por exemplo a avaliação, a classificação, a escala de 0 a 

20 acabou cair durante um período de tempo, houve assim  algumas situações 
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concretas em que as escolas passaram a ter que obedecer às orientações e pronto. E aí 

começou a perceber-se que as coisas não iam ser por exemplo, aí começamos a 

perceber que o tal pacote de que a gente falou tanto não ia avante não é. Ainda era 

assessor do ministro o Miguel Graça Moura começou aí, ouve, por exemplo alguma 

divergência, isto é quase incrível mas é assim o ministro era o mesmo mas entre o 

GETAP o gabinete e o assessor do ministro havia desencontros de opinião. 

Ele tinha outra perspectiva sobre isto é? 

Tinha, sobre certas questões tinha. Por exemplo, relativamente ao ensino superior. 

Uma das grandes questões era essa e depois entretanto criaram-se, por exemplo as 

licenciaturas em Aveiro e aí foi outro foco de desencontro não é?, porque inicialmente 

aquilo era licenciaturas de ensino e nunca esteve o preto no branco, quer dizer, 

praticamente foi licenciatura para o ensino vocacional no ano do estágio porque a 

universidade impôs os estágios em academias e conservatórios, porque no papel 

nunca esteve preto no branco que aqueles professores eram para o ensino vocacional, 

não é. Portanto, houve sempre alguma promiscuidade nesse sentido, é ensino de 

música para quê? com que formação ou que ..., quer dizer, pronto. A universidade, por 

exemplo, nunca viu com bons olhos aquilo que nós pretendíamos relativamente ao 

recrutamento de professores. A universidade de Aveiro não aceitava, por exemplo, 

que fosse obrigatório fazer um concurso e tudo isso se reflectiu na ... Há uma pressão 

do ensino superior. Tanto do politécnico como do universitário.  

E ao longo desse período, que aspectos é que tu salientavas pela positiva e pelo 

menos positivo do trabalho que foi realizado? 

Pela positiva foi a proximidade com as escolas. Porque realmente aqueles anos, 

aqueles dois anos de GETAP ainda hoje são falados. As escolas ainda se enganam. Há 

escolas aí do particular e cooperativo que durante muitos anos, o GETAP tinha 

acabado e ainda falavam do GETAP, quer dizer, porque foi uma experiência muito 

positiva. 

Trabalhavam muito com as pessoas, com as escolas e não tanto de imposição de 

comprimento de determinadas regras 

Completamente. Embora nos tivéssemos a noção clara, de que, quer dizer, aquele 

sentimento que algumas direcções tinham de que podiam ser completamente 

marginais ao sistema, isso quer dizer, nós éramos os primeiros a não permitir. Não era 

isso que nós defendíamos não era, esse viver marginal a tudo o que tudo fosse 

regulamento, nem pensar, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com alguma 

flexibilidade, quer dizer, não ... diluir o mais possível os constrangimentos que haviam 

no bom funcionamento nas escolas e à legislação que estava tão ainda, o lado mais 

positivo.  
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E o menos positivo. 

O lado menos positivo foi, digamos, o cair da expectativa que havia de que as coisas 

iriam melhorar muito e que íamos conseguir conciliar, digamos que as consequências 

da nova legislação que tinha sido em 83 com aquilo que nós defendíamos que devia 

ser o ensino vocacional e ter sido impossível fazer uma extensão no sistema, 

sobretudo nas escolas públicas daquilo que nós tínhamos defendido para o ensino 

profissional por exemplo. Isso para mim foi o mais negativo, quer dizer continuou 

aquele fosso entre o que se fazia nos conservatórios e nas academias com o que se 

fazia no ensino profissional, e isto gera um desconforto enorme porque são os 

mesmos professores que estão a ganhar mais num sítio do que noutros, são os 

mesmos professores que estão a ter melhores resultados, porque isto é muito 

importante do ponto de vista brilho profissional, estão a ter melhores resultados numa 

escola do que noutra. foi muito negativo, quer dizer e foi um sentimento de frustração 

muito grande porque nós na Maia, nos anos do encontro nacional, nós estávamos 

muito confiantes que iríamos conseguir, não tudo não é ,mas uma parte substancial 

daquilo que defendíamos.  

Nota-se para finalizar alguma mágoa de não se ter conseguido fazer isso? 

Completa. 

Foram anos muito intensos. 

Muito intensos e acho que houve muito prejuízo tanto nessa altura ....Não há só uma 

mágoa já há duas. Há a dos anos da Maia e a de 1998 do encontro nacional. São duas 

mágoas muito grandes. Na Maia tinha sido ideal. Em 98 não seria ideal mas ainda ia a 

tempo. Ia muito a tempo. Esse foi outro grande motivo de desmotivação, de desilusão 

porque nessa altura, quer dizer.... 

Criaram-se expectativas que depois não 

Muitas. E não foram expectativas levianas, porque quem vai aquele encontro e vê o 

nível de consensos que havia, o nível de ligação que nessa altura existia entre esses 

consensos e a tutela, estávamos quase a defender as mesmas coisas, não era bem mas 

também bem nunca é, nunca é, mas quer dizer, isto não é uma esperança vã, não é 

uma esperança leviana. É uma esperança. Porque nessa altura, quer dizer, mais uma 

vez, pronto olha, não foi naquela altura há-de ser agora foi um pouco isto e torno-a 

num ser, quer dizer, as coisas adiaram-se de uma maneira dramática e agora se calhar 

vamos ver que foi mesmo muito mau, não ter acontecido nessa altura, quanto mais 

tarde pior. 

A história deste ensino tem sido uma história de adiamentos 
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Tem. De adiamentos e vamos ver como é que isto vai acabar, vamos ver como é que 

vai acabar … 

Não te vejo muito optimista? 

Estou optimista, de uma maneira quer dizer um dia tem que ser, e quanto mais tarde 

pior. E se for desta vez que seja, quer dizer, porque um dia, tem que ser, mas eu não 

sei como é que vai ser e portanto com o tal “quanto mais tarde pior” é que as 

condições aquilo que de negativo existiu durante muitos anos e que continuou a existir 

cria razões para se fazer aquilo que não é conveniente. Eu temo que algumas coisas se 

concretizem pela negativa.  

Mas de qualquer maneira as escolas têm funcionado, tem... 

Muito bem  

Tem desenvolvido o seu trabalho, formando os alunos 

Muito bem, e contrariamente a muito do que aparece no estudo de avaliação externa 

que o Ministério da Educação levou a cabo, muito  contrariamente a muita coisa que lá 

está, estas escolas têm trabalhado com muita qualidade e com muitos resultados. Só 

que são resultados que tinham que ser lidos uma certa maneira e foram lidos de uma 

outra maneira, pronto. Isto, quer dizer a gente lamenta mas não é tão dramático como 

isso, quer dizer, também não morre ninguém por aí. As escolas funcionam. Mas isto 

pode justificar determinadas medidas e é por isso que eu temo muito, isto pode 

justificar determinadas medidas que nós há muitos anos que achamos que são más e 

continuamos a achar que são más e o tempo vai provar que são más, só que cada vez 

com mais prejuízo não é, porque todo este adiamento é sempre em prejuízo de... E eu 

agora temo que estes adiamentos vão de tal maneira o que é negativo no sistema se, 

como é que hei de dizer, se cimentou, se solidificou, ficou consistente o que era mau 

que dá razão a determinadas coisas que são más leituras e que vão ser negativas  

O Estado continua a não se portar, digamos muito bem a relação este tipo de ensino, 

é isso? 

Eu não sei se é o Estado a ... Porque, quer dizer... Olha a avaliação externa tinha que 

ser feita, eu acho que sim. A avaliação externa tinha que ser feita, eu acho que tinha e 

fez-se. Alguma coisa tem que mudar, tem e vai mudar, portanto, portar-se mal neste 

aspecto acho que não, agora eu continuo a achar que é pena que se ouçam um 

determinado tipo de especialistas e não se oiçam outro de determinado tipo de 

especialistas. Eu não sou, não comungo nada, e isto não é hipócrita é muito sincero tu 

conheces-me, sabes que aquilo que eu defendo em público, diante da Sr. Ministra da 

Educação é a minha postura aqui na minha escola, eu não me confundo com as 
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pessoas que atacam violentamente, não me identifico com essa postura. Porquê? 

Porque nós não somos todos iguais e eu tenho que acreditar na honestidade 

intelectual e na sinceridade intelectual de outras pessoas que não pensam como eu. 

Quer dizer, eu não tenho uma postura radical nesse sentido e portanto não nego a 

competência, um determinado tipo de competência eu não as nego nem sequer nego 

a utilidade em utilizá-las, porque são competências muito diferentes das nossas, das 

minhas, de outras pessoas. Mas a complementaridade tinha que ser atendida e às 

vezes não é, e desta vez não foi. E não sendo à certas coisas que são mal entendidas eu 

não as interpreto como uma ... ainda no outro dia disse isso na reunião com a Sra. 

Ministra da  Educação eu tenho, eu fico triste, quando sinto um confronto algo 

incómodo entre o poder, porque nós, esta Sra. Ministra da Educação diz os conselhos 

executivos também são a administração e somos. É um tipo de patamar diferente 

entre um patamar da administração e outro patamar quer dizer ... eu fico triste 

quando vejo este confronto porque nós não estamos aqui para nos atacar uns aos 

outros, não estamos. Nós estamos aqui para tentar discutir o que nos desune e agarrar 

aquilo que nos une.  Eu disse lá e repito há muito neste momento, há muito mais 

coisas a unirmos do que a separamos, embora essas que nos separam nós 

consideramos que algumas são essenciais. E há que ter um certo espaço, nem que seja 

só para discuti-las, quer dizer, há que ter esse espaço, tem que haver esse espaço. 

Porque se não houver, vai ficar assim mesmo, quer dizer e quem é que sofre com isto? 

A qualidade do ensino e de facto os futuros resultados e é aqui que é pena .... esta 

leitura dos resultados é uma coisa muito séria porque é assim: pode ser que com um 

determinado tipo de medidas que vamos ver como é que vão ser de facto colocadas 

em funcionamento, vamos ver os resultados que elas ter daqui a uns tempos não é, 

mas está leitura resultados tem que ser vista de uma determinada forma, quer dizer, 

não é só, até pode ser com estas medidas eu vou voltar atrás porque me perdi, pode 

ser que em termos estatísticos um determinado tipo de medidas venha a melhorar 

entre aspas aquilo que se lê como resultados destas escolas, mas eu não acredito que, 

porque conheço os resultados desta escola, por exemplo, que do ponto de vista 

estatístico não está no topo da...  

 

 

Estás a falar das conclusões do relatório de avaliação. 

Estou. Os resultados, por exemplo, do conservatório do Porto não estão no topo 

porque a leitura dos resultados é feita de uma determinada maneira e eu tenho 

consciência de que os resultados que temos são muitos bons. Não são só bons são 

mesmo muito bons porque temos muitos alunos a saírem para o prosseguimento de 

estudos tanto no país como no estrangeiro que não saíram daqui com o diploma de 
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12º ano porquê?, Porque o sistema permite e porquê?, Porque a preparação era bem 

feita, porque se não fosse eles chegavam a uma escola europeia e não entravam. 

Portanto a preparação é muito bem feita não tenho dúvida nenhuma e daí o nível de 

prosseguimento que temos. Só que esses alunos não aparecem na nossa estatística e 

daí o baixo nível em que nós estamos. Portanto é muito perigoso  

É preciso olhar para lá dos números, é isso? 

Tem que ser. E é muito perigoso legislar em cima de conclusões deste tipo, porque nós 

podemos do ponto de vista estatístico melhorar e do ponto de vista dos resultados 

pode pior e é isso que nós estamos a tentar evitar. Esta para mim é a primeira a 

preocupação. A segunda grande preocupação é que se legisle relativamente aos 

professores de maneira a que o recrutamento não permita esta selecção que é feita e 

que contribui para os resultados das escolas. Eu não vou aqui fazer comparações mas 

quem quiser que as faça e que veja nas escolas onde o recrutamento é feito de uma 

determinada maneira e nas escolas onde o recrutamento é feito de outra. Vejam os 

resultados. Mas vê-los da maneira que estou a dizer. Ver, por exemplo, o número de 

alunos que sai para o mercado de trabalho e o número de alunos que prosseguem os 

estudos. Independente que saem com o 12º ano ou não.  

Obrigado 
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José Luís Borges Coelho 

No trabalho que foi desenvolvido no âmbito do GETAP, uma das suas componentes 

esteve ligado com o ensino artístico, em particular com a criação das escolas 

profissionais de música. Porquê a criação desse tipo de escolas? 

É muito curioso. Antes de mais, como é que eu apareço no GETAP? num período em 

que tudo para mim era claro que não havia condições para meter os pés nos serviços 

centrais do ministério, pelo meu posicionamento político parecia-me que estava a 

milhas de tudo aquilo. Não aconteceu assim pelas melhores razões porque houve uma 

professora que apareceu aqui em casa, como o António Vasconcelos agora, para pedir 

o meu conselho porque estava no GETAP e estava incumbida de elaborar um 

documento para o ensino artístico, para a reforma do ensino da música e queria saber 

a minha opinião. Eu li o papel, disse-lhe meia dúzia de coisas e três dias depois estava 

no GETAP. Basicamente fui para lá para trabalhar nesse documento: o documento para 

a reforma do ensino da música. Entretanto chego lá e a situação nas escolas era a 

confusão que se conhece, porque havia dois regimes, basicamente, que continuavam a 

funcionar e que se contradiziam e que criavam um labirinto medonho para quem 

estava nas escolas.  

Está a referir-se às reformas de 1983, 1930 e a de 71, é isso? 

E a de 71. Todo esse conjunto de documentos criava situações inacreditáveis. De modo 

que durante meses eu levei o tempo praticamente a refletir sobre as situações que 

diariamente caíam no GETAP, situações de incongruência clara e a produzir despachos 

que depois viriam a sair do Diário da República a tentar corrigir alguns problemas. 

E que incongruências eram essas? Um exemplo... 

Exemplos! A esta distância já não sou capaz de lhe dar ... 

Tinham a ver com questões administrativas, de currículo... 

De currículo, de percursos académicos completamente incongruentes. Podia haver 

situações de alunos que íam para um curso de flauta, por exemplo, na reforma de 

1930 acabava no 6º grau ou 5º, não sei se tinha 5 ou 6 anos, mas numa que não 

chegou a ser reforma de 71 tinha 8, de maneira que a dada altura havia escolas que 

adoptavam esses planos mas apareciam alunos que diziam: “não senhor, isso não é 

legal!”. Era a maior das confusões. Mas essa é apenas uma situação, porque havia 

situações destas quase diárias que era preciso por cobro, inclusive havia pessoas que 

tinham os antigos cursos superiores mas que não tinham feito aquela exigência 

estranha do 5º ano de francês, num curso que só exigia o 2º de português. De maneira 

que havia gente com os seus cursos superiores que não eram reconhecidos porque 
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não tinham o francês. Estávamos a fazer um despacho em que perguntava ao senhor 

ministro se lhe parecia que em França, na mesma altura, pediam aos franceses que 

tivessem o 2º ano de francês e o 5º de português. Isso, naturalmente, foi eliminado e 

uma data de pessoas teve finalmente os seus diplomas, às vezes 20 anos depois. Havia 

muitas situações dessa natureza. Como é que surge nisso as escolas profissionais? Não 

pense que foi o resultado de um programa desejado. Não. O que aconteceu foi que o 

patronato deste país, a determinada altura com a extinção das escolas comerciais e 

industriais tinham ficado sem técnicos intermédios e andavam a pressionar os 

ministérios para a criação de escolas que substituíssem essas outras antigas. É bom 

que se diga que quando foi a reforma do ensino unificado, quando acabaram as 

escolas industriais e comerciais, criou-se um tipo de escola que eram um misto dos 

antigos liceus e das antigas escolas comerciais e industriais. Todos os meninos tinham 

de meter a mão na massa a trabalhar nos ofícios. É claro que as pessoas importantes 

deste país não levaram isso a bem e encontraram, num ministro de um dos governos 

do PS, terreno para dar cabo do que foi o projecto do ensino unificado, eliminando 

tudo o que era trabalhos que metessem as mãos. Como resultado, acabarm as escolas 

industriais e comerciais e todo o ensino ficou como se fosse um ensino liceal antigo. 

Portanto, resumindo, não havia formação de quadros intermédios. E vai daí é 

publicado o decreto que cria escolas profissionais, cujo objectrivo era formar técnicos 

de informática, torneiros mecânicos, electricistas, etc. Não havia sequer uma linha 

nesse decreto que falasse em ensino artístico. Mas quer dizer que não proibia, e é por 

essa via que entram as escolas profissionais, só que entram numa altura terrível, a 

altura em que o Ministério da Cultura acaba com as orquestras de Lisboa e do Porto. E 

queria em substituição, por exemplo, aqui no Porto a Régie Sinfonia foi preenchida 

com músicos de alta competência, basicamente estrangeiros. Transitaram muito 

poucos músicos portugueses da antiga orquestra para a nova. É nesse quadro que me 

vêm consultar sobre a criação de escolas profissionais para o ensino da música. Escolas 

profissionais para o ensino da música , entenda-se que dariam no fim um nível 3 e que 

esse nível 3 permitia o ingresso directo na vida activa. Qual foi naturalmente o meu 

parecer? Que neste quadro, no quadro que existia em Portugal na altura, criação da 

Regi, essa era a maior das ilusões, era perfeitamente inviável que meninos que 

começavam a estudar aos 12 ou 13 anos, passados seis anos... aliás, inicialmente era 

só o nível 3, começavam numa escola profissional depois de feito o 9º ano de 

escolaridade, ao fim de 3 anos entravam na vida activa; isso era impossivel. Agora, 

criando-se o nível inferior, essas escolas, não formavam para a vida activa mas iriam 

formar como nenhumas outras em Portugal para o ingresso nos cursos superiores que 

na altura estavam desertos. Na altura, as escolas superiores de Lisboa e do Porto 

estavam completamente desertas. 

Apesar de terem sido criadas em 1983 só vão funcionar praticamente no final da 

década. 
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Então, claro que teve de se dizer, porque senão isso não passava, que franjas desses 

alunos, eventualmente, poderíam encontrar mercado de trabalho noutro tipo de 

agrupamentos, até organizando-se eles próprios, porque senão não passava. Dizer que 

a escola profissional formava para o ingresso no ensino superior era logo cortado. 

Não passava a nível das outras estruturas do ministério, é isso? 

Sim, do ministério. De maneira que, o que é que permitiu as escolas profissionais fazer 

na prática a reforma que não estava a ser possível nas escolas públicas, sendo que, por 

outro lado, como havia alguns condicionamentos do ponto de vista da organização 

curricular, esses condicionamentos acabaram por ter reflexos positivos nesta situação. 

Quais eram esses condicionamentos? Os currículos tinham de ter 25% de disciplinas 

teóricas, 25% de disciplinas teórico-práticas e 50% de disciplinas práticas e aí é que 

bateu o ponto, como é que se ia preencher 50% do horário com disciplinas práticas? E 

aí houve uma sorte muito grande porque, por um lado, eu pude reflectir esta coisa, 

como sabe eu dirijo um grupo amador que na altura ensaiava todos os dias e tinha 

prémios internacionais, competindo com grupos de leste. E o meu raciocínio foi 

simples: se gente que não sabe nada de música, trabalhando diariamente 1 hora e 

meia, consegue isto, o que é que pode ser numa escola onde aprendem música 

seriament, se tiverem uma prática diária de disciplinas de conjunto, que são o motor 

nesta questão. 

E, portanto, isso foi uma grande diferença em relação ao que existia no ensino 

vocacional. 

Pois. Esses cursos podiam ter a sua disciplina de instrumento com a mesma carga 

horária que as escolas públicas, mas iriam ter duas disciplinas que para mim foram 

cruciais, a disciplina de orquestra, com trabalho diário, e uma disciplina que preparava 

para essa, a disciplina de prática individual e de naipe, que eu nem sei como é que a 

aprovaram, porque verdadeiramente não é uma disciplina, é um estudo 

acompanhado, mas é aí que reside o êxito da questão. 

 

E como é que se trabalharam com as escolas para se apresentar estes projectos? 

Depois foram publicados em 89 as duas primeiras escolas ... 

Isto foi discutido, caso a caso, com cada escola. 

Os dois primeiros projectos foram o de Espinho e Vale de Ave... 

Os dois primeiros projectos foram Espinho e Vale de Ave, depois apareceu Mirandela e 

a da Beira Interior, Almada também... 
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Do Porto... 

Também... 

Évora... 

Évora e também a escola de arcos do Estoril... 

E como é que foi esse quadro curricular, isso depois foi discutido com as escolas ou 

com os responsáveis, como é que foi todo esse processo? 

Eu estive envolvido em toda essa discussão porque eu era o técnico para essa área e as 

escolas tinham um bocado a liberdade de apresentar o seu projecto com aquelas 

condicionantes que eu lhe disse. Claro que todas elas se esbarravam neste ponto: 

como preencher os tais 50%? e aí era a minha colherada; a orquestra e a prática 

individual e de naipe, que eu tinha conseguido convencer... 

Já ia perguntar isso, como tinha conseguido convencer...  

Tive que escrever para justificar, mas como é que foi agora já não sei. 

Mas estava a perguntar acerca este processo com entidades, escolas pré-existentes 

no ensino vocacional... 

Nalguns casos, no caso de Mirandela não. 

Sim, no caso de Mirandela era diferente, mas no caso de Espinho e de Vale de Ave... 

Sim, nesses casos havia escolas particulares e cooperativas pré-existentes que já 

tinham uma longa prática no ensino da música. 

E foi por iniciativa própria que eles apresentaram o projecto? 

Foi... essas duas escolas... agora não tenho muito presente, quando apareceu o 

diploma das escolas profissionais e me perguntaram, a minha opinião foi que para 

aquela situação, aquilo não dava. Mas depois apareceram as escolas a fazer propostas 

concretas e dizendo elas mesmas quais eram as possíveis saídas profissionais ao fim do 

nível 3, todos nós sabendo que sería muito difícil seguir a profissão de músico ao fim 

desses três anos. Coube muito à escola ARTAVE o convencimento comigo e da 

administração de que sem os três anos anteriores não se chamaria nível 2, porque 

nível 2 tinha de formar para a vida activa tal como o nível 3, portanto, nível 2 era para 

técnicos não tão exigentes, mas também era para a vida activa. Sem esses três anitos 

não era possível nada. 

E depois nasce aí o nível 2, os cursos básicos. 
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Exactamente. O Dr. Joaquim de Azevedo foi extremamente compreensivo 

relativamente a isso e mais, houve outras compreensões porque nos primórdios as 

escolas tinham poucos alunos e em termos muito rigorosos quase que não podiam 

funcionar. Mas rapidamente explodiram. Então em Mirandela... para mim a grande 

surpresa não foi tanto Espinho já tinham uma tradição e já poderam pegar em alunos 

que encaminharam para ali, ou Vale de Ave, pegaram em alunos que já tinham 

começado, a minha grande surpresa foi Mirandela. 

E a sua surpresa foi porque... 

Porque não havia tradição nenhuma. Aconteceu-me ter um dia a visita do autarca a 

dizer que queria fazer uma escola de música lá em Mirandela porque tinham 

instalações para isso e gostava muito que eu as fosse ver. E eu perguntei: “E 

professores?”, “pois, professores não temos...”. E eu pus-me a olhar para a estrada do 

Marão, porque ainda não havia IP4, e disse que ia ser um sarilho; como é que vai 

conseguir levar professores para lá? Mas um dia eu fui ver e fiquei completamente 

apalermado porque fui dar com instalações, com um edifício preparado para ter uma 

escola de música, de iniciativa local, como não havia, que eu conhecesse, em sítio 

nenhum; com portas duplas, paredes duplas, janelas duplas... para insonorizar tudo. E 

eu disse para mim que estamos num país de loucos, criam infra-estruturas destas num 

sítio onde não tem acessibilidade. Vim para o Porto a falar nisto e há-de ter sido a 

Teresa Rocha que me ouviu dizer, meteu-se a caminho e foi ver e ficou apanhada. 

Então foi lá num verão, andou pelas escolas a mostrar os instrumentos de arco e 

arrancou em Outubro seguinte, com meninos que nunca tinham visto, um mês antes, 

nenhum daqueles instrumentos. Mas eu fui lá 3 meses depois e já os vi tocar em 

conjunto. Numa altura em que uma escola de música deste país, uma escola de música 

muito importante a quem nós recomendávamos que levassem para a frente as 

disciplinas de música de conjunto, que diziam aos gritos, quase: “Como é possível? 

Antes do 5º grau não é possível. Antes do 5.º grau de Educação Musical não é 

possível”, e eu chegava a Mirandela e estavam ali aqueles meninos. Resumindo, eu 

creio que nos locais onde as carências eram grandes e onde... há aqui um problema de 

extractos sociais muito importante, extractos sociais menos favorecidos onde as 

escolas favoreciam o sucesso. 

O que quer dizer com isso? 

Onde aparentemente havia mais condições não foram. Por exemplo, a escola de Arcos 

do Estoril, eu quando vi o seu projecto disse que está aqui um projecto do ministério. 

As pessoas que fizeram isto, um deles deviam ser ministro para as artes. De facto está 

aqui uma coisa com pés e cabeça; foi uma das primeiras a fechar. Provavelmente, se 

tivessem feito ali uma escola de música normal, tinha sido um sucesso. O sucesso 

como escola de música, não como formação de músicos, mas seguramente que os 
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paizinhos daquela zona iam lá todos levar os meninos a aprender música. Agora os 

paizinhos daquela zona a fazer dos seus filhos profissionais da música? 

Isso também tem a ver com outras representações de ser músico ou profissional da 

música.  

Pois! Pois! 

Mas voltando atrás, porque é que no caso do interior isso resultou melhor? 

No caso do interior era assim, boa parte dos alunos eram de zonas rurais com 

carências profundas. Eu lembro-me de a Teresa me referir casos de alunos que sem 

aquela escola eram trabalhadores do campo. Aquela escola, de alguma forma libertou-

os da servidão da glebe. 

E depois como foi a negociação com as entidades? Estabeleceu-se um contrato de 

programa, de que modo é que isso se desenvolvia? Até agora temos estado a falar na 

componente do currículo e das componentes mais gerais, dos princípios mais gerais. 

E depois essa operacionalização traduzia-se através de um contrato de programa, 

onde se negociava com as partes. Como era esse tipo de contrato e negociação, era 

fácil, difícil? 

No começo não era nada complicado, até porque as escolas eram muito favorecidas 

com isso. Havia apoios substanciais e os professores eram bastante atraídos para aí 

porque ganhavam muito melhor do que noutros locais e isso era um atractivo. Mas 

também que não se fique com a ideia que foi isso que as fez funcionar porque, 

voltando a Mirandela, houve um conjunto de muito bons professores que foram 

atraídos para lá e depois, como sempre acontece nestas coisas que envolvem o poder 

central, o dinheiro não chegava, não chegava a horas. Passavam-se quatro, cinco, seis 

meses com os professores a fazerem viagens para Mirandela, naquelas curvinhas 

todas, a desgastar o carro e a pagar gasolina, e não viam um centavo.  

Mas não desistiam... 

Não desistiam. E não desistiam porquê? Porque o projecto tinha-se revelado de tal 

forma rico que eles tinham a sensação, aliás para quem vinha de fora isso era mais 

notório, de que viam crescer os alunos. 

O que era curioso porque muitas das vezes os professores também eram professores 

dos conservatórios, não eram? 

Pois. Viam-nos avançar a ritmos inacreditáveis. 

E no caso do protocolo era só mesmo para estabelecer as linhas mestras de como é 

que isso funcionava 
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Sim, e eu devo dizer que esse sector não é um sector que estivesse muito ligado 

comigo. 

A outra coisa que há pouco referiu foi por um lado, a dificuldade de se convencer 

num primeiro momento em relação às escolas profissionais, convenceu-se da 

validade de um projecto... 

Eu convenci-me de que um projecto daqueles ia ser excelente para preparar para 

cursos superiores; ia preparar como nunca se tinha preparado em Portugal. 

Como é que conseguiu convencer depois as outras instâncias, a nível hierárquico 

superior, dado que este tipo de escolas não tinha sido pensado para serem escolas 

artísticas? 

Aí não foi difícil, até porque não tive de fazer nada em relação a isso. Desde logo o 

director do GETAP se apercebeu da importância de deixar avançar por aí as escolas 

profissionais artísticas, porque estava a aperceber das dificuldades de mexer no 

sistema tradicional e ali era criar tudo de novo, e ver os resultados. Portanto aí eu não 

tive dificuldades. Tive de justificar muito e sempre, por exemplo, em relação às 

disciplinas que possamos considerar teórico-práticas, técnicas de composição; quantos 

alunos por turma? E eu tive de dizer o que achava recomendável, o que seríam turmas 

excessivas. Normalmente, se um curso tinha 15 ou 20 alunos, isso dava duas turmas.  

Sob o ponto de vista do sistema era algo difícil de perceber, por um lado o ensino 

mais individualizado e por outro, esse ensino em pequenos grupos... 

Na maior parte dessas disciplinas, mesmo Educação Musical, nunca era em grupos 

numerosos. Eu justificava isso; para cada uma dessas situações tive de arranjar 

justificação. Nunca ninguém me veio à mão dizer “isso não pode ser”. Eu justificava, 

ficava lá o papel e funcionava. 

Se bem que, mais tarde, começaram a levantar-se outro tipo de problemas sob o 

ponto de vista de financiamento. Lavantavam-se questões do género“porquê dividir 

tanto?” “porque não podem ter mais gente nas turmas?”. Veio depois o reverso 

dessa componente... 

Era muito fácil de compreender; em análise de técnicas de composição, se os meninos 

levam trabalhos e se os mesmos são todos corrigidos numa aula, não há tempo físico 

suficiente... 

Outra coisa de que me tem estado a falar remete muito para este tipo de escolas 

também serem polos de desenvolvimento, no caso de Mirandela, parece-me inferir 

das suas palavras, que se tornou um polo de desenvolvimento ligado com as práticas 

artísticas. Este tipo de escolas também foi pensado para uma maior 
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desenvolvimento das práticas artísticas? O que significa que havia uma crítica muito 

grande em relação ao que se passava no ensino especializado. 

Sim, eu lembro-me de quando fui a Mirandela, os olhos do autarca riam-se todos, e eu 

disse que com estas condições se conseguir professores, o que deve fazer aqui é uma 

escola profissional e daqui a meia-dúzia de anos começa a ter condições para ter aqui 

a orquestra sinfónica de Trás-os-Montes. O homem ficou ... 

 

Havia uma preocupação muito grande acerca do desenvolvimento das práticas 

artísticas, não é verdade? 

Sim, e logo desde muito cedo. Espinho foi provavelmente a primeira a apresentar 

orquestra porque já tinha alunos mais avançados que entraram para a escola 

profissional e fez logo uma pequena orquestra de câmara. Depois foi a ARTAVE, 

quando há a conferência para o ensino artístico, em 1992, estavam as escolas a 

funcionar há dois anos, já se apresentaram ali três orquestras e lembro-me dos 

responsáveis pelo Conservatório Nacional terem ficado muito pasmados a ouvir aquilo 

e a vir-lhes à cabeça “nós é que devíamos ter condições para fazer coisas destas e não 

temos...”, “vamos ter de as criar”. Só que quando depois eu estive envolvido na 

elaboração do documento para a reforma do ensino artístico que chegou até ao ponto 

de começar a estruturar os planos curriculares, quando a Isabel foi a Lisboa, porque eu 

não pude ir, discutir os planos curriculares oh! Oh! Os professores atiraram-se 

completamente ao ar...   

Os planos curriculares .... 

Quer eram o mais próximo possível do modelo das profissionais. Atiraram-se 

completamente ao ar... 

Mas atiraram-se ao ar porque... 

Não queriam nada daquilo. 

Mas o que é que estava presente? 

Pois! Isso não me lembro... 

Quais eram as ideias que estavam presentes? 

Por um lado queriam ter as orquestras, mas depois havia ali um conjunto de 

professores que tinham influência e que eram muito corrosivos, que, eu não assisti 

mas quando o relato me foi feito na altura pela Isabel, que me deixou completamente 

exasperado, é de que a recepção era péssima. 
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Porque ainda se continuava muito com a ideia do instrumentista solista? 

Do instrumentista solista, sim, esse tipo de coisas... 

Mas depois uma das críticas que muitas vezes eram feitas eram, por um lado, a ideia 

de que não era possível formar músicos em três anos ... 

Isso estou de acordo... 

E, por outro lado, a questão da formação de orquestras. Como é que reagia a estas 

críticas? 

Eu não ouvia esse tipo de críticas porque era demasiado evidente na altura, para quem 

tivesse a memória relativamente recente e se lembrasse das nossas antigas 

orquestras, da Regie e ouvisse depois aqueles meninos, via que não havia nada em 

comum; aqueles meninos já eram muito melhores. 

Então está a dizer-me que a criação das escolas profissionais de música, de algum 

modo, vinham tentar dar resposta à crise das orquestras e à crise da vida musical 

que existia? 

Sim, sim. E a minha convicção é a de que no domínio da música o país tem estado a 

assistir, quase sem dar por ela, a uma revolução tranquila. Para lhe dar um número; 

anos 80, Conservatório de Música do Porto formou 1 violoncelista. Se pensarmos em 

violoncelistas e não em pianistas. 1! Em toda a década. Todos os anos saem quantos 

violoncelistas das escolas profissionais? Claro que esses ainda estão em formação, 

depois continuam... mas quantos saem? Quantas orquestras juvenis há agora no país? 

Não é seguramente justo dizer que isso agora vem tudo das escolas profissionais, não. 

Mas as escolas profissionais foram o motor que obrigou as escolas tradicionais a 

repensarem-se e a avançar, mas também há muitos factores; há também o 

entupimento do sistema de ensino.  

O que é quer dizer com isso. 

O ciclo era um survedouro de formações incompletas. Estou a falar de professores que 

não acabavam as suas formações e iam ensinar música (não havia saídas profissionais 

na música). Isso entupiu também. Há muitos factores, esta questão, há criação das 

escolas profissionais, as ESES começam a formar licenciados para exercer essas 

funções. Portanto, há muitos factores que contribuem para que haja actualmente uma 

formação de músicos que não tem comparação. 

Mas voltando um pouco atrás. Porque é que as escolas públicas não concorreram 

para se criarem escolas profissionais? Basicamente foram só as escolas particulares e 

cooperativas que avançaram com esses projectos. 



103 

 

O Conservatório de Música do Porto quis ter uma escola profissional; não foi 

permitido. 

E isso não foi permitido porque . 

Era uma escola pública, tinham já um projecto e havia uma reforma em curso. Não foi 

permitido e não forma os técnicos. Os técnicos deram um parecer favorável. Não se 

pode dizer que todas as escolas que já existiam repousaram sobre isso, ficaram ver as 

outras a andar; queriam mesmo uma reforma, algumas dessas escolas. 

Agora é que eu não percebo porque se havia mesmo essa possibilidade para as 

escolas particulares poderem criar escolas profissionais, é que as públicas não 

puderam fazer isso, por causa desses argumentos de que já estava uma reforma em 

curso, porque já eram escolas públicas. É um pouco estranho tendo em conta vocês 

técnicos, pelo que me está a dizer podiam avançar... 

A esta distância eu já não lhe posso dizer com rigor, mas ideia que tenho é de que as 

escolas particulares e cooperativas tinham que arranjar também outros apoios locais, 

normalmente eram as autarquias, e isso estava um pouco vedado na altura. Hoje 

provavelmente não estaria, mas na altura estava, não era muito pensável que as 

escolas públicas fossem ali à autarquia para pedir apoios e fazer protocolos. 

Pois foi sempre uma coisa que me intrigou. E agora, uma outra componente do 

trabalho, para além das escolas profissionais, foi a intervenção no ensino 

especializado de música. Dois tipos de intervenções foram realizados; por um lado, 

aquilo que há pouco me referiu de desenvolver um conjunto de diplomas que 

pudessem meter alguma ordem no caos, para utilizar a expressão da Isabel Rocha 

num texto de 1991, e a outra intervenção foi na criação da tal reestruturação do 

ensino da música. Quais eram as linhas dessa reestruturação? 

Digamos que, provavelmente, na filosofia central desse documento reside a razão da 

sua não implementação... 

E isso significa... 

Na altura ainda, porque tudo isto tem um enquadramento histórico e sem esse as 

coisas resultam ininteligíveis. Na altura havia ainda a ferida muito grande provocada 

pelo decreto de 83, o 310. O que era essa ferida? Segundo soube depois, o 310 

começou por ser saudado, isto é, a generalidade dos professores imaginavam que iam 

para o ensino superior. A determinada altura, boa parte deles, verificou que não íam 

todos para o ensino superior e, portanto, tinham sido criadas duas escolas e que 

professores que antes eram professores do ensino superior tinham ficado condenados 

a ser professores do ensino secundário. 
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Está aí uma questão de estatuto. 

Há aqui uma ferida medonha. Quando vou para o GETAP vou encontrar essa situação e 

procuro informar-me no terreno. E o que é que havia no terreno? Havia escolas 

superiores que estavam a funcionar com cursos livres, tinham sido criadas em 1983, 

estávamos em 89/90, e não tinham praticamente alunos; os professores faziam cursos 

livres para justificarem a sua existência. E havia escolas secundárias relativamente 

activas, fortes e criticando muito a situação de ruptura, defendendo a ideia de que o 

ensino artístico é um ensino vertical. Portanto, esse documento da reforma reflectia 

essa filosofia, de princípio. E há-de ter sido isso que impediu a sua implementação. 

Curiosamente, uma das pessoas mais adversárias desta filosofia era o acessor do 

ministro... 

O Miguel Graça Moura ... 

Que depois foi fazer uma instituição, muito embora criando artificialmente ali para 

efeitos de funcionamento, vários níveis, de facto o que faz é isto, é uma escola da base 

ao topo. Só que depois uma articula para um ministério, outro articula para outro, mas 

na essência é isto. Esse documento foi muito discutido. 

Anteriormente já tinha havido uma proposta também feita pelo acessor Miguel 

Graça Moura, relacionado com o ensino da música. 

Com o ensino artístico. 

Sim, houve o 344, mas depois houve uma proposta para o ensino da música... 

Não, sozinho não. A proposta para o ensino da música foi elaborada pelo GETAP. E 

depois havia situações de professores, é muito curioso, não vou pôr nomes nisso 

porque é aborrecido, mas houve concretamente a situação de um professor com 

muitas responsabilidades numa determinada área, e quando foi professor do 

conservatório pugnava, quase de punho erguido “escolas da base ao topo”. Foi 

convidado para a escola superior e depois, simultaneamente fazia parte do Conselho 

de Educação da Assembleia da República, fez um parecer radicalmente contra o 

documento. 

Porque voçês, neste documento, procuraram interligar os vários tipos de ensino da 

música, desde o ensino genérico ao ensino superior. 

Era um documento que procurava enquadrar tudo isso. 

Porquê esse enquadramento, tendo em conta que no caso do 310 isso não existia, 

tendo em conta que no ensino genérico... 

Havia aí várias coisas.... 
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Porque é que isto apareceu? 

A ideia de que a educação artística era um direito fundamental dos cidadãos que não 

podia ficar confinado num determinado num momento do currículo, dois anitos e 

acabou-se. 

O Ciclo preparatório, na altura. 

Portanto, é a ideia de que a situação devia ser extendida desde a pré-primária até às 

universidades. Eu creio, se bem me lembro, que o documento reflectia isso. Isso 

também porquê? O que é que nos dava também argumentação para isso? Não apenas 

a Constituição da República, mas as recomendações do Conselho da Europa que 

ministros portugueses assinavam quando íam lá, mas depois chegavam cá dentro e 

esqueciam-se. Eram recomendações que apontavam para que houvesse apoio 

sistemático à educação artística a todos os níveis da população. 

Outra ideia que percorria muito a altura, e que ainda hoje está presente, é a questão 

da educação artística para todos que se contrapunha um pouco à educação 

aparentemente “mais elitista” que era feita nos conservatórios.  

Isso já era ensino artístico especializado. 

Porque é que vocês faziam essas distinções?  

Porque é que era essa distinção... 

Porque aparece muito associado à ideia do ensino especializado as vocações, o 

talento... 

Os documentos reflectem sempre as circunstâncias históricas concretas; se não 

reflectirem não avançam. E esse mesmo documento não avançou porque não 

conseguiu reflectir tudo. Hoje já seria impensável, com a situação nas escolas 

superiores, apresentar esse tipo diploma, portanto, as coisas evoluiram. Digamos que 

o ideal seria escolas que produzam a formação artística para todos e depois os que são 

excepcionais...  

ão lhe parece que há alguma contradição no sentido em que; não se estará a 

confundir o que é o acesso à educação para todos e o desenvolvimento de 

determinado tipo de educação que pode ter muitas variáveis? Isto é, fala-se muito, 

ainda recentemente, em educação artística para todos, confundindo-se a questão do 

acesso à educação artística e o desenvolvimento da educação artística que nem toda 

a gente está interessada. Esse documento já reflecte isso, com possibilidade de haver 

percursos muito diferentes. Não lhe parece que há aqui qualquer coisa que não está 
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bem sob o ponto de vista das grandes ideias que tem estado presentes na discussão 

política... 

Mas na altura ou agora? 

É algo que continua. Como é que vê esse problema entre o acesso a toda a educação 

artística e a diferenciação nesse desenvolvimento da educação artística que está 

presente nas propostas de 1991, concebido através da formulação de cinco grandes 

aspectos: o ensino genérico (para todos), o ensino vocacional especializado nos 

conservatórios, ensino profissional, o ensino de amadores e o ensino extra-

curricular? É nessa conjugação de factores que posso concluir que aí sim há educação 

artística para todos? 

Nesse conjunto de formações havia educação artística para todos com níveis 

diferentes. Níveis diferentes consoante os níveis da procura, porque, por mais que nós 

pugnemos pela igualdade, nós somos diferentes, e o ensino bem estruturado deve 

permitir que essas diferenças se concretizem, se revelam, se desenvolvam. 

Uma outra dimensão a que fazem referência nessa proposta de 91 tem a ver com a 

questão dos professores, dizendo, por um lado, que não há ensino na educação 

artística sem professores e, por outro lado, abrindo a porta à possibilidade dos 

professores concertistas. No enquadramente referem que aquele documento reflete 

também o que na prática, no terreno, já estava a ser feito. Isso vinha criar também 

uma ruptura em relação ao 310 porque eram professores, eram professores. 

No terreno já havia na altura e nós no GETAP não tínhamos nada a ver com as escolas 

superiores, na altura, tínhamos a ver com as escolas secundárias, era uma prática 

corrente professores terem uma vida artística, solística independente. 

Nomeadamente, os que tinham mais visibilidade eram os cantores, pianistas, menos 

instrumentistas de arco. Mas sobretudo cantores e pianistas tinham uma vida artística 

própria e tinham condições especiais para a poderem levar à prática; podiam faltar, 

propunham um plano de substituição de aulas... 

Porque isso na altura para vocês, era um elemento muito importante; a dignificação 

não só da carreira dos professores mas também do ensino da música, era isso? 

Sim, sim! E eu acho que quando issso deixa de se considerar e se passa a ter só 

professores, o ensino vai destinar-se a ser um bocado auto-fágico. 

Essa também era uma característica do ensino profissional, porque muitos dos 

professores eram também músicos no activo. Isso trazia algumas vantagens? 

Todas! 
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Por exemplo? 

Um músico no activo é um músico que está permanentemente a desenvolver as suas 

qualidades técnicas e artísticas, e quando se está a formar artistas isso tem de estar 

sempre muito presente, muito activo. O que não quer dizer que não haja situações 

(não são muitas) em que grandíssimos professores que não têm uma vida artística. 

Isto também me liga a um outro tipo de questões que tem a ver com a relação entre 

a questão da formação da educação artístico-musical e a questão da vida musical, 

quando os professores falavam na descentralização da vida musical e na criação de 

condições para que os professores e os jovens estudantes pudessem desenvolver-se. 

É assim tão pertinente esta relação entre a educação artístico-musical e a vida 

musical? E porque é que é assim tão pertinente, tendo em conta que na altura o país 

estava muito centrado entre as duas grandes cidades, Lisboa e Porto? 

Eu acho que mutuamente se potenciam e se enriquecem, porque um instrumentista 

que é professor, ele próprio diariamente se põe em causa e reflecte bobre os seus 

processos. Ao ensinar ele está a reflectir sobre o modo como ele próprio faz, e, 

portanto, de algum modo, também a fazer-se, permanentemente. E naturalmente que 

os alunos só têm a beneficiar com isso. 

Isso no que respeita aos professores. E no que diz respeito à vida musical? 

No que diz respeito à vida musical, a verdade é esta: com meios relativamente parcos 

é possível, recorrendo a professores competentes, activos, ter uma vida musical 

relativamente rica, porque, deixemo-nos de coisas; nós não temos capacidade para 

trazer aqui permanentemente as grandes vedetas, isso não é possível. 

Mas na altura a vida musical era muito diferente? 

Era muito parca. O Porto, e era a segunda cidade, tinha uma vida musical muito 

reduzida. Havia sociedades de concertos que já na altura atravessavam crise profunda, 

concretamente o Círculo de Cultura Musical... 

O próprio Círculo Portuense de Ópera. 

O Círculo Portuense de Ópera era uma situação diferente, porque é uma associação 

amadora, porque tem um coro amador, tem uma direcção que não é remunerada, 

portanto, é amadora, e que com muito entusiasmo vai produzindo, vai promovendo 

temporadas de ópera. Mas não era tanto neles que eu estava a pensar; estava a 

pensar nas sociedades que organizavam concertos com grandes artistas que vinham de 

fora. Estavam já em crise profunda... 

Crises financeiras, crises de públicos? 
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Crises de tudo. Por outro lado a orquestra era o que a gente sabia. Digamos que o que 

hoje se vive em Portugal neste domínio é completamente diferente; há muito a fazer, 

muito por onde se desenvolver mas o panorama actual é completamente diverso. 

E diverso no sentido mais positivo? 

Para muito mais positivo. 

Sob o ponto de vista da produção de espectáculos, da realização ... 

Sob o ponto de vista musical. Eu direi, por exemplo ao nível da composição. Eu creio 

que o país só, provavelmente, teve outro período semelhante ao actual e temos de 

recuar ao século XVII e XVIII. 

Mas isso ainda não entrou muito nas escolas, pois não? É uma das críticas que se faz 

neste documento de 91, digamos, que a contemporaneidade e a vida musical ainda 

não tinham entrado muito nas escolas. 

Sim, mas na altura quando provavelmente se falava em contemporaneidade, falava-se 

numa realidade um bocado diferente do que é a contemporaneidade hoje. Na altura, 

quando falávamos nisso estávamos a falar de correntes musicais que passavam por 

exemplo, por Jorge Peixinho, pela Constança. Hoje, que há uma plêiade de criadores 

musicais, de compositores, que não vão muito por essa linha. 

Mas o que é certo é que as escolas ainda não incorporaram muito isso. Mesmo as 

escolas profissionais. 

Varia! Há escolas profissionais que vão fazendo obras novas. Ou orquestras de escolas 

não profissionais, estou a pensar por exemplo a Orquestra Sinfónica da Póvoa de 

Varzim. O festival da Póvoa encomenda obras. A Orquestra da Póvoa grava essas 

obras. A situação é de todo muito diversa. O ano passado, por exemplo, vi o coro de 

uma escola profissional, e o coro é no âmbito de uma disciplina da escola, fazer muito 

bem a primeira Cantata de Natal de Lopes Graça, que não é uma coisa assim muito 

fácil, mas a fazer muito bem. As coisas estão a mudar. 

Passado este tempo todo como é que avalia o tempo em que esteve a desenvolver 

esse trabalho, que tipo de coisas diferentes faria ou não e que desafios se colocam 

neste momento no ensino artístico-musical? 

Se voltasse a reproduzir as condições em que estive no GETAP eu não teria feito coisas 

diferentes, porque as condições eram aquelas, não eram as de hoje. Se fizesse hoje o 

documento para a reestruturação do ensino artístico iria considerar as escolas 

superiores de música tal como elas funcionam hoje, mas na altura não era essa a 

situação. Na altura eu só podia contribuir para que se fizesse aquele documento. Eu 
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tenho vindo a sentir, que os mais recentes ministérios tentaram mexer no ensino 

artístico. Num caso, apontando para a supressão das escolas profissionais, criando 

outras condições às escolas no seu conjunto, noutro caso, tentando transformar tudo 

em escolas profissionais. Eu tenho sentido no terreno a sentir que as pessoas, de um 

modo geral, estão contentes com a situação que existe. 

O que quer dizer com isso? 

Com as vistas que existem, independentemente de elas poderem e deverem ser 

melhoradas. Mas com a s vias que existem: a via profissional, a via mais tradicional dos 

conservatórios... 

Embora a questão da formação dos amadores como vocês propuseram em 91 ainda 

esteja fora do sistema. 

Lá está. Há muitos processos; não tem de ser em escolas. Pode ser nas próprias 

associações... 

Também propuseram isso na altura... 

Foi? Eu já não me lembro muito bem... 

Quais são então os desafios que o professor Borges Coelho vê em relação ao ensino 

da música, neste momento? 

Os desafios que se colocam são os desafios que se colocaram sempre: formar músicos 

o melhor possível, ao mais alto nível. E isso é um desafio permanente. Não tem que 

haver desafios novos. Este é um desafio permanente. Formar ao mais alto nível 

significa a prazo que seja possível inverter-se um pouco a situação que é haver jovens 

de outros países que acham que se valorizam vindo aqui formar-se e não a situação 

que nós continuamos a ter de jovens portugueses que acham que se valorizam indo 

estudar para fora. Claro que, não quero dizer com isto, que o ser humano não se 

valorize sempre que saia do seu meio e se vá enriquecer com outras experiências 

noutros âmbitos. 

Provavelmente uma das razões para as modificações foi a partir de meados dos anos 

80 para a década de 90, tanta gente ter ido estudar lá para fora. 

Sim! E isso e tanta gente de fora ter vindo para Portugal. Foram duas coisas muito 

importantes. Na minha perspectiva não foi um progresso geral da humanidade a 

queda da experiência socialista, não foi mas ela caiu porque concerteza criou 

condições para cair, mas já hoje é perfeitamente visível que a situação actual do 

mundo tem que mudar. 

E as artes podem dar algum contributo, ou não? 
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Ah pois podem! As artes e a cultura. Eu, muitas vezes, (já não é a primeira nem a 

segunda vez) que digo na Assembleia Municipal no Porto que quanto mais centros de 

cultura se criarem mais condições há para que se fechem as esquadras de polícia. O 

problema é que isso hoje ainda pode parecer retórica, ainda pode parecer utopia. 

Tem-se investido pouco na cultura... 

Tem-se investido pouco na cultura. E há zonas do país onde isso é particularmente 

evidente. 

E sem um país culturalmente desenvolvido não pode haver ensino da música e 

educação artística, é isso? 

Sim, porque tudo isso está completamente interligado. 

Obrigado 
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José Sasportes 

No Diário Popular de 10 de Setembro de 1970, no artigo que o prescreveu intitulado 

“É urgente, inevitável a reforma do ensino artístico em Portugal”, começa esse artigo 

de uma forma muito interessante. Começa esse artigo com dois versos do Álvaro de 

Campos que diziam: “Ponham-me um pano em cima de tudo isso/ Fechem-me isso à 

chave e deitem a chave fora”. Isto remete um pouco para uma visão bastante crítica 

do que era o ensino artístico na altura. Como é que ele era caracterizado e como é 

que o professor na altura via? 

A coisa que mais me espanta nesse artigo é ele ter saído. Isto é, nós estávamos no 

começo do marcelismo, digamos, havia a ideia que certas coisas se podiam dizer, 

definitivamente muitas dessas coisas já tinham sido ditas e mesmo essa própria 

citação de Pessoa na realidade, do meu ponto de vista, aplicava-se não só ao 

conservatório. Aplicava-se, digamos a todo o país, a meu ver. Dizia-se, às vezes corria-

se alguns riscos e algumas coisas passavam, paciência, essa passou. Era evidente que 

em todo o meio artístico que o ensino artístico era péssimo. Isto é, o da música era 

bastante mau, aliás, tinha havido vários artigos, ainda antes deste tinha havido artigos 

do João de Freitas Branco, etc., portanto, lembro-me que o João era um pouco mais 

comedido, mais cortês, até porque era amigo e conhecia muita gente de lá de dentro, 

era amigo de todos, enfim, tinha sempre…aliás, no próprio percurso mesmo durante a 

reforma isso foi sempre um problema porque ele tinha relações de amizade e, não 

digo familiares mas familiaridade com muita dessa gente, percebia perfeitamente que 

era preciso limpar aquilo tudo mas tinha também essa renitência, perfeitamente 

perceptível. Eu tinha um pouco medo, até porque era mais novo do que ele, e 

portanto tinha mais essa fúria. E portanto isso resultava, evidentemente que toda a 

gente sabia que o ensino nas belas Artes, o ensino de Arquitectura, o ensino da 

Pintura, quer dizer, qualquer um por lá passava, eu tinha amigos ensinavam e diziam 

que aquilo era realmente uma catástrofe, que as coisas que se diziam e não diziam. 

Havia célebres anedotas de um pintor de História de Arte que dizia que os egípcios 

eram simultaneamente pintores e escultores porque pintavam as esculturas, quer 

dizer, coisas extraordinárias deste género. Enfim, no caso da música era evidente que 

todo o regime instituído depois pelo Ivo Cruz era um regime ridículo, o próprio regime 

interno do funcionamento daquilo era não só ineficaz como ridículo e portanto, era 

preciso fazer uma reforma a sério. Evidentemente que do ponto de vista prático 

também poderia parecer que não se reformando mais nada, isto é, o caso do 

conservatório era um caso especial. Mas era um caso que se integrava eventualmente 

na reforma geral que seria necessária fazer ao ensino e que nessa altura até se estava 

a começar a fazer e que, por outro lado, a própria matéria artística era uma matéria 

altamente secundarizada. O próprio facto de se poder escrever um artigo 

relativamente contundente e passar na censura era também um produto do facto de 



112 

 

aquilo não ter importância nenhuma na altura. Acaba por não ter importância 

nenhuma, quer dizer, ‘falem para aí que isso não tem nenhuma importância’. E 

portanto, isso foi ... Mas eu gostava só de lhe dizer duas ou três coisas antes, 

preambulares, digamos, não me fazendo a mim protagonista desta história mas como 

é que esta história de educação artística me chega, digamos assim. Eu tive a sorte de 

andar a ser aluno aqui, naquilo a que se chama Colégio Moderno. Que era nessa altura 

agora não sei, era um colégio relativamente pequeno, que era um sítio onde, pelas 

razões claras, as pessoas que lá estavam a Maria de Jesus, o Mário Soares, etc., era um 

sítio dado às Artes e, após catorze/quinze anos já não sei, onde foi possível fazer 

muitas coisas. Por exemplo, havia além das aulas ‘banais’ de desenho havia umas aulas 

extras que nós podíamos frequentar, soi disant de educação artística, barros e ‘isto e 

aquilo’ que se podiam fazer. O colégio tinha e acho que ainda tem um jornal, que era o 

“Faz Caso” naquela altura, tinha um jornal. Além disso era possível organizar coisas 

como esta, enquanto eu lá estive organizámos um cineclube, no interior daquilo; 

enquanto eu lá estive criou-se uma discoteca, no sentido de colecção de discos, uma 

bela biblioteca. Portanto, havia uma vida. Enquanto eu lá estive e conheci nessa altura 

o João dos Santos e a Cecília Menano que estavam ligados a essas actividades. 

Portanto, houve uma série de encontros que eu próprio quando lá estive fiz, 

deixávamos fazer, dávamos a crianças para fazer, teatro de marionetas para os mais 

pequeninos, quer dizer,  

Havia ali um ambiente ... 

Havia ali um ambiente, um sentir na pele das vantagens desta educação artística que 

não se chamava assim. Quer dizer, havia estas coisas todas, ninguém lhe chamava 

nenhum nome particular, a escola deu-nos a hipótese de abrir estas coisas, eu cheguei 

a fazer um cine clube, fazer ‘isto fazer aquilo’, eu lembro-me que a primeira coisa que 

fizemos foi a apresentação de uma cópia velhíssima do ‘Napoleão do (?)’ que havia 

aqui na Pathé, enfim, outras coisas deste género. Isto só para dizer que havia este 

ambiente de grande abertura e de recepção às coisas artísticas, etc., etc. Estamos a 

falar na segunda metade dos anos 50, no que diz respeito a este aspecto mais ou 

menos biográfico. Entretanto, eu próprio tinha começado por tentar fazer Físico-

químicas, etc., etc., mas já estava metido nestas coisas todas depois de sair da escola. 

Várias destas coisas. Fui director de Juventude Musical, da Academia dos Amadores de 

Música, estava já metido nestas guerras todas e ainda fui parar ao Teatro de Lisboa, 

onde fui ainda actor, ocupando-me destas coisas, mas sobretudo destas coisas 

artísticas e mais ou menos ao mesmo tempo apareceu a Fundação Gulbenkian. 

Apareceu a Fundação Gulbenkian, eu conheci a Madalena Perdigão quando a 

Fundação ainda não existia do ponto de vista prático, quando ela veio para Lisboa e 

trabalhava ainda no escritório do Dr. Perdigão, que digamos, foi a primeira sede 

formal, conhecia-a logo aí e ela logo nessa altura, porque as coisas de educação 
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artística em Portugal, os primeiros sinais eram dirigidos não à música mas às Belas 

Artes. Quer dizer, é o trabalho da Cecília Menano, é o trabalho da Alice Gomes, e de 

uma série de umas quantas pessoas que se interessaram por isso. A música, não se 

sabia muito bem como pegá-la. Porque há aqui um outro preâmbulo que é “porquê 

educação artística no séc. XX?”, com esta fórmula que enfim, nós mais nos 

entendemos e desentendemos debaixo desta etiqueta. Porque as artes tal como estão 

organizadas até ao chamado modernismo, punham um academismo qualquer, quer 

dizer, aprendiam-se as artes para: ou para fazer um desenhinho da jarra, ou então são 

as meninas que aprendiam piano, os meninos menos, etc., etc. Com o Modernismo e 

sobretudo a partir dos anos 50, há uma grande valorização exterior. O livro do Herbert 

Read ... 

Teve um papel importante .... 

Importantíssimo. Foi traduzido em português, teve um papel é importante aliás em 

todo o mundo, e essa noção de que a educação artística era um elemento essencial na 

formação da personalidade do jovem educando. E depois havia esse aspecto, que essa 

arte garatuja era uma arte a valorizar. Eu lembro-me que no correio da UNESCO nessa 

altura tratou-se vários…, fez números, até me parece sobre isso, de vários artigos, 

desenhos de crianças de todo o mundo, até de repente eram coisas que não se 

conformavam com o modelo académico da jarra ou outra coisa parecida, mas que 

significavam um ponto, e portanto, houve exposições de desenhos infantis, coisa que 

agora praticamente não se faz, não sei se é bom ou mau, mas houve essa valorização. 

A música não tinha esse aspecto, estava um bocado atrasada e foi mais uma vez a 

Madalena Perdigão, ainda antes das instalações novas da fundação, que se começou a 

interessar por isso. Começou-se a tentar, ela nunca era muito radical nas escolhas, 

gostava muito de experimentar várias coisas e experimentou primeiro o método de 

Willems. Vieram aqui uma série de professores, o próprio Edgar Willems, que era um 

personagem um pouco místico, digamos assim, um personagem simpático um pouco 

místico, vieram depois as coisas Orff, acho que a Fundação nunca se chegou a 

interessar pelo método Kodaly, houve o gregoriano e fizeram muitas coisas. E 

portanto, começou a haver aí essa noção de que era preciso criar um novo espaço. 

Não havia professores formados, é evidente, e fizeram-se muitos cursos para 

professores, mandou-se muita gente a estudar o método do Orff a Salzburg , enfim, e 

foi-se criando um certo grupo de professores. Portanto, quando em 70/71 se volta a 

falar nestas coisas todas havia ...  

Já esse lastro, digamos ... 

Havia, digamos, uma plataforma, havia um plinto sobre o qual saltar. Muito pequeno, 

muito residual, mas havia qualquer coisa sobre a qual se ‘saltava’. E havia também 

uma noção muito clara que, por um lado quando, para voltar aqui às coisas do 
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conservatório, que por um lado o sector da música seria o mais difícil a convidar à 

modernidade, e por outro lado, a arquitectura que era também um terreno muito 

difícil de atacar. E portanto, a escola de Belas Artes nesta primeira fase ficou de fora, 

até porque era já ensino superior e havia ali outras complicações e portanto, o 

projecto… Bom, eu próprio depois fui para o Canadá, estive uns anos no Canadá e no 

Canadá, saiu nessa altura em que eu estava lá, um Rapport Rieu, que era um grande 

rapport, porque era feita essa…era para o Québec, mas era feito à inglesa estes 

grandes relatórios de avaliação e de prospecção, etc., que era realmente uma cartilha 

sobre como implementar a educação artística em Portugal. Eu voltei nessa altura, mais 

ou menos, e vinha munido desse instrumento, digamos, porque aqui até esses anos 

éramos todos um pouco empíricos e talvez ainda sejamos hoje, é mais grave que 

sejamos passados estes anos todos, mas isso é uma outra história, e portanto, havia ali 

um documento que sustentava. Portanto, eu lembro-me de ter falado nisso com a 

Madalena Perdigão, acho que até lhe enviei esse texto quando estava no Canadá, e 

depois quando eu voltei do Canadá voltámos a falar nessas coisas e numa certa altura, 

não sei exactamente qual foi o motor que fez partir para esse congresso, em Abril de 

71, mas estou em crer que uma série de artigos que eu publiquei e outros que 

entretanto também apareceram nessa altura, criaram também mais uma vez a 

apetência para fazer isso. E a grande novidade, quanto a mim novidade no contexto 

nacional, dessa reforma é que pela primeira vez era pluridisciplinar. 

Sim, mas antes de entrar directamente na reforma eu gostaria de esclarecer dois ou 

três pontos sobre esse artigo que me parece que contém, esse e um outro a seguir, 

que contém um conjunto de ideias que depois de algum modo também estiveram 

presentes no trabalho da Comissão. E uma das ideias que aparece tem a ver com a 

questão, por um lado de na altura se estar a pensar na reforma do sistema educativo 

no sentido geral com o Veiga Simão, e de o professor ter escrito que todos os dias se 

fala na reforma do sistema educacional, só em relação ao ensino artístico pouco se 

falava, e avançava duas grandes ordens de ideias para explicar essa razão: uma que 

tinha a ver que todo a reforma, partindo do princípio que toda a reforma era 

impossível dado o estado em que se encontrava o ensino artístico e a outra ideia era 

de que o interesse pelo fenómeno artístico e pelo ensino artístico era reduzido no 

contexto. No seguimento disto, aparece depois um outro em que se faz referência 

que, e aqui neste também se propõe a criação da faculdade de artes, que era por aí 

que eu queria também começar, e faz referência a um outro artigo, que existe 

vontade de pela primeira vez dar aos trabalhadores da arte, que é a expressão que o 

professor utilizou, uma formação de nível superior que não existia até então. E a 

pergunta que eu lhe quero fazer dentro disto é: de que modo estas ideias estiveram 

ou não presentes depois no trabalho que foi desenvolvido, que esteve presente 

nessa conferência de Abril de 71 e depois que foi desenvolvida, de que modo é que 

essas ideias encaixaram? 
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Bem, eu não me recordo exactamente dos textos e das intervenções de 71. Sei que 

aquilo teve uma boa cobertura foi realmente dinâmico e como de costume nestas 

coisas convidaram-se umas pessoas, outras não, outras não convidadas protestaram, 

aquelas coisas do costume, mas essa conferência teve bom público, teve ao que 

parece boa imprensa, não me lembro já o que é que saiu mas deve ter saído alguma 

coisa…, saíram coisas interessantes e mais uma vez, e sobretudo tive essa vantagem 

que se passava na Fundação  

Tinha aí um peso já… 

Tinha um peso, uma etiqueta institucional muito forte. Para além disso a fundação já 

tinha feito uma série de coisas, já tinha feito esses cursos todos, e toda essa história. 

Aqui havia duas coisas. É preciso lembramo-nos que para entrar para o conservatório, 

estamos a falar do conservatório, a condição base de admissão era a 4ª classe ...  

Estamos a falar portanto da música e da dança. 

Da música, da dança e do teatro. A condição base para entrar para o conservatório era 

a 4ª classe, e podia-se pensar que isso era normal no nível da música se os alunos 

continuassem a ter um outro ensino paralelo, coisa que não existia ali, ou então as 

famílias faziam um certo sacrifício para levar lá as crianças. No caso da dança a mesma 

coisa, e no caso da dança os cursos tinham a duração de três anos. Uma única 

professora e de ano para ano as disciplinas mudavam de nome, mas era sempre a 

mesma professora que fazia os cursos. Os cursos eram praticamente reduzidos e 

limitados a raparigas, nessa altura em que o Francis foi para lá ensinar não quiseram 

que ele fosse ensinar porque ele era um homem, mais tarde lá abriram isso um 

bocadinho mas de qualquer maneira o número de alunos era reduzidíssimo e nessas 

disciplinas artísticas, nomeadamente na dança, tem que se semear muito para colher 

alguma coisa. Por todos os aspectos. Desde os incidentes que possam acontecer na 

formação até de facto a detecção dos talentos que tenham capacidade profissional. E 

portanto, a primeira coisa que se queria e que se conseguiu no conservatório, o facto 

de ser o nível primário o nível exigido pelos alunos, quer fossem adultos quer não 

fossem, significava que a escola tinha de facto um carácter elementar. E de facto os 

professores eram pagos um pouco mais do que um professor de ensino primário. Uma 

das primeiras coisas que se fez, quando a reforma se iniciou e se conseguiu isso do 

Ministro, foi que as pessoas passaram à categoria de professores de liceu. Quer dizer, 

ao nível de um professor de liceu, o que na altura representava um acréscimo muito 

significativo. Podiam talvez ser só quinhentos escudos mas na altura era uma verba 

enorme. Portanto, essa ideia de upgrading era, absolutamente, essencial. E sobretudo 

ao nível superior, pensou-se que não só era preciso uma escola superior de música, 

com este título ou com outro qualquer, e que era fundamental que ao nível do teatro, 

em que normalmente se começava a ensinar já relativamente tarde, se começasse 
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com o nível universitário, com uma preparação universitária. Isso aí esbarrou logo ao 

nível das conversas de café, que o teatro ‘era uma coisa de talento’, ‘que não era 

preciso ter-se formação nenhuma’, ‘ora essa’, ‘vamos por aí a frente’, ‘não é preciso 

nada disso’, etc., etc. Evidentemente que havia toda a vantagem em que os alunos 

tivessem já uma formação de base para enfrentar o teatro, para enfrentar testes como 

no palco, portanto, a ideia de que tudo isto devia de subir, ser upgraded e devia passar 

a um grau superior era condição básica para isto avançar, e todos nós tínhamos 

consciência disso. O que é que acontecia aqui? É que formar os professores, ou 

arranjarem os professores para funcionar a este nível. 

Que não existiam na altura. 

Que não existiam na altura. Bom, havia, ao nível de música havia três ou quatro 

pessoas competentes mas não havia esta exigência. Eu lembro-me ao nível dramático 

de um curso, de uma Masterclass do Sandor Vegh aqui em Cascais, em que uma 

professora do conservatório, não me lembro já quem era, aparecia com os seus alunos 

a fazer uma Masterclass já há um certo nível. E aquilo era uma coisa dramática. 

Embora o Sandor Vegh sabe-se que era um homem com mau feitio, mas mesmo assim 

os alunos punham o violino no ombro e começavam e ele não os deixava sequer tocar 

uma nota. Estava sempre tudo errado, a postura, o modo de pegar no arco, tudo 

errado. Bom, aquilo era uma coisa terrível de ver porque a professora estava ali ao 

lado a acompanhar os alunos, depois por aí a fora sempre a continuar, não sei se a 

professora era boa ou má, não quero julgar isso mas, é evidente que entre a exigência 

de um Sandor Vegh e aquilo que se podia dar, era um indicador terrível dessa 

distância. E havia outros elementos.... 

A Comissão Orientadora da Reforma é instituída pelo despacho de 27 de Setembro 

de 71, mas antes em Maio há o ofício da Madalena Perdigão ao Veiga Simão que 

solicita a autorização para constituir um conjunto de grupos ligados à música, à 

dança, ao teatro, para constituir os grupos para fazerem um conjunto de estudos. 

Essas ideias que tem estado aqui a referir já lá estavam presentes? Havia articulação 

entre as diversas áreas? Ou como… 

Esses grupos, não me lembro se foram antes de ... mas está-me a dizer que foram 

antes 

Foi de 10 de Maio de 71, depois houve outros, mas houve aqui um primeiro 

momento ... 

Depois criou-se … e a conferência quando é que foi?  

A conferência foi em Abril, 21 e 22 de Abril de 71. 
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Isso andou tudo mais ou menos encadeado, digamos assim, não sei o que é que é 

causa e o que é que é efeito e o que é que é causa – efeito. O que é verdade é que 

depois se sentiu a necessidade de se fazer uma auscultação ampla, porque digamos, 

embora as pessoas que estavam ali tivessem as suas ideias valia a pena fazer uma 

auscultação ampla para perceber onde é que se estava. E nessa altura em que se fez a 

auscultação ampla... ah! tem razão, nessa primeira auscultação que se fez havia gente 

de todos os sectores: Belas Artes, Arquitectura, e mais tarde reduziu-se apenas ao 

âmbito do que eram as disciplinas do conservatório, a que se veio a acrescentar, mais 

tarde o cinema e, importantíssimo, a Escola Piloto de Formação de Professores pela 

Arte, que aí era a base de todo o sistema. Portanto, houve essas duas reuniões, a 

primeira foi essa mais ou menos exploratória em que recorremos por ir parar a todos 

lados e não dar a lado nenhum e percebeu-se que o estado da faculdade de Belas 

Artes era uma coisa muito complicada, muito complicada não porque fosse complicada 

mas pelos interesses criados e porque a resistência era muito grande. No caso do 

conservatório tínhamos a existência da música, já sabíamos. Na dança não existia 

porque era um professor só e no teatro eram dois ou três professores e o número de 

alunos era também muito reduzido. O número da música era um pouco superior mas 

estes alunos, isto era uma coisa complicada, porque os professores tinham aquelas 

horas que tinham, havia muito poucos alunos no conservatório, tinham aquelas horas 

que tinham e essas horas eram determinadas com os alunos inscritos no princípio do 

ano, o que não quer dizer que durante o ano os alunos não desistissem. O que se dizia, 

não sei se é verdade se não, é que os professores instigavam amigos e filhos de amigos 

para se inscreverem para terem a certeza de terem as suas horas e depois aquilo mais 

ou menos se esvaziava. As próprias salas de aula eram uma espécie de salões, ou de 

saloto, não sei dizer mais pequenino, salas de visitas para os professores, para eles 

porem os bibelot, havia todo um regime que era tudo menos um regime ... 

De escola artística. 

De escola artística ou fortemente académico. Além depois de todas as anedotas dos 

rigores do Ivo Cruz que a uma certa altura exigir que as meninas andassem todas de 

meias de nylon como se dizia na altura. Numa certa altura apareceu uma coisa 

tremenda, não sei se conhece essa história, que foi aí que apareceram as meias de 

nylon sem risco, eram cozidas, tinham na barriga da perna um risco e portanto era 

evidente que a pessoas tinha uma meia mas depois começava a aparecer meias de 

seda sem risco, aquilo foi tudo um tom de moda e então ele proibiu essas, porque 

essas davam ainda a aparência de eventual “pernas da noite”. Portanto, as anedotas 

nesse sentido são milhentas, são monstruosas todas elas. Mas sobretudo, quer dizer, 

se isto tudo é grave, quanto mais uma vez a responsabilidade é de quem decide isto. O 

conservatório não era do senhor director, não era dos senhores professores, era de 

quem decide e quem quer que alguma coisa funcione. E portanto, quando se partiu 
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para isto e em relação ao conservatório foi porque pareceu também que era por um 

lado mais fácil e por outro lado era uma zona cuja profissionalização era muito 

problemática. Porque os arquitectos que saiam da escola bem ou mal tinham uma 

profissionalização, os pintores havia os que iam para pintura os que não iam para 

pintura mas isso não dependia propriamente da estrutura da escola, etc. se desejar-se-

ia que fosse uma escola com melhores pintores, muita gente passou pela escola e 

ninguém tem nada a ver com o que se fazia na escola com pintura ... 

No caso do conservatório era mais grave? 

Era, porque havia essa ligação directa. Ou aquela formação era boa e dava acesso 

profissional e essa profissionalização representava também aumento de nível das 

orquestras, aumento do nível dos bailados, enfim, aumento ao nível do teatro ou 

então estava tudo parado. Porque de qualquer maneira esta formação artística para 

nós era muito clara, embora isso não fosse muito claro no espírito do conservatório, o 

espírito do conservatório na altura não tinha a noção, salvo no caso do teatro porque 

muita da gente que passava pelo teatro ia e eram formados até nalguns casos por 

actores de teatro, Ana Benamore, Samuel Dinis, etc. não havia a noção de que aquilo 

era uma escola para formar profissionais. Era uma escola para dar umas aulas, dar um 

curso e depois até saiam uns que eram músicos, a Maria João Pires, ou outros, enfim, 

passou pela sala do piano, mas não muito mais. O Francois Bross que formou uma 

Anabela Chaves. Mas havia uns casos aí e na maior parte dos casos as pessoas até iam 

ali, faziam um curso, etc. mas depois tinham lições privadas com estes professores, 

que na realidade era disso que eles viviam visto que o salário que eles recebiam no 

conservatório era extremamente mau. 

Portanto, quando vocês entram essas três áreas de intervenção que já estão 

trabalhadas, que já vêm sendo trabalhadas, portanto, o despacho é de 27 de 

Setembro, mas nesse mesmo dia o próprio Ministro aprova já o conjunto de grandes 

linhas, nomeadamente a questão da intervenção na música, no teatro e na Escola 

Piloto de Formação de Professores pela Arte, não é?  

Isso é sugestão da Comissão. 

É sugestão da Comissão mas, quer dizer, ele dá um agrément, digamos que há aqui 

uns meses de alguma informalidade no desenvolvimento do trabalho. 

Bem, isto nasce realmente da informalidade. Nasce da confiança pessoal, não sei se é 

amizade ou não, não se eles se conhecem ou se conheciam, entre a Madalena 

Perdigão e o Veiga Simão, quer dizer, conheciam-se eventualmente por ela ser a 

mulher do Presidente e pelo que a Fundação fez pela Educação, construindo escolas, 

portanto, havia um crédito Fundação e o próprio facto que era a Fundação que 
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assumia esta responsabilidade. A Fundação nunca quis fazer autor de uma academia. 

Eu tive várias conversas com o Perdigão e com a mulher, etc.  

Apesar dos cursos que organizava no interior da Fundação. 

Pois, isso é que poderia prever ou pressagiar, mas ela nunca quis meter-se nisso 

porque achava por um lado que era um encargo financeiro grande, havia uma série de 

custos fixos manter assim uma escola, etc. mas dizia ela também que isso iria colidir 

numa maneira negativa, isto é, conflitual com o ensino do Estado. E portanto, 

entenderam e bem que o que podiam dar era auxílio a que o Estado pudesse 

desenvolver esse trabalho. 

Mas quer dizer que na altura havia, pelo menos no caso do Ministro Veiga Simão, 

uma abertura em relação à intervenção nas áreas artísticas? 

Sim, a abertura não só porque na própria reforma já tem, quando sai a reforma já há a 

indicação de que o ensino artístico faz parte desse contexto ... 

Sim, com os liceus artísticos. 

Não se sabia como ia ser mas já apontava para isso e, por outro lado, o facto dessa 

Comissão foi criada sob a exclusiva competência da Madalena Perdigão, escolheu as 

pessoas, que escolheu os professores novos para o conservatório e com uma condição 

que foi estabelecida, enfim, entre portas de que ... 

Não havia problema com a PIDE?! 

Não, não era com a PIDE. É que não se mandava ... quer dizer  as escolas públicas 

tinham a obrigação de mandar e nós achámos que uma escola de liberdade, as Artes, 

enfim. A primeira pessoa que disse que seria excluída, por uma das pessoas que foi 

ligada à reforma, foi o Arquimedes da Silva Santos que estava ligado a um grupo 

pedagógico que existia na fundação que está ligado ao professor José Marinho, Delfim 

Santos, etc., que já estava a desenvolver uma actividade, digamos, não neste sector 

artístico mas afim ao sector artístico, era uma pessoa que a Madalena Perdigão 

conhecia bem também de Coimbra, mas que era um homem que tinha estado preso 

para começar, e que portanto não havia nenhuma hipótese  

Isso de qualquer maneira foi conseguido?  

Foi conseguido. Nós convidámos logo o Lopes Graça, ele é que não quis aceitar o 

próprio Mário Barradas era uma pessoa que tinha uma ligação um bocado complicada 

e outras pessoas com menos coisa, eu próprio não sei se passaria, tive três anos sem 

passaporte, por exemplo, com estas histórias.  

Era uma certa abertura do regime, digamos, em relação ... 
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Era o Marcelismo, era aquela ideia de que se podia fazer qualquer coisa e mais uma 

vez era um sector que não tinha importância nenhuma. Quer dizer, tínhamos de ser 

sérios em relação a isso, a esta liberdade porque se fizéssemos uma análise 

sociológica, teoricamente era impossível mudar o ensino artístico sozinho. Já se estava 

a mudar o sistema educativo com algumas vantagens, mas continuava a haver este 

impacto à selecção dos professores, na universidade como se sabe isso então não 

entrava mesmo ninguém, no liceu ainda um tipo que tinha uma bola preta ainda 

passava, na universidade era impossível passar. 

Quando começam a desenvolver o trabalho em concreto começam por um lado pela 

ligação com a Francisco de Arruda e do desenvolvimento … 

Isso é já um bocadinho mais tarde. Mas um bocadinho antes, quer dizer, quando se 

cria esta Comissão, primeiro só tem as disciplinas do conservatório, depois passa a ter 

também o cinema e o Arquimedes da Silva Santos está como uma espécie de apoio 

pedagógico à reforma. Mas à medida que as discussões avançam torna-se 

evidentíssimo que não se consegue fazer nada se não se faz a formação dos 

professores, porque não havia quadros. Mais não era sequer preciso julgar se aqueles 

que existiam eram maus ou bons. Não havia. E portanto, pensou-se, foi-se pensando, 

não sei em que momento surgiu, em que momento não surgiu, de quem é que surgiu, 

mas foi-se tornando evidente que era preciso fazer uma escola de formação de 

professores. E também se tornou evidentíssimo que se esses professores deviam 

começar por trabalhar no ensino primário, sobretudo, não era viável que esses 

professores tivessem uma formação que houvesse na escola primária além do 

professor titular, digamos, mais um professor de dança, mais um professor de música, 

mais um professor de arte dramática, era impossível do ponto de vista organizativo e 

também impossível do ponto de vista da polarização dos interesses dos alunos. E 

portanto, pensou-se desde logo que se deveria fazer mais uma vez um curso superior, 

enfim, isso aí era taxativo, no qual seriam recrutadas pessoas que tivessem já 

formação numa dessa áreas, e portanto já teriam uma certa especialização, às quais 

depois era dada ao longo de três anos uma formação complementar nos diversos 

sectores e incluindo a pedagogia e psicologia da criança, a quem isto se destinava. 

Entendia-se também, isso depois nunca chegou a funcionar, que mesmo para os 

professores depois de ensino artístico, de disciplinas artísticas, era conveniente que 

houvesse uma formação psico-pedagógica, digamos assim, que soubessem quem eram 

os ‘clientes’. Isso aparece para a reforma do conservatório, no projecto que é feito 

ainda em parte pelo Freitas Branco, aparece essa disciplina, mas uma ideia era que isso 

funcionasse também nessa escola e de facto essa escola quando veio a funcionar, isso 

integrava-se numa outra experiência que era a do ensino integrado. Esse ensino tinha 

que ser integrado visto que as crianças também não tinham tempo para fazer tudo. 

Porque aqui havia uma coisa que era muito evidente, ao nível do ensino particular os 
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pais e as mães que podiam mandavam depois as crianças à escola de dança, à escola 

de música, ou ao que podiam, enfim, conforme os seus meios, ao ... 

Ao ensino doméstico ... 

Ao ensino doméstico, e portanto, essa ideia de que esse ensino era vantajoso era 

claramente apreciado pelos mais ricos, isto é, pelos menos pobres, pelos menos 

pobres. Portanto, era uma evidência que já estava demonstrada no consumo, na 

aplicação dos alunos, porque para além de todas as outras coisas que se podem dizer, 

e eu agora vejo isso também porque tenho os netos aqui e são professores em França 

a estudar, o que isto ajuda à concentração. O ensino artístico, nomeadamente, no caso 

da música como noutras disciplinas é um fenómeno de alta concentração, cuja técnica 

se transfere para o ensino artístico, porque os miúdos estão sempre distraídos nas 

aulas, isso de repente tem esse benefício, quer dizer, não é só, não é sobretudo pelo 

benefício que a educação artística trás ao rendimento escolar mas esse também é uma 

mais valia. 

Isso era uma grande inovação, uma grade ruptura em relação ao que se passava? 

Em relação ao que se passava era. E a primeira coisa foi, portanto, abrir essa famosa 

escola. Mas era talvez bom, antes de ir para aí, porque isso liga-se a vários outros 

aspectos. A partir do momento em que se decide, porque isto como calcula a Comissão 

é integrada também por um homem que foi Director Geral do Ensino Superior que era 

uma pessoa como outra qualquer, normal, mas todo ele muito dentro dos esquemas 

pré - reforma, quer dizer, uma pessoa que não queria que nós fizéssemos nenhuma 

reforma que saísse do que estava. Portanto, aquilo era sempre ali uma grande 

complicação a Madalena lá tinha que telefonar ao Veiga Simão para dizer…, e da parte 

do conservatório quando nós lá chegámos não havia director de escola de teatro e 

havia só director, porque foi a própria Madalena que pediu que houvesse alguém do 

Ministério ali, para nós não termos depois que ir endoutrinar alguém, o 

‘endoutrinamento’ começava logo ali. Em tudo isto, quer dizer, eu era, digamos, até 

porque depois fiquei efectivo no conservatório ... 

Sim, a partir de Janeiro de 71. 

A fazer corpo a corpo com aqueles professores todos e foi realmente difícil, não sei 

como é que fiquei vivo. Isto para dizer que do meu ponto de vista havia a noção de 

grande urgência, tinha a noção que isto era uma oportunidade única e não se sabe 

quando vai acabar, veio a acabar com o 25 de Abril, óptimo, o meu receio que 

acabasse por outras razões e pelo facto de que aquilo era demais, digamos assim, esta 

liberdade, enfim, se é que era, eu tinha muito essa noção. E havia o professor Lúcio 

Mendes que era o professor do conservatório, esse então era de um conservadorismo, 

absolutamente... 
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Que vinha substituir o Ivo Cruz 

O Ivo Cruz, não havia professor da escola de teatro e portanto, para aquilo funcionar 

do ponto de vista formal, era preciso que o homem continuasse, quer dizer, não se 

podia acabar o conservatório, ele não fazia parte da Comissão mas enfim estava ali 

assim, era ele enfim que mandava no conservatório teoricamente. Nós éramos uma 

comissão ao lado. Quando eu fui para lá secretário geral, fui para lá, digamos, com 

plenos poderes, mas eram uns plenos poderes também mais uma vez aqui negociados 

.... 

Sim, mas não eram plenos poderes para gerir o conservatório? 

Não, não podia gerir o conservatório mas geria a transformação. Portanto, havia uma 

parte que continuava a funcionar mais ou menos da outra maneira e nós geríamos 

essa transformação. E devo dizer que foi bastante duro, do ponto de vista pessoal, 

porque no fundo a Madalena tinha grande interesse por isto e grande empenho mas a 

Madalena tinha o Serviço de Música e era a mulher do presidente. Portanto, tinha 

deslocações contínuas, tinha actividades sociais, e portanto, muitas reuniões não se 

faziam, muitas coisas decidiam-se e ela depois não dava vazão, porque não podia 

fisicamente e portanto, havia certas coisas que eram evidentíssimas que se deviam 

fazer no dia seguinte e que depois esbarravam no Jorge Moreira, e esbarravam no não 

sei quem. E aquilo era tudo uma ‘cegada’. Bom, conseguiu-se essa coisa extraordinária, 

que foi de facto instalar dentro do conservatório a secção do Francisco Arruda. Com 

tanto azar que o homem se suicidou pouco depois, suicidou-se ali no momento a 

seguir, foi uma trapalhada enorme, mas a coisa funcionou com muitas dificuldades, 

dificuldades de espaço, o espaço não era o que devia de ser, com umas grandes 

confusões. Mas do nosso ponto de vista, secreto mas público entre nós, era rebentar 

com aquilo tudo. Não rebentar no sentido de estragar mas forçar a criar uma estrutura 

exterior, uma faculdade das Artes, demonstrar que esta reforma era indispensável 

nestes moldes e que ali dentro não era possível. Ali dentro não era fisicamente 

possível conciliar aquelas escolas todas. Foi, isto é, as pessoas trabalhavam em 

condições que não seriam ideais mas foi possível, e portanto. Começou-se não só este 

ensino integrado como começaram a funcionar as escolas de cinema, montaram-se 

estúdios de cinema, começaram-se os estudos de dança, meteram-se a usar os 

pavilhões exteriores, pronto, fizeram-se estas coisas todas, foi aparecendo dinheiro, 

aos poucos, mal com grandes guerras nessa altura mas conseguiu-se montar aquela 

máquina e a máquina foi avançando. O grande defeito, o grande problema foi que, 

como eu disse, com estes atrasos, com algumas reticências, depois sobretudo sempre 

com o travão da música, porque a dança a como era só uma professora ela estava por 

tudo coitada, não havia alunos de teatro, praticamente já não havia professores de 

teatro, havia o Eurico Lisboa, havia a ... 
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A Luísa Martins e a Germana Tanger  

A Germana Tanger e havia o Eurico Lisboa e não sei quem mais é que havia a ensinar 

teatro naquela altura no próprio conservatório .. 

Não sei se a Glória Matos também tinha cá na altura 

A Glória de Matos era convidada porque faz a escola de Old Vic em Londres. 

E essas resistências de que está a falar por parte da música deviam-se exactamente a 

quê? 

Deviam-se a várias coisas. Por um lado, exactamente pela mudança de regime e por 

outro lado havia um receio que o facto de integrar, o facto de por exemplo nós nessa 

altura começámos a exigir que os alunos frequentassem também aulas de conjunto, de 

coro ou de música de câmara ou de eventual orquestra que se viesse a formar, a 

resistência foi enorme ‘ah, os alunos não vão vir, vamos perder…’ como agora aliás, o 

medo é sempre de perder alunos. Bom, o resultado prático é que aumentaram sempre 

os alunos, o aumento dos alunos é exponencial. E portanto, isso era tudo falsas 

resistências. Depois havia resistências de que num momento ou noutro seria preciso a 

avaliação. Essa famosa avaliação e que eu consegui fazer/montar ao nível da dança, 

por uma razão que acontece ainda hoje, qualquer pessoa, eu ou você podemos abrir 

amanhã um estúdio de dança, ninguém nos diz absolutamente nada em nenhum 

sentido, nem vigilam as nossas competências, nem verificam a capacidade do sítio 

onde isso se vai desenvolver, nada. E então, pareceu ali evidente que uma das coisas a 

fazer era, mais uma vez, fazer uma espécie de exame geral a todos esses professores, 

com um júri estrangeiro evidentemente, um exame geral a todos os professores, os 

que fossem considerados classificados estava óptimo, os que não fossem o Estado 

comprometia-se a dar-lhes uma formação que mudasse, mesmo a pessoas que já 

tinham algum currículo, porque também era evidente para toda a gente, pelo nível da 

dança em Portugal que não havia competência para formar as pessoas, porque não 

havia companhias de dança a não ser o Verde-Gaio, porque não havia formação nas 

escolas, quer dizer, era óbvio que era preciso, e portanto era preciso mais uma vez, 

como era um sector restrito, tinham-se aberto cursos mais ou menos na mesma altura, 

não sei dizer as datas precisas, no Teatro Dª Maria e no Teatro S. Carlos tinha sido 

aberto também cursos de dança que apareceu num certo momento, e portanto, havia 

ali um espaço para fazer qualquer coisa no campo da dança. Evidentemente esse 

concurso, foi um concurso desastrado num certo sentido porque não se fez nada a 

seguir, e portanto, os professores foram ali e ficaram tabelados. 

E portanto, também por parte das pessoas da música estavam com receio em 

relação… 
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Estavam com receio que isso se fizesse. Depois mais tarde, já depois da reforma, já 

depois disso tudo, eu já estava a viver em Itália, fez-se uma nova classificação. Houve 

um júri que fez parte o João dos Santos, eu fiz parte de uma equipa com o João dos 

Santos, em que se fez essa avaliação mais ou menos documental, não sei já se 

entrevistámos as pessoas, agora não me lembro de todo, voltou-se a fazer isto porque 

isso parecia sempre …  

Isso é muito mais tarde? 

Muito mais tarde já em 78. Mas eram sempre estas ideias que continuavam a 

reaparecer contra a imensa inércia que representava essa vontade, essa necessidade 

de mudança. Porque a necessidade de mudança não era uma revolução que se fazia 

porque ‘de manhã tínhamos acordado’ ... Era óbvio que aquilo estava parado. 

A intervenção em concreto da Comissão foi chamar músicos estrangeiros ou que 

passavam pela Gulbenkian a fazer concertos e que também trabalhassem ali. Essa 

era uma das razões também para quebrar esse conservadorismo da escola? 

Foi evidente desde o princípio que independentemente da competência de alguns 

professores que estavam lá, competência até de músicos, não sei se o Croner ainda lá 

estava ou coisa parecida, uma série de músicos que tinham alguma competência, a 

famosa Elisa Pimentel que era uma mulher bastante extraordinária, não sei se ainda 

está viva ou não, não achava graça nenhuma a essas coisas mas percebia, quer dizer, 

não achava graça mas percebia, a outros não percebia nada. E portanto, em todos os 

sectores pareceu indispensável que se chamasse gente de fora, não só para trazer as 

novidades e a metodologia mas para trazer a exigência. A exigência era a coisa que 

mais nos interessava. A nível do Teatro, a Fundação Gulbenkian tinha acabado de dar 

dinheiro importante ao Peter Brook para ele fazer o centro de Paris, e portanto, o 

Peter Brook aceitou em vir cá falar connosco e dizer o que é que se devia fazer, 

mandou-nos uma série de professores para esse primeiro ano, professores que ele 

indicou para esse primeiro ano, para fazerem uma série de cursos, desde o curso de 

voz que esse é bastante curioso porque a pessoa que veio fazer o curso chamava-se 

Betina Yonik, que era uma cantora que fazia várias coisas, eu por acaso tinha-a visto 

fazer em Londres uma coisa chamada Happy Days do Brecht e essa senhora era a 

mulher do Kaldar, era uma jugoslava, a mulher do Kaldar, o editor Kaldar, que era o 

editor do Becket. Portanto, o filho dele ou a filha dela, já não sei, o padrinho era o 

Becket, portanto, tudo gente fina. Portanto, veio essa gente por aí a fora, lembro-me 

de uma Juliete Bissel, lembro-me que foi fazer canto e lembro-me que nessa altura 

combinei com o Bross e com ela fazerem com os alunos o quarteto com voz de 

Schoenberg, por exemplo, coisa que nunca se tinha feito em Portugal, não sei se 

acabaram por fazer ou não. Bom, e com uma série de gente desses sectores. Veio por 

exemplo o Jorj Demm veio fazer uma sinfonia, portanto, tentou-se, não porque vinham 
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para a Fundação em particular. Obviamente o contacto, era de pessoas que a 

Madalena Perdigão conhecia, mas veio para fazer isso tudo. Isso também deu uma 

reacção brutal. Eu lembro-me que o, acho que já tínhamos falado nisso mas já que 

estamos aqui, lembro-me quando o Brook veio aqui, várias vezes muito 

simpaticamente, ele era completamente contrário a tudo o que seja conservatórios 

organizados, etc., etc., portanto, ele percebia que era preciso…  

Encontrar ali alguns sentidos... 

E depois quando veio o Barradas que tinha estado ligado ao conservatório de 

Estrasburgo e trouxe outras pessoas, nomeadamente, Haiman, um cenógrafo também, 

o Rui de Marcis que vieram a seguir, era preciso trazer essa … mas em relação ainda ao 

Brook, o Brook veio fazer o que tinha a fazer, falou com as pessoas e disse o que tinha 

a dizer, etc., e no Século Ilustrado acho que foi Manuel de Lima, não quero jurar, mas 

acho que foi o Manuel de Lima escreveu um artigo que se chamava ‘Boa Londres é 

Lisboa’ dizendo que o Peter Brook era um tipo que estava completamente acabado e 

que portanto vinha por aí a fora ‘chupar-nos’ os dinheiros portugueses a fingir que 

sabia ensinar teatro. Toda esta, quer dizer, no meio havia coisas caricatas, estes 

rapazinhos e meninas que foram escolhidos no primeiro ano do curso de teatro, que 

tinha por exemplo o Luís Lucas, que tinha a Maria Elisa da televisão que esteve nesse 

primeiro curso, tinha uma série de gente que depois alguma dela fez carreira, um 

Fernando Heitor  

Exacto, e depois teve outros também, São José Lapa que já vem dos anos 70/72/73 

Aquela rapariga eram duas manas muito boas e uma delas está no Teatro Nacional. 

Quase toda a gente que saiu desse primeiro curso fez carreira, teve uma preparação 

diferente, fez carreira, estiveram submetidos a professores de todo o tipo. Lembro-me 

que, já depois do 25 de Abril o METRO tinha um homem chamado Nico Peppe, que era 

um arlequim do… o arlequim é um pouco janela do (????) .... Comedia del arte mas 

para quê que isso serve? Claro que depois havia essa fase mais folclórica de 

contestação, que as pessoas não queriam aprender essas coisas sérias, queriam 

aprender eventualmente outras. Bom, mas isto para dizer que mesmo essa, ah, mas 

em relação aos alunos de teatro essa gente que veio, vieram, os professores estavam 

ali e depois iam para os cafés e aquilo tinha um ritmo de trabalho, sobretudo porque 

estes cursos, mesmo os cursos de teatro eram cursos que duravam uma e duas aulas 

por dia, duas horas por semana, não eram cursos intensivos e este curso foi 

imediatamente um curso intensivo. Com todas as disciplinas físicas: ginástica, esgrima, 

trinta por uma linha, e além do resto do trabalho. Portanto, foi um ritmo a sério, uma 

escola de emersão feita a sério, e um exemplo, contava-se como história, não sei se 

mais uma vez era exactamente a verdade, mas estes rapazes saiam dali do teatro às 

6/7/8 horas e iam para os cafés dos teatros, do Monumental, e os actores que lá 
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estavam ‘epá, isso não serve para nada’ e depois retinham-nos até às 2/3 da manhã na 

conversa e depois chegavam às aulas no outro dia… Havia também realmente esta 

vontade de que não houvesse excelência, que não houvesse rigor. Porque depois aí o 

que é que acontecia, eles supunham que estes actores que se formavam com esta 

bagagem toda eram terríveis concorrentes face às suas capacidades. Isto é tudo uma 

estupidez enorme porque não só não havia alunos de teatro, mas a formação de 

grupos deste género cria uma pressão para a renovação e para os públicos enorme, 

quer dizer, portanto, a ideia que há sempre que o aumento de qualidade diminui a 

quantidade é de uma estupidez total, porque é só nesta qualidade/quantidade que se 

consegue depois renovar e criar mais postos de trabalho, porque no fundo este mundo 

da educação artística é um mundo que necessita de centenas de alunos. 

Mas aí naturalmente também haveria um outro confronto que era um confronto 

mais cosmopolita enfim, daquilo que eu recolhi da altura ... 

Sim também 

De tudo foram trazendo e das perspectivas que conheciam, um confronto entre um 

mundo mais cosmopolita e um mundo mais fechado quer do país quer das próprias 

instituições académicas, não? 

Mas aí há uma outra coisa que é uma parte da história cultural deste país que não está 

feita que é uma certa esquerda em Portugal, digamos, à volta do Graça, achava que 

tudo o cosmopolitismo era perigoso, as razões disso a gente sabe quais são, as 

doutrinas que estão na origem dessa história, embora o Graça não fosse um ortodoxo 

pelo socialismo realista, mas tinha essa ideia, quer dizer, o que é preciso é o povo 

português, não o do Salazar mas o outro, como se houvesse dois, era o povo 

português, era estas noções, esta coisa muito ligada muito fechada, e portanto, todo 

este cosmopolitismo, já a própria Fundação era um inimigo, porque de repente os 

valores que estavam correntes deixaram de ser correntes que mais uma vez se tinha 

subido a bitola de muitos furos e portanto, os valores que aqui estavam eram todos 

um bocado… Se você ler os artigos nefandos deste famoso Mário Vieira de Carvalho, 

nessa altura são uma coisa absolutamente inenarrável, aliás ele continua nessa linha 

no meu ponto de vista, para mim não mudou nada, mas era uma coisa realmente de 

uma estupidez, além de …, porque quer dizer, porque as pessoas podem ter opiniões 

divergentes é bom que tenham e que as exprimam, etc., etc., mas há coisas que são do 

lado da estupidez, quer dizer, não correspondem à realidade. Portanto, e toda essa 

gente era contrária, larvarmente ou explicitamente a que se mudasse. Portanto, havia 

a parte reaccionária e a parte que devia ser progressista que estava também nessa 

linha. E portanto, essas resistências existiram mas digamos, do ponto de vista prático 

com o andar da carruagem, com rumores que se fizeram e concerteza, se não tinha 

havido o 25 de Abril tinha-se instalado uma reforma como se deve no conservatório, 
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pronta a ser renovada, a ser reestruturada e já com a ideia nessa altura muito clara 

que era preciso criar novas instalações, chegou-se a pensar nisso em várias hipóteses, 

ocupar o Convento dos Inglesinhos, pensou-se comprar o Convento dos Inglesinhos, 

portanto havia essa noção e essa, digamos, era a nossa maior vitória, era a expansão, 

criar um território enorme de educação artística, que depois as pessoas lá iriam. 

Nenhum de nós, nem eu nem a Madalena de certeza, nem as pessoas que lá estavam 

tínhamos, a nossa ideia era de ficarmos com aquilo, era criar as condições para aquilo 

singrar, digamos assim. E isso não aconteceu, houve portanto o 25 de Abril, houve uma 

espécie de … 

Mas antes do 25 de Abril, porque depois também tenho duas ou três questões sobre 

isso, mas antes do 25 de Abril a Comissão, enfim, desenvolveu esse trabalho, tem 

essas implicações e esses confrontos digamos mais internos, mas uma das coisas que 

faz é criar uma lei ou estabelece os princípios, os princípios são mesmo uma 

proposta decreto-lei passado pouco tempo de lá estarem não é? 

Eu faço uma outra coisa antes. Nomeio o Mário Barradas, director da Escola de teatro, 

cria uma outra força lá dentro em incompatibilidade para, voltando aí ao professor 

Lúcio Mendes, que era, ele tinha um tal horror à Madalena que ele dizia ‘agora eu 

percebo porque é que os furacões do outro lado se chamam com M’, ele disse-lhe a 

ela, disse-lhe isto na cara, porque o homem estava realmente aterrado. Enfim, tinha 

sido um homem que tinha sido subserviente ao Ivo Cruz, o Ivo Cruz num certo 

momento da vida dele em que se opôs às loucuras de um tipo de nacionalismo do Rui 

Coelho, etc., houve até uma altura, embora fosse uma pessoa muito conservadora, 

monárquica, mas teve um momento de…, depois ali as coisas que havia com a 

orquestra que ele criou, as dependências, porque isto depois se passava num reino de 

grande pobreza do ponto de vista financeiro, mesmo as pessoas que se dedicavam às 

artes e particularmente à música mesmo profissionalmente viviam em situações que 

eram realmente…, as pessoas hoje queixam-se não têm ideia do que era essa situação. 

De modo que, pronto, havia sempre receios disto e daquilo e daqueloutro e portanto, 

não era fácil... 

Um dos instrumentos também que foi muito utilizado na altura foi a divulgação para 

a imprensa das actividades que eram feitas pela Comissão por um lado, e por outro 

lado há um momento em que, em 73, existem um conjunto de seminários, digamos 

assim, de pequenas conferências onde o professor também esteve envolvido, para 

falar sobre a reforma. Isto é depois de vocês terem apresentado as coisas ao 

Ministério... 

Sim, há ainda aí um outro episódio nesse aspecto. Para nós, era muito importante 

evidentemente tornar isto público o mais possível, porque era uma maneira de dar a 

conhecer. Mas outra coisa importante foi que os pais dos alunos do ensino integrado 
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seguiram muito de perto, era chamado com alguma regularidade para conversar com 

esses pais, quer dizer, por uma lado para saber o que se estava…  

Era uma classe média, média-alta? 

Média alta, quer dizer, interessada. Por exemplo o António Costa foi aluno lá, foi da 

primeira fornada, digamos assim, e era um miúdo muito esperto e ele continua a ser 

esperto. É evidente que era um miúdo muito esperto e havia outros. Havia o Ivo Cruz, 

o filho do Manuel Ivo Cruz quer era um violoncelista, também era dessa altura um dos 

que eu me lembro, enfim, era uma quantidade grande de gente. Quer dizer, havia essa 

necessidade de expor, para nós era uma maneira de nos dar força ao trabalho que ali 

se estava a fazer, de responder em parte às críticas e de tornar evidente que alguma 

coisa estava a mudar, porque alguma coisa era possível, portanto, isso foi-se fazendo 

sempre acompanhando isto. O grande problema da reforma foi que o núcleo que a fez, 

este núcleo, portanto, o Freitas Branco como lhe disse era um homem que estava 

muito interessado naquilo mas era um pouco reticente em relação a certas coisas, e 

depois haveria outras histórias por trás disso tudo mas agora não interessa para o 

caso, a Luzia estava muito empenhada no teatro, portanto, não se conseguia a 

velocidade porque, e sobretudo eu como estava a dizer ... 

Porque estava lá mais tempo... 

Tinha muito a ideia de que tinha que se fazer isto tudo, não se podia fazer esta media 

aqui…tinha que se fazer uma estrela de medidas e tinha-se que se aplicar tudo ao 

mesmo tempo, porque se isso não acendia uma luz os outros também não iam 

acender, porque estava tudo em circuito e que era preciso agir em circuito. Essa noção 

não passava a ser, mas sobretudo o próprio Ministério da Educação não sabia como 

depois integrar isto dentro do sistema. Porque no fundo eles queriam fazer a reforma 

e ao mesmo tempo integrá-la no quadro já existente. A nossa batalha era que se 

criasse um quadro próprio, e aliás a uma certa altura que no fundo quando a Madalena 

vai para lá anos mais tarde já corresponde a essa ideia, criar um quadro próprio dentro 

do Ministério que se ocupasse do ensino artístico. Porque o ensino artístico não é o 

mesmo. Isso depois teve consequências penosas porque as direcções gerais, quer no 

secundário, no ensino superior e essas coisas todas, não correspondiam ao esquema 

possível. Isto é, seja para a selecção de professores, seja para a formação. E portanto, 

quando nós nos batíamos pelo ensino superior não queríamos que o ensino ficasse 

submetido às mesmas regras rígidas do ensino superior e pensávamos, e eu continuo a 

pensar, que ao nível do ensino superior algum enquadramento fixo mas ser muito 

móvel. Ou seja, poder convidar profissionais daqui e de acolá para fazer os cursos, não 

ser uma coisa tão estática como é o ensino... 
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E se calhar também uma outra coisa que deve ter chocado foi o facto do 

conservatório nacional, a proposta que fazem em 73, do conservatório nacional ser 

um ensino superior mas também ter ensino secundário. Isso chocava 

provavelmente? 

Isso chocava porque, mais uma vez não entrava nos esquemas, mas a nossa ideia e foi 

isso que nos debatemos sempre, era explicar que aquilo era um ensino artístico, era 

um caso à parte. E partir do momento, e isso foi também um dos problemas agora ao 

nível dos vencimentos, porque depois numa certa altura já toda a gente queria ser 

ensino superior porque já que tinham aumentado de quase primário a secundário 

queriam ainda ter maiores salários, ‘então estes foram aqui, nós não podemos…’ e 

havia tudo ali, estas coisas são muito corporativas. Mas, o que se queria era que o 

esquema do ensino superior artístico fosse diferente e móvel, quer dizer, podia ter 

professores que podiam lá ficar toda a vida eventualmente, mas ideia não era fazer 

carreiras universitárias nesse sentido. 

Também num dos artigos que escreveu pós 25 de Abril que uma das resistências do 

Ministério da Educação Nacional da altura era que eles não conseguirem entender 

muito bem os Mestrados e os Doutoramentos no âmbito das artes?  

Sim, sim! Gozava-se muito. Enfim, “doutoramentos em fliscorne como é que é isso”. 

Enfim, evidentemente que isto são tudo caricaturas do projecto ... 

Mas o problema é um problema fundo? 

Porque aí havia por um lado essa ideia fundamental de que o ensino artísticos e os 

professores do ensino artístico devem de ser, haver uma flexibilidade na contratação e 

uma flexibilidade na duração dos contratos para se poder ir ao meio buscar pessoas 

que possam em três anos vir a ensinar, depois voltam a praticar a arte, para haver essa 

contínua renovação, essa osmose entre ensino artístico e a área artística no terreno, 

era uma coisa  

Que esteve muito presente 

Muito presente, era uma coisa, que nos parecia evidente. Hoje passa-se muito a falar 

de que os artistas devem ensinar para as escolas das criancinhas, etc., mas não é essa a 

ideia, a ideia é ao contrário, quer dizer, realmente era de os próprios profissionais 

serem ... Hoje toda a gente quer um lugar fixo, o que também é compreensivo, etc., 

mas não é de certeza em benefício nem do desenvolvimento das artes em Portugal, 

nem do desenvolvimento dos alunos, essa fixidez de professores e a maneira como ela 

se pode desenrolar. Portanto, o caso do ensino das artes era muito sui generis, o facto 

de se prever e serem previstos aí eventualmente doutoramentos era porquê, porque 

depois também o próprio primeiro recrutamento mesmo para professores nas escolas 
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que já existiam, desde professor de canto coral ou o professor de artes visuais, etc., 

obedecia a esquemas que favoreciam isso. Lembre-se que nessa altura não havia 

mestrados em Portugal. Nós estávamos a propor mestrados e doutoramentos numa 

altura em que não existiam. 

Mas houve um trabalho também com a Universidade Nova no sentido de haver… 

Mas a Universidade Nova é um bocadinho mais tarde de qualquer maneira... 

 

Veio nesta fase final do trabalho, de se tentar desenvolver a formação de 

professores também lá e ela estava ligada, não é? Ela começa nesta reforma dos 

anos 70… 

73/74, mas ainda aí era uma coisinha minúscula, tinha um escritório pequeno… 

Sim, mas de qualquer maneira já havia essa intenção do conservatório poder ficar 

ligado à universidade… 

Pensou-se: já que esta universidade se está a criar, quer dizer, nós sabemos que todas 

as instituições, do Ministério para começar, têm resistência a qualquer mudança mas 

engrenar numa coisa nova podia ser ... 

Um elemento facilitador. 

Um elemento facilitador. Isso chegou-se a falar bastante numa certa altura, mas para 

nós o objectivo essencial era démarrer com o Conservatório e criar cursos superiores 

dentro do conservatório. E os primeiros que se criaram foram o de cinema, o de teatro 

e o de professores de educação pela arte. E o curso de dança passou a ser de nove 

anos, ou de oito anos, agora já não sei quantos é que são, e portanto, todo esse 

processo foi… 

Mas também essa relação depois com a universidade acabou por não se…uma das 

razões que o professor uma vez avançou era que de facto havia aqui também 

problemas de natureza financeira, ou chamava a atenção pelo menos para isso num 

dos textos que escreveu, porque isto era um ensino relativamente caro comparado 

com as turmas maiores das universidades ou… 

Em certos casos o ensino era mais especializado. Não podiam ser duzentos alunos a 

fazer uma aula de teatro ou uma aula de dança, etc., especialmente eu cheguei a falar 

também nisso. Mas o problema fundamental é que o que se estava a tentar nessa 

altura, mesmo em relação a outros sítios era um esquema relativamente novo, isto é, 

nós tínhamos a vantagem de partir do zero ... 
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Pois exacto, isso contribuiria para 

Para fazer …e sempre foi nossa ideia de que isto não fosse estático. O que aconteceu 

foi que os vinte e cinco anos ou trinta, que eu já não sei quantos é que foram, de 

experiência pedagógica resultou que tudo aquilo se cristalizou lá dentro. Quando se 

fez a reforma era para ser muito aberta e a estupidez de manterem a reforma, porque 

nunca fariam isto na Faculdade de Farmácia, nem na Faculdade de Direito, nem noutra 

faculdade, só ali porque mais uma vez o ensino artístico não conta. E portanto, fez-se 

ali e o que se fez ali dentro foi criar o caos total, portanto, professores que não são 

classificados que têm os direitos a tudo, professores disto, professores daquilo, e 

depois criou-se também uma outra coisa a este nível artístico com as curiosidades que 

as pessoas vão lá fora, ou mesmo cá dentro, fazem um curso de três semanas e na 

quarta semana são professores dessa matéria. Estão no conservatório ou estão noutro 

sítio qualquer. O que aconteceu aqui depois de positivo foi que, não se tendo resolvido 

este problema aqui, no resto do país resolveram-se outros problemas. Foram-se 

resolvendo continuamente outras situações, por exemplo, a escola superior de música 

está instalada num sítio tremendo hoje, há seis anos que está para sair dali e ainda não 

saiu, eu por exemplo, as próprias instalações do conservatório são diminutas, eu 

lembro-me de ter visitado enquanto Ministro, por exemplo, o Conservatório de 

Castelo Branco, não sei se conhece, é uma coisa extraordinária de instalações...  

E com um trabalho também interessantíssimo 

E aquilo começou era um velho cinema com o terceiro balcão, no terceiro balcão 

fizeram toda a parte do conservatório e estúdios insonorizados. Portanto, uma das 

coisas que não havia no conservatório e isso era um problema, não havia sítio onde os 

estudantes estudarem, as pessoas normalmente iam ao conservatório e vinham-se 

embora, tinham cá aula, não eram parte do conservatório porque não havia salas para 

os miúdos estudarem, os pianos estavam num estado catastrófico, compraram-se 

vários pianos, compraram-se cravos para o professor Kastner estava sempre a chatear 

com os cravos novos e lá se compraram cravos, etc. Isso para dizer que o estado 

depauperamento era enorme, o que se conseguiu nesses três anos foi gigantesco e na 

realidade perdeu-se tudo. Até por alguns problemas que ainda hoje discutimos aqui 

estão lá, que hoje se discutem na praça pública estão lá, mas sobretudo porque não se 

aproveitou esse impacto. 

No final do ano de 73 o professor escreve uma carta à Madalena Perdigão que 

chamava a atenção já para um conjunto de questões, nomeadamente, o facto de já 

terem feito a proposta de reforma e ela não ter sido aprovada, da questão da própria 

dinâmica e orgânica de funcionamento da Comissão e orgânica e funcionamento da 

instituição conservatório… 
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Bom, essa carta não me lembro já que carta era. Mas todos esses textos eram no 

fundo, derivavam de que a Comissão era muito fluida. Havia semanas, e nós 

teoricamente tínhamos que reunir uma vez por semana e havia semanas que não nos 

reuníamos. Porque ou a Madalena não podia ou…de modo que a uma certa altura 

esses problemas acumulavam-se e tornava-se necessário para toda a Comissão, a carta 

não era só para a Madalena era dirigida a todos os membros, era para dizer onde é 

que no concreto nós estamos e quais são as tais… e a minha ideia era, tal como eu 

disse há pouco, que isto era um circuito em estrela e se não acendíamos as lâmpadas 

todas aquilo não avançava e foi o que aconteceu. Também não era preciso ser muito 

inteligente para ver, bastava lá estar. 

Portanto, havia aí de facto uma pressão forte do ponto de vista da dinâmica interna 

da instituição, da dinâmica que a própria Comissão tinha criado e depois das 

dificuldades de… 

Dificuldades locais. Mas numa certa altura, enfim, não quero bater-me a mim próprio, 

mas a própria Comissão por razões de ordem vária não acelerou quando devia ter 

acelerado, quer dizer, talvez porque de facto aquilo de repente transformou-se 

muitíssimo. 

Até havia queixas de professores de tanta criancinha a andar naquela escola que não 

deixavam ouvir... 

Fazer horários para aquelas salas, você não sabe porque aquilo ninguém queria fazer 

evidentemente ... 

O professor é que fazia isso? 

Eu fazia tudo, quer dizer, eu fazia tudo não era porque me apetecesse fazer tudo. O 

mais pequeno buraco era uma causa para afundar aquilo tudo, de modo que se eu por 

acaso…portanto, fazer horários para aquelas escolas todas, naquele espaço reduzido 

foi uma trabalheira homérica, cada ano era uma horário, cada ano se fazia aquilo e era 

uma coisa…Mas só para dizer que essa carta e outros documentos que se fizeram 

nessa altura tinham a ver com a urgência. Para mim a coisa que era era a urgência, tem 

que ser já, porque o governo fecha isto à chave um dia. Quer dizer, nós tínhamos para 

26 de Abril um concerto com essa Betina Yonik em que os alunos iam cantar canções 

do Brecht, o Brecht estava proibido em Portugal, nós íamos fazer, quer dizer, nós 

tínhamos… a primeira peça que o Mário Barradas fez que era a história do Cabeça de 

Vaca, que é uma história de colonização, não sei se é inca se é asteca, mas sei que é 

uma história de colonização da América Latina que é uma história tremenda, eu acho 

que aliás ele fez um belo exercício com os alunos mas era uma história anti – colonial, 

quer dizer, aos duzentos por cento que assistiram esses senhores, os Jorge Correias e 

assistiram as outras pessoas todas. Evidentemente que isso se traduziu em pressões ao 
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próprio Veiga Simão imediatamente, etc. Mas mais uma vez, e as coisas eram graves, 

paciência, quer dizer, aquela coisa... 

Mas de qualquer maneira, digamos, esse impulso primeiro do Veiga Simão que de 

uma maneira geral aprovava tudo, apoiava tudo de uma forma até muito informal 

muito tempo, depois também começou a ficar um pouco mais retraído, na parte final 

dá-me um pouco essa impressão… 

Naturalmente, porque a certa altura aquilo começou a ser visível. Essa coisinha 

pequenina começou a ter força, chamemos-lhe assim, não só pelo número de alunos, 

pelo número de pais, esta coisa talvez fosse um bocado loucura fazer o Brecht, mas 

nós não estávamos ali para fazer censura, não era nosso problema mesmo que fosse 

uma loucura ter feito a 26 Brecht, a 26/27 aliás esse recital fez-se na mesma e nessa 

altura já sem nenhum problema, e não é por acaso que depois do 25 de Abril é a única 

escola que é confirmada. Os corpos directivos da escola são todos confirmados  

Sim, vocês pedem a demissão 

A demissão e somos todos reconduzidos 

E depois disso, logo, logo depois do 25 de Abril surgiu pouco tempo depois em Maio 

um primeiro comunicado sobre a música em Portugal, mais concretamente a 14 de 

Maio de 74, assinado por um conjunto de pessoas desde Olga Prats, Vieira de 

Carvalho, António Vitorino de Almeida, etc., e em que o primeiro ponto que referem 

é acabar de vez com a Comissão Orientadora da Reforma. Também depois aparece 

uma outra voz da Maria de Lurdes Martins e da própria Germana Tanger que 

contestam muito o trabalho que foi feito, em particular a figura central desse 

trabalho, dizia a Germana Tanger já mais tarde, muito mais tarde em 80, que ‘é 

urgente nova reestruturação do ensino artístico mas não concerteza orientada por 

quem contribuiu para o rolar das pedras e quem deu mesmo o pontapé primeiro 

para a degradação do conservatório nacional’. O que eu quero perguntar-lhe é: há 

esse trabalho, há esse conjunto de inovações que são introduzidas mas depois a 

recepção que é feita logo pós 25 de Abril é muito contrária …? 

Aí nesse processo há muitíssimas coisas (...) Numa certa altura cria-se também aqui 

uma espécie de pânico, pensa-se que o comunismo vai chegar, vai haver um Gulag em 

Portugal, vai haver não se sabe o quê…então toda a gente de repente muda-se de 

armas e bagagens para o antigamente, para o antigamente não, para este novo, para 

esta espécie de novidade. E portanto, muita dessa gente tenta, ou porque tem essa tal 

filiação anti - cosmopolita noutros sítios, ou por outras quaisquer razões tentam fazer 

isso. Depois o que se vai verificar no conservatório é digamos uma coisa que eu 

chamaria uma reunião de velha guarda com o MRPP...  
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Como assim... 

Quer dizer, uma malta mais assim MRPP que decide, bom…o PC tanto quanto eu podia 

deduzir de algumas pessoas que estavam lá que estavam ligadas ao PC, estava muito 

indeciso neste processo porque sabe que tinha muita gente, pessoas que eram ou 

companheiras da rua mas estavam ligada a este processo e sabiam o que era aquilo e o 

que significava, mas por outro lado era uma coisa do antigamente era preciso ver que 

o que era preciso era fazer dinamização cultural, abrirem as cabeças, irem metendo 

nas cabeças das pessoas, dizer-lhes que Deus não existia, que os padres também não, 

essas coisas todas, essas barbaridades que se fizeram nessa altura. E portanto, nós 

nessa altura a única coisa que fizemos foi por isso à disposição. Houve bom senso da 

parte dos ministros da altura de perceber que não era isso que se queria, 

simplesmente as próprias pessoas que estavam de fora, muitas delas a partir daí 

começaram a ficar encolhidas e o único desgraçado estúpido que deu a cara nisto tudo 

fui eu durante uma série de tempo, quer dizer, porque realmente não me sentia em 

culpa com nada, antes pelo contrário, sabia o é que é que aquilo tinha sido, e portanto, 

a Madalena depois foi ser saneada da Gulbenkian, etc. uma coisa completamente 

miserável porque queriam atingir o Perdigão e o Perdigão ... 

Porque havia outras coisas que não tinha nada a ver com… 

Havia outras coisas que não tinham nada a ver com isso. Queriam atingir o Perdigão, e 

o Perdigão resistiu porque enfim não só porque era homem, mas então o preço que 

eles tiveram a pagar foi...  

Aliás, o Lopes Graça explicou em 74 porque é que não fez parte, foi convidado e 

porque é que não fez parte, teve a amabilidade de explicar isso mas também numa 

segunda componente da carta ele diz que achava que aquilo era ‘uma grande 

bagunça e que não se queria meter num vespeiro’, era assim como ele caracterizava 

essa… o que dava um pouco…] 

O Graça foi a personalidade que nós sabemos, a melhor simpatia, e respeito, etc., mas 

é um homem que também estava fixado em determinados esquemas muito 

antiquados e que sobretudo havia essa ideia, que era clássica nas pessoas ligadas ao 

partido, porque no fundo o partido comunista dominou a vida cultural portuguesa em 

regime fascista durante muitos anos, era uma coisa completamente absurda. E 

portanto, o que não passasse por essa zona era espúrio, quer dizer era primeiro 

certificado, isto é, não fomos nós não serve, e o Graça manteve isto durante muito 

tempo, aliado ao facto de que ele tinha mau feitio, como temperamento eu conheci-o 

relativamente bem, eu fui amigo dele, com um feitio difícil, justificado digamos assim, 

não teve uma vida doce embora tivesse muitos amigos e uma coisa que se deve ter em 
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conta é que ele foi sempre solicitado a compor, quer dizer, os prémios de composição 

musical. Apesar de todo o isolamento ele ... 

Tinha uma actividade artística. 

Uma actividade artística que não foi proibida como professor sim, e a coisa mais 

divertida há uma famosa exposição de cultura portuguesa dos anos 30, não sei se você 

tem ideia, o SMI organizou uma grande exposição de cultura portuguesa nos anos 30, 

30 anos de cultura portuguesa, e então 90 % das pessoas incluindo o Graça era objecto 

da exposição, tinha as fotografias, os retratos, os livros, etc. ficou ‘pior que estragado’ 

com os 30 anos de cultura portuguesa e com toda a razão. Estas coisas agora com o 

tempo perdem a importância mas, digamos, no copo de água em que se vivia eram 

coisas que as pessoas se sentiam muito sensibilizadas e tudo isto. A coisa que era 

verdade é que, independentemente do juízo que se possa fazer sobre a Comissão da 

Reforma, é que depois disso nunca mais apareceu nada. Não houve nenhum projecto 

orgânico e o que houve é ao nível do Estado ou coisas que foram saindo, etc., em parte 

derivado disso, mas o problema que se mantém é o mesmo. Não há formação de 

professores nem para esse ensino básico nem para o ensino das disciplinas artísticas, 

continua assim e se não houver formação de professores isto não vai parar a lado 

nenhum. Ninguém quer ser formado e as pessoas que estão hoje aqui, muitas destas 

que até estiveram mais ou menos longe da reforma nessa altura, vivem naquilo a que 

eu chamo uma situação homeopática, isto é, receberam certos conhecimentos, certas 

práticas e isso foi-se tudo diluindo, diluindo, diluindo com o tempo. Portanto, há uma 

geral, não digo total, uma geral desactualização e diria desinformação em relação ao 

que se está a passar em muitos sectores destes da vida artística. 

Para terminar queria fazer mais duas perguntas. A primeira é: passados estes anos 

todos e tem em conta a sua experiência em várias instâncias, em várias instituições e 

vários tipos de cargos diferenciados como é que olha para aquele trabalho intenso, 

imagino, daqueles três anos que esteve na Comissão Orientadora da Reforma? 

Do ponto de vista pessoal, foi estafante, como eu já disse, mas foi extremamente 

gratificante, quer dizer, mudou-se alguma coisa, conseguiu-se mudar, e as pessoas que 

estavam à volta claro que sim, conseguiu-se mudar muitíssima coisa. OUseja, a grande 

coisa foi aparecer a escola de cinema por exemplo, pode-se ter várias opiniões sobre o 

cinema português mas toda a gente veio daí, dessa escola de cinema. Do teatro, tenho 

mais dúvidas que tenha sido muito eficaz. No caso da dança foi eficaz e continua a 

funcionar. No caso da música há de tudo, há muito boa gente que saiu do 

conservatório mas sobretudo aí expandiu-se, quer dizer, as escolas de música pelo país 

fora, houve umas outras formas de recrutamento que permitiram que aí, que o sector 

musical melhorasse, não está perfeito concerteza, mas que melhorasse bastante. Mas 

há uma coisa neste percurso, no percurso pessoal que é esta tal Conferência Mundial 
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de Ensino Artístico. Eu quando cheguei à comissão internacional da UNESCO, de 

repente no meio daquelas confusões todas nessas reuniões internacionais percebi que 

a UNESCO tinha feito uma série de conferências regionais sobre a educação artística e 

se preparava apara fazer uma conferência mundial, e eu disse ‘isto é a salvação’, isto é, 

se nós conseguimos trazer esta conferência para aqui conseguimos que ... 

Dar um outro impulso ... 

Dar um outro impulso e sobretudo que se discutam as ideias mais recentes sobre isto a 

nível mundial, e que a seguir daqui se faça antes, a minha ideia é que se fizesse antes, 

uma Conferência Nacional de Educação Artística. E digamos, a minha última 

contribuição depois destas coisas todas será que isso se faça. Isto teve depois várias 

vicissitudes, a organização disto, a UNESCO acabou por aceitar a organização de 

Portugal, mantivemos cinco ministros dos negócios estrangeiros, cinco ministros da 

cultura durante o período todo da educação, da formação, isto enfim acabou por se 

fazer. Foi de facto, quanto a mim uma coisa bastante importante, um 

empreendimento para Portugal, foi de facto uma conferência importante e acabou por 

se chegar a fazer depois esta conferência de educação artística. Há aqui um impulso 

mais uma vez em campo, resta saber se destas forças, destas ideias se passa a alguma 

prática, e que seja que prática for terá resistências. 

Essa era a última pergunta que eu queria fazer. Porque é que é tão difícil a 

reestruturação do ensino artístico? 

A resistência à mudança faz parte...  

Sim! Claro... 

Sabe-se que existe em todos os sítios. Por outro lado, quer dizer, não há uma 

autoridade, nem artística, nem institucional que assuma isto de peito. Quando nós 

tivemos a reforma com a Madalena com a força que tinha a Fundação, com o 

empenho dela mas com a força que tinha a Fundação, havia uma autoridade que era 

referendada ainda por cima com a força do governo, do Veiga Simão, etc., quer dizer, o 

governo insistia um pouco em fazer isso tudo. Neste momento não há uma cabeça de 

cartaz, não há uma pessoa, não há uma entidade que assuma plenamente esta 

reforma. A Ministra agora, aliás uma das coisas que você terá visto, é que mesmo 

nessa discussão toda confundiu-se tudo outra vez. Educação artística, ensino artístico. 

Mas o Estado não tema aqui um papel importante nisto? 

Só o Estado é que pode fazer, é evidente. Mas veja uma coisa curiosa, discutiu-se 

agora outra vez a história do ensino integrado para a direita e para a esquerda, 

esquecendo-se e a Ministra nunca falou nisso também me espanta muito, que está a 
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funcionar uma escola de ensino integrado ao lado, fisicamente ao lado, que é a Escola 

de Dança de Lisboa, onde há não sei quantos anos... 

Desde esta altura, desde 71 precisamente 

Começou aí, mas agora digamos, aí estava no início, mas esta escola tem tudo isso, 

tudo o que chamariam …os nomes passam a vida a mudar, no meu tempo se chamava 

o liceu, os sete anos de ensino, agora não sei se são oito, estou um bocado 

desactualizado... 

São doze... 

Os doze no completo, têm professores que ensinam ali tudo e que está a funcionar 

lindamente, em todos os aspectos funciona. E portanto, este exemplo que era positivo, 

mas a dança, se a música já conta pouco, se as artes já contam pouco, a dança ainda 

menos conta, veja-se agora o caso estúpido o que fizeram à Companhia Nacional de 

Bailado, essa fusão toda imaginada pelo Mário Vieira de Carvalho cujo modelo para 

ele, dizia ele em oitenta e tantos, o modelo para a ópera portuguesa, para o S. Carlos 

era a ópera de Hanói, escavacou aquilo tudo. Mas o próprio caso da Ministra é 

bastante curioso, senão a mulher mais interessante Ministra da Educação, interessava 

que ela quando comentou e deu a entrevista tinha um exemplo pratiquíssimo a dar 

daquela escola que está a funcionar em pleno, sem nenhum problema. Não sei se já 

falaram do conservatório de Braga, aqui está a funcionar e funciona relativamente 

bem. Só que o problema nesta história da reforma é que se quer sempre fazer a 

reforma nos moldes que já existem. Quer dizer, existe um molde quadrado e aquela 

reforma, que é oval, querem por força metê-la dentro dum molde quadrado. Não 

funciona. Tem que se ter outro molde. Tem que se pensar toda a estrutura, relação de 

professores, relação disto, bom…e evidentemente que quando se toca nos professores 

imediatamente se levanta a questão corporativa que era poucos no momento em que 

se começou a reforma, que são hoje muito mais e portanto a resistência é ainda maior. 

Quando do meu ponto de vista, salvo os incompetentes, os outros só têm a ganhar 

com esta ampliação, com o aumento dos alunos, com alunos melhores que possam ser 

recrutados através de uma melhor filtragem dos alunos que existem, etc. De modo 

que, é de todo uma má equação disto e o Ministério mais uma vez não tem nenhum 

departamento artístico. O próprio Ministério que terá incumbido a pessoas para fazer 

isto, etc., não tem de dentro do Ministério da Educação, tem três ou quatro pessoas, 

agora está-se a trabalhar numa comissão consultiva, estou a falar desta do ensino 

artístico, da reforma, e é preciso fazer umas coisas, mas o próprio Ministério da 

Educação ... 

Não tem um órgão... 
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Tem uma Teresa André que funciona bem e que teve algumas ideias, mas não há uma 

equipe que pense isto tudo e que esteja  

E que articule também com a cultura, não é?, porque não há ensino artístico sem 

vida musical, sem vida artística, sem haver aqui interligação... 

Sim. Mas de quê que serve estar a fazer escolas de dança neste país se a Gulbenkian 

acabou e se a Companhia Nacional de Bailado está numa situação completamente 

catastrófica? Bom, não se pode dizer as orquestras, evidentemente que é preciso criar 

mais orquestras em Portugal, quer-se orquestras regionais que são muito importantes, 

tem que lhes ser dada uma outra base para funcionarem, bom ... o teatro é a mesma 

coisa, embora no teatro haja talvez até o contrário, porque há uma multiplicação em 

chuva e há uma espécie de teoria da parte dos alunos, etc., que se fazem grupos de 

duas pessoas, quer dizer, não se fazem equipes de teatro, fazem-se grupos de dois e as 

peças que se vêem são praticamente monólogos e diálogos porque as pessoas não se 

querem associar. Quer dizer, há um nível de individualismo brutal e as pessoas, 

portanto, as únicas companhias mais ou menos organizadas são as antigas. Não se vê 

construir uma companhia com doze, treze elementos que funcione. Bom, o S. Carlos e 

a D. Maria, na minha opinião, também estão numa situação muito dramática do que 

por lá se fez. Portanto, tudo isto era para articular em conjunto, mesmo em relação a 

D. Maria e ao conservatório, o conservatório aliás que já fazia parte da estrutura 

anterior do conservatório, os alunos do conservatório passavam depois do que mudou 

em francês para a companhia de teatro nacional, passavam?!… eram estagiários e 

depois se tivessem talento e se fosse caso disso. A Companhia de Teatro Nacional que 

era uma companhia semi-privada quer dizer, embora estivesse ali era uma espécie de 

empresário que funcionava ali e tudo isso. Bom, tudo isto é muito primário. 

Mas com esta sua experiência toda, tem perspectivas positivas sobre as artes e a 

educação ou … ? Ou como é que vê esse…? 

Eu tenho alguma esperança nisto, eu não assisti a estas reuniões... 

Eu não estou em concreto a falar do que está a acontecer exactamente agora, mas 

estou a dizer destas tensões sempre que existiram entre as artes e a educação, como 

é que…  

Bom, se eu quiser ser rigoroso com a minha experiência, a minha resposta pode ser 

negativa. Isto é, ao fim de trinta anos nós estamos a discutir problemas que estavam 

no tapete há trinta anos e em condições em que era difícil de discuti-los porque não 

era uma democracia, porque todas a razões políticas tornavam isso difícil, mas 

discutiam-se essas questões, puseram-se em cima da mesa, hoje deviam ter outros 

parâmetros eventualmente, etc., mas passados estes trinta anos estão-se a discutir os 

mesmos problemas, as mesmas questões estão a ser discutidas e há a mesma ausência 
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de resposta integrada. Ou seja, integração ensino artístico e educação artística, 

integração do ensino com o meio artístico, tudo isso continua por fazer. Bom, não sei 

se alguma vez conseguimos vencer essa barreira, porque a exigência exterior para que 

isso aconteça, seja público que está interessado no que se faz, seja num confronto 

entre a produção portuguesa e a produção internacional exigem um esforço de 

reforma brutal que não se faz. 

A vida artística, musical e de outras formas de arte, o cinema, o teatro a dança, tem 

sido muito mais dinâmica do que o próprio ensino e da educação artística? 

Apesar de tudo, apesar de aí também haver limitações, mas tem sido sem dúvida mais 

dinâmico. Depois uma coisa que me parecia óbvio, deviam aparecer muito mais 

academias privadas porque há público para essas academias, o famoso ensino 

superlativo normalmente que é dedicado a jovens ou a jovens – adultos que chegam 

tarde a estas coisas deveria existir, não sei se deveria ser o Estado a fazê-lo mas 

deveria haver um estímulo para a criação disso, mais uma vez com professores 

certificados porque os alunos não virem a ser enganados por quem os ensina, não sei 

bem porquê que para o ensino das artes deve haver um sistema diverso do que existe 

para o ensino da matemática. Os professores da matemática hoje são pessoas que 

chegam à universidade escolhem ser professores, têm uma formação específica de 

didáctica das matemáticas e depois iam leccionar matemática, não se sabe se melhor 

se pior, no caso de matemática é sempre complicado. Mas o caminho é esse, não se 

percebe porque é que nas artes se decide que é outra coisa, que é sempre o regime da 

improvisação. Ora, as artes só funcionam com rigor, quer dizer, não há a mais pequena 

dúvida a esse respeito, o velho Bach já sabia, não é um problemas de mestres 

cantores, é um problema de facto de haver esse rigor porque no exterior o rigor é cada 

vez maior.  

E cada vez há mais essa pressão internacional... 

Internacional para fazer bem, quer dizer, senão estamos sempre na última roda do 

carro. Isso depois tem a ver com a própria estrutura das orquestras, por exemplo, deve 

haver uma renovação das orquestras face ao mérito, quando os músicos deixam de 

tocar bem ou por uma razão qualquer devem poder ser substituídos, não o podem por 

uma razão de ordem sindical, portanto, tudo isso cria um sistema que em vez de puxar, 

repele e restringe as nossas capacidades artísticas que são iguais às dos outros todos 

só que há uma intolerância na incompetência que é realmente desastrosa. 

Muito obrigado. 
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Miguel Graça Moura 

Em 1987 Miguel Graça Moura foi trabalhar como assessor do ministro Roberto 

Carneiro na área artística do Ministério da Educação. E a primeira pergunta que lhe 

quero fazer é, porque é que foi convidado e porque é que aceitou? 

A história é muito engraçada porque eu, na altura, já tinha ideia de um projecto 

parecido, que se poderia considerar o embrião do projecto da Metropolitana. Foi na 

sequência de eu ter criado já no ano anterior, que foi em 86, a Orquestra Portuguesa 

da Juventude. Era um projecto igual a todos os que existem nos países da então CEE 

onde Portugal tinha entrado no ano anterior e que eu tinha ido apresentar há então 

Secretária de Estado da Cultura, Teresa Patrícia Gouveia, que ficou encantada com a 

ideia e disse “ mas eu não tenho dinheiro para isto e como isto tem também uma 

componente educativa muito forte…”, normalmente as orquestras europeias de 

juventude só fazem estágios no verão, nós fazemos duas vezes por ano, Páscoa e 

verão. E realmente, os miúdos eram ensinados por professores muito bons, era tudo 

gente de fora que eu trazia e ela disso disse “ tem uma componente educativa muito 

forte, vá propor isso à educação”. E eu fiz a proposta e pedi uma audiência para isto. 

Estou-me a lembrar que ia a entrar no gabinete e o chefe do gabinete disse “tem 20 

minutos para expor o seu projecto que o senhor ministro tem de ir para não sei onde”. 

Fiquei lá duas horas e meia e percebi uma coisa fantástica que foi o que me levou a 

decidir. Primeiro, o Roberto Carneiro era o primeiro ministro da educação que eu 

conheci a seguir ao 25 de Abril que parecia genuinamente interessado nesta matéria. 

Eu já tinha feito parte, enquanto professor do Conservatório do Porto, de não sei 

quantos grupos de trabalho que tinham elaborado não sei quantos pareceres que iam 

parar a uma qualquer gaveta do ministério e lá morriam. E aquele pareceu-me 

verdadeiramente interessado por uma razão simples, o Roberto Carneiro é músico, 

toca piano, portanto sabe ler e tem 9 filhos e todos os 9 filhos dele estudaram música. 

A mulher dele, que eu vim a conhecer mais tarde, disse-me e eu achei muita graça “eu 

nunca perguntei aos meus filhos se queriam, perguntei que instrumento queres”. 

Portanto, todos na casa dele tocam um instrumento. E ela percebeu que mesmo isto 

que vai até ao nível de tocar um instrumento não é fazer deles músicos. Só um dos 9, 

como sabe a Joana Carneiro e que está a fazer uma brilhante carreira internacional, é 

que é músico profissional, e curiosamente essa foi, até, a que mais hesitou. Mas todos 

aprenderam. E os aniversários em casa do Roberto são maravilhosos porque em vez de 

ver a porcaria da televisão ele tem 7 ou 8 instrumentos diferentes, um saca do piano o 

outro da flauta, outro do oboé, a Joana tocava viola de arco e faz-se música de câmara, 

que é uma maravilha. Curiosamente, a Joana ainda entrou para a nossa Academia 

Superior na Metropolitana ao mesmo tempo que entrou em medicina e ainda 

acumulou, coitada, nem deve ter dormido, os dois cursos, mas estava completamente 

arrasada no fim do primeiro ano.  
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Há aí, não é uma estranha, mas boa coincidência de haver um ministro… 

Francamente motivado. Ele, aliás, disse isto explicitamente “Para mim é 

importantíssimo dar uma formação musical aos meus filhos, tenho-os na em Linda-a-

Velha, mas acho aquilo muito mau e é preciso pegar nisto, apercebo-me que o ensino, 

no geral, pelo país não é famoso, queria pegar nisto”. Ele também tinha-me deixado 

falar muito sobre aquele projecto que eu tinha e que ele disse que apoiaria com toda a 

certeza, que realmente era uma boa ideia. Deve ter ficado de alguma maneira 

impressionado e disse-me “ eu preciso de uma pessoa com o seu dinamismo e com a 

sua clarividência para trabalhar comigo, você quer me vir ajudar a fazer isto?”. E eu fiz-

lhe duas perguntas. A primeira foi perceber se ele estava interessado e depois 

perguntei-lhe se ele tinha dinheiro e ele disse-me “não tenho muito, mas tenho 

vontade política”. Bom, a história mostrou mais tarde que o Roberto Carneiro pagou 

um preço alto por ser o único membro daquele governo que não era do partido. Razão 

pela qual eu penso, por exemplo, que não foi dado a isto a importância política que 

devia ter. Isto é, o que eu fui encarregado de fazer foi “então você vai nomear uma 

comissão, fica a coordená-la e faça o que tem de fazer para que se pegue nisto”. Isto 

foi um processo…portanto eu entrei em 1987 e o diploma é publicado em Novembro 

de 1990. Está a ver, foram 3 anos de um número infinito de reuniões, com os pais, com 

os professores, com os alunos, com as escolas de norte a sul do país, andamos por 

tudo o quanto é sitio. Não foi nada fácil porque, como o António deve saber, a própria 

classe está extremamente dividida sobre isto. Há uma tendência para confundir 

reformas no sistema de ensino com problemas corporativos, que são do domínio do 

sindical, não era nada disso. É verdade, meto aqui um parênteses, mas eu à bocado ia-

lhe a dizer que o conservatório não morre de amores por mim. Porque é verdade que 

durante esses 4 anos que estive naquele gabinete, tive conhecimento de coisas 

tremendas. Vou-lhe dar um exemplo. Tinha criado no anterior a tal Orquestra da 

Juventude, a Orquestra da Juventude fazia os concursos de admissão em Janeiro, 

Fevereiro, por ali, e depois eram os melhores finalistas das escolas todas do país, de 

Viana do Castelo até Vila Real de Santo António. Fazíamos os exames no Porto e 

Lisboa, para facilitar as deslocações, que aliás éramos nós que pagávamos, e os miúdos 

tinham que fazer uma coisa muito simples, tocar uma peça que era imposta, que já 

sabia que ia calhar em exame e ler outra à primeira vista. Uma coisa muito simples. 

Lembro-me de um dia, nunca mais me esqueci isto por causa do que se passou a 

seguir, dia 28 de Janeiro, um miúdo que fez concurso para clarinete, tocou aqui 

vergonhosamente e foi imediatamente eliminado. Mas estava muito choroso e eu fui 

conversar com ele e disse “então mas você sabe desde Outubro passado, portanto há 

5 ou 4 meses, qual é o programa (ele era aluno do conservatório, diz lá na ficha) não 

teve tempo de se preparar para este exame” e com uma inocência enorme disse “pois, 

quem me dera mas ainda não tive aula nenhuma de clarinete”. 
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Portanto, estamos a falar em 1988, 1989… 

Isso deve ter sido em 1988, penso eu. E eu fiquei espantado. E ele continuou a falar 

com a mesma inocência “isto é normal sabe, eu o ano passado tive 3 aulas de clarinete 

durante o ano inteiro e a minha irmã que é aluna de piano não teve nenhuma”. Bem, 

eu fiquei com os cabelos em pé e fiz o óbvio, telefonei para a Inspecção-Geral do 

Ensino e disse “sou o fulano tal, acabo de saber isto, gostaria que o senhor mandasse 

lá algum inspector para perceber o que é que se passa, como é que coisas destas 

podem acontecer” porque o miúdo não tem culpa nenhuma, é eliminado. E o 

Inspector mandou. E descobriu loucuras de coisas, tantas que depois acabaram por ser 

(esse fez um relatório preliminar na sequência do qual foram para lá dois que 

estiveram mais de um ano, e era um para a parte administrativa e outro para parte 

pedagógica) e eu sei que dali resultaram, inclusive, processos-crime. E é verdade que 

esses dois cavalheiros que era o Vladimir Stalanov, professor de clarinete, e a mulher 

dele que era a professora de piano, que era a Maria José Morais, foram os dois para o 

olho da rua  

E houve várias polémicas na altura nos jornais. 

Mas isto foi determinado exclusivamente, ao contrário do que se dizia, a guerra do 

Graça Moura eu não tenho nada contra o conservatório de Lisboa, nem conhecia o 

conservatório de Lisboa. Eu fiz os meus dois cursos superiores de piano e de 

composição no do Porto, foi lá que fiz concursos públicos para as duas especialidades 

que ensinei até me ir embora para França e fui para o Roberto quando vim de França, 

portanto, isto é um disparate imaginar que há guerra”. 

Foi então, daí que depois há a nomeação de uma nova Comissão Instaladora? 

Sim, sim. Depois as coisas começaram a ter mais juízo. 

 

Mas então aí, qual era o seu papel no Ministério? Não era uma direcção geral, não 

era… 

Eu era assessor do ministro.  

E tinha os poderes para desenvolver esse tipo de trabalho? 

Fui nomeado por ele para presidir à Comissão que elaboraria a reforma do ensino 

artístico.  

E essa comissão era constituída por… 

Éramos aí, uma dúzia de pessoas, já nem me lembro dos nomes. 
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Mas eram pessoas todas ligadas à administração central, eram pessoas de fora? 

Não era ninguém do ministério, era tudo de fora. Lembro-me que estava mais um da 

música que era professor de História da Música, o José Luís Borges Coelho, lembro-me 

que da parte do cinema estava o Lauro António, lembro-me que da parte da dança 

estava a Ana Pereira Caldas, se não estou em erro. Bom, aquilo tinha 5 áreas. Uma das 

coisas que o Roberto foi percebendo (e depois tinha muitos juristas, porque depois 

tinha de ser traduzido). 

Sim, mas no núcleo mais duro, digamos, do trabalho? 

Isto tinha a ver com as várias áreas. E depois, aquelas que tiveram a ver com a música, 

eu conduzi pessoalmente, as das várias áreas foram esses que conduziram no seu 

terreno e depois apresentaram-nos, já em estudo estruturado o que dizia respeito às 

respectivas áreas. Algumas destas áreas, que impunham coisas um bocadinho 

particulares, como por exemplo a dança, o facto de se perceber que um jovem tem 

que poder entrar no trabalho aos 18 anos significa que ele tem que poder concluir uma 

formação superior nessa área. Portanto, isto é um caso particular que tem de ser 

tratado. A grande vantagem do Roberto Carneiro, é que ele tinha abertura de espírito 

para perceber, enquanto músico percebeu isso, que há domínios específicos do ensino 

artístico que não podem entrar nos escalões académicos habituais, como matemática, 

geografia e não sei quê.  

Isso até está expresso na legislação que depois foi feita, ou pelo menos na proposta 

que foi feita. 

Exactamente. 

E qual era a participação do GETAP que entretanto tinha sido criado… 

O GETAP fez a relação disto com o ensino profissional. Porque, uma das grandes 

revoluções que fez o Roberto, e isso o país deve-lhe imenso, como sabe, a seguir ao 25 

de Abril toda a gente queria ser doutor neste país e acabou-se com o ensino técnico-

profissional, fez uma borrada gigantesca da qual gerações pagaram o preço e o 

Roberto fez, é verdade que Portugal tinha entrado há pouco na CEE, portanto, ia 

receber muito dinheiro, e ele teve a inteligência de captar boa parte desse dinheiro do 

Fundo Social Europeu para restaurar o ensino profissional, com a diferença de que 

agora tinha meios. Como de costume, as primeiras vezes em Portugal não correm bem. 

Como você sabe houve imensa trafulhice em que se fartou de ganhar dinheiro, cursos 

de vão de escada e aquelas trapalhadas todas. Mas ele fez, pelo menos da parte 

tecnológica…(trabalhei muito com o Joaquim Azevedo que coordenava o GETAP) e na 

parte da música os resultados foram brilhantes, porquê? Uma coisa que eu também 

perdi agora muito tempo a explicar à ministra, a mesma cena do ensino supletivo, 
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integrado e articulado, já se pôs nessa altura e já ficou claro que era uma chatice. Os 

próprios professores de música não tinham ideias claras. Só havia o exemplo do 

conservatório de Aveiro e do de Braga, que faziam o ensino integrado. Mas ninguém 

percebia as funções disto. Primeiro, não percebiam muito bem a diferença entre 

integrado e articulado. Integrado e articulado é rigorosamente a mesma coisa, com a 

diferença de que um é feito no mesmo sítio e o outro é feito em sítios diferentes. Ora 

bem, o supletivo não deixa de ser necessário nos sítios que são as esmagadora maioria 

do país, onde o integrado não existe, e não só! Porque o integrado só faz sentido 

quando a pessoa já pode optar, já decidiu que quer ser músico, e aqui é que está a 

grande confusão. E foi nisto que me parece que o Roberto foi revolucionário. Foi o 

primeiro político, que não percebe nada nesta área, a perceber o quê? Que ensinar 

música não tem nada a ver com formar músicos, primeiro ponto. Ou seja, aquilo que 

está no 344, o ensino vocacional e o ensino genérico. Segundo, que toda a gente, 

portanto, todos os cidadãos têm direito no seu ensino genérico a ter uma componente 

musical, que o nosso sonho era que fosse até ao final do ensino básico. Naquela altura 

penso que o ensino básico ainda não ia até ao 9º ano, depois é que foi generalizado. O 

problema depois é que começou a haver aqui muitas guerras em relação ao genérico 

porque todos os professores das outras áreas acham que a sua disciplina é que é 

importante “não senhor, é preciso é pôr mais uma hora de matemática e mais uma 

hora de Português e música não interessa nada”. E depois havia também um problema 

de mercado, formação de professores. Um problema, alias, que ainda existe e que esta 

ministra me tornou a pôr. E eu consegui que o Roberto aceitasse uma regra muito 

simples que é “Não se preocupe com o não haver professores, se criar a lei e disser (o 

que seria matéria para a posterior regulamentação) que só começa a funcionar quando 

houver professores, o mercado está criado”. E portanto, muitíssima gente passa a 

querer ir para cursos de música porque há lugar, pelo menos no ensino. Porque era 

uma das coisas do panorama que existia na altura desta Comissão que era dizer-se “ah 

não, música não vale a pena”. Portugal só tinha as duas miserandas orquestras 

sinfónicas e mais nada. Não havia as orquestras regionais, não havia nada disto.  

Estes foram dois primeiros passos. Ele separou as águas e depois percebeu-se que, 

dessas cinco matérias… penso que isto foi publicado em Novembro de 1990 e em Abril 

do ano seguinte acabou o governo e o Roberto saiu. Depois foi a segunda maioria do 

professor doutor Cavaco Silva e já não foi ele o ministro da educação. Portanto, nós só 

tivemos poucos meses depois de publicado aquele decreto para tratar das 

regulamentações. Era um decreto para as cinco áreas, música, teatro, dança (as três 

áreas do espectáculo) depois cinema (audiovisual) e as artes plásticas. Quando aquele 

governo acabou, estava bastante adiantado o cinema, estava pronto a dança e a 

música também bastante avançada. O da dança era relativamente fácil porque 

envolvia pouca gente de norte a sul do país e eles tinham uma grande vantagem em 

relação à música, tinham poucas divisões entre si. Isto é, foi mais fácil obter consensos 
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do que na música. Na música era um inferno. Havia coisas absolutamente espantosas. 

Não resisto a contar-lhe aqui um exemplo que tem a ver com a pintura do que é o 

mundo dos professores de música. Isto é muito anterior. No dia, creio que foi 10 de 

Maio de 1074, eu fiz a primeira reunião pré-sindical, ainda não havia sindicatos mas 

estavam-se a começar a montar, dos professores de música do Norte, na sede daquilo 

que veio a ser o sindicato dos professores da zona Norte. Apareceram 200 e não sei 

quantos professores de música. Você não pode imaginar o que era aquilo. Os 

professores ainda não tinham hábitos de funcionar em democracia, pedir vez para 

falar, ainda havia aquela coisa de olhar pela lapela a ver qual era o partido, bem 

aquelas confusões. Eu nunca estive ligado a partido nenhum, portanto, aqui estava à 

vontade. Agora imagine o que é que foi, estarmos a discutir coisas elementaríssimas…a 

música é uma coisa que, pouca gente sabe, até ao 25 de Abril os professores de música 

ganhavam metade do salários dos outros e os de educação física também, o que aliás 

explica porque é que a música estava no estado em que estava, quer dizer, com este 

panorama quem é que vai para a música? Ou meia dúzia de talentos irreversíveis, um 

Peixinho, um Vitorino de Almeida ou não sei quê, ou então uma imensa maioria de 

atrasados mentais, é mesmo assim, isto é triste, mas se o panorama é este, aquilo é 

para quem falhou em tudo o resto. Portanto, tratava-se de restaurar, primeiro que 

tudo, a dignidade da disciplina. Que aliás nessa altura só era obrigatória no ciclo, não 

havia mais anda. E portanto, fazer um documento muito genérico para os primeiros 

ministros da educação pegarem nesta questão. Imagine, depois lá para as duas da 

manhã, depois de muita dificuldade, ordem no meio daquilo, lá chegamos a um texto, 

simples, uma espécie de noção a mandar para o ministro da educação, já nem sei 

quem era na altura. Foi um dos primeiros. E então há uma senhora, algures de uma 

escola qualquer do norte, pede a palavra e diz o seguinte “estou muito contente de 

termos chegado a um consenso eu só queria pedir aos colegas se não levassem a mal, 

se se podia incluir neste texto a minha revindicaçãozinha pessoal, muito simples, que 

não incomoda ninguém e que eu já pedi há muitos meses ao ministério, um armário 

para guardar os instrumentos na minha escola e ainda não me deram”. Isto era o nível 

de participação e de consciência sobre o estado do sector. Portanto, é preciso contar 

com estas coisas e não foi nada fácil.  

Isto para lhe explicar que durante esses três anos de intensas reuniões de norte a sul, 

mas foi curioso ir percebendo que a pouco e pouco, à medida que se tornava claro, 

primeiro que este decreto-lei 344 (na altura não tinha essa designação) o que se ia 

fazer era um primeiro passo, primeiro que tudo, para arrumar a casa, segundo para 

estabelecer essa diferença em que há que levar ensino a toda a gente e em todo o país 

e em todos os primeiros graus do ensino e que isso não tem nada a ver com o ensino 

especializado (depois eram os professores dos conservatórios contra os das escolas de 

educação e não sei o que)… Mas fui percebendo e foi uma coisa que me animou, deu 

trabalho e levou muito tempo mas foi-se ganhando consenso. E quando realmente se 
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elabora o que veio a ser o 344, a classe inteira estava de acordo. Isso foi uma coisa 

boa, foi um decreto saudado por muita gente. Depois ficou-se à espera do que saísse.  

Deixe-me dizer mais uma coisa. Para além destas duas revoluções, a separação do 

ensino e a especificidade, o Roberto percebeu, e isso está consagrado lá, que a futura 

regulamentação, isto tinha que ficar garantido, tem que poder prever não só a 

especificidade de cada uma das cinco áreas, mas também dentro de cada área, 

especificidades particulares. Caso, por exemplo na música, dos sobredotados. Eu 

lembro-me que tinha conhecido em Estrasburgo, quando tinha ido para França, eu 

estive quatro anos a fazer o curso em Estrasburgo e depois fui dois anos para Paris 

onde me tornei assistente do meu professor e fiz o curso de direcção de orquestras já 

como professor, em Reims, e aí conheci um violoncelista, o Pierre Strab que era o 

primeiro violoncelista da Filarmónica de Estrasburgo, que não é bem a banda da feira, 

e que era um instrumentista que entrou para o conservatório superior com 14 anos, e 

aos 16 estava na filarmónica. Portanto, tocar seja lá o que for é muscular, não se pode 

atrasar ninguém porque “ah, mas ainda lhe falta o secundário”. Bom, o que é que se 

faz? Deixa-se entrar no nível superior quando ele tem nível para isso, nível artístico, 

mas o diploma só se dá quando tiver feito o resto. E ele assim pode ir completando à 

sua velocidade.  

E essa foi uma das vitórias que conseguiu nesse documento, não é? 

Exactamente.  

Mas eu ainda queria voltar um bocadinho atrás, deu o exemplo de 74 quando, 

também em 89 na altura em que estava a ser criado, construído, esse primeiro 

decreto, quando falava na mediocridade que impera no ensino artístico. Já falou 

nalgumas coisas mas havia outro tipo questões que procuravam a resposta? 

A primeira é a desligação, para mim a mais importante e foi isto que eu encontrei em 

muitos sítios…tem muito a ver com o chamado espírito do funcionário público. Devo 

dizer que encontrei isto mais em escolas públicas do que em escolas privadas, é triste 

mas tem que se dizer. Muitos dos professores que ganhavam o lugar de efectivo 

instalavam-se, entre aspas. O que quer dizer, na aula de piano “está mal, toca outra 

vez” e deixavam de tocar. Isto é gravíssimo porque eu acho que nas artes e na música, 

seguramente, que a prática é extraordinariamente inspiradora. Dou-lhe mais um 

exemplo da França. Houve uma certa altura, quando eu fui para Paris, fiquei assistente 

do ????? quando ele abriu o curso de direcção em Reims e eu fiquei também o titular 

da orquestra do conservatório de ???. Era uma orquestra enorme, lembro-me que o 

naipe das violas tinha 12 violas. E havia uma coisa fantástica. A classe de trombones 

deles era portentosa, era um professor chamado ????, nunca mais me esqueci o nome 

dele. Tinham um som…e não era só isto. Ele tinha criado um espírito de classe 
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extraordinariamente unido de tal maneira que os mas adiantados, eram ele que 

monitorizavam os grupos dos músicos mais principiantes, aquilo era uma dinâmica 

fantástica que saia dali. E depois, nos vários anos, ainda fiquei uns anos em França a 

fazer carreira, fui nomeado director da orquestra de Estrasburgo, depois da sinfónica 

de Grenoble e por todo o lado por onde eu andei a fazer concertos, por curiosidade, ia 

sempre perguntar ao primeiro trombone “de onde é que veio?”, Reims. Todos. Uma 

coisa espantosa. Uma classe com uma irradiação…Porquê? O dito monsieur ???  era 

um trombonista da altíssima categoria. Depois, ainda membro do gabinete do Roberto 

Carneiro, isto creio que foi em 1988, fiz uma longa viagem aos Estados Unidos, 

planeada oficialmente, para conhecer as grandes instituições americanas desta área. A 

famosa Julliard de Nova Iorque, o Curtis Institute de Filadélfia, a Faculdade de 

Bloomington que é a mais gigantesca fabrica de músicos que existe nos Estados 

Unidos, conservatório de São Francisco, a universidade de Berkley e por aí a fora. A 

faculdade de música, só para ter uma ideia, porque estas coisas também tem a ver 

com aspectos que aqui nunca se falam. Outro exemplo, a faculdade de música da 

universidade de Bloomington no Indiana, são quatro edifícios dentro de um campus 

universitário que tem 48, portanto, 10% foi para a música. Tinha todo o equipamento 

que o António possa imaginar em tudo: salas isoladas de acusticamente, instalações 

quadrifónicas, na altura, a quadrifonia estava muito na moda, já havia as mediatecas 

completamente informatizadas sem falar depois no que é que são aqueles campus 

universitários, os jardins, os estádios olímpicos, as piscinas até bancos eles tinham lá 

dentro. Um tipo quando vê aqueles meios, mas isto quer dizer vontade politica por 

trás, se existe era porque alguém achou que era importante que existisse e deu os 

meios para. É verdade que nos Estados Unidos também há uma tradição no mecenato 

que aqui não há.  

Isso também ajuda, facilita um conjunto de outras coisas... 

Pelo menos diminui o investimento público. Mas a verdade e lembro-me de pensar 

assim “ com estas condições só não vai longe quem não quer”. Bibliografia tem toda a 

que quiser no mundo inteiro é só pesquisar, estão lá os computadores procura onde é 

que há. As bibliotecas, alem disso são gigantescas, portanto, maioria das coisas já lá 

existe. Condições para estudar instrumentos, salas, tudo, isolamento, têm.  

Outra das coisas que eu reparei, ensino superior. Eu, professor do Conservatório do 

Porto, onde o horário de trabalho eram 12 horas por semana. Nos Estados Unidos, o 

horário de trabalho dos professores na faculdade era 22 horas de aula, portanto quase 

o dobro daqui, mas o de serviço à faculdade era 35. 

Portanto, ainda tinham mais 12 para outro tipo de actividades, é isso? 
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Claro. Claro que havia uma coisa arruma logo com isto e que é fundamental, também 

falei disto à ministra agora, é que todos os professores têm um gabinete. Portanto, 

essas 13 horas que sobram das suas aulas dá para receber alunos, tirar dúvidas, 

organizar visitas, trinta por uma linha. Portanto, isto também passa pela organização 

do sistema. Mas Bloomington ainda foi mais uma prova do que eu já tinha descoberto 

em França, com o senhor ???. Quem era o chairman da área de violoncelo? Era o ???, 

um dos melhores violoncelistas do mundo. Provavelmente, ele só daria poucas aulas, 

mas tinha lá os seus assistentes que eram músicos formados por ele. O que provava o 

seguinte, aonde há bons músicos, músicos práticos, a qualidade do ensino floresce, 

porquê? O estudante vai ver ao concerto público o seu professor tocar. E vê o 

professor tocar como um deus e fica dali, sai dali cheio de vontade, digamos assim e a 

seguir ao concerto vai para casa e agarra o seu instrumento. Ou seja, o efeito de 

mímica, o efeito de imitação é fundamental nestas áreas, logo, nenhum professor 

mesmo, que tenha ganho o seu lugar efectivo e definitivo, pode deixar de tocar.  

Daí depois ter apresentado a ideia do professor-concertista e do professor só com a 

carreira de professor? Tem a ver com essa lógica. 

Exactamente. Modelo que depois apliquei na Metropolitana. Quer dizer, é preferível 

que nestas áreas das artes os professores tenham um horário lectivo se calhar até mais 

reduzido do que comum dos mortais, porque um professor da matemática ou do 

português, se calhar não precisa tanto de se exibir publicamente, porque é preciso que 

ele continue a tocar e a tocar com gosto e a entusiasmar quem o ouve, especialmente 

os seus alunos. O efeito mimético nesta área parece-me muito importante. 

Uma outra ideia que estava muito recorrente na altura… 

Deixe-me só dizer uma coisa. Isto tem a ver com uma coisa que não chegou a ficar no 

decreto mas que ia ser depois regulamentada, como tratar do estatuto de professor 

artístico. Peço desculpa, diga. 

Mas podemos continuar por aí, porque depois isso aparece, de qualquer maneira, na 

proposta que é feita em 1991, se não me engano, e que fala precisamente nisso, 

nessa necessidade de articular vida de professor e a vida artística, por um lado, no 

caso vocacional e uma outra coisa ainda, que na altura não estava muito clara, que 

era a possibilidade do concurso público.  

Exactamente. Eram as duas coisas que eu ia falar. Uma, a primeira, é um bocadinho 

desagradável e foi a que mais resistências levantou. Exactamente porque os 

portugueses sempre tiveram muito esse vício de viver encostados ou à sombra do 

Estado ou à sombra de um emprego para a vida. Se se aceita, isto para mim foi muito 

claro e o Roberto percebeu isto muito bem, se se aceita que a classe de professores de 

música tem que ter regras especiais, ou seja, provavelmente terá um estatuto que é 
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mais favorável por ter menos horas de trabalho, para ter justamente, mais tempo para 

fazer música, isso tem que ser enquadrado numa constatação simples, é que tocar, 

seja que instrumento for, é uma questão neuro-muscular. Logo, há um perecimento da 

qualidade com a idade. Eu assisti em Paris a uma coisa extraordinária que não 

esqueço. Em determinada altura, o primeiro trompa da orquestra de Paris, foi ele 

próprio que foi dizer ao maestro, que era na altura o Daniel Baremboim “eu (ele tinha 

50 anos) acho que está na altura de passar para terceiro trompa, porque isto é uma 

coisa delicadíssima, uma questão de lábios, eu um dia posso ter um acidente”, Ele dizia 

uma coisa muito engraçada, ele dizia “é preciso ser louco para ser primeiro trompa de 

uma orquestra porque as possibilidades de falhanço são tremendas”. Mas repare a 

extraordinária consciência profissional que está por de trás disto que é, um tipo ter ele 

a humildade de dizer, ele evidentemente que não ia perder salário, mas ia perder 

responsabilidade e portanto, dar lugar a outros. Ou seja, só aliás desta maneira é que a 

gente conseguiu um consenso e tranquilizar as pessoas, não se trata de despedir 

pessoas, mas trata-se de mudar funções. E por isso, hoje é uma prática que já ninguém 

discute no mundo, todas as orquestras têm o chamado “controlo periódico de 

funções”, normalmente é de dois em dois anos. O músico faz uma prova, à qual 

preside o conselho artístico (no caso da Metropolitana era assim, noutros tem outros 

conselhos de outro tipo) mas apenas para verificar que continua no topo das suas 

faculdades. Se já não estiver pode até, pode até acontecer que já não possa tocar na 

orquestra mas pode continuar a ensinar e pode ir para as bibliotecas e pode ir para as 

animações e pode ir para quinhentas mil coisas. Portanto, é preciso por um lado 

perceber que esta área precisa de treino permanente, logo um estatuto particular 

favorável, menos tempo de aulas, mais tempo para actividades públicas mas controlo 

de função portanto, exigir que haja apresentações públicas do professor e haver 

avaliações periódicas.  

Isso também pressupõe então que há, ou havia na altura, um pensamento de uma 

ligação profunda entre as estruturas de formação, os conservatórios por exemplo, as 

escolas de música ou de músicos, nas suas palavras, com a vida musical? 

Exactamente. Primeiro, como o António está a dizer, separar escolas de música de 

escolas de músicos. Hoje em dia, penso que já se começa a perceber que isto se faz de 

maneiras diferentes. Por exemplo, no caso do ensino primário, em que é um professor 

que dá praticamente tudo não faz sentido fazer professores primários tenham que ser 

músicos, nunca mais lá chegávamos. Foi esse um dos equívocos das escolas superiores 

de educação que tinham chamado a vertente música. Foi um monumental falhanço e 

que era uma aldrabice. Mas pode-se fazer que é o que é óbvio e natural que é, são 

visitadas regularmente pelos professores de música que têm uma formação especifica 

para o ensino genérico, isto é, vão fazer os miúdos aprenderem música de uma 

maneira divertida... 
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O tal professor itinerante que tinha proposto. 

Exactamente. E que, lá está, “mas não temos gente para isso” ,“ não temos ainda, mas 

assim que estiver na lei já temos. Porque eles vão começar a aparecer e se no primeiro 

ano só funciona 5% das escolas, no segundo já funciona 10% e depois 50%...Isto criou 

também a necessidade de outra coisa que ficou para depois e que não se chegou a 

fazer. Infelizmente nos governos seguintes, a seguir ao Roberto foi o Diamantino 

Durão e depois foi Couto dos Santos e depois foi a Manuela Ferreira. A única que se 

interessou por isto, honra lhe seja feita, foi a Manuela Ferreira Leite. Mas acordou 

tarde. Ela foi a última e quando ela mandou, finalmente, a regulação proposta, eu já 

não participei nisso porque já foi no governo seguinte mas como lhe disse, deixámos a 

maior parte feita  

Eu já me vou centralizar em dois ou três aspectos dessa proposta que foi feita em 

1991, se não me engano, depois há uma proposta que foi retrabalhada pelo GETAP 

que depois apresentação da Conferência Nacional do ensino artístico em 1992 e que 

depois em 1995 aparece outra vez… 

Ora bem, essa que aparece em 1995, é aprovada e mandada a publicação quando o 

governo já está em gestão e o Mário Soares entendeu e quanto a mim bem, não 

publicar… mas deixe-me só dizer isto, ficou também para as águas futuras que nunca 

mais vieram a dar nada a definição do chamado estatuto profissional do artista. Isto 

aliás, era válido para as três artes do espectáculo, as perfoming arts, a música, a dança 

e o teatro. Porque são realmente, tem características completamente próprias, não 

têm nada a ver com o resto e como têm uma componente de ligação à prática 

profissional muito intensa, tinha que ser um estatuto que pudesse prever, por exemplo 

isso, profissionais de desgaste rápido. Nenhum bailarino pode continuar a dançar 

depois dos 40. Acabou. 

São poucos. O Cunningham dançava aos 80, mas são poucos. 

Pois, exactamente. Para eles era mais fácil. Eu lembro-me que na altura, isto é difícil de 

discutir com políticos porque eles dizem sempre assim “ah mas você vai criar a 

excepção depois a seguir vêm os professores de não sei quê…” não. É fácil explicar que 

isto são sempre minorias e a única analogia que eles entendiam era do desporto. Não 

há nenhum futebolista profissional, desses que são topo de carreira, que lá esteja 

depois dos 35, não há nenhum. Portanto, não há dúvida nenhuma. E depois ganharam 

fortunas, mas tem que enriquecer durante aqueles anos que nunca mais na vida vão 

fazer nada.  

Já e a segunda vez que refere isso e, aliás, nos textos da altura várias vezes o Miguel 

referia isso que era, havia pouco entendimento da classe política de algumas das 

particularidades destas áreas. Isso passava-se porquê? Porque, por um lado isto 
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implicaria alguns financiamentos mais elevados que outras áreas, passava mesmo 

pelo desconhecimento… 

Primeiro que tudo o desconhecimento. O desconhecimento dos políticos, com 

excepção do Roberto Carneiro, era total. Se alguns tinham a humildade de dizer “não 

percebo nada disso mas confio nos especialistas” outros, que eram infelizmente a 

maioria, eram extremamente desconfiados. Sempre que acharam que os artistas são 

megalómanos e porquê? Porque às vezes pegam em exemplos que são. Obviamente 

que se forem pegados sem contextualização, dão resultados terríveis. Por exemplo 

diziam “o São Carlos custa-me uma fortuna e aquilo dá para, quantas pessoas por ano? 

São 10 mil pessoas para o ano inteiro? Para os 5 milhões que aquilo custa?” e eu disse 

“mas não pode deixar de ter”. Apesar de tudo, se somos europeus a ópera faz parte da 

nossa cultura e depois dei-lhes um exemplo que os deixava boquiabertos, “sabe 

quantos funcionários tem a ópera de Paris? Tem 2000, entre músicos, coro, 

administrativos, dança e não sei o quê, mas são 2000.Imagine o que é o orçamento da 

ópera de Paris. Mas não pode deixar de ter. Qualquer governo em França sabe que 

tem aquele custo”. 

Portanto, também era aqui um problema cultural, digamos assim.  

Claro, antes de mais nada cultural. E depois o problema da desconfiança, “vocês 

músicos são todos uns megalómanos, querem uns milhões no S.Carlos e depois 

aquilo…” além disso politicamente isto não rende. Porque na música, como o António 

sabe, não é a música erudita que dá votos, é a pop a rockalhada e não sei o quê. E 

portanto, muitos não eram só ignorantes, eram também pessoas contra à partida que 

diziam “não me vou preocupar com isto, só me vai dar chatices porque, ainda para 

mais, é uma classe dividida e depois vêm cá para fora para a rua e depois fazem não 

sei o quê” e isto não dá votos. Estamos a falar de poucos milhares de pessoas. Ou seja, 

... 

Mas também era uma questão de prestígio... 

Mas para isso era preciso que eles fossem cultos para que percebessem que aquilo dá 

prestígio.  

Porque é que houve sempre esta tensão entre a política e os músicos e a 

reestruturação e o repensar a carreira? 

Se você vê um bandido como o Santana Lopes primeiro-ministro, como é que se pode 

esperar que dali. O Santana Lopes, nunca na vida pôs um pé num concerto. Se há 

gente como o Jorge Sampaio, que por acaso estudou música em Inglaterra e aliás 

houve uma altura, quando fizemos um concerto, o Jorge Sampaio teve uma iniciativa 

muito gira, integrada na coisas da prevenção contra a droga que ele queria fazer 
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animações na 24 de Julho, e a nossa orquestra Académica da Metropolitana, dos 

estudantes, foi lá fazer vários concertos ao ar livre, no verão. E chegou a pôr-se a 

hipótese do Sampaio, cujo o sonho grande era ter sido maestro ir dirigir a primeira 

sinfonia de Beethoven. Depois o staff dele achou que aquilo era ele a pôr-se em bicos 

dos pés e não sei quê, tive pena. Há uma tradição em Inglaterra o Edward Heath que 

também foi primeiro-ministro…  

Eu vi uma fotografia, penso eu, do Eduardo Gageiro com o Jorge Sampaio a dirigir. 

Exactamente, com uma batuta minha que eu lhe emprestei. Mas deixe-me só concluir 

isto. Eles não estavam, é preciso que se diga isto porque isto é verdade porque muito 

que incomode muita gente, muitos políticos não só por ignorância não pegarão nisto, 

mas também por estratégia política. Reconheciam que era uma arte que não dá votos 

e portanto, não perdiam tempo com ela, e o país sofreu disto desde o antigo regime. 

Mas falámos nos professores, falámos na ligação com a vida musical. Eu gostava de 

retomar aqui dois aspectos que aparecem no 344 e depois também aparece na 

proposta que foi enviada às escolas depois do 344 que é a questão das aptidões e do 

talento e a questão da precocidade. 

Ora ai está. Ainda bem que à bocado íamos abordar isso mas depois a gente divergiu. 

Essa a questão mais delicada e é a que tem dado estas imensas confusões, porquê? 

Sendo isto é uma actividade muscular, para se tocar, tem que se começar cedo. 

Exactamente como para a dança. Se você não começar numa fase em que o corpo 

ainda está em formação, jamais terá a elasticidade que um bom dançarino precisa. São 

artes que exigem precocidade. Mas a detecção do talento, quando se é muito criança é 

insegura. A criança até pode revelar aos 4 ou 5 que tem um excelente ouvido mas 

pode chegar aos 10 ou 12 e vê televisão e a bateria é que é giro e marimbou ou vai 

para a guitarra eléctrica e depois um dia…Outras vezes, é a própria família que diz “sim 

sim, música é muito giro como hobbie mas nem pensar como profissão. Engenheiro, 

médico, advogado, isso é que dá dinheiro”. Eu tive esse problema na minha família, eu 

tive que sair de casa para me formar tanto em literatura como em música  

E teve que andar a tocar e a inventar músicas... 

E passei pela outra para pagar o meu curso, arquitectura paguei-o com Pop Five, 

naqueles tempos. Hoje não tenho vergonha nenhuma do que fiz. Isto um dia, é 

engraçado que se revelasse coisas espantosas, porque por exemplo, um dos preços 

que eu paguei por isso foi a má vontade de algumas instituições, por exemplo, a 

Gulbenkian foi a única orquestra portuguesa que eu nunca dirigi porque “esse gajo 

vem do rock”, portanto, tenho um carimbo na testa que está marcado.  

Estávamos então na questão da vocação… 
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Isto impõe que se tenha muita lucidez sobre esta matéria que é o seguinte, é preciso 

investir desde o princípio, portanto, ensino musical já, genérico para toda a gente e 

bem feito. É isto que a Maria de Lurdes quer fazer agora e que eu acho muito bem, se 

ela fizer ela faz um passo histórico. Porque o que existe de música actualmente nas 

escolas primárias é treta. Portanto, tem que ser feito pelos próprios e não é numa 

horinha por semana, é em duas ou três e com meios e gente formada para isso, ao que 

ela me disse “mas eu não tenho...” respondi-lhe o mesmo que ao Roberto “mas não se 

preocupe” “faça! crie! depois eles aparecem. Se não há daqui a um ano, daqui a cinco 

já há. Depois cobre-se o país e isso é muito diferente”. E depois esse professores terem 

também uma segunda missão que é, detectar na generalidade dos alunos que estão 

naquela turma quem é que apresenta aptidões específicas. Coisa muito importante 

porque isto não é mérito nem das famílias, nem do país, é genético. Hoje já se sabe, a 

predisposição para a música está nos genes, portanto, veio de algum parente, de 

alguma coisa. E aí alertar as famílias porque se as famílias quiserem então esses e só 

esses que são sempre, evidentemente uma minoria, devem de ir para o tal ensino 

vocacional. Hoje chamam-lhe especializado, tanto faz. Ou seja, e já estamos a 

transferir das escolas de música para as escolas de músicos. E aí é que se põe o 

problema do ensino articulado, integrado ou supletivo. Se na região não há escolas de 

ensino articulado, que neste momento são só, além de Braga e Aveiro e as escolas 

profissionais, mas as escolas profissionais só começam a seguir ao 9º ano, portanto, a 

nível genérico tem que ser sempre à custa do supletivo porque não há mais nada para 

que a tal minoria, e aqui é que há um equívoco que alguns conservatórios não 

gostarão e o António vai já perceber porquê, onde é preciso transferir do genérico 

para o vocacional é no que diz respeito à tal minoria que tem talento ou que parece 

evidenciá-lo. 

Mas isso era possível de ser medido? Como é que isso poderia ser medido? 

Topa-se rapidamente. É o ouvido. Nas brincadeiras que se faz com o menino, na 

reprodução de ritmos, na reprodução das melodias, topa-se logo quem faz aquilo de 

uma maneira natural, pronto, é um ponto. Isto ainda não garante uma carreira na 

música. Para uma carreira na música é preciso três coisas. Primeiro, ter talento, isso 

pode estar ali inscrito. Segundo, ter vontade, que é uma coisa completamente 

diferente. Às vezes os miúdos têm talento mas não têm vontade, acontece muitas 

vezes na adolescência, voltam-se para outras coisas. Outras vezes, que é um caso mais 

triste, têm vontade mas não tem talento, também é preciso ter a lucidez de 

desencorajar, e aí António é que os resultados dos conservatórios é complicado. 

Porque, os conservatórios têm uma decalage gigantesca entre o número de alunos à 

partida e o numero de diplomados à chegada. Ora bem, isto vem desde equívoco que 

os conservatórios estão a fazer em grande parte no ensino supletivo o trabalho que é 

suposto fazer no genérico. Não têm que ser os conservatórios a fazer o ensino 
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genérico. Os conservatórios devem fazer o ensino musical logo no princípio para 

aqueles que revelaram talento e que as famílias disseram “sim senhora, mesmo que 

ele não venha a ser músico eu quero arriscar nisto”, óptimo.  

Mas isso não é ser-se bastante elitista em relação ao pensar, na altura, a música? 

Ser-se elitista é aquilo que se está a fazer agora. Porque há uns quantos meninos que 

não vão ser músicos coisa nenhuma, mas que estão a ser tratados como uma elite, 

tendo ensino nos conservatórios quando a esmagadora maioria não tem. Portanto, 

estamos a fazer ao contrário. Levar para a toda a gente, mas volto a insistir porque 

aqui é que está a chave, tem que ser à séria, ou seja, no mínimo três vezes por semana 

vão lá, e se calhar até pode ser mais do que um professor fazer ensino à sério e mais, 

que é outra coisa que eu também disse à ministra, isto também não se faz só tendo a 

sala e tendo os professores. Tem que ter os instrumentos, tem que ter os meios, tem 

que ter os espaços. A música aprende-se feita em grupo. Eu até lhe dei um exemplo 

muito importante. Nós quando estamos a ensinar músicos, ou aliás, a propor a 

vivência da linguagem música, estamos a desenvolver uma quantidade louca de coisas, 

atenção, concentração, memória, coordenação neuromuscular e por aí fora, até 

qualidades do tipo social. Por exemplo, quando você faz o instrumental Orff que é, 

como o António bem teve a oportunidade de descobrir lá em Aveiro com os métodos 

do Wuitack, aquilo é coisa que é adequada pedagogicamente aquela idade. Qualquer 

aluno adora o acto de percutir. Os bebes já fazem no berço. Portanto, um xilofone tem 

12 teclas na vez de ter 76 como um piano, um piano é uma muralha para um miúdo, é 

uma coisa maior do que ele, portanto, é completamente desadequado. É outra mania 

que a gente teve de combater, os papás, um piano para o menino. Um disparate 

monumental. Existem instrumentos como a flauta de bisel e os xilofones e as 

percussões, as milhentas percussões que são adequados do ponto de vista do 

tamanho, da simplicidade, consegue-se ensinar qualquer criança, mesmo não dotada, 

a escolher duas de treze teclas, pronto, e bater. Mas há uma coisa formidável. 

Enquanto está a fazer aquilo e das mil e uma brincadeiras ligadas aquelas coisas e 

também ligar a música ao canto e ligar à dança e à expressão corporal, aquela cena 

toda, portanto, estamos a fazer uma brincadeira e quando eles derem por ela, ou 

melhor, sem darem por ela, às tantas já sabem o que é uma semibreve, uma mínima, 

uma mínima e uma colcheia e já estão a começar a ler, e o dó ré mi. Isto tem que ser 

feito para toda a gente, que é independente dos talentos que eles têm. Mas há alguns 

deles que provavelmente desde pequeninos evidenciam talento, esses muito bem, 

conservatório. O conservatório deve estar a trabalhar à partida com miúdos que já têm 

condições. Repare o que isto quer dizer também, o rendimento dos conservatórios vai 

ser muitíssimo maior.  
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Mas isso aí também não entraria um pouco, pelo que me está a dizer, alguma, não 

diria contradição mas um pouco em choque com a ideia do solista? Isto é, por aquilo 

que se pode inferir das suas palavras, se calhar muito erradamente, é que essa 

formação…? 

Não é solistas, substitua a palavra por “profissionais” e a resposta está certa. 

Era isso que eu queria interrogar. Porque advogava-se na altura que esta formação 

do ensino vocacional para gente com talento e com vontade e com trabalho, isso iria 

formar… 

Os futuros profissionais. Profissionais! 

O Miguel a dada altura, contestava muito a postura global dos conservatórios que 

era a perspectiva da formação de solistas e contrapunha que o músico que fazia falta 

e que não havia ligação ao mercado… 

Mas isso era diferente, era uma outra coisa. 

Por isso é que eu estava a tentar compreender um pouco melhor … 

Isso era uma questão das especialidades dos conservatórios. Aliás, o do Porto, que era 

o que eu conhecia bem porque foi lá que me formei, os números eram esmagadores. 

O Porto tinha nessa época mil e duzentos alunos, novecentos e muitos eram de piano. 

E só o resto, os 200 e pico é que eram para as especialidades todas. Portanto, o 

disparate de formar (porque os pianistas são solistas, não é um instrumento de 

orquestra) o que era preciso era formar músicos das várias especialidades. Era o que o 

país precisava. Por exemplo, o nosso sector das cordas sempre foi muito mau, porque 

não havia a tradição. Havia num ou noutro sítio. Por exemplo o Conservatório do Porto 

na altura, tinha o Gaio Linha, pai do Paulo, que era um excelente professor, mas depois 

tinha mais não sei quantos professores que não eram nada daquilo. E tinha uma 

coisa…Eu sei por os dedos nas feridas e nos cancros. Havia um cavalheiro, não me 

consigo lembrar do nome dele, professor de trompa no Conservatório do Porto, que 

conseguiu esta coisa espantosa que também devia ser posta no Guinness das coisas 

negativas, em 14 anos de ensino no conservatório, conseguiu formar zero trompistas, 

é obra. Era o melhor trompa da Orquestra do Porto que era uma desgraça completa. 

Lá está a mesma prova, ao contrário. Quando há um bom professor, o ensino explode 

e aparecem bons músicos, quando há um mau professor não acontece nada. Portanto, 

é preciso perceber uma coisa. O que estamos a fazer no ensino, o que estaríamos, 

agora estou a falar num “Mundo ideal”, estaríamos a fazer no ensino primário e 

também no ciclo seguinte, primário e básico, portanto primeiro ciclo e segundo, é ter 

música intensa, à sério para toda a gente. Que é para fazer dessa toda a gente o quê? 

Cidadãos mais bem formados e público dos concertos, uma coisa que ninguém pensa.  
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Público dos concertos, se calhar também músicos amadores, não? 

Eventualmente. Alguns poderão ser como se faz na Europa central…  

Porque uma das coisas que aparecia nas suas propostas que era a questão do ensino 

extra-escolar e do ensino da formação de adultos… 

Mas isso era recuperar mais tarde aqueles que não tinham tido oportunidade, mas o 

objectivo era o mesmo. Ou seja, quando se dá formação genérica a toda a gente, o que 

faz? Fundamentalmente é isto, é formar cidadãos mais equilibrados, hoje está mais 

que estudado por todos os psicólogos, pedagogias da educação, os efeitos da música 

ao nível psicológico, todas estas artes, mas em particular a música, que tenham esta 

coisa estranhíssima de ter um significado que não é traduzido além palavras, portanto, 

a música tem muito a ver com o nosso inconsciente e com o nosso consciente, revela-

nos muitas coisas sobre nós próprios que nós não sabíamos. Portanto, só estamos a 

fazer (eu hoje sou mais radical neste matéria do que era na altura), só estaremos a 

fazer cidadãos bem formados se para além de todas as disciplinas de áreas literárias e 

científicas, juntarmos as artísticas. E essas tinham que ser, no domínio das artes de 

performance, generalizadas para todos. Ou seja, todas as escolas primárias tinham que 

ter também as tais três vezes por semana vinham as aulas de música, outras três vezes 

por semana vinham aulas da dança e outras três vezes por semana vinham aulas de 

teatro. Isto parece-me fundamental. Que cidadãos diferentes que nós teríamos! 

Quando eu à bocado lhe falava nos efeitos sociais da música pense nisto, mesmo um 

miúdo, coitadinho, o mais nabo daquela turma, que numa pecinha qualquer só vai 

tocar triangulo, fazer três “plims” numa pecinha qualquer que dura 5 minutos, repare 

o que é que esse miúdo tem que fazer, tem que saber ouvir que é para saber se 

chegou o momento de dar o meu “plim”. Isto, no limite, é uma educação para a 

democracia e que é, aliás, onde a população portuguesa tem mais defeitos. Os 

portugueses têm milhares de coisas para dizer e pouquíssimas para ouvir, como você 

sabe. Ora, se nós tivéssemos desde pequenino uma formação destas, eu tenho a 

certeza que se mudava muita coisa no modo de estar dos portugueses no mundo, e 

idem aspas se fizessem o mesmo com dança e o mesmo com teatro. Portanto, deixe-

me resumir, estarmos a fazer cidadãos muito mais bem formados, conhecedores de si 

próprios e que isso vai ajudá-los porque amanha vão ser jardineiros, advogados ou 

outra coisa qualquer, são cidadãos melhores. Segundo, estamos a criar para essas três 

artes um público, que como recebeu o bichinho desde pequenino, passa a gostar. Não 

tem talento para vir a tocar mas gostou.  

Ouve, compra os discos, os livros, as partituras… 

E vai aos concertos. Deixe-me dar-lhe também um exemplo da minha família. A minha 

família é muito grande, nós somos 9 irmãos produziram (eu não contribui com nada) 
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32 sobrinhos, desses 32 uma dúzia andou no Colégio Alemão no Porto, eu não conheço 

o Colégio Alemão de Lisboa mas o do Porto é, de facto, topo de gama, porquê? Todos 

eles sem excepção foram brilhantes estudantes universitários a seguir, isto já inclui 

doutoramentos em Cambridge, nenhum deles é músico António isto é muito 

importante, mas eu descobri uma coisa que me fez pensar, já nessa altura, o colégio 

alemão seguia o modelo português, portanto, ao fim do 9º ano, opção, áreas de letras, 

áreas disto, áreas daquilo. Três disciplinas obrigatórias, qualquer que seja a sua 

escolha, alemão, matemática, música. Eles perceberam. Não ensinam música, no 

sentido, de não formam nenhum músico, não há aulas de instrumento nem nada disto 

mas sabe o que era o exame? (e para si que é músico isto vai-lhe dizer muito) sabe o 

que é o exame do 12º ano da disciplina de música no colégio alemão? Fiquei 

boquiaberto quando vi, foi uma sobrinha minha que me mostrou. Era uma partitura, 

sabe qual era a partitura? Era a Noite Transfigurada de Schoenberg. O exame era só 

assim, meia dúzia de folhas, deviam ser as primeiras cinco ou seis páginas da partitura, 

e depois o exercício era assim, “faça uma análise, identificando o estilo e a época, e se 

possível o autor e a obra” e eu fiquei completamente boquiaberto e disse “mas 

vocês…”. Repare o que é que isto implica. Isto implica a capacidade... 

No fim do secundário, não é? 

No fim do secundário…está bem é o último nível mas... Não são músicos, nenhum 

desses 32 sobrinhos é músico. Essa sobrinha que me mostrou isso, eu perguntei-lhe 

“mas e vocês como é que se preparam para isso?” e ela disse “ó tio nós passamos os 

primeiros anos do colégio alemão a aprender a ler, na brincadeira, aquilo era muito 

lúdico foi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Depois, quando já sabíamos ler as 

nossas aulas eram, em grande parte, audições de discos, filmes, a seguir pela partitura, 

comentários e análise, portanto, fizemos isto anos e anos e anos”. Isto significa 

portanto, que eles já eram capazes de olhando para uma partitura, ouvir mentalmente 

como aquilo soa, veja lá! e não era uma pecinha de piano, era uma peça para cordas, 

não são ainda muitas vozes diferentes mas são sete ou oito pautas e é uma escrita 

difícil. E depois, com as referências com o que ficaram do que é que é clássico, do que 

é o barroco, do que é impressionista, dizer.  

Isso era uma das coisas do seu imaginário ao pensar, ao desenvolver o trabalho 

nessa tal… 

Porquê. Era por isso que eu lhe ia dizer que estava aqui um exemplo. Nenhum desses 

meus sobrinhos é músico, mas são ferrinhos nos concertos do Porto. Portanto, ficou 

gente…para já, comprova-se que tendo música no ensino desde princípio foram 

brilhantes estudantes universitários, portanto, os efeitos da música para desenvolver o 

cérebro estão aí ao serviço, segundo, são cidadãos que querem consumir cultura, 

portanto ai vão eles aos concertos, compram discos, todos têm discoteca. Ora bem, 
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vamos voltar à nossa questão, porque como o António vê, isto é uma coisa complexa 

que mete... 

Uma das coisas que dizia, aliás vêm no preâmbulo do 344, é que este é um sistema 

complexo. 

Exactamente. Ora, para acabarmos o raciocínio que íamos efectuando à bocado, é que 

a grande complicação…há uma convergência entre duas coisas aparentemente 

opostas. Uma é, tem que se dar a toda a gente para detectar quem tem, sendo que 

quem tem não tem mérito por isso, está como eu, descobriram aos 5 anos que eu 

tinha ouvido absoluto e depois, porreiro. Mas os meus pais não me fabricaram assim, 

aconteceu. Depois, tem que se verificar se esses talentos se confirmam com a idade e 

se se mantém a vontade. Portanto, há uma margem, digamos, até ao fim do segundo 

ciclo. Entre primeiro ciclo e o segundo só há uma diferença, é que no primeiro ciclo os 

tais professores itinerantes, visitantes mas tem que ser inserido, volto a insistir, uma 

horinha por semana não dá para coisa nenhuma, três pelo menos, e não me parece 

difícil. Ainda para mais hoje que a escola é a tempo inteiro, isto é fácil. E só actividades 

lúdicas mais…Já naquela altura, estamos a falar há vinte e tal anos, nos poucos sítios 

onde havia gente a ser formada pelos Wuitacks os miúdos que toda vida escarneceram 

da aula do canto coral adoravam as aulas de música e você sabe isso, você e a Susana 

fizeram essas experiências lá em Aveiro e no Porto e a miudagem adorava. Portanto, é 

possível fazer da música uma coisa festiva, uma coisa atraente e que lhes está a dar 

armas para qualquer outra profissão. Isto é que os políticos têm dificuldade em 

entender porque acham que ensinar música é para formar músicos, os tais solistas. 

Grande confusão, não é nada para isso. Mas é preciso manter a ambiguidade de que 

só, digamos, 11, 12, 13 anos, portanto, fim do segundo ciclo, início do terceiro é que se 

poderá, realmente, ter mais certezas. E então aí é que a separação já pode ser física. 

Se até ao primeiro ciclo e segundo você faz, nos tais dotados, através de advertência às 

famílias, a deslocalização para o ensino supletivo e esse só deve ter uma vantagem que 

é dispensá-los das aulas genéricas. Portanto, fazem a primária, fazem o primeiro ciclo 

mas têm a sua parte mais especializada, e esta claro, vai muito mais longe. E porque é 

que isto deve ser feito em escolas especializadas? É outra coisa que também ninguém 

pensou. É porque é importante (que era a nossa vantagem ali na Metropolitana) que 

os miúdos, esses que têm talento, banhem em música. No Conservatório ouve-se 

música de manhã até à noite. Na Metropolitana tínhamos audições escolares todos os 

dias e às vezes mais do que uma, era uma às 6 e outra às 7.  

Portanto, essa vivência musical é um elemento fundamental na formação? 

Fundamental de fertilização, de sinergias. Portanto, isso de facto tem que ser feito nas 

escolas especializadas, não é o tal professor visitante que fará isto. A única diferença 

entre o primeiro ciclo e o segundo, é que no segundo ciclo já são disciplinas 
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autónomas e então aí, a música deve ser uma disciplina à parte mas continua a ser 

para todos. Isto é, os miúdos que tiveram os 4anos de primária a ensinar brincadeiras, 

no segundo ciclo vão mais longe mas continua a ser para todos os cidadãos e continua 

em qualquer altura a pode detectar-se alguém que, por qualquer razão, não foi 

detectado antes, tem vontade. Mas, a partir do terceiro ciclo, então aí, é que começa a 

ser mais claro se, realmente, o miúdo se confirma e se quer e então esses devem ser 

mandados ou para conservatórios, e aí o conservatório devia ter os meios para fazer o 

ensino integrado, ou pelo menos articular. 

Que era uma das coisas que defendia na altura 

Exactamente. Se não poder ser integrado que seja articulado mas, isto é, que os 

currículos sejam já para quem quer vir a ser profissional. A confusão entre os solistas e 

profissionais é porque quando eu me referia a solistas referia-me, sobretudo, a 

pianistas, que é um instrumento solista por excelência. E o país não era disso que 

precisava. A esmagadora maioria dos alunos de piano dos conservatórios morrem pelo 

caminho, aliás, não há mercado para tantos pianistas. E muito menos hoje em dia que 

já há muitos e muito bons. Mas continuamos a ter falta de bons músicos de cordas, 

você vê pela maioria das orquestras profissionais portuguesas que continuam a ter nas 

cordas uma grande maioria de estrangeiros.  

Houve uma modificação mas mesmo assim… 

Ainda continua a ter uma grande percentagem significativa de estrangeiros. Há uma 

parte que não é má, que todas as orquestras, as boas orquestras do mundo têm 

músicos de outras nacionalidades. Há uma riqueza cultural que é útil, digamos, de tirar 

partido da diversidade de abordagens culturais, mas escusa é de ser tão esmagadora 

como em Portugal. 

Ora bem, nós tivemos nesta parte da conversa sob o ponto de vista das ideias, sob o 

ponto de vista de alguns conteúdos programáticos, sob o ponto de vista das relações 

dos políticos com as artes e com o ensino artístico e cruzámos aqui o 344 e também a 

proposta que houve. E o que eu lhe queria… 

Eu tenho que lhe dizer com franqueza que não conheço exactamente o texto da 

proposta que veio a seguir.  

Mas eu já lhe ia dizer... 

Porque entretanto criei a Metropolitana. 

Mas o que eu estava a querer dizer era que o 344 foi, enfim, o quadro geral... 

Ainda está em vigor, o que nunca foi é regulamentado, que é uma coisa espantosa 
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Nunca foi regulamentado, ainda é utilizado como argumento nalguns sectores para 

defender determinado tipo de ideias mas foi algo relativamente consensual, o 

próprio Concelho Nacional da Educação levantou algumas questões mas aprovou. E 

depois começou-se a trabalhar, ou já se estava relativamente em paralelo a trabalhar 

os diplomas particulares, e no caso da música começavam a levantar um conjunto 

grande de problemas...  

Essa parte você saberá mais do que eu. 

Porque houve proposta que foi assinada pelo Miguel, como elemento do grupo, que 

foi enviada para as escolas, que era uma proposta que ainda não estava sob o ponto 

de vista legal sob a forma de um decreto, era um conjunto de ideias que têm a ver 

com estas ideias que nós temos estado a conversar e tal como no processo de 

construção das políticas no caso 344 foi muito participado, mas começaram a surgir 

problemas, particularmente no conservatório de Lisboa e conservatório do Porto. E 

em particular por uma das razões que era a questão do ensino superior, isto porque 

o trabalho que o Miguel estava a desenvolver quer no 344 quer no outro, era uma 

adequação deste tipo de ensino à lei de bases do sistema educativo que, entretanto, 

tinha aparecido e no ensino superior já tinha sido criado em 83, portanto… 

O que o António se está a referir é a perguntar aquilo que diz respeito, por exemplo, 

aos politécnicos ou às universidades no ensino superior ou não? 

Eu estava a referir que o projecto que tinha a proposta para a discussão das grandes 

ideias que temos estado aqui a conversar, acabaram por criar tensões, 

particularmente nestes dois conservatórios. Um dos argumentos era a questão do 

ensino superior, do ensino vertical de todo o ensino, desde o básico até ao ensino 

superior na mesma escola, no conservatório. Essa foi uma das grandes discussões 

quando, curiosamente, muitas das coisas que estão expressas no diploma e que o 

Miguel agora esteve a falar comigo, eram aspirações antigas dos próprios 

conservatórios. Isto é o quê, é um paradoxo? 

Ainda bem que o António fala nisso. Eu julgo que tem a ver com alguns mal 

entendidos. Isto começa muito antes, começa desde o 310/83 que partiu os 

conservatórios e portanto, retirou de lá o ensino superior. É verdade que uma grande 

parte da classe nunca engoliu isso. Ou seja, no princípio (isto é uma coisa que pouca 

gente sabe) o 310 foi acolhido com aclamação por todo lado, porquê? Porque todos os 

professores pensavam que iam todos para o superior. Como depois começou por não 

ser e fez-se do zero, houve enormes tensões entre os que foram chamados e os que 

não foram. É em verdade, que aí... 

E as escolas também começaram a funcionar tarde em 1992. Até lá coexistia tudo ao 

mesmo tempo... 
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Sim, uma barafunda. E é verdade que o ministério meteu aí uma enorme patada na 

poça que foi, justamente, convidar para o ensino superior e não fazer concursos. Isso 

foi um erro grave porque, evidentemente, que isto dá lugar a todo este tipo de 

compadrios, num meio, que ainda para mais, já está dividido em muitas capelinhas e 

não sei o quê  

As tais subjectividades que também falava várias vezes 

Mas não só. Quer dizer, também as afinidades pessoas “tu proteges-me a mim eu 

protejo-te a ti, e depois vamos os dois…” esta coisa que é bem portuguesa em todos os 

sectores mesmo os que não são artísticos. Segundo equívoco, a questão do vertical 

não tem a ver com o ensino superior ou não superior, porque se nós abrirmos a porta, 

a entrada no superior, dos tais que tem dotes antes do tempo para poderem lá entrar, 

o problema não se põe. No antes do superior, o que é que as instituições estão a 

fazer? Estão a fazer, vamos continuar no raciocínio que estávamos, durante os dois 

primeiros ciclos, detecção, nos casos em que é mais clara já estão a fazer formação e 

depois, no terceiro ciclo e no secundário, então formação à séria que não dá, excepto 

aquilo que o 344 julgo também já previa, para ir para a profissão, dá por exemplo, para 

ir para ranchos folclóricos, para coisas dessas. O nível atingido dá para isso. Mas de 

resto não. Quer para vir a ser professor, quer para vir a ser profissional, seja de que 

instrumento for, é preciso uma formação superior. E como se flexibilizou a estrutura 

dizendo que, em qualquer dos casos, se o miúdo já está no vocacional e revela talento 

que não deve ser travado, entra mais cedo, então garantimos tudo. Na altura, eu tive 

que engolir uma coisa que hoje sou contra... 

Que era? 

Que era a separação entre o politécnico e o Universitário. E a história portuguesa tem 

demonstrado que ainda hoje não há maneira de se sentir nessa espécie de carimbo 

que tem o politécnico que parece universitário de segunda. Todos dão os mesmos 

graus universitários, bacharelatos, licenciaturas mas as pessoas continuam sempre a 

achar que…e o ministério também nessa matéria fez borrada.  

Ainda bem que fala nisso porque uma grande reportagem que foi publicada no Diário 

de Notícias de 16 de Novembro de 1990, se não me engano, tem várias pessoas que 

comentam essas propostas e a parte da universidade chama a si, no caso concreto 

através do Mário Vieira de Carvalho que na altura era o coordenador da comissão 

científica das Ciências Musicais faz claramente essa separação. E os próprios 

professores ligados às escolas superiores de música na altura, em concreto o 

Meneres Barbosa e o Jorge Moyano também faziam isso e sempre me interrogou, 

porque daquilo que eu conhecia de si, essa separação entre alguém que estuda e que 

pensa sobre e os outros são os práticos faria muito pouco sentido em termos da 
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música. Claro que há diferenças sob o ponto de vista do exercício da profissão mas 

um músico não é só aquilo que toca, quer dizer, o músico também precisa da outra 

componente…e isso pareceu-me estranho, eu tenho de o confessar, na sua proposta.  

Devo dizer-lhe que o primeiro equívoco começa aqui, é que enquanto se olhar para o 

politécnico como universitário de segunda nunca mais saímos do sítio. Por alguma 

razão, nesses países mais avançados, por exemplo nos Estados Unidos, temos 

faculdade de música e ponto final. E dentro da faculdade você tem os ramos ou os 

cursos que têm uma componente mais prática, tocador de violoncelo, tocador de 

piano, cantor ou seja o que for, ou professor da análise ou musicólogo. Julgo que este 

sistema tem vantagens exactamente porque acaba com os diplomas de primeira e 

segunda. Isso era o que se devia ter feito mas isso nunca conseguiu, o próprio Roberto 

também nunca conseguiu porque aí os lóbis são fortíssimos. As universidades querem 

ter a diferença. E repare que isto ainda hoje se mantém, porque você não faz 

doutoramentos nos politécnicos, por exemplo. 

Não, e só muito recentemente é que a universidade portuguesa teve cursos práticos 

no âmbito da música, como Aveiro, Évora e Minho. 

Porquê? Perceberam que havia mercado. Também deixe-me dizer-lhe que alguns 

destes casos são muitos discutíveis. Eu ouvi falar, não sei se é verdade ou não, mas 

ouvi falar em doutoramentos em flauta de bisel, não brinquem comigo. Ora bem, se eu 

fosse ministro era acabar com essa diferença. Há faculdades, isto é para todas as artes, 

que estão numa qualquer universidade, ponto final. E um licenciado em piano vale 

exactamente o mesmo. Os americanos têm o PHD para o doutoramento. Pode ser em 

violino, pode ser em... mas é verdade que alguns ramos da formação musical são mais 

de componente teórica e outros mais de componente prática. E portanto, isso só tem 

a ver com a maneira como estruturam os currículos  

Portanto, essa separação que existia e que vinha da lei das bases e que depois há 

essa pressão da universidade nunca… 

Mas a chatice era, você agora pôs o dedo na ferida. Era preciso mudar a lei de bases e 

isso politicamente não era possível, pelo menos naquela fase. E julgo que ainda hoje 

não é porque os lóbis são muito fortes. Houve uma altura em que se falava que a 

universidade do Algarve ia integrar o politécnico dentro dela, não sei se isso se chegou 

a fazer ou não. A maioria das guerras estava ai. Tal como as guerras que duraram anos 

entre as escolas superiores de música e conservatórios, foi a raiva dos conservatórios 

terem perdido o ensino superior e as escolas superiores ciosas do seu “quem quer 

diplomas superiores de piano ou de composição é aqui que faz”. 

O próprio diploma, neste tipo de mercado, é importante sob vários pontos de vista, 

mas sob o ponto de vista do exercício da profissão, se eu não souber tocar … 
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Mas aí António, é que você está a por o dedo na segunda ferida. Aí o ministério 

cometeu outra borrada e esta já é posterior ao Roberto Carneiro. É que o ministério 

encaixou estas coisas, práticos, chamemos-lhes assim, vão para os politécnicos, 

teóricos vão para as universidades, mas os diplomas universitários, na concorrência 

aos lugares de professores passam primeiro. Conclusão: as primeiras universidades 

que perceberam isto, começaram a criar cursos práticos lá dentro, esses saíam com 

uma licenciatura universitária que passava à frente do diploma do curso da escola 

superior de música. E isso é uma monumental mentira, porquê? Porque se você 

reparar como é que se faz a candidatura à universidade, e a gente sabe que entraram 

para muitos cursos superior universitários, para as áreas práticas, gente que de música 

sabia nada estamos portanto, a querer em 4 anos de uma licenciatura dar uma 

formação a um cavalheiro que depois vai ensinar uma coisa prática qualquer, para a 

qual em vez de ter 12 anos de um currículo, tem 4. Isto é uma enorme aldrabice. Ou 

seja, os currículos tem que ser revistos, devia-se acabar com o primeira e segunda, ou 

seja, integrar os politécnicos na universidade, se calhar acabar mesmo com a 

designação, faculdades para tudo e mais alguma coisa. Dentro das faculdades os 

cursos têm os currículos próprios mas evidentemente que o exame de admissão para a 

universidade X, no curso tal, da faculdade de música que é para a área prática, tem 

que ser feita para os que vêm do ensino vocacional. As provas têm que incluir 

competências específicas que não há hipótese nenhuma de ser adquirir se não se fizer 

esse percurso todo. Porque senão, estamos a contrariar aquilo que já falámos à 

bocado, isto é muscular, foi treinado desde pequenino, não há hipótese nenhuma… 

Houve essas críticas que se situaram basicamente aí e depois o que aconteceu foi 

que essa regulamentação acabou por não ser regulamentada. 

Pois não. E eu sei que na altura do Guterres, a seguir a isto portanto, já iam para aí na 

16ª comissão para isto... 

Mas porque é que isso acabou por não ser aprovado? Porque na introdução que faz 

da proposta fala que, esse trabalho, essa operacionalização e essa implementação no 

terreno também estava dependente, enfim, das circunstâncias económicas do país, 

dos recursos, materiais etc, seria por causa disso?  

Não. Não. 

Seria por motivos políticos?  

É uma questão simplesmente política. Eles nem estão interessados. Uma coisa é criar 

comissões para “entretenham-se. Vocês vão estudar isto”  

Se o Roberto Carneiro ainda estivesse lá, provavelmente, isso teria avançado 
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Ah, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Se no governo do Cavaco 

Silva o ministro da educação é o mesmo, é preciso você ter em ideia que estamos no 

34º ano depois do 25 de Abril, já lá vão 30 ministros da educação, portanto, é 

praticamente um por ano, isto é uma coisa tremenda. É que, seguramente, por causa 

disto e porque cada um tem a mania que é um iluminado e mesmo assim ainda houve 

alguns como o Roberto que estiveram 4 anos, portanto, você se contar esta média, a 

maioria deles se calhar nem 1 ano lá esteve. Portanto, cada um que acha que 

descobriu a pólvora e vai fazer a grande reforma de fundo, a catástrofe da educação 

portuguesa, isto é geral, não é só para a música, é a constante mudança da orientação 

política. Portanto, o que aconteceu a seguir a isto foi, primeiro, embora nós tivéssemos 

deixado a base, já não fui que eu acompanhei isso, e os vários ministros que se foram 

sucedendo ao Roberto Carneiro foram-nos entretendo com as comissões mas nunca 

pensaram a sério em concluir aquele trabalho, com a excepção da Manuela Ferreira 

Leite como lhe disse, mas que foi um bocadinho atabalhoado e à última hora e foi em 

cima. Mas a seguir à Manuela Ferreira Leite, nunca mais ninguém quis saber.  

O poder político pós 25 de Abril, o poder político e o poder democrático e a 

democracia, digamos, tem tratado mal, para utilizar as suas palavras, a arte, os 

artistas e a educação artística? 

Não tenho qualquer dúvida. O poder politico trata especialmente mal o ramo artístico 

e entre o artístico, em particular mais mal ainda o da música. Pelas razões que falámos 

à bocado. Primeiro que tudo por ignorância, não percebem nada de nada. Segundo, 

acham que os músicos são megalómanos.  

Sim, mas quando há um grande evento político, a música e particularmente a musica 

erudita está sempre presente. 

Pois está, mas para eles ter uma orquestra sinfónica ou ter uma banda para eles é 

completamente igual. Vou-lhe dar dois exemplos que podem ilustrar e incluir à 

vontade, são verdadeiros. Um foi um presidente de um banco que me perguntou a 

mim “os seus músicos podem tocar enquanto andam?” e eu respondi-lhe 

“especialmente os violoncelos”. Isto é espantoso. São pessoas a este nível, presidência 

de grandes instituições que têm esta ignorância. Portanto, para ele a orquestra 

sinfónica ou banda a fazer “paratatchimpapum” é igual. Outro, presidente de uma 

companhia automobiliária perguntava-me, este era da Fiat e queria fazer um concerto, 

se nos poderíamos tocar pondo ele os carros no palco e os músicos punham-se à volta 

dos carros. Portanto, esta ideia que ainda se continua a praticar, que se faz música, por 

exemplo, enquanto as pessoas comem ou bebem, “música de fundo”, “ah você põe-

me lá um quarteto no meu banquete, no meu aniversário”. 

Também pode existir, ou não? 
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Não, porque isso é uma falta tremenda de dignidade. Eu não toco se você não está a 

prestar atenção ao que eu estou a tocar. Você acha que algum actor de teatro ou 

escritor aceitava ir ler os seus textos enquanto as pessoas estão num cocktail a comer, 

a beber e a conversar? Isto é uma tremenda falta de respeito. Isto só existe, 

exactamente porque na cabeça deles a música é que é o funcionário come na cozinha, 

confunde-se com o tal pianista de bar. O pianista de bar do hotel está a fazer a música 

de fundo, toca baixinho, não incomoda.  

E passados estes anos todos, se eu lhe perguntasse, olhando para trás faria 

diferente, faria igual? O que é que faria, o que é que não faria? 

Olhe, fazia diferente isto que já ressaltou da nossa conversa, era muito mais radical. 

Isto é, eu sei que isto é poeticamente dificílimo, só quando um dia houver um 

primeiro-ministro muito culto, eu acho que a qualidade dos políticos profissionais tem 

vindo sistematicamente a descer. Já não existem homens de Estado, no sentido que se 

dava dantes à palavra “estadista”. Isto tem a ver com a entrada dos media na política 

profissional. Desde que os políticos passam a ser escolhidos conforme a imagem que 

vendem na televisão a qualidade foi ao fundo. Não interessa nada, é preciso é ter 

plástica para vender. Às vezes chega-se a votar por causa da cor da gravata. Portanto, 

o tipo que tem a melhor maquina para vender o produto, O Jacques Seguela que foi o 

homem que vendeu o Mitterrand criou aquela frase fantástica “La France tranquille” 

era um homem que dizia “eu vendo presidentes como pasta de dentes ou 

automóveis”, escreveu muitos livros sobre isso notáveis. Isto é terrível, eu acho que 

isto é uma das razões da decadência do mundo ocidental. Agora estamos a evoluir 

para um aspecto mais filosófico mas enfim. Ou seja, enquanto deixamos que a 

fabricação da imagem se sobreponha ao conteúdo, à substância, vamos ter cada vez 

mais políticos de plástico. Pegar na imagem e lá dentro são completamente ocos, 

portanto, não têm uma visão para o país, muito menos para a artes e para a cultura, 

zero. Eu, apesar de tudo, o que me apetecia era ser muito mais radical, se um dia 

imagine, uma hipotética coisa que nunca verificará, se me convidassem para ministro 

da educação eu dizia “só vou se me deixarem fazer isto” e fazer isto é o quê? Eu vou 

ter nas escolas as humanidades, as ciências e as artes e só estarei descansado quando 

do princípio ao fim do ensino obrigatório existirem estas três coisas. E dentro das artes 

ainda vou fazer a tal separação entre genérico e vocacional, problema que não se põe 

na matemática e português, e só estou descansado quando tiver meios para fazer isto. 

E também vou no superior, fundir o politécnico com os universitários, vou criar tudo 

dentro das mesmas. Porque repare, hoje em dia, as universidades que estão a fazer 

cursos de instrumento estão a competir com os politécnicos, mas o critério de acesso à 

universidade é muitíssimo mesmo garantido do que o dos politécnicos. Portanto, 

temos uma monumental mistificação. Os diplomas universitários passam à frente dos 

do politécnico, mas o politécnico faz um ensino mais honesto porque trabalha com um 
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material que vem desde pequenino. E uma das razões pelas quais as escolas 

profissionais traziam, aconteceu na Metropolitana, como acontece em muitas 

Universidades, são os tipos que passam à frente, são porque as escolas profissionais já 

tem o ensino integrado. Nas áreas musicais o que é preciso é tempo para estudar. É 

chato mas é assim, é preciso muitas horas por dia de escalas, no piano. Portanto, o 

currículo daqueles meninos não pode ser…agora que já se sabe, nesse tal momento do 

tronco comum do ensino, que ele, de facto, quer ir e é naquilo que quer investir, ele já 

não vai ser médico, nem engenheiro, nem advogado, nem não sei o quê, vai ser 

músico, portanto, já sabe que o currículo dele pode ser virado para aquilo e portanto, 

dois terços da componente são música e o resto é tempo para estudar e aí, tenho 

muita pena de dizer, os que vem do supletivo do conservatório ficam para trás porque 

eles têm, imagine o que é, no antigo sétimo ano do liceu, o 12º, um tipo ter não sei 

quantas disciplinas do ensino geral mais as não sei quantas, porque a música também 

vai crescendo, do ensino vocacional, portanto ele, até pode fazer tudo mas não tem 

tempo para estudar e a parte, com certeza, do instrumento ficará mais mal tratada. 

Isto é muito possível de clarificar. Ou seja, os conservatórios deviam ter os mesmos 

currículos que as escolas profissionais a partir do terceiro ciclo, portanto, terceiro ciclo 

e secundário a mesma coisa e se possível, fazer tudo lá dentro. Se não podem, 

articular. Faz ali as disciplinas da música que são a maior parte e depois o português a 

matemática e não sei quê, vai fazer na escola ao lado. Onde não houver, haja escolas 

profissionais. Essas já estão bastante mais disseminadas pelo país. Portanto, entre 

articulado e integrado, isto conseguia-se fazer. Mas já são, que é aqui a parte que eles 

às vezes têm medo de perder clientela, já são instituições claramente viradas para 

aquele que pretende vir a ser profissional, e as famílias sabem isso e é por isso que os 

metem lá. E repare, se nós nos conservatórios sabemos, e os professores de educação 

musical sabem isso muito bem, que 90% daquelas turmas nunca farão nada nem 

nunca serão músicos, estamos a gastar imenso dinheiro. Porque o ensino vocacional 

na música que se faz nos conservatórios é caro. As aulas de instrumento nunca podem 

ser colectivas. O ratio um professor-aluno é caro. Então isto só faz sentido para 

aqueles que querem mesmo vir a ser. Se estão lá para encher pneus, como se dizia nos 

meus tempos, “os meninos que vem das boas famílias têm que saber tocar piano e 

falar francês” e muitas famílias ainda hoje fazem isso, põem-nos na música, não é para 

virem a ser músicos, é para os manterem ocupados para não andarem na droga e não 

sei o quê. Isto, não compete ao Estado substituir-se às famílias. Eu sei que é 

complicado hoje em dia, que o panorama social mudou e a maioria das famílias o pai e 

a mãe trabalham e já não estão com os filhos, mas para isso é que o Sócrates criou, e 

bem, a escola a tempo inteiro, muito bem. A escola a tempo inteiro dá possibilidades 

de fazer isso tudo. E se dentro dessa escola nós reconhecermos este princípio básico 

que é, no ensino artístico tem que separar a via genérica da via vocacional ou, se 
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quiser, a via generalista da via especializada, só tem que criar currículos diferentes. 

Onde isso é feito depois isso é indiferente.  

Eu comecei com uma pergunta pessoal e termino com uma pergunta pessoal: 

arrepende-se de ter passado esses cerca de 4 anos neste trabalho quando depois 

uma das componentes desse trabalho ficou amputada? 

Não, de modo nenhum. Tenho muita pena…A semente ficou lá e pelo menos julgo que 

quer dizer qualquer coisa o facto do 344 nunca ter sido revogado. Portanto, valeu a 

pena aquele esforço de mobilizar o pais para a causa a todos os níveis e 

geograficamente distribuído. Tenho muita pena que os sucessivos governos não se 

tenham interessado pela matéria. Se a actual ministra vier… ela disse-me que estava 

de facto interessada e que nesta área queria fazer alguma coisa, pareceu-me que ela já 

começou a perceber, depois destas duas horas que passámos juntos, que de facto isto 

é diferente, se o que ela quer fazer, vou dar o exemplo, é reforçar brutalmente o 

ensino genérico, venha ela, é um passo histórico que ninguém o fez. Mas também a 

preveni que isso também é caro e que vai precisar não só de dar professores às escolas 

mas também de lhes dar instrumentos, salas, tudo isso. Segundo, se os conservatórios 

têm uma atitude demasiado corporativa de dizer “não nos tirem daqui as criancinhas” 

só porque têm medo de perder público, isso não apoio. Os conservatórios têm direito 

a ter criancinhas sim, mas as criancinhas a quem os pais e os professores por onde eles 

passaram no ensino genérico, já reconheceram capacidades e nas quais querem 

investir. Não é ainda garantido, muito menos ao nível do primário e mesmo no 

segundo ciclo, que eles venham de facto a ser profissionais, mas pelo menos uma 

hipótese. Pelo menos a primeira parte que é verificar se tem ouvido, está lá, fixe. Isto 

se calhar numa primeira fase tirará alguns alunos aos conservatórios, mas se calhar 

logo a seguir vêm muitos outros porque entretanto em muitas mais outras escolas do 

país inteiro aonde os tais professores estão a fazer música a sério, já detectaram os 

tais “paizinhos, este tem, vale a pena” e portanto começam a vir. Ou seja, na prática 

eles vão ficar na mesma, talvez mudem algumas pessoas mas os conservatórios 

continuam a ter a sua função…isto aliás até tem uma vantagem para os conservatórios, 

porque se só lá está gente que já tem dotes para aquilo as aulas de educação musical 

vão andar muito mais depressa, porque fazer ditados, se o aluno tem ouvido aquilo vai 

lá, se não tem pode estar a vida inteira a esforçar-se que nunca mais lá chega. Este tipo 

de equívocos é que não tem sido esclarecido e eu tenho muita pena porque nos 

conservatórios só se diz “a ministra quer acabar com o ensino supletivo” é asneira, não 

é isso que ela quer. Ela não sabia ainda muito bem o que é que queria mas começou a 

perceber que era uma coisa que eu acho que tem razão que é, as casas da 

especialização que são os conservatórios, são para os futuros profissionais, não são 

para toda a gente. Mas isto não é elitismo, é reconhecer, porque se você quiser, 

suponha que você na 4ª classe dizia “eu quero ser pintor”, porreiro, mas não tem jeito. 



168 

 

Se os seus mestres dizem “você esqueça, pintor nunca vai ser” óptimo. Houve muita 

gente que andou a penar, eu ainda herdei muitos desses na Metropolitana e que tiram 

cursos, que a gente fecha os olhos, com licenciaturas de 10 valores, são monumentais 

engodos, isso é um erro, não se deve fazer isso às pessoas.  

Porque há também muitas profissões no âmbito artístico que as pessoas podem 

desenvolver noutras áreas. 

Claro, mas não é só isso. Porque é que você há-de ser enganado com uma 

competência que não tem? Deixarem-no andar ali, foram-no deixando passar nos 

conservatórios, depois chegou ao ensino superior, muitas escolas superiores de 

música, as de âmbito privado querem alunos “paga propina, toca a andar” vão-no 

passando, vão andando e depois você já está num nível superior e você não é músico 

nem nunca será e nunca ninguém lhe disse. Eu tive uma guerra grande na 

Metropolitana com os professores que achavam “ah, também não se pode ser tão 

cruel”, não é ser cruel, é ser honesto. Se se disser a tempo “olhe, você agora imenso de 

música, fantástico, aprenda música, seja um bom amador, vá aos concertos, que bom” 

mas você nunca vai ser músico. Isto é um serviço que estamos a prestar a essa pessoa.  

A última pergunta… 

Desculpe só António. E se você não fizer isso, está a fazer uma coisa que é criminosa, 

que é , se você deixar, como nós sabemos que durante gerações se deixou neste país, 

um professor incompetente formar-se, esse professor vai durante décadas, marcar 

negativamente alunos. Portanto, isto é criminoso, não se pode fazer.  

A última pergunta, tendo em conta também toda a sua experiência, a vida musical 

de 2008 passado 18 anos do 344/90 e das propostas que fez, está bastante 

diferente? 

Ah, não há qualquer dúvida.  

Apesar da não existência da legislação regulamentadora houve algumas mudanças?  

Houve.  

Está mais positivo do que estava nos anos 90? 

Fortissimamente mais positivo, sem qualquer dúvida. Mas aí, vou ter que lhe pedir 

desculpa de isto ter um carácter um bocadinho, pode parecer auto-laudatório, mas aí 

acho que o que realmente marcou o panorama português foi a obra da Metropolitana. 

Isto seja-me permitida a falsa modéstia, como eu pude na Metropolitana, por em 

prática estas concepções todas que lhe estou a dizer... 

É uma obra que se mostrou potente 
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Potente! E quer dizer, há coisas que falam por si. Eu estou a falar até ao ano 2003 que 

é quando eu saí. Quando eu saí eram factos os seguintes: todos os diplomados pela 

nossa academia superior estavam empregados, nem um único estava, mesmo em 

cursos mais difíceis como por exemplo, direcção de orquestra, que é um curso que não 

existia em lado nenhum, foi histórico, criado por nós; segundo, nenhuma orquestra 

portuguesa, sem excepção deixava de ter músicos diplomados por nós, da Gulbenkian 

à Sinfónica Portuguesa, da Orquestra Nacional do Porto à do Algarve, a do Norte à das 

Beiras, todos tinham.  Isto quer dizer qualquer coisa; Segundo, de alguma maneira, as 

Festas da Música que se fizeram aqui começaram a mostrar uma coisa que os políticos 

diziam “ah, isso é tudo treta que não há público para a música” mentira, há! Se a 

música é bem promovida. E outra coisa importante que os políticos também não 

sabiam que é, a música tem que ser feita com dignidade, tem que ser feita em espaços 

decentes. Mais uma vez ilustro as minhas palavras com exemplos. Em 1982, ano em 

que eu tomei a direcção da Orquestra Universitária de Estrasburgo, trouxe-a cá no 

verão para fazer uma tournée. Foram 9 concertos em 9 cidades diferentes. Num deles, 

os cartazes para o concerto chegaram dois dias depois do dia do concerto. Enquanto 

estas coisas acontecerem, enquanto a música não se fizer em espaços 

decentes…repare, a polémica toda que houve à volta do CCB e hoje o CCB é um 

edifício, apesar de ter um orçamento ridículo e não se poder fazer nada quase lá 

porque não há verbas, que está sempre cheio, ao fim de semana as pessoas vão 

passear para o CCB. É isto que fizeram lá fora. A Espanha já nos passou a perna há que 

tempos quando tem praticamente em todas as grandes cidades têm extraordinários 

auditórios para a música. Outra coisa sinistra que aconteceu em Portugal nos anos 80 

foi a mania dos espaços polivalentes. Os espaços polivalentes são uma monumental 

mistificação porque as exigências acústicas para a música, por exemplo, são 

exactamente opostas das para o teatro. Para o teatro convém a acústicas secas, para a 

palavra se perceber bem, uma acústica seca na música é um desastre. Mas os políticos 

tinham a mania, e muitos professores… agora estou-me a lembrar a Metropolitana a 

certa altura ia fazer concertos na Ericeira onde há auditório construído de raiz que é 

um desastre porque tentaram fazer aquele meio termo, é como se você quisesse 

inventar uma bebida a meio caminho entre a água e o vinho, é que nem é água nem é 

vinho estragado, portanto, não serve para nada. Aquele auditório começou 

positivamente a ficar às moscas.  

Mas estávamos a falar desse lado positivo dessas transformações… 

Realmente julgo que o facto de nós termos ali na Metropolitana um ensino vocacional, 

desde pequenininho…mais, fizemos uma coisa que eu acho que também foi 

revolucionária entre nós, aquilo a que nós chamávamos o “Ateliê de música”. 

Exactamente para combater a tal mania de por o menino no piano, nós no primeiro 

ano, não deixávamos os papás meterem os meninos em coisa nenhuma, a não ser no 
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Ateliê de música, que era: uma vez por semana, uma coisa com uma fortíssima 

componente lúdica, era super divertido, tinha um mini coro e todas as semanas iam 

ver um instrumento. Portanto, tiveram durante um ano a possibilidade de perceber 

bem desde o flautim até ao contrabaixo e então, no fim do ano é que o menino vai 

escolher. Depois no segundo ano sim senhora. Mas escolheu porque ele quis, não era 

porque o papá tinha a tal mania pelo piano.  

Ora bem, amostragem no princípio, depois os dois ensinos, terceiro ter uma instituição 

que foi a Academia Metropolitana de Amadores de Música que esta tolinha da 

Gabriela Canavilhas eliminou, que era justamente para formar público. Nós tínhamos 

uma espécie de ensino a la carte, você compra carnets de aulas, vai aprender o 

instrumento que lhe apetecer e o tipo de música que lhe apetecer. Você vai ali por 

prazer, nós vamos estimular o seu gosto pela música e dar-lhe a satisfação de poder 

tocar para si ou para a namorada ou para a madrinha mas sem ter que impor ao 

público a sua suposta mediocridade porque você reconhece que nunca virá a ser 

grande coisa. Eu tinha um vizinho, quando morava no Restelo antes de vir para aqui, 

um vizinho que aos 60 anos decidiu ir aprender violino. 

E essa é uma das dimensões que ainda falta na nossa estrutura do ensino 

Mas repare, quando isso for feito na tal remodelação que a Maria de Lurdes diz que 

quer fazer, e Deus queira que tenha os meios para a fazer, dar o ensino genérico a 

toda a gente, ah isso vai florescer porque entretanto o bichinho ficou lá, depois as 

crianças lembram-se e num dia estão num prédio… é frequente na Alemanha, os tipos 

todos do mesmo prédio juntam-se à sexta-feira e cada um toca o seu, fazem os seus 

quartetos. Olha, outra coisa que tem piada, eu ainda andei dois anos em engenharia 

antes de tirar arquitectura, uma colega minha que era brilhante aluna de matemáticas 

gerais, mais tarde foi fazer investigação em matemáticas puras, uma coisa já lá muito 

topo de gama em Oxford, e lembro dela um dia me escrever mais tarde “sabes uma 

coisa gira que há aqui? Nós somos três grupos de investigadores neste centro, 

naturalmente constituíram-se aqui três grupos de música, porque um toca guitarra, 

outro flauta e o outro não sei quê…não é para discutir, não é para fazer nada mas é 

para nós, para o nosso prazer”  

E isso era uma das coisas que gostava de ver no nosso país? 

Ah, isso sim. Isso sim. Não é difícil. Outra coisa que eu tentei desmistificar juntos dos 

políticos e dizer “ não se preocupem porque isto não é caro”. Eles têm sempre muito 

medo porque mexem em números mas estamos a falar de minorias “ Tal como os 

senhores não têm biliões de pintores, nem biliões de artistas de teatro, nem biliões de 

músicos, não vão ter biliões de músicos, não tenham medo!” Portanto, o ensino 

vocacional da música, que é caro sem dúvida nenhuma, instrumentos, espaços, 
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professores bem formados etc é para pouca gente, não tenham medo basta que hajam 

uma dúzia de faculdades. 

Uma sociedade mais culta e musicalmente mais culta também transformam um país.  

Claro. Mais! uma sociedade musicalmente mais culta (eu estou profundamente 

convencido disto, apesar de vir muitas vezes o exemplo do Hitler que também ouvia 

música, uns tarados tem sempre mas não é por causa disso que ensinar musica é 

perigoso) eu acredito que uma sociedade musicalmente bem formada é uma 

sociedade muito mais disciplinada onde as pessoas são capazes de trabalhar em grupo, 

que é uma coisa difícil em Portugal, os portugueses não têm espírito de equipa, mas 

esse espírito de equipa treina-se desde pequenino. O tal que está lá só com o ferrinho 

e o outro do lado que só toca três plims, todos em conjunto fazem música. Isso se vem 

desde pequenino, está adquirido quando é grande, e quando é preciso fazer equipas, 

aí estão eles. Ah, teríamos um país diferente! Mas esse, se calhar não é para já. 

Obrigada 

Foi um prazer.  
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Paula Folhadela 

Em 1996 tu entraste para o Departamento do Ensino Secundário, como 

coordenadora do Núcleo do Ensino Artístico. Quais foram os principais 

constrangimentos com que te deparaste no exercício dessa actividade no que diz 

respeito ao ensino artístico, em particular ao ensino da especialidade música?  

A minha entrada fez-se num período interessante porque o governo socialista tinha 

acabado de entrar no poder, tinha havido uma permanência muito forte de governos 

de direita e políticas de direita na educação e na altura o Departamento do Ensino 

Secundário estava sedeado em dois locais, Porto e Lisboa. O núcleo base era no Porto 

e havia o núcleo residual aqui em Lisboa e portanto eu quando entrei no 

departamento sabia que a perspectiva era a perspectiva da localização deste serviço 

em Lisboa. Este processo se bem me recordo foi um processo que durou ainda um ano 

sendo que o Núcleo do Ensino Artístico, e eu entrei em Maio, acho que fui nomeada 

em Maio e ainda estive até finais de Junho meios de Julho, metade dos dias na minha 

escola acabei o ano escolar na escola e estava dois ou três dias no DES e portanto sabia 

que a partir de Setembro o Núcleo do Ensino Artístico ficaria todo sediado em Lisboa. 

Portanto o primeiro constrangimento foi tu entrares numa organização que está 

dividida espacialmente e que tem pessoas que dominavam o conjunto de matérias que 

vão deixar de pertencer à organização e tu saberes que só em Setembro, porque essa 

foi uma das condições que eu coloquei à minha entrada, era “sim senhora aceito, mas 

quero constituir uma equipa”. Eu estive desde Maio, Junho, Julho ou Agosto num 

limbo, numa espécie de limbo, a receber dossiers duma forma "sui generis" também 

porque, e depois nós percebemos isso um bocado com a experiência que temos na 

administração, normalmente as pessoas quando saem, saem muito zangadas. Não sei 

porque mas saem zangadas e portanto as coisas não são passadas. Eu lembro-me da 

minha primeira reunião com a coordenadora que me estava a passar os dossiers que 

deve ter sido uma coisa que demorou "vinte e três minutos, trinta segundos", em que 

de facto nada do que era estruturante foi passada. Digamos que o meu grande apoio 

foi na altura o director adjunto que era o Doutor Fernando Diogo que tinha uma 

enorme experiência no ensino artístico, que coordenava, tinha como na sua delegação 

de competências, tinha o ensino artístico, conhecia muito bem o assunto, conhecia 

bem as pessoas, portanto sabia com que tipo de pessoas estava a trabalhar e de facto 

essa foi de facto uma grande ajuda. Eu lembro-me na altura, ele disse-me, “bom para 

nós agora vamos aproveitar este tempo para treinar no exercício da decisão”. Eu achei 

isto extraordinário. 

E isso significava o quê? 

Significado que a pessoa como directora de serviços tem que exercitar uma 

competência que é a competência da decisão. Toda a minha experiência, uma 
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experiência de professora ou de coordenadora de grupos de teatro ou de associações 

culturais como a APED é uma experiência em que de facto a tomada de decisão não 

tem a importância, digamos assim, as consequências que tem com o sistema. Portanto 

o director de serviços toma uma decisão e essa decisão não é interna ou não é de um 

pequeno grupo de um grupo de teatro ou de uma associação com os seus sócios, é 

uma decisão que pode ter interferência e consequências em todo um sistema  

É a importância também da escolha de uma equipa. 

Exactamente. Portanto isso significa que, como o objectivo era fazer uma enorme 

reestruturação do ensino artístico especializado que estava de certo modo parado 

depois dos ‘anos loucos’ do GETAP, era importante que eu pudesse constituir, para 

mim era razão fundamental, uma equipa de pessoas que fossem especializadas na área 

da música, na área de teatro, na área das artes visuais, portanto nas áreas que eram as 

áreas ... na área da dança, e portanto essa constituição da equipa aconteceu porque 

quando me convidaram eu também chamei um conjunto de pessoas, alguns eu nem 

conhecia, mas fiquei a conhecer bem e portanto isso dava-me uma coisa que era para 

mim, era importante em termos de administração é a qualidade da resposta. Tu só 

podes ter uma boa qualidade e dar uma resposta eficaz e eficiente se de facto tiveres 

um conjunto de pessoas que saibam daquilo que estão a falar, e isso nem sempre 

acontece. A visão que o cidadão tem da administração é de uma organização burocrata 

e que é uma organização burocrata? É uma organização que neste caso está afastada 

do dia-a-dia das escolas e portanto juntei comigo um conjunto de pessoas que vinham 

da escola, não à melhor para puder de facto pensar e repensar o que é necessário para 

a escola porque qualquer intervenção tem de ter como objectivos, isto é um lugar 

comum, os alunos a escola e o sistema mas de facto nós estamos longe da escola não 

percebemos como é que se passa ou o que se passa na escola e portanto há boas 

ideias que nós tivemos ao longo dos anos que eu estive no ministério, que depois a 

forma como elas são transferidas, compreendidas e concretizadas na escola há uma 

distância, um fosso extraordinário. 

Esse é um primeiro constrangimento que foi do ponto de vista organização do 

próprio núcleo e da escolha de pessoas para o desenvolvimento do trabalho... 

O outro constrangimento que depois acabou por ser bom foi de facto havia um 

enorme divorcio entre o Núcleo do Ensino Artístico que era a entidade, a estrutura que 

tinha como função a organização de todo o ensino artístico especializado, e atenção 

estamos a falar de um tempo em que não tinha havido nenhum tipo de transferências 

para uma estrutura mais local como as direcções regionais, portanto o Núcleo do 

Ensino Artístico fazia tudo e até coisas que há partida não faziam sentido que uma 

instituição central as fizesse, dar autorização de acumulações, dar autorização de 

leccionação, provisórios, definitivas, quer dizer é um conjunto de funções que não 



174 

 

faziam sentido estarem centralizadas numa estrutura central que deveria ter 

exclusivamente funções de concepção. 

E esse divórcio era entre o NEA e as escolas? 

E as escolas, sim. E isso é que foi de facto uma sensação que tivemos, que eu tive e 

acabou por também ser um desafio. Porque de facto o divórcio era tão grande que nós 

tivemos que ir conquistando aos poucos a confiança das próprias instituições. 

E esse divórcio era motivado porquê? 

Eu acho que há várias razões. Por um lado porque em termos últimos é pela própria 

ausência de uma definição clara de uma política para desenvolvimento deste 

subsistema. Eu lembro-me um ano antes, já não sei bem mas o Mário Soares tinha 

vetado o decreto-lei da integração dos professores das escolas públicas no quadro. 

Nos quadro de escolas. Tinha vetado. Aquilo era um diploma que não servia às escolas 

e ele vetou porque o governo ia mudar e portanto não queria assumir 

responsabilidades, tudo o que era apontado em termos legislativos para ser 

concretizado não foi. Nós depois até descobrimos que não foi, não por má vontade de 

muita gente que estava lá a trabalhar mas também por outro tipo de condicionalismos 

políticos, mas de facto as pessoas estavam cansadas de esperar, quer dizer as pessoas 

estavam desanimadas, estavam cansadas e também porque não se chegou a criar esse 

clima de confiança entre as pessoas e a administração. Isso, eventualmente, por 

alguma forma de agir das próprias pessoas e eu lembro-me que quando entrei havia 

uma orientação muito clara: os técnicos não falam directamente com as escolas. Ora 

isto parece uma coisa contra natura, porque se tu tens um sítio onde tratam dos teus 

problemas aquilo que tu procuras é falar com a "Maria ou o Joaquim" que sabes que é 

aquela pessoa que pode dar uma resposta qualificada ao teu problema. Havia esta 

desconfiança também entre as pessoas que trabalhavam ali. Portanto isto foi mudado. 

Uma das primeiras coisas que fizemos foi dar uma cara e as pessoas das escolas 

sabiam que falavam com aquela pessoa e que aquela pessoa é que tratava dos seus 

assuntos. 

Falaste em dois grandes constrangimentos. E houve mais algum tipo de 

constrangimento. Quais eram as questões que estavam em debate na altura? 

Eu acho que estavam quase todas, não é. Por é assim, nós tínhamos um decreto lei de 

83, que tinha feito uma integração do ensino artístico nos modos genéricos do ensino 

básico e secundário e por outras questões que provavelmente irás tratar, a coisa não 

correu tão bem quanto era de esperar, e as coisas foram sendo resolvidas sempre de 

uma forma muito dispersa, muito pontual sem visão geral do sistema. Tinhas vinte 

despachos, despachos que contradiziam a portaria, tinhas circulares a dizer, aliás há 

uma circular que eu acho que é uma pérola que é aquela que diz que “não podemos 



175 

 

hoje contra aquilo que será prática comum amanhã”. Portanto isto é o delírio. E 

porquê que isto é o delírio?, Porque eu acho que quando o GETAP se estrutura e 

portanto tem como função o ensino artístico e o ensino profissional, acho que há um 

enorme investimento em termos do profissional e de facto o profissional, a sua mãe 

foi o GETAP e o GETAP envolveu-se, produziu, tinha grandes pessoas à frente, a 

Margarida o Joaquim de Azevedo, havia ali pessoas que pensavam o sistema que 

sabiam, que tinham experiência, que tinham currículo e conseguiram avançar para o 

ensino profissional. Mas era uma coisa nova. Era uma coisa nova que surgia em novos 

parâmetros, com muito dinheiro, enfim, a liberdade era total. As escolas tiveram 

liberdade para construir os seus currículos. Há um movimento também de procura de 

regularização do ensino artístico mas aí a realidade era outra. Eu não me posso 

esquecer daquela encontro na Maia em 92 em que na sequência do 344 se diz que vão 

ser publicados decretos leis para cada área e eu lembro-me do que foi esse encontro, 

lembro-me, eu estava por acaso num encontro de pessoas em termos numéricos e em 

termos de história com uma memória mais curta, com a história mais recente que era 

a questão do teatro, mas eu lembro-me que a música há ‘batatada’. Quase que 

chegaram à ‘batatada’ física mesmo, não é realidade virtual, é a sério. Portanto esta 

era uma realidade diferente, era uma realidade com pessoas ainda com aquela coisa 

do artista, de estarem forma do sistema, de outros mitos e portanto era uma realidade 

mesmo em termos relacionais, meios pequenos, todos se conhecem, histórias de ditos 

e reditos de todos e portanto isto é uma história muito complexa. Eu acho que estava 

quase tudo por fazer, porque houve ali um grande investimento, um grande desafio 

posto no GETAP e posto pelas próprias instituições/escolas que depois se foi 

perdendo, se foi desfazendo, as pessoas, os especialistas que estavam no GETAP 

também desaparecem, também saem, também por constrangimentos que existiram 

na sua época, não aguentaram mais o sistema, a burocracia, saíram, não conseguiram 

fazer aquilo que pensam que iam fazer saíram, e portanto havia quase tudo por fazer, 

e portanto o desafio que nos foi colocado em 96 era extraordinário. Porque tu tinhas a 

hipótese de puder, finalmente, fazer aquilo que se esperava há muito tempo. Era 

regularizar um sistema. Era regularizá-lo em termos administrativos, em termos de 

currículos, em termos de tudo. 

Perante esse quadro, esse desafio e essa necessidade de regularização ou regulação 

do subsistema o que foi pesando e o que foi feito? 

A primeira questão foi a questão da qualificação da equipa de que já falei. Um 

conjunto de professores com quem todos aprendemos. Uma qualificação de uma 

equipa numa ideia de, apesar das pessoas estarem muitos distribuídas pelas suas áreas 

a dança, as artes visuais, o teatro, a música, deu uma ideia de um patamar comum a 

todas aquelas pessoas, isto é, não atenuar os conhecimentos, "eu só sei música porque 

sou músico, venho de uma escola de música, não quero saber de nada", mas quando 
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se faz uma reforma da música, por exemplo, essa reforma tem de ser enquadrada 

numa reforma geral da educação artística e do ensino artístico especializado. O 

segundo grande trabalho foi o de conhecer um bocadinho o passado, isto é, se todos 

os dias era-mos massacrados pelo 310 de 83, aliás o meu primeiro grande encontro 

com o director geral e o director adjunto, quando fui lá, finalmente viram quem é que 

vinha aí para o exame artístico foi “310 não é para mexer”, coisa que não percebi, na 

época, mas porquê? o que é o 310, aliás fui para casa estudar o que era o 310 ... 

E não era para mexer porquê? 

Não era para mexer, ou seja não era para mexer neste sentido, a integração, eu agora 

entendi, entendi posteriormente, mas o que era o princípio que era estruturante, era a 

integração das artes no sistema de ensino, isto é, nós não podemos voltar a trás, não 

podemos ter um sistema de artes que não é certificado, que tem uma certificação à 

parte mas temos de o ter dentro de um sistema de ensino, temos de ter um sistema de 

ensino, e agora como se chama o sistema de ensino e de formação e de educação e 

formação, em que o ensino das artes esteja lá englobado. Essa outra questão que era 

conhecer de facto conhecer, o que a gente fez, fizemos acções de formação. Com 

pessoas, neste caso com o professor Caldeira Cabral que era o pai do 310, que era uma 

pessoa com muita experiência, também com muitas particularidades, com muitos 

conflitos, com quem trabalhamos durante uns dias a perceber um bocadinho o 

sistema. Quais eram as ideias, o que é que estava preparado, qual a documentação 

legal, o que é que estava feito e o que não foi feito porque entretanto cai o Secretário 

de Estado, cai o ministro, cai o governo, cai ... Isto é um eterno retorno na história do 

ensino artístico que é cai um, entra outro, cai um, entra outro e esquece tudo o que foi 

feito e recomeçasse do ponto zero como se de repente tivéssemos a criar um mundo.  

Desse lado do conhecimento mais aprofundado da realidade e depois que outro tipo 

de trabalho é que foi feito? 

Depois há aqui uma questão que também acho que, enfim, estava muito dentro da 

política educativa definida na altura que era uma política de audição dos actores 

sociais, não é. Portanto nós tínhamos e começamos a definir um grande projecto de 

encontro do secundário, porque o que se colocava como prioridade era uma reforma 

do ensino secundário e enfim não sei se deveria ter sido reforma, se calhar não porque 

a reforma que nós tínhamos tinha pouco tempo ainda, mas de facto havia essa grande 

estratégia de ouvir, dos encontros no secundário. Nós, um bocadinho a reboque disso, 

conseguimos ganhar esta guerra, porque na altura também tínhamos um director geral 

que estava altamente interessado nas questões, foi de facto vamos ouvir as pessoas, 

vamos ouvir o que as pessoas que estão no terreno tem a dizer. E portanto eu acho 

que este processo foi um processo muito importante. O processo que nós chamámos 

“Encontros no Secundário – ensino especializado da música”. 
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Já lá iria. Mas há aqui uma outra dimensão que ainda não se referiu e que gostava 

que me explicasses um pouco mais. Para além dessa função de conhecer, de 

trabalhar em equipa, de construir uma equipa, de conhecer o tipo de trabalho que 

tinha sido desenvolvido que tinha já sido realizado, também há o dia-a-dia das 

escolas, ou não? 

Havia. Quer dizer nós tínhamos uma metodologia em que, nós na altura como já disse 

éramos a única instituição que respondia às escolas, e portanto nós tínhamos um 

grande universo, sempre na limitação das escolas artísticas, de escolas ensino 

particular e as escolas públicas e tínhamos aquela rede de vinculação em que uma 

escola pública respondia, teoricamente como é obvio, por um conjunto de escolas 

particulares. Portanto, nós tínhamos as escolas divididas por áreas de formação e 

tínhamos as escolas atribuídas a determinadas colegas a determinados técnicos que 

respondiam ... 

E que tipo de questões é que apareciam predominantemente? 

Bom, temos que dizer que naquela altura até agora há de facto um mundo 

completamente diferente. Isto é, eu tive a sensação que estas escolas tiveram muitos 

tempos votadas ao esquecimento e portanto havia questões do dia-a-dia, da própria 

gestão da escola, portanto tu tens um conjunto de legislação que é incoerente, tu não 

sabes como se processava a avaliação, tu não sabes que programas é que tens, ou tens 

programas muito desactualizados, e portanto tudo é muito frágil. Depois tens um 

sistema paralelo a este que é um sistema altamente centralizador, que é a questão do 

ensino particular e cooperativo, com o seu estatuto, altamente centralizador, feito à 

não sei quantos anos num outro mundo e tudo é centralizador para a administração. A 

administração tem todo o poder, o poder de gestão de horas e portanto dentro deste 

quadro, este quadro também limita a actuação das próprias escolas e portanto as 

escolas que estavam numa legislação incoerente, difícil de compreender, num estatuto 

altamente centralizador, as escolas não tinham capacidade de intervenção e também 

não tinham uma experiência de autonomia verdadeira, de capacidade de dar resposta 

aos próprios problemas. Ali aparecia-nos tudo do mais ridículo "o professor não pode 

vir às nove da manhã, eu posso substituir esta aula das nove da manhã para as 11 da 

manhã, eu posso ter um professor a dar 10 horas seguidas?", nessa altura davam 10 

horas seguidas, os professores acumulavam em dez escolas e davam três horas aqui, 

mais cinco horas ali, mais dez acolá... 

Desde os problemas mais pequenos até ... 

Até aos problemas desta centralização do EPC, das autorizações de leccionação, 

porque aqui há uma outra instituição que também tinha uma intervenção importante 

que era a Inspecção-geral da Educação. Isto é, eram os serviços centrais na altura com 
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um único inspector especializado, digamos assim, em ensino artístico especializado 

que corria o país para a concessão de paralelismo, para verificar, para averiguar, ver se 

estava tudo direito. Isto era um sistema completamente ... 

Esse tipo de trabalho também ajudou a conhecer mais por dentro algumas das 

questões?  

Exactamente. Porquê. Porque nós aí nessa altura, porque que depois há aqui um 

momento em que se cria uma transição, quando nós falamos aqui do conhecimento do 

sistema nós também fomos trabalhar com a Inspecção Geral da Educação, porque a 

Inspecção Geral da Educação tinha esta competência, de ir conceder o paralelismo e a 

autonomia ... Bem a autonomia na altura nenhuma escola tinha autonomia...  

Eram quase independentes... 

Elas eram independentes mas a autonomia pedagógica isto é, a capacidade de se 

certificar a sua formação não a tinham... 

Estás a falar das escolas particulares ... 

Estou a falar das escolas particulares. Isto também revela um bocadinho do sistema, da 

forma como se pensava o sistema de ensino na altura e portanto nós também 

trabalhamos em parceria com a inspecção. Também fizemos formação, até porque 

depois coincidiu com uma doença grave deste único inspector e a Inspecção teve de 

resolver um problema ... Tivemos a trabalhar, a explicar, a ler a legislação em conjunto 

para perceber, criar instrumentos, a melhorar instrumentos que já existiam de 

observação e de análise das escolas e portanto também fizemos este trabalho em 

parceria e eu acho que isso foi uma coisa importante no núcleo do ensino artístico, foi 

a capacidade que teve de trabalhar em parceria e isto é raro na administração. Isto é, 

nós trabalhamos com a inspecção geral de educação, posteriormente quando se passa 

a transição para a s direcções regionais nós trabalhamos com as direcções regionais, 

isto é nós trabalhamos de uma forma muito igualitária com estes serviços da 

administração. E isso é que eu acho que foi muito importante. 

Porque eles também começaram a ver... 

Porque primeiro, esta relação de igual para igual não existia, anteriormente e depois 

porque eles também se aperceberam que tinham ali alguém que os podia ajudar. Isto 

é, “eu tenho um problema eu posso ir ali a alguém que sabe mais do que eu” ... 

Porque eles também tinham que resolver coisas relacionadas com o ensino 

artístico...  
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Porque eles tinham que resolver coisas, obviamente. A direcção geral de recursos 

humanos tinha problemas de acumulações, problemas de professores, problemas de 

habilitações, depois quando fizemos a profissionalização em serviço montamos com 

eles o modelo, ajudamos na análise dos processos. Coisas muito simples. 

Com esse quadro todo que tipo de questões é que apareceram para o 

desenvolvimento desse projecto no âmbito da revisão participada, em particular os 

encontros secundário, do trabalho, que foi feito entre Setembro de 97 e Janeiro de 

98 e que culminou com a organização do encontro nacional do ensino especializado 

de música. Nós começamos, a metodologia foi a mesma dos encontros de secundário. 

Nós público, fizemos uma pequena publicação em que, já não me recordo bem mas 

havia três áreas de intervenção, uma era a área de autonomia, outra era a área do 

currículo, salvo erro, currículo e avaliação e havia uma terceira área que era da 

identidade, qualquer coisa assim, tenho de fazer algum esforço de memória. Nós 

produzimos uma pequena brochura, enviámos para todas as escolas e depois criamos 

uma metodologia de análise. A ideia era que as escolas internamente produzissem 

pensamento, reflexões sobre o documento nestas três áreas depois criamos umas 

parcerias entre a escola publica e um conjunto de escolas particulares, estavam 

digamos, pequenos núcleos de discussão, a escola pública com as suas escolas 

particulares em que muitas vezes para estas discussões foram pessoas do próprio NEA, 

ajudar, dinamizar, discutir e depois esses contributos foram recebidos e fizemos depois 

um encontro nacional em que as escolas já mandavam os seus delegados, porque era 

impossível estarem cá todos e portanto esse encontro, a grande, digamos, a coisa 

bonita que aconteceu no encontro foi que se conseguiram colocar sentar à mesma 

mesa escolas profissionais, escolas públicas, escolas particulares e também escolas do 

ensino superior. E portanto isso foi uma novidade e sobretudo a novidade foi a 

franqueza, a liberdade, o respeito que as pessoas tiveram todas ali. Porque então 

podemos escamutear que o discurso é, “as escolas profissionais são muito boas 

porque tiveram muito dinheiro mas eu não queria lá por os meus filhos porque aquilo 

é trabalho forçado”, “as escolas vocacionais fazem um trabalho para amadores porque 

quem faz profissionais somos nós escolas profissionais”, “as ESEs não formam para 

coisa nenhuma porque esta formação generalista entram para lá professores sem 

saber música e não fazem nada”, “as escolas superiores estão lá no seu becozinho e 

também não percebemos bem porque é que nós escolas, conservatórios deixamos de 

ter uma formação vertical”. Portanto este era o discurso. Este é o discurso. Não sei se 

ainda é mas era o discurso na altura, e depois as pessoas conseguiram perceber 

realidades diversificadas, experiências boas e más, coisas boas e coisa negativas e 

sobretudo encontrar pontos comuns a partir dos quais a intervenção do Estado se 

devia desenhar e isto é que foi a vantagem do encontro nacional. 
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E dentro desses pontos comuns, havia pelo menos um que estava muito em 

discussão na altura que era a crise de identidade, curiosamente que também aparece 

num estudo recente que já falaremos mais à frente. E o que era isso de identidade 

dessas escolas? 

A crise de identidade, quer dizer, é uma coisa polivalente, não é? 

Sim, deixa-me só explicitar um pouco melhor. Havia ali, aparentemente, um 

confronto entre as ideias de alguma especificidade deste tipo de escolas, não sei se 

concordas se não ... 

Sim. 

E por outro lado, não se saber muito bem para que é que as escolas formavam e 

simultaneamente uma crítica muito grande em relação à dita inserção no sistema 

educativo. Era isso que conduzia a essa tal crise? 

Pois, esta crise de identidade tem vários factores. Por um lado a própria finalidade e 

missão das escolas. Quer dizer a crise põe-se em primeiro lugar pela missão das 

escolas: “afinal eu estou aqui a fazer o quê? estou a formar quem?  eu formo só 

músicos com há trinta anos os conservatórios formavam? ou quem somos públicos 

que me procuram agora? que resposta é que eu dou a esses públicos. Quer dizer, a 

escola também se democratizou, portanto há muito mais gente a frequentar as escolas 

do que havia à vinte anos atrás. Mas com que motivações, e que de modo é que eu 

respondo as estas motivações. A primeira questão é a missão das escolas? eu estou 

para fazer o quê? Estou para formar profissionais ou estou para formar gente, e esta 

discussão já a tivemos muitas vezes, ou estou para formar músicos? E quem são estes 

músicos? São só os profissionais ou são músicos que vão ser médicos, veterinários ou 

antropólogos e que tem grupos e que ouvem música e compram musica e que tocam e 

que fazem. É uma questão da missão. Primeira questão da identidade, missão, que se 

articula com os públicos, a heterogeneidade destes públicos e a resposta incapaz que a 

escola tinha como currículo único, constituir e criar para a formação de músicos, 

profissionalizante aquilo que o 310 refere como currículo profissionalizante, que é um 

conceito que agente ainda não percebeu bem, ainda não percebi bem o que é que 

quer dizer esta de profissionalizante que entendo como um currículo que vai ser um 

patamar numa formação de um futuro profissional. Entendo este conceito desta 

maneira. Depois a outra questão, que tem haver com a crise é o lugar que ocupa no 

sistema de ensino. Isto para mim é claro e isto para mim foi resolvido, isto para mim 

foi resolvido... 

Porque era um lugar relativamente marginal... 
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Quer dizer, somos escolas e para uma coisa somos escolas iguais às outras, para outras 

somos escolas com algumas especificidades, temos especificidade, por exemplo, na 

contratação de professores, somos diferentes dos outros todos. Os outros tem 

concursos nacionais, a gente contrata, eu tenho até possibilidade de contratar 

especialistas, coisa que em mais nenhum sítio havia, à excepção das escolas de 

António Arroio que era um técnicos especiais e nas escolas profissionais para a 

componente tecnológica e técnica também podiam ir buscar esses especialistas. Se tu 

leres a lei de bases, não é, tu tens no ensino básico, agora no ensino básico já não me 

lembro mas no ensino secundário tu dizes que há escolas que se podem especializar 

nos domínios artístico, tecnológico. Portanto tu não tens um lugar próprio para estas 

escolas. Tu inseriste as escolas no sistema de ensino e decidiste em termos de 

desenvolvimento curricular, porque elas fazem cursos básicos e cursos secundários, 

que na altura até lhe chamavam complementares, mas inseres dentro da estrutura 

curricular um diploma de um curso básico de música corresponde ao nono ano, mas 

depois não as inseres em coisa nenhuma, em coisa nenhuma. Tu não tens um modelo 

de gestão para estas escolas, quer dizer as escolas tinham, estou-me a lembrar da 

Dona Maria Helena Pires de Matos que estava em comissão instaladora há vinte anos, 

à 18 anos, as escolas estavam em comissões instaladoras. Inseres porquê? porque o 

resto do trabalho acabou por não ser feito. 

Mas esse lugar no sistema educativo as escolas sempre reclamaram a especificidade. 

Estava muito recorrente esse tema? 

A especificidade é a palavra que eu mais vezes escrevi e que mais vezes ouvi. 

Mas existe ou não existe? 

Quer dizer eu acho que, porque é que à uma especificidade. Se eu disser assim, a 

escola de dança tem uma especificidade. Talvez tenha. Talvez tenha porque é uma 

escola, pelo menos na forma como está reestruturada existe um trabalho físico muito 

aturado desde nove anos, ou desde os 10 anos e portanto a componente de trabalho 

na escola é uma componente muito forte. Não tens trabalho de casa, tens ali trabalho. 

Há especificidade porque se estou numa escola artística posso dentro de um currículo 

integrado criar um modelo de transição e de avaliação com algumas particularidades, 

aliás como foi criado o despacho próprio para a escola de dança em termos de 

avaliação. Agora se a especificidade tem a ver com isto, agora a especificidade na 

cabeça destas pessoas todas tinha a ver com o facto de “eu estar a formar artistas”. 

Isto é que é a especificidade. Isto é uma escola específica porque de facto é uma 

formação oficinal, a especificidade na cabeça das pessoas “é nós estamos muito 

diferentes”, “isto o artista é uma outra coisa”. E portanto eu estou contra esta 

especificidade. Se especificidade for o sistema para cada realidade deve dar uma 

resposta adequada a essa realidade, então estas escolas são específicas. 
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Essa foi uma das temáticas do encontro a outra foi, como já se disse, currículo, 

programas e aprendizagens.  

Contrariamente ao último relatório de avaliação diz, nós temos um currículo nacional 

de música, como temos um currículo nacional em tudo. Agora saber como um 

currículo nacional depois é aplicado em cada escola, isso é outra realidade e os 

teóricos de currículo e da aprendizagem sabem que definir isto muito bem. Eu tenho 

um currículo nacional construído numa perspectiva de formação de um músico solista, 

essencialmente, as componentes de conjunto são muito reduzidas ao longo do 

currículo e portanto tu tens aí uma enorme dificuldade porque os programas são 

antiquados, porque há um conjunto de tipologias que não entraram, porque as escolas 

também queriam actualizar-se, queriam poder tocar outro tipo de reportórios, e as 

escolas foram-se actualizando. Porque as escolas a determinada altura também para 

sobreviver tiveram que criar os seus, exactamente adaptar-se, gerir a sua própria 

realidade não é? o problema desta questão é ter sempre um pé dentro e um pé fora. 

Eu tenho de saber o que é a tutela diz, tenho de perguntar à tutela, porque se a tutela 

diz é porque diz, se a tutela não diz é porque não diz. Há aqui também alguma 

dinâmica complexa. Nós tínhamos um problema grande em termos do currículo, 

exactamente porque esse currículo as pessoas apercebiam-se que já não estava 

adaptado aos públicos, percebiam que já não servia nem para formar músicos, porque 

esses, aqueles que queriam uma aprendizagem aprofundada na área da música 

também ficavam muito desgostosos com os reportórios e com a forma como o ensino 

estava a seu ministrado ... 

E o próprio ensino superior não exige coisa nenhuma? 

O próprio ensino superior não exige coisa nenhuma e portanto tu tens uma estatística 

interessante que na altura se fez do 2º para a o 3º grau, que era a morte de 50% dos 

estudantes. Quer dizer do segundo para o terceiro grau. Metade daquela gente 

cortava, se calhar aquela metade que ficava cortada até tinha imensa aptidão, imensa 

vontade de fazer música.  

Aí era a necessidade de repensar o currículo ... 

Repensar o currículo para uma sociedade para o século XX, XXI com novas motivações 

com nova investigação na área da música, no ensino da música, com novos 

reportórios. Era de facto um problema de actualização de currículos, de programas, de 

clarificação de percursos formativos. 

E a outra dimensão era uma dimensão relacionado, digamos, com as actividades de 

produção artística de interligação? 
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Também nessa área e eu acho que desde que entramos no Ministério até ao momento 

em que saímos construi-se um outro mundo. Porque de facto, para além de casos 

raros de algumas escolas particulares que até já tinham a constituição de Workspho's, 

estou-me a lembrar de Vila do Conde, tem aquele encontro que já faz à 20 anos, 

Espinho. Havia uma série de escolas que tinham já uma certa dinâmica, sobretudo as 

escolas particulares, uma dinâmica de pertença a uma comunidade e de intervenção 

nessa comunidade. Mas eu acho que isso de facto abriu de uma forma extraordinário. 

Eu não sei se o nosso discurso, porque esse discurso era um discurso que nós assumia-

mos muito, que era um discurso de; estas escolas tem de ser pólos dinamizadores, 

estas escolas tem de servir as comunidades, tem que se abrir cá para fora, tem que 

fazer workshop, tem que fazer concertos, tem que criar parcerias com outras 

instituições. Eu sei é que de facto tu agora olhas para qualquer plano de actividades de 

uma escola e as coisas flúem. Eu olho para a Escola de Música do Conservatório 

Nacional à dez anos atrás não deviam ter um terço das coisas que tem hoje. Por 

exemplo, estou a dar um exemplo, mas podia dar outras. 

Quais são as consequências desse encontro e desse trabalho, resultou um livro ... 

Desse encontro resultou uma análise de conteúdo e de interpretação desses diversos 

documentos porque nós também abrimos a instituições, a associações, portanto foi 

um debate alargado a todos os actores, sindicatos, associações profissionais ... A 

resposta é que não foi tão alargada, mas digamos que nós abrimos a todos e portanto 

hoje fez-se um relatório que me parece que na altura foi o primeiro grande documento 

estruturado relativamente ao ensino da música, de facto não me lembro, não conheço 

outro documento que existisse assim e a partir daí a perspectiva era avançar para 

reforma do ensino especializado no ensino da música.  

E em particular no âmbito curricular 

No âmbito curricular porque não nos podemos esquecer que paralelamente às 

questões do currículo nós tivemos um conjunto de grupos de trabalho sedeados na 

Secretaria de Estado da Administração Educativa, na altura ainda com o Secretario de 

Estado Guilherme de Oliveira Martins que deu um grande impulso às questões do 

ramo artístico. E portanto fez uma coisa inteligente que foi pegar em todos os serviços 

que de algum modo tinham alguma intervenção no artístico, pô-los na mesma mesa a 

definir um conjunto de coisas. Portanto os professores, DEGRE, direcções regionais, 

departamento do ensino secundário, departamento do ensino básico e então 

resolveram-se aos pouquinhos um conjunto de questões que importunavam também 

esta relação da administração com os professores. 

Mas em Junho de 99 foi criado um grupo de trabalho especificamente para produzir 

um conjunto de orientações que enquadrassem nos nossos planos curriculares e que 
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apresentaram um relatório em Maio de 2000. Qual foi a consequência desse 

relatório uma vinha tudo na sequência desse primeiro trabalho ... 

Nós na sequência disto tínhamos um conjunto de, digamos, parâmetros que estavam 

estabilizados não é? nós sabíamos exactamente o que era preciso mexer e então 

convocámos um conjunto de especialistas e tivemos em conjunto a definir os 

parâmetros, as competências, fizemos um trabalho que foi único, único, que era uma 

base de trabalho fabulosa para ser trabalhada, porque se construíram competências, 

nós construímos competências em várias áreas, e o que foi pedido a esse grupo; um 

desenho curricular, vamos ver o que é preciso, que tipo de estrutura curricular é que 

nós devemos de construir para a formação. As coisas enredam sempre um bocadinho. 

Este grupo acabou por trabalhar e entregar o trabalho um bocadinho posteriormente, 

havia duas vertentes, havia alguém que defendia um ensino perfeitamente à parte do 

sistema, porque voltamos à velha questão da articulação coma a formação da música e 

com a formação do ensino regular. E eu acho que é uma questão que nem hoje está 

resolvida, que é a articulação. Como é que se faz a articulação. E portanto havia uma 

proposta que era um trabalho do Bochmann, que era completamente à parte, apesar 

de termos aquela patamar do 9º ano porque depois devia coincidir que era para eles 

fazerem o ensino secundário de música só. E uma outra proposta que era uma 

proposta que tinha a ver com uma, eu não me lembro bem, mas a ideia era, nós 

tínhamos uma estrutura por ciclos, não é? Tínhamos uma estrutura por ciclos com 

flexibilidade dentro dos ciclos, havia uma duração máxima e mínima de cada ciclo 

porque a aprendizagem também é diferente e tínhamos depois um ciclo até ao 9º ano 

com uma grande inovação que era a existência de uma formação a partir dos 6 anos, 

coisa que a escola pelo 310 até já podia ter, as escolas já tinham algumas experiências, 

algumas até aprovadas por nós no sentido de chamar jovens dos 6, 7, 8 anos, mas isto 

era, digamos, seria o sistema. Um ciclo longo correspondente ao primeiro ciclo e 

depois tínhamos uma proposta de ensino integrado no secundário. E uma outra 

posposta fora com um curso de jazz e outras tipologias musicais. 

Na introdução desse documento uma das coisas que lá se refere é que se procurava 

“projectos que interligassem e articulassem o currículo a nível nacional com os 

diferentes contextos sociais e culturais em que estavam inseridos”. Isso significava o 

quê, alguma territorialização das políticas? 

A ideia era essa...  

Poder haver algo comum e que depois as escolas pudessem ter uma parte... 

Sim, eu acho que era isso que se quis nessa altura e depois foi a mais concretizado na 

proposta que surgiu depois na reforma com o documento orientador em 2000. Era de 
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facto, no fundo nós criávamos o modelo e as escolas tinham alguma autonomia para o 

desenvolvimento desse modelo. 

Este trabalho também foi feito em paralelo com um outro grupo de trabalho que foi 

formado em 99, precisamente, de articulação entre a educação e a cultura 

Deixa-me sistematizar. Portanto nós temos intervenções três níveis. Temos a 

intervenção em termos de currículo, que é uma questão que se situa concretamente 

no NEA, temos o NEA a participar em grupos de contacto, grupos de trabalho, para 

resolver a integração dos professores no quadro, profissionalização, a gestão e a 

administração, as habilitações. Portanto isto não são intervenções pontuais, de modo 

nenhum, isto são intervenções de raiz, estruturadas, articuladas e de uma forma 

global. Pensou-se no sistema de uma forma global. E temos depois uma terceira 

vertente do...isto é uma espécie de triângulo não é? Que é uma coisa estruturante que 

é a articulação entre educação e a cultura e de facto tivemos um primeiro grupo de 

trabalho coordenado pelo Santos Silva que fez um documento que me parece muito 

interessante. Há coisas que eu agora leio com alguma distância e se calhar não 

concordo, mas foi um primeiro documento muito importante de articulação. Agora há 

aqui uma coisa que eu acho que quem faz o estudo das políticas saberá reflectir 

melhor do que eu, que é, aquilo que se passa neste grupo de contacto que é a 

educação, cultura é extraordinário. É extraordinário. Porque primeiro temos o Rui 

Vieira Nery e da Secretária de Estado Ana Benavente. Logo no princípio, vamos 

articular, vamos articular. A educação articula para a cultura a cultura não dá resposta 

e a educação cria um grupo sozinho que é coordenado por Fátima Pombo. Portanto o 

Rui Vieira Nery não dá resposta e então educação começa a trabalhar sozinha. 

Trabalha um bocadinho, trabalha de Fevereiro a Agosto, entretanto a coisa não correu 

muito bem com este grupo de trabalho, morre o grupo de trabalho e então finalmente 

faz-se um grupo de trabalho Santos Silva, mas depois de ter havido já este primeiro em 

que se discutiram portarias. Simultaneamente a este grupo interno da Secretaria de 

Estado estava criado este grupo coordenado pela senhora do Porto que estava a fazer 

o mesmo que este grupo da secretaria de estado. Uma coisa única.  

Foi um bocadinho estranho ... 

Foi, mas eu este penso que tenho estes documentos. E então depois finalmente 

arranja-se um coordenador que é o Santos Silva para a articulação entre a educação e 

cultura. O que é curioso é que quando o grupo acaba, e o grupo entrega o relatório em 

Junho, salvo erro. entre Junho e Julho, na altura a secretaria de estado já era a Vaz 

Pinto, cai o governo. O Santos Silva vai para Secretário de Estado da Educação e quer 

dar a sequência ao relatório. Da cultura quem é que nós temos...temos o Sasportes. O 

Sasportes nunca deu resposta e então cria-se um grupo que é o grupo da Cecília, 

coordenado pela Cecília. Muito tarde aparece o representante do ministério da 
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cultura. Chega ao grupo, e nós queríamos dar sequência a esta ... criamos aqui a 

operacionalização de alguns programas, mas entretanto...  

E portanto nós operacionalizamos coisas só praticamente com a educação. Acontece 

que cai o governo, o Santos Silva vai cultura e para a educação vem Júlio Pedrosa e não 

se consegue articular. Então o Santos Silva cria um outro ‘grupozinho’ que é esse tal de 

2003. Que é esse que faz, não é o da Xavier, é antes do Xavier, e então 

operacionalizamos mais o programa dos artistas na escola, o programa dos 

professores não sei onde, eu isso tenho lá tudo. E depois cai o governo e vem o PSD.  

Por isso é que te estou a perguntar. Porque tu em 2000, Janeiro e Março de 2000, na 

Noesis escreves um artigo intitulado “Educação e cultura – uma urgente articulação” 

e apresentas um pouco as conclusões desse grupo. No final escreves que “cumprida a 

missão do grupo e reconhecendo a importância das suas recomendações resta-nos 

aguardar pelas decisões que permitam operacionalizar as medidas propostas." A 

minha pergunta é, nada do que foi proposto foi operacionalizado no sentido 

concreto, da mesma forma que, e isto vinha na sequência do grupo de trabalho 

relacionado com o currículo que é mais ou menos na mesma altura, Maio de 2000, 

acaba também por não se operacionalizar mais nada. Porquê? Por causa dessas 

mudanças, por causa desses desentendimentos no governo ou ... 

Exactamente. Eu digo-te agora com uma leitura distanciada, curiosamente a história 

repete-se. Eu nunca mais me esqueço da conversa com o ‘pai’ do 310. O António 

Caldeira Cabral tinha decretos da integração, tinha portaria de habilitações e contou-

nos que em 83 aconteceu não sei o quê, caiu o governo e ficou na gaveta, em 85 

aconteceu e caiu...é a história desta última década do ensino artístico.  

 

Não deixa de ser muito paradoxal porque em quase todos os programas do governo 

a educação artística em maior ou menor grau aparece como elemento importante a 

ser trabalhado mas depois acaba por... 

Eu vou dizer-te uma coisa, eu acho que é a eterna questão, quando tu lês os discursos 

da Ministra da Cultura e da Ministra da Educação actuais na conferência do ensino 

artístico ou quando tu ouves a intervenção da ministra da educação no encontro da 

UNESCO tu percebes verdadeiramente a importância que isto tem para os políticos. É 

tudo tão fraquinho, é tudo tão incipiente, é tudo tão ligeiro que tu entendes que 

independentemente do pequeno parágrafo ou do maior parágrafo que exista em cada 

um dos vários programas do governo, às vezes o ensino artístico estava na educação, 

outras vezes estava na cultura e a gente não percebia bem onde é que aquilo estava... 

Não há uma vontade real de resolver ou de...eu nem sei expressar isto. Qual é a 
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importância da educação artística? Qual é a importância de uma educação artística 

especializada?  

Mas no projecto que veio a seguir em relação, ainda voltando ao currículo, que veio 

a seguir em 2003 foi apresentado em Abril se não me engano de 2003 para discussão 

pública, que era uma continuidade de todo esse trabalho já desde 98 digamos, que 

há uma reafirmação política do agora é que vai ser ... 

Agora é que vai ser e foi. Porque ele nestes 3 anos acho que esse governo do PSD, do 

David Justino teve uma coisa fantástica, que fez avançar o sistema como poucas outras 

coisas... 

Fez avançar o sistema como? 

Eu vou-te explicar. Tu tinhas na altura aquela ideia de todos os políticos que chegam 

que é “é preciso mudar e fazer tudo de novo”, “está tudo mal, umas coisitas boas 

mas...". O que conseguimos no ensino artístico? Que o passado não fosse esquecido. 

Tu lês o documento orientador e entendes que aquilo é produto de reflexões que 

vêem desde 98. Tu não tens um corte epistemológico. Portanto, há uma assunção, 

também porque é que isto aconteceu eu não sei, porque se tu vires o que se fizeram 

aos cursos científico humanísticos, aos cursos tecnológicos tu vês ali que há cortes e 

rupturas. Talvez porque as pessoas não entendessem muito. Portanto, tu tens um 

procedimento com algumas coisas novas e evidentemente que eram coisas que 

surgiam das próprias políticas que estavam a ser seguidas. Mas tu tens aí uma coisa 

extraordinária que é o seguinte: a crise de identidade das escolas, um dos factores era, 

o lugar indefinido no sistema de ensino, que as escolas eram assim uma coisa. O que é 

que tu ganhas com a reforma que vêm a seguir ao documento porque o documento 

era um documento orientador, não é? Houve discussões, houve documentos que 

nunca chegaram ser publicados, porque aquele relatório de avaliação que a gente fez 

nunca chegou a ser publicado porque depois também o governo caiu a seguir. Um 

pequeno parêntesis. Este último grupo de contacto constituído pelo Xavier que tem 

um levantamento extraordinário em termos da cultura. A cultura fez um trabalhão 

fantástico para esse documento. Esse documento entrou na net três dias antes do 

David Justino cair, porque o coordenador do grupo foi lá dizer: "ponha isto na net!", e 

aquilo foi e três dias depois caiu o governo. Pronto, isto para te dizer o quê? Para te 

dizer que este documento orientador foi discutido na mesma andamos por todas as 

direcções regionais, falamos com todas as escolas. Este documento ‘levantou o rancho’ 

em termos das escolas profissionais e portanto nós tivemos n pareceres com muitas 

cartas sobre as escolas profissionais. Porquê? Porque aquilo que se defendia que era 

um bocadinho a ideia que havia na altura era que, vamos ver se finalmente define o 

sistema de ensino que tem. Qual é a diferença entre um curso tecnológico e um curso 

profissional? Dá tudo nível 3? Neste momento os cursos tecnológicos estão a morrer 



188 

 

sem morrer no papel estão a morrer na prática, porque não se abrem cursos 

tecnológicos, portanto os cursos tecnológicos vão morrer, mas na altura havia uma 

ideia que era vamos recuar o sistema e portanto nesta regularização do sistema tu 

tens escolas profissionais e escolas profissionais artísticas, escolas artísticas do ensino 

artístico especializado. Qual é a diferença entre o curso Design de produto na António 

Arroio e o curso de Design de produto numa escola profissional? Qual é a diferença do 

curso, para além do currículo, mas em termos de perfil de formação estás a formar a 

mesma pessoa e portanto, qual foi a ideia na altura? Se calhar fomos um bocadinho 

mais ousados do que os outros foram nos outros anos. Dissemos assim: há aqui um 

campo que é o campo das artes portanto, este campo das artes que têm saídas 

diversificadas, uns vão para prosseguimentos de estudos, outros acabam a formação 

no nível três no 12º ano como técnicos intermédios de nível três, outros...Há aqui 

várias saídas. Mas tu tens um campo que é o campo do ensino artístico e portanto o 

que é que tu tinhas de criar? A proposta que se defendeu na altura foi, vamos criar 

escolas de arte, escolas que podem, escolas que são escolas de música ou que podem 

ser escolas de música e de dança e de teatro ou que podem ser escolas de música, 

dança, teatro e as artes visuais, escolas que tenham a opção e a autonomia de 

definirem o seu próprio projecto artístico, portanto eu quero fazer profissionais de 

teatro, quero fazer actores, quero fazer técnicos de som, técnicos de palco. Vou fazer 

aquele projecto, mas ele e aliás...repara António, o sistema está aqui neste momento. 

Porque o que é que tu tens, tens uma escola de ensino secundário que neste momento 

te dá o curso profissional, o curso de educação formação, o curso de científico 

humanístico, as novas oportunidades para adultos, quer dizer tu tens um centro de 

educação e formação e depois tens várias ofertas.  

A ideia era um pouco a mesma coisa para as artes 

Para as artes, exactamente, ninguém entendeu. O que é que se entendeu? Entendeu-

se que queríamos matar as escolas profissionais que eram as únicas que formavam 

profissionais e sobretudo que eram as únicas que mandavam meninos para o ensino 

superior. Isto para mim é extraordinário porque se tu tens uma contradição do sistema 

que é uma escola profissional ou um curso profissional é um curso que te dá uma 

formação terminal para se estar no mercado de trabalho.  

Sim, mas o mercado de trabalho em termos da música neste nível era um bocadinho 

diminuto, aliás como era referido nesse documento de 2003 ... 

Mas por isso é que há um contradição.... 

Diziam que as indústrias culturais ainda eram muito incipientes. 

Exactamente e portanto tu não tens mercado de trabalho para colocar músicos, que 

também posso equacionar e discutir se um músico aos 17 anos está formado, não tens 
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mercado de trabalho para isso. E portanto o que é que nós dizíamos? Isto é uma 

contradição do sistema, nós até conhecemos as razões, nós sabemos porque é que 

foram convidadas as pessoas para dizerem assim, façam agora cursos profissionais, 

temos muito dinheiro, vamos aproveitar o dinheiro, tenho a possibilidade de 

construir... Tu sabes melhor do que eu, as pessoas que criaram primeiro as escolas 

profissionais de música eram os mesmos que tinham as escolas vocacionais ao lado. E 

porque é que a escola vocacional de um lado tinha insucesso e a escola profissional 

passou a ter. Porquê?  

Pois é, uma boa pergunta! 

Porquê? Porquê? Quer dizer eu acho que há n razões mas acho que na altura a 

administração, é por isso que eu digo que os objectivos do GETAP iniciais acabaram 

por não ser cumpridos para o ensino vocacional porque foi mais fácil criar alguma coisa 

de novo do que mexer naquilo que existia e portanto tu tens as escolas vocacionais 

que continuam a ser postas de lado, para quem não se constroem respostas e 

portanto dizes assim, qual é a nossa salvação, é o ensino profissional, estás a ver? Bom 

para retomar, e ninguém entendeu esta nossa proposta, a nossa proposta era muito 

clara. Isto não faz sentido ter escolas profissionais a criar para inserção de mercado 

não á mercado, não faz sentido nenhum, há se calhar mercado para técnicos 

intermédios ou técnicos de vídeo, agora para músicos! Há determinadas profissões em 

que eventualmente a própria natureza da formação, que era um pouco o que se 

escreveu no documento, exigia um prosseguimento, uma maturidade artística, de vida, 

de experiência de vida e portanto nós no documento dizíamos que a música requer 

prosseguimentos de estudos e portanto ninguém percebeu isto das escolas das artes.  

Mas não perceberam porque não quiseram perceber, porque ... 

Lembro-me nessa altura de uma discussão acesa algumas pessoas em que se dizia 

“querem acabar com a única coisa que existe que é as escolas profissionais”. Não 

perceberam nada. Será que tiveram medo de perder fundo, mais, repara, nesta altura 

não irar haver mais fundos para o ensino profissional, não é, a região vale do Tejo já 

não tinha mas não ia e portanto nós pensamos que isto era uma forma de clarificar o 

sistema, portanto o que é que a gente tem. Temos escolas artísticas e as escolas 

artísticas tem diversos tipos de cursos, tem cursos para inserção de mercado tem 

custos para prosseguimento de estudo e sobretudo são escolas que definem elas 

próprias o seu projecto e tem autonomia para o fazer. Isto para mim era 

extraordinário.  

Mais uma vez isso não avançou? 

Isso não avançou porque aqui então é que caiu o governo. Aqui é que caiu o governo. 

Mas deixa-me só a ir atrás, é que aqui é muito curioso, porque é o seguinte: o que é 
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que nós conseguimos com o documento orientador de discussão e aquilo que foi de 

facto introduzido no sistema. Identidade do ensino artístico especializado. Tu pela 

primeira vez tens um decreto-lei que é o 74 que te cria, a nível secundário, vários 

percursos formativos. Isto é um paradigma completamente diferente. Porque o 

paradigma do 286 era um paradigma de um modelo curricular que serve todos os 

percursos, certo! Tu tinhas uma formação geral, uma formação específica, uma 

formação técnica ou artística ou tecnológica, certo? Isto servia para tudo, para os 

prosseguimentos de estudo para os tecnológicos os profissionais ali com uma pequena 

alteração na componente de formação geral, para o recorrente, servia para tudo. E tu 

agora com o 74 tens um novo paradigma. Tens uma matriz para os cursos científico-

humanísticos, tens um percurso para cursos tecnológicos, um percurso para os 

profissionais e pela primeira vez um percurso para o ensino artístico especializado. 

Portanto tu tens neste momento no sistema, a nível secundário, percursos 

diversificados com a mesma valia, cada qual com a mesma identidade. Isto é que 

ninguém percebeu ainda, é que de facto este lugar, não sabe bem como podemos 

também ter uma formação, não, não, agora as escolas podem ter cursos de ensino 

artístico especializado.  

As escolas secundárias regulares? 

As escolas secundárias regulares e as escolas artísticas. Porque tu tens neste momento 

a não ser que eles vão fazer a seguir é uma matriz para os recursos secundários, 

música, dança, artes visuais e teatro. A matriz está feita e está feita com horas mais e 

menos de acordo com as formações. Portanto a matriz já está definida e essa matriz 

foi uma vitória uma conquista desta discussão do tempo de David Justino, tu crias uma 

identidade e depois a lógica era muito simples, a partir do 74 tu vais ter uma portaria 

para cada uma das formações e portanto tiveste, que isso também as pessoas ignoram 

que a reforma de David Justino avançou nas artes visuais, a reforma foi para o terreno. 

E portanto tu tens uma portaria com as artes visuais, a ideia era teres a seguir uma 

portaria com a música, outra, e não havia despachos, nem despachinhos, nem coisa 

nenhuma, estava tudo lá. Clarificava-se e simplificava-se a coisa: decreto-lei, matriz 

curricular, planos de estudos definidos em portaria, uma portaria da organização em 

gestão do currículo e avaliação e estava feito. Portanto este lugar foi conquistado com 

esta reforma. O que é que acontece a seguir? Acontece que a seguir cai o governo e 

portanto tu tens, e isso é talvez um documento que eu te possa arranjar que é talvez 

um dos meus últimos memorandos porque acho que isso é importante, vou ver se os 

tenho, acho que os tenho. Cai o governo e normalmente a administração o que é que 

faz? Sobretudo uma gestão intermédia, porque quando cai o governo caem os 

directores gerais, a gente só está a falar em queda do governo mas o próprio governo 

faz cair os directores gerais, não é? Portanto eu tive vários directores gerais no meio 

disto tudo. Ainda te vou depois dar uma resposta a isto. Portanto, sempre que cai um 
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director geral tu fazes um memorando. É um memorando que é a explicar o ponta da 

situação e portanto nós fizemos quando caiu o governo, depois de já terem caído 

directores gerias e a gente ter feito dezenas de memorandos, tens um memorando em 

que explicas tudo o que é preciso fazer, e portanto tudo o que era preciso fazer era tão 

pequenino e tão pouquinho quanto isto: publicar finalmente o decreto-lei de 

professores, com o curso de professores, estava feito, duas versões, primeira versão, 

tempo do governo socialista, é feita audições, sindicatos instituições todo revista, toda 

pronta caiu o governo. Entra o David Justino e o outro Secretário de Estado muda o 

diploma todo mas a filosofia é a mesma. O diploma foi todo mudado em termos de 

redacção. A filosofia é a mesma, contractos locais, prestação de provas públicas, tanta 

coisa agora por prestação de prova pública, exame para o acesso à carreira vem aí 

também e o eterno problema que era a integração dos professores e o acesso ao 

décimo escalão. Isso estava feito, mais um exemplo de quando isto estava feito, esta 

segunda versão, pronta para ser apresentada caiu o governo em Junho. Porquê? 

Porque antes disto era preciso tratar do concurso de professores do ensino genérico e 

no fim lá vem o artístico.  

O que era preciso fazer? Finalmente definir a questão dos concursos, porque, se não 

definíssemos a questão dos concursos, que obrigavam à definição prévia de portarias, 

de lugares quadro em cada escola, nós estávamos quando chegamos lá. Que era 

metade dos professores estava em contractos precários!  

É o que se passa ainda... 

Que é o que se passa ainda porque mais ninguém fez coisa nenhuma, não é? Portanto, 

isso era preciso, finalmente ir buscar o documento e resolver esse problema. Depois 

relativamente à questão do ensino artístico especializado, era preciso clarificar a 

questão da natureza das escolas, portanto foi expresso em grande polémica face às 

escolas artística, à transformação de todas as escolas, é preciso clarificar. Vamos para 

este modelo ou mantemos as escolas profissionais como estão, as escolas vocacionais 

como estão? E depois, revisão curricular. Portanto nós queremos um modelo em que a 

saída seja dupla para quem quer prosseguir e para quem não quer prosseguir, quer 

ficar por ali. Querem isto ou não querem isto? Porque as decisões não são de uma 

gestão intermédia, as decisões são políticas e portanto a gente fez três ou quatro 

memorandos, não tivemos a resposta a um. A resposta que tivemos foi acabar com o 

Núcleo de Ensino Artístico e transferi-lo para a Agência Nacional de Qualificação, na 

altura Direcção Geral de Formação Vocacional. Porquê? Porque nós tínhamos no 

terreno a reforma das artes visuais, e na reforma das artes visuais nós tínhamos 

definido que naquelas áreas a certificação era dupla. A certificação era décimo 

segundo ano e era nível três de qualificação profissional. Os alunos se quisessem sair 

dali como técnicos de som podiam sair, estavam formados mas se quisessem 
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prosseguir estudos também, portanto era um curso de dupla certificação tal como os 

tecnológicos que também tinham uma dupla natureza e como aquilo dava nível três, 

não é? e como estava a falar das qualificações, porque é preciso qualificar tudo a torto 

e a direito, dá nível três o ensino artístico para passar para uma agência ou um 

departamento que tem como função e tinha apenas a questão da certificação e 

qualificação. Ora isto é contra aquilo que a gente defendia porque o ensino artístico 

especializado não é para ser qualificante profissionalmente pode ser, nas artes visuais, 

mas provavelmente na música não era e portanto isto encalhou. Mais uma vez 

encalhou.  

Tudo o que me estás a contar deixa um pouco em maus lençóis os modos do 

trabalho no âmbito da administração? Uma maneira de decidir é não decidir e outra 

maneira de decidir é fazer um grupo de trabalho porque passado quatro anos dessa 

proposta que foi discutida, desse documento orientador de Abril de 2003, aparece 

um estudo em Fevereiro de 2007, novamente um estudo sobre ensino artístico 

especializado onde se faz, enfim, uma crítica bastante grande ao ensino 

especializado música e onde tu depois também fazes uma critica grande a esse 

relatório. Fica-se um pouco com a ideia que o Estado quando não consegue tomar 

decisões cria grupos de trabalho, grupos de trabalho que produzem relatórios, sobre 

relatórios, mas depois .... fica-se por aqui. Qual é a tua opinião sobre isto? 

A minha oposição é a seguinte: em Portugal nunca se fez um estudo da avaliação do 

ensino artístico. Acho que era importante. Vamos a França, caiem, caiem, estão ali 

permanentemente actualizados com dados, com números, com factores de qualidade, 

quer dizer, de facto é um manancial. Eu tenho dezenas com tu os terás todos. Portanto 

nós aquilo que fizemos neste tempo não foi propriamente um estudo de avaliação do 

sistema do ensino artístico especializado. Nós fizemos algumas aproximações, fizemos 

algumas análises, algumas reflexões mas um estudo apurado, feito por especialistas na 

área não foi feito. Também nunca tivemos essa intenção. Tivemos a intenção de 

produzir pensamento sobre problemas, encontrar e apresentar soluções para esses 

problemas. Quando me disseram que estava a ser encomendado um estudo fiquei 

com boas expectativas. Ora finalmente vai aparecer um estudo, um estudo de com 

dados. Foi a desilusão total. 

Porque... 

Foi a desilusão total primeiro porque metodologicamente aquilo não é um estudo de 

avaliação. Eu não conheço os parâmetros do caderno de encargos, digamos, não 

conheço nada, não conheço a metodologia que foi utilizada, não conheço nada. Em 

segundo lugar é o documento mais mal escrito que eu alguma vez vi, não é? É um 

documento que está escrito em mau português. É um documento muito extenso em 

mau português e depois sobretudo é um documento feito por pessoas que não 
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percebem nada da realidade do ensino artístico especializado. Eu lembro-me que 

quando cheguei em 96 o director adjunto disse-me assim: vou lhe dar e provavelmente 

recordas-te, 6 meses para entrar dentro deste mundo do ensino artístico, dou-lhe 6 

meses. Em Dezembro tive um despacho com ele, disse-me: estou francamente bem 

impressionado, você conseguiu entrar, está a dominar, você e a sua equipa há aqui um 

trabalho muito interessante. Isto não é uma realidade fácil. Não é uma realidade fácil 

para ser assumida ... eu confronto este dito estudo de avaliação com os documentos 

que eu tenho, de Montreal do Canadá, e de uma coisa são documentos de avaliação, 

outra coisa são .... este documento muito mal escrito. E sobretudo que me espantou 

foi a falsidade, digamos, a adulteração de dados, o desconhecimento de dados 

concretos que existem no sistema, eu não sei quantos professores estão no sistema. 

Eu não sei quantos professores estão no sistema? Eu não sei quais são os programas 

da escola de dança? Eu não sei...? Eu não sei...? Os dados estão no Ministério. O 

Ministério tem esses dados todos.  

Embora no relatório, nesse estudo de avaliação se diga que há uma falta de 

informação muito grande 

Há uma falta de informação tratada, uma falta de informação tratada. Se tu disseres 

assim, eu quero saber quantos professores existem com o antigo curso superior de 

piano e que estejam, em tal, tu tens estes dados mas não estão tratados. Tu tens que ir 

á direcção geral ali, ali, e aqui, porque tem as folhas de contracto de patrocínio estão lá 

todos. A informação não está tratada, mas uma coisa é a falta de tratamento da 

informação, outra coisa é falta de dados, é dizer que não há. E há...  

Não estão é trabalhados? 

Os dados existem. Portanto essa questão par mim foi extraordinário e depois a 

leviandade com que se escrevem coisas, com o que se ignora. Tu não tens um, 

parágrafo, dois parágrafos, para dizer assim: está em curso uma reforma do ensino 

artístico especializado”. Essa reforma entrou no sistema nas artes visuais, planos de 

estudo portarias, etc., e havia uma proposta para a reforma da música. Tu não tens lá 

nada dito que por exemplo todos os planos de estudo dos cursos básicos de dança 

tinham sido revistos. Tinham sido revistos todos, são poucos. A ideia que eu tenho foi 

que: foi feita uma encomenda e a encomenda é esta, quanto mais caos houver melhor. 

Portanto isto é um caos, isto é a teoria do caos, está tudo mal antes de mim. Eu venho 

e sou um anjo que chego...  

Então é por isso que tu dizes na crítica que fazes a esse relatório ... 

Atenção eu fiz uma crítica muito curta ... 
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Sim! Exacto! Mas dizes que era um discurso, produzido relativamente a alguns 

problemas, que estava datado e que nos últimos dez anos se tinha produzido um 

conjunto de legislação coerente, articulada e que tinha tentado pelo menos resolver 

um conjunto de problemas? 

Exactamente, é datado porquê? Porque aquele discurso é um discurso que tem 10 

anos. É um discurso que se fazia, que se escreveu em 96. Dizer que os professores não 

tem personalização, que os professores não tem quadros, dizer que ... era um discurso 

adaptado que não havia identidade, não havia projectos, mas diz isto mas depois diz, 

não mas por acaso as escolas até tem tido muitas actividades. Os currículos não saem 

... mas por acaso ... É um estudo de uma incoerência total. Aquilo que eu acho é que 

não foi um estudo sério sobre o problema da educação artística especializada.  

E esse estudo teve como proposta, que é um pouco a tendência que existe desde os 

anos 70, um novo grupo de trabalho para fazer nova revisão curricular. A pergunta 

que eu faço é a seguinte, então mas qual é o papel do Estado e qual o papel da 

administração na regulação desse subsistema? 

Tu fazes uma pergunta muito bem feita, porque nós vivemos uma década de 80 com 

enorme instabilidade política, tens uma década de 90 que depois se ... tens metade 

metade, tens algumas maiorias que vêm a seguir e agora parece estável mas o que tu 

vês é que de facto a instabilidade do poder em termos de um sistema tão pequenino 

como o ensino artístico especializado produz sérios rombos. Enquanto que tu num 

sistema de ensino regular, o estado, o governo acha, e bem, que tem enormes 

responsabilidades perante a nação e perante a sociedade, como se trata aqui de um 

mundo muito reduzido essa importância, no caso da musica porque a gente tem pouca 

tradição musical, de facto nós não somos um país em que a música esteja na rua, não 

é? Eu outro dia fui a Praga, não há igreja onde a gente não entre, paga claro, mas com 

concertos, concertos em tudo o que é sitio. Não sei se é pela falta de memória, de 

história, de vivências que isto ocorre mas a melhor maneira de não se fazer nada é 

criar um grupo de trabalho para fazer uma proposta. É a melhor maneira de não se 

fazer nada. Eu digo-te sinceramente, com toda a documentação que existia no 

Ministério da Educação, com n propostas de especialistas, sem ser especialistas, de 

técnicos tu não precisavas de grupo de trabalho nenhum para fazer a reforma do 

ensino da música. As propostas estão no ministério, as propostas estavam feitas, era 

preciso era tomar decisões e portanto como eu não sei tomar decisões eu vou 

encomendar mais um estudo. Alguém pode tomar alguma decisão baseado neste 

último estudo? Alguém pode tomar alguma decisão política a partir deste último 

estudo? Eu não percebo, nem eles. Porque eles dizem que o melhor é fazer uma 

conferência, com especialistas, sobre o ensino artístico especializado da música. Como 
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o sistema é complexo o melhor é promover uma conferência, criaram agora ou um 

posto de trabalho, não é?  

Posto isto qual deve ser para ti o papel do Estado tendo em conta que tens sido 

muito crítica em relação a esse papel, qual deve ser o papel do Estado em relação à 

educação artística quando aparentemente há um discurso que apela à criatividade, 

ao papel da educação artística no sistema educativo .... 

Eu agora compreendo aquela palavrinha chave que nos irritava imenso do Cavaco Silva 

quando era primeiro ministro “deixem-nos trabalhar”. É que o Estado tem que ter um 

papel de definição de uma matriz, de grandes linhas e depois as escolas, o sistema, as 

comunidades que se organizem. O Estado, o nosso Estado, a na nossa administração 

não tem capacidade de resposta para sistemas e modelos altamente centralizados e 

nós já vimos a história, a história da administração é esta. Por melhor que sejam as 

pessoas que trabalham na administração que trabalham, e que trabalham muito não 

tem férias, trabalham dias, trabalham noites, dão o seu melhor, não há Estado nem 

governo, secretaria de estado e direcção regional que possa responder de uma forma 

centralizada às questões que se colocam. A ideia para mim é, criem-se grandes 

pinceladas, grandes matrizes com grandes balizas e depois o preenchimento do tecido, 

a teia é tecida por cada instituição.  

Então ter um papel de reforço da autonomia das instituições ... 

Claramente. 

E da territorialização das políticas.  

Exactamente! Definição de grandes princípios, de grandes finalidades, de grandes 

linhas mestras. Mas coisas curtas, coisas pequenas. Balizas obviamente até porque as 

pessoas precisam das balizas, mas territorializem as políticas, dêem autonomia às 

instituições e promovam, sobretudo, uma avaliação das práticas existentes. Este é que 

era o papel do Estado era definir grandes finalidades, definir os parâmetros e avaliar, 

mais nada. Quer dizer, eu posso verificar, dar adequação daquele projecto não porque 

o projecto se enquadra num decreto lei ou numa portaria, eu verifico a adequação do 

seu contexto através de um acompanhamento e de uma monitorização e este era o 

papel do Estado. Definir grandes linhas e monitorizar e acompanhar os projectos.  

E nosso caso da administração intermédia? 

O caso da administração intermédia acompanhava. Fazia este trabalho de 

acompanhamento, monitorização. Eu lembro-me sempre do papel da inspecção em 

Inglaterra, eu conheço algum trabalho sobretudo na área do drama, eles são uma 

instituição de acompanhamento de ajuda, de ajuda, de produção de documentos, de 
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skills ... é este acompanhamento real, real, que nunca é feito nem nunca foi feito que é 

preciso fazer. Portanto a administração intermédia acompanhava as grandes 

definições das linhas mestres e era a mediadora entre essas grandes linhas e é aquilo 

que as escolas...  

É uma atitude muito pouco burocrático estão de perspectivar as coisas? 

Pois eu acho que sim. Pela experiência que eu agora tenho do lado de cá, aqui como 

directora desta escola, quer dizer eu já tinha esta ideia e nós fizemos até bastante com 

a transição de competências para as direcções regionais, mas, quer dizer só se pode 

construir que sejam abertos, flexíveis com muitos princípios comuns, porque de facto 

não faz sentido num país desta natureza eu ter currículos por região, como tenho 

numa Espanha, com as várias regiões e as autonomias, se calhar não faz sentido, mas 

mesmo aí há o currículo nacional e as autonomias tem ai umas parcelas de 

intervenção, definir as grandes linhas e deixar as escolas produzirem, fazerem, 

adaptarem-se. 

Para terminar se pudesses voltar atrás farias o mesmo tipo de coisas ou o que é que 

fazias diferente tendo em conta estes cerca de 10 anos como coordenadora... 

Olha eu sou sempre toda na minha vida, digo sempre que faria o mesmo. Se calhar se 

fizesse agora fazia tudo mais ou menos igual mas se calhar aquilo que mudava era a 

minha crença no sistema.  

Mudava a crença? 

Mudava a crença.  

Isso quer dizer o quê? 

Eu vivi estes dez anos na administração com uma enorme paixão e sempre com um 

acreditar que desta vez é que era, desta vez é que era, isto correu mal aqui, tivemos 

imensa ... e agora é que vamos. Este meu lado positivo de captar também algumas 

expectativas boas das escolas e dos actores, se calhar fui ingénua nesse acreditar 

porque esta dinâmica das políticas, dos governos, dos interesses,  

Partidários? 

Eu nem sei se são partidários. Eu nunca senti um interesse partidário na reforma do 

ensino da música ou das artes visuais, não é? Não posso dizer o PSD quer uma reforma 

do secundário assim, nunca senti porque também a gente nunca teve grande 

parceiros, não é. Na Assembleia da República quem é que alguma vez fez algum 

discurso coerente sobre a revisão da música ou sobre a revisão do artístico. Vão 

dizendo assim “ah! é preciso” “onde é que está o ensino artístico”. Mas quem é que 
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fez alguma intervenção? Quer dizer sobre o ensino regular a gente viu pessoas a fazer, 

sobre o ensino profissional a gente vê. Não há pensamento. Se calhar aquilo que eu 

mudava, mas se calhar isto era impossível de mudar porque então mudava-me a mim 

e mudando a mim já não era eu, isto já era outra realidade, era esta paixão que eu pus 

nisto, neste acreditar, esta vontade de vamos e vamos, eu acho que tenho essa 

qualidade que é, eu sou capaz de mobilizar pessoas para um projecto. Acho que tenho 

essa, e mesmo quando as coisas começam a correr muito mal eu arranjo um 

argumento ou dois argumentos para levantar a moral e portanto se calhar era isto que 

eu...  

E esta descrença também está a prolongar-se para o futuro, isto é, pensas que se 

continuar nesta sequência ou que vai haver aqui algumas modificações? 

Eu quando leio o documento, o estudo de avaliação e vejo que a polémica e a 

problemática se situa em regimes de frequência, se é articulado se não é articulado se 

é integrado, quer dizer eu acho que nós estamos numa discussão do século passado. 

Isto não nos vai levar muito longe. Isto não quer dizer que isto não esteja dentro do 

sistema mas é preciso inventar, reinventar uma forma de se estudar música ou de se 

estudar dança ou o que quer que seja, sem parâmetros, que a gente até os entende na 

década 80 do século passado, quando estava tudo longe e tal portanto vamos meter 

todos para cá, vamos facilitar, mas por alguma razão histórica o regime articulado ou o 

regime integrado não funcionou. Estas razões históricas é que eu esperava de um 

estudo de avaliação. Porque é que um regime articulado não funcionou, porque é que 

um integrado não funcionou, porquê, quais são as razões. Era com isto que se aprendia 

alguma coisa, mas quando se situa, por isso é que isto está tudo datado, estamos à 20 

anos a estudar se é articulado se é integrado como é que é o articulado se é o segundo 

grau, o sétimo no de escolaridade, quer dizer isto é que já não faz sentido. Eu não vejo, 

e sobretudo à uma outra coisa que não é da matéria deste teu estudo, doutoramento 

penso seu, que é a forma como se está a viver a educação artística no ensino regular. 

Quer dizer nós, isso foi defendido nesses relatórios de grupo de contacto, a 

necessidade de articulação, de criação de actividades de fora do currículo, de chamar 

os artistas, de fazer parcerias com professores de 1º ciclo, mas eu acho que esta ideia 

da escola a tempo inteiro, boa ideia, uma boa ideia, que depois se traduz na prática e 

se concretiza com dificuldades, de vária ordem que a gente entende, mas quando tu 

tens um abandono daquilo que deveriam ser as aprendizagens básicas, estruturantes 

que não passam só pelo português e pela matemática, que passam também pela 

educação artística. Se tu tiveres um pensamento de que no 1º ciclo tu devias dar tanto 

valor ao português, à matemática, às ciências e às artes e trabalhasses isso em parceria 

e igualdade, tu provavelmente terias ali muito boas soluções e muito bons resultados 

na década seguinte. Tu não vês esse pensamento. Portanto, isto não pode ... 
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Tu não és muito optimista? 

Não, não estou, não estou nada optimista.  

Mas no entanto as escolas movem-se... 

As escolas movem-se e estão a trabalhar acha eu ...  

Independentemente da administração e do Estado 

Exactamente e cada vez são mais abertas ao meio e penso que cada vez está mais 

preocupadas com qualidade de formação, acho eu. Também os professores têm mais 

qualidade, tem mais formação, isso também foi uma conquista nestes 10 anos. Maior 

formação dos professores e as escolas superiores de música e eventualmente as 

escolas superiores de educação também tem um papel relevante, mas não estou 

muito optimista. Mesmo em termos de uma coisa que é muito importante, que é a 

parceria com a cultura, não é? Eu não,...estou um bocadinho longe, não sei quê, o que 

é que está a acontecer, mas também não vejo grandes discursos políticos sobre isto. A 

gente sabe que os discursos podem ter alguma influência nas práticas, por isso é que 

um discurso desvalorizador papel de professor, tem os resultados que tem 

actualmente nas escolas. Portanto discursos que podem não mudar mas tem 

influência na forma como as pessoas vêem as coisas. 

Se pudesses mudar alguma coisa, uma das coisas que mudavas era essa maior 

articulação entre educação e cultura? 

Sim mudava, mudava.... 

Porque pressupõe que as actividades artísticas não vivem ou vivem em paralelo ou 

doutro modo as escolas cruzam a educação e a cultura. 

Exactamente. A razão de ser das escolas artísticas é educativa e cultural e portanto não 

podem estar desfasadas, porque eu ao fazer uma formação artística eu estou a intervir 

na cultura, estou a fazer um acto cultural e portanto se há entidades da cultura, 

instituições que estão ao lado eu tenho que cada vez mais de juntar estas duas coisas e 

aí voltamos a uma eterna discussão que não interessas para aqui que é a questão do 

perfil do professor. O artista professor ou professor artista que é uma questão que se 

teve durante muito tempo, não é? Mas as possibilidades das escolas artísticas 

receberem em residência artista que vêem fazer seminários, que vêem fazer 

Workshops...Isto é uma coisa que devia ser esporádico, de facto não ouço nada sobre 

isto, não sei, agora estou também um bocadinho afastada. Agora estou mais virada 

para os ofícios. 

Obrigado
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Regina Almeida 

Qual é o tipo de trabalho que desenvolves no âmbito do acompanhamento técnico-

pedagógico das escolas profissionais de música? 

Nesta área é muito estreita a articulação com as escolas e ser o rosto da administração 

para x escolas. No caso concreto as profissionais de música. E, o que é que quer dizer 

acompanhar, analisar as candidaturas todos os anos ao financiamento da parte técnica 

pedagógica e em certos casos também fazer algumas coisas que compete à 

administração central como a gestão do currículo foi um dos grandes trabalhos feitos 

no ano passado, porque são vistas as escolas de música dentro do ensino profissional 

sempre como uma coisa muito estranha que tem especificidades muito próprias que 

não cabem naquele formato. Portanto, é preciso sempre uma intervenção de alguém 

que compreende os dois mundos para fazer a aproximação e explicar as questões 

muito específicas do ensino da música. Uma das questões do ano passado que foi 

muito problemática foi por exemplo a do currículo, na componente científica a 

questão da matemática. A regra era que todos os currículos do ensino profissional 

tinham matemática na componente científica, ora se formos aos princípios do 

currículo do ensino profissional a componente científica suporta a componente 

técnico-artística no caso da música, não fazia sentido ali ter matemática. Faz sentido 

ter as disciplinas científicas da área da música, embora eu não seja da área da música e 

não domino de modo nenhum estas questões percebo perfeitamente que tem que ser 

assim. Sirvo, muitas vezes, como uma intermediária, uma negociadora geradora de 

consensos que tento ser entre as escolas e o resto da administração  

E o comprimento do normativo. 

Exactamente. Muitas vezes até me sinto assim num papel um bocadinho estranho, de 

ter que estar junto dos meus colegas da administração a fazer esta ponte.  

E essa estranheza vem de quê, esse lado estranho vem de quê? 

É assim, não tenho conhecimentos específicos na área da música, portanto, eu não 

domínio as questões da especialidade da área da música, não é, agora há um 

conhecimento mínimo das questões para perceber que o currículo do curso 

profissional de música e atendendo aquilo que é o currículo do ensino profissional que 

a componente científica tem que suportar a componente artística, não é. Portanto, 

não faz sentido que tenha ali matemática só porque se decidir que todos os currículos 

têm que ter matemática. Faz sentido é questionar porque é que se decidiu que todos 

os currículos têm matemática. Porquê? Se se questionar o porquê, percebem que há 

disciplinas na componente científica da área da música que transcendem a matemática 

em termos das finalidades.  



200 

 

Então isso quer dizer que tem sido difícil alguma diferenciação no âmbito da 

aplicação dessas normativas globais. 

Sim! Sim! 

Porquê essa dificuldade? 

Pois, isso eu não te sei dizer. Não porque acho que as pessoas estão habituadas ao 

formato xpto como toda a gente diz, a um determinado formato e há alguma 

dificuldade em atender à especificidade de cada área de formação. Todas têm embora, 

no caso do ensino da música e não só da música, mas como estamos a falar na música 

há questões que têm que ser tratadas de uma maneira completamente diferente.  

E como é que tu caracterizas essas especificidades já que tu falastes tantas vezes 

nela? 

É que estando a falar no ensino profissional da música não posso aliar da questão de 

financiamento que é aqui um ponto-chave para o sucesso da escolas profissionais de 

música para serem financiadas pelos fundos comunitários. E os fundos comunitários, 

portanto, todas as regras de acesso ao financiamento são muito rígidas e são muito ... 

como é que eu hei de dizer, muito detalhas, muito precisas. Portanto há no currículo 

de um curso regular; dentro de outro curso de uma área de formação, tens por 

exemplo um plano curricular que tem três mil e cem horas, pode haver 

desdobramentos nas disciplinas da componente técnica mas nunca te ultrapassará no 

total dos três anos as quatro mil e quinhentas horas, cinco mil já é um exagero para 

um outro curso. No caso da música três mil e cem horas dão-te com o desdobramento 

das turmas, conceito de turma é outro não é o mesmo de um outro curso é capaz de 

dar doze mil horas, três mil horas ora, as pessoas que analisam as candidaturas do 

ponto de vista financeiro nem sequer compreendem como é que podem ter um plano 

curricular com catorze mil horas, durante os três anos. Portanto, todo este trabalho de 

explicar o que é, essa é uma das especificidades, vamos ao conceito de turma, numa 

turma de um outro curso qualquer tem vinte alunos, a sociocultural são sempre vinte, 

na científica são sempre vinte, depois na componente técnica podes ter uma disciplina 

ou outra de carácter mais prático ou profissional, podes desdobrar a turma nunca mais 

do que em duas turmas. Vinte alunos tens dez num lado e dez no outro, na música não 

é assim, na componente técnico artística no instrumento se tens vinte alunos tens 

vinte turmas, nos naipes tens três, quatro, cinco ou seis, depois consoante o número 

de especialidade de instrumentais tens seis, sete, oito, nove, dez ou onze, consoante a 

escola, a diversidade de instrumentos que tiver, no instrumento de tecla conseguiu-se 

que desde cedo um aluno por professor fosse dois conseguem trabalhar 

perfeitamente. Aqui o conceito de turma não é igual. Com as regras do acesso ao 

financiamento, do regulamento isto não cabe e de cada vez que há uma candidatura 
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agora já não pois as pessoas já perceberam tinha que estar sempre a justificar estas 

excepções porque sai completamente da regra da norma, inclusive, agora no novo 

sistema de candidatura na plataforma “SING” que nem sequer o campo dos que tinha 

dígitos tinha espaços, para o número de horas das escolas de música. Tinha só quatro 

porque é o máximo dos outros cursos e é preciso cinco, posso ter catorze mil ou 

quinze mil horas  

E para além dessa questão de natureza restritamente financeira da organização 

financeira, há outros 

Mas é que isso condiciona, condiciona depois todo o funcionamento. Desde a questão 

dos estágios da orquestra das escolas de música, portanto, há sempre aqui um 

trabalho com as pessoas que tratam do financiamento porque querem ver sempre as 

escolas de música com as mesmas regras que vêm as outras e não pode ser. Sem violar 

as regras, sem deixar de as cumprir tem que haver aqui uma margem de muita 

flexibilidade para entender que a música é um assunto completamente diferente dum 

técnico de informática, por exemplo.  

Sob o ponto de financiamento e sob outros pontos de vista também ou são 

semelhantes? 

Não, dos outros pontos de vista acho que são semelhantes. É assim a organização da 

escola também é diferente, basta esta questão das turmas tem muitas implicações, 

não é, portanto, tem nos professores ... Eu falo muito no financiamento não é por eu 

achar que é a parte mais importante é porque são as questões do financiamento que 

me obrigam, ou que me obrigaram a ter um muito mais trabalho com esta escola, e 

aproximar-me muito delas para eu própria aprender as questões mais específicas, para 

poder melhor justificar aquilo que em candidatura as escolas dizem. Eu senti-me na 

obrigação de me relacionar com muita a proximidade para aprender, para perceber as 

coisas, que é para as poder explicar.  

Sob o ponto de vista da organização da escola isso ... 

Vamos sempre dar ao financiamento porque se não fosse o financiamento as escolas 

não precisavam muito de ter na administração alguém que fizesse este tipo de 

trabalho. É assim precisam porque precisam de financiamento porque são escolas, na 

maioria de uma grande autonomia e não recorrem à administração para fazer 

perguntinhas no âmbito das escolas que recorrem, perguntar se podem fazer isto se 

podem fazer aquilo, não. São de uma enorme autonomia isso sem dúvida nenhuma. As 

questões que normalmente originam mais esta relação são os obstáculos e que são 

todas de correntes por causa do financiamento, não é, no caso do ensino profissional 

não há obstáculos de outra natureza.  
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Continuando ainda nesse percurso do financiamento este tipo de escolas à priori são 

escolas privadas.. 

Eu já sei o que te quero dizer se não esqueço-me. Na organização. É assim, como tu 

sabes, também agora está a contemplado no próprio plano curricular, mas quando não 

estava fazia-se na mesma porque tem que ser feito, a formação em contexto de 

trabalho, Quando é que se faz nas escolas de música a formação de contexto de 

trabalho? É à noite ou aos fins-de-semana, portanto mesmo em questões organizativas 

da gestão do pessoal e tudo, mas essas questões são postas à administração por causa 

do financiamento, porque te vêm lá que sábado à noite tiveste que pagar x horas a um 

funcionário, é assim isto tem regras, já não acontece nas outras escolas, é uma 

excepção nas escolas de música não, é regra. Fins-de-semana, feriados, à noite é 

nessas alturas que as escolas fazem os concertos que são formação em contexto de 

trabalho.  

Portanto é diferente, e mesmo aí a questão a questão dos contextos de trabalho são 

diferentes de outro tipo de escolas? 

Exactamente. Isso é completamente diferente. Sobre essa questão tive que fazer mais 

do que uma vez pareceres para as próprias instâncias da União Europeia, porque não 

percebiam como é que, não sei se não percebiam se é mesmo a norma, e de não 

conseguir ver noutros contextos, a ver sempre ali aquela formatação. O concerto que 

fazem todas as escolas no âmbito da APROARTE implica que estão uma semana em 

estágio. Isso para uma pessoa que seja da área da música é assim que é. Eles fazem os 

concerto tem que se justificar isso. Coisas muito simples muito básicas. E num curso 

qualquer, de outra área de formação, a formação em contexto de trabalho decorre na 

sua maioria sobre a forma de estágio. Um aluno vai para uma empresa está lá x 

semanas, durante dois meses ou as horas que for. Na música não é assim. Não vais 

para uma empresa estagiar. O estágio é formado pelos os concertos, com maestros 

convidados, com solistas convidados e são concertos na sua maioria. Como é que se 

explica isso que eles se concentram ali das várias escolas do país num sítio a fazer 

estágio. As pessoas nem percebem.  

Isso quer dizer então que há aqui conceitos diferentes do ensino profissional ou não? 

Sim! Sim! 

E como é que isso ... 

Conceitos diferentes? Espera aí, conceitos diferentes ... 

Isto é, o ensino profissional dá formação profissional para uma via mais 

profissionalizante, para os tais quadros técnicos intermédios, no caso na música ... 
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Pois é essa a questão. É assim, a música, se formos a 89 acho que foi muito difícil 

conseguir fazer cursos profissionais de música. Porque de facto, e essa é outra 

excepção, não se vai formar, não são destinados ao mercado de trabalho, os 

profissionais de música de nível três, não é, é uma formação que não é profissional 

mas é profissionalizante. Agora foi a melhor forma de a fazer não é. E isso conseguiu-

se também negociar, algumas excepções, porque na própria análise das candidaturas, 

nos critérios de análise das candidaturas se eles fossem iguais às outras áreas de 

formação os cursos de música ficavam sempre no fim. Portanto, corriam o risco de 

nem serem sequer financiados, porque não entravam na hierarquia, num lugar da 

hierarquia que fosse financiada. O que é que se negociou? negociei, é inverter um dos 

critérios. A pontuação de um a cinco, os alunos que acabaram o curso, a percentagem 

dos empregados, da empregabilidade e a percentagem de prosseguimentos de estudo 

no caso dos cursos de música e pertences esta relação. Valorizando-se mais o 

procedimento de estudos e menos a inserção no mercado de trabalho. Mas isto foi 

uma negociação havia ali a partir de uma certa altura como havia estes problemas 

todos, negociamos isso como o PRODEP e aparecia ali uma cruzinha no formulário ao 

preencher esse campo quando era escola de música as fórmulas todas alteravam-se  

Mas durante muito tempo... 

Durante muito tempo tinha-se que andar, ali, aliás .... 

A questão do emprego era uma questão importante em si mesmo. 

Exactamente. Isso levou a que, eu acho que ele ainda não foi apresentado, a própria a 

APROARTE encomendasse um estudo sobre a empregabilidade na música. Porque ela 

também existe só que, também lá está, é diferente da maioria dos outros cursos 

porque é uma empregabilidade muito sazonal, muito temporária....  

O mercado de trabalho ao nível das artes é diferente, é isso? 

Sim, os miúdos, a maior parte deles, claro que vai para o ensino superior, mas quase 

todos eles em simultâneo têm uma actividade profissional de pequenos grupos, alguns 

tem grupos que vão cantar aos casamentos, outras já mais sofisticadas...  

Portanto, isso faz parte... 

Portanto, isso é uma empregabilidade, só que é uma empregabilidade de uma 

natureza diferente da empregabilidade tradicional.  

Nos dos dados que existem em 2003 quando foi a revisão do ensino profissional, ela 

tem vindo sempre a decrescer sob o ponto de vista da empregabilidade ... 

Estás a falar em termos globais? 
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Em termos globais, das artes dos espectáculos. No triénio em 92, 95 andava na casa 

do 73 %, eu também nunca percebi como é que essas contas eram feitas, e depois no 

triénio de 98 de 2001, em 42%; O que eu te quero perguntar é o seguinte: que há 

aqui de facto diferenças sob o ponto de vista de pensar este tipo de escolas?  

Há, completamente, relativamente às outras. Eu como trabalho com umas e com 

outras percebo perfeitamente que tem que ter, não podem ter tratamentos iguais, 

tem que se perceber o que é uma coisa e o que é outra, e mesmo dentro das outras 

também há. Não são todas iguais. 

Como é que se lida com essa diferença, sob o ponto de vista do desenvolvimento do 

trabalho? Isto é, quando a legislação e como houve estas alterações curriculares ... 

É assim, enquanto que as outras acabam por entrar numa rotina de trabalho, neste 

caso ando sempre a fazer pareceres para explicar às pessoas as coisas. Mas isto 

melhorou muito, quer dizer, já há coisas que não tenho que estar sempre a explicar, 

mas houve um período que eu tinha sistematicamente que estar a explicar as mesmas 

coisas.  

Mas porquê que isso acontece, interessava-me perceber. Porque as pessoas em 

princípio são pessoas inteligentes ... 

Quer dizer, eu não tenho uma explicação, não sei, se isso é uma questão de uma certa 

sensibilidade, de ... 

Do comprimento da regra? 

Sim, quer dizer, duma ... 

Mas isso acaba por não funcionar não é? 

Eu acho que às vezes as pessoas acham que têm, cada técnico por mais ... 

 

 

Competente? 

Não era isso que eu ia dizer; eu acho que qualquer pessoa que trabalhe na 

administração, qualquer técnico tem sempre uma margem de manobra. Depende é da 

sua disponibilidade para as coisas. É assim, tenho ali a banca mas tenho aqui uma coisa 

que não me cabe na regra e a coisa é boa e tem que funcionar, o que eu tenho que 

fazer? Eu tenho é que explicar que embora não caiba na regra não, havia lá regra. Pode 

é ser feito de outra maneira.  
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Como disseste à pouco há aqui vários níveis de hierarquias, porque depois a própria 

União Europeia ... 

Exactamente  

Também possibilitam a existência deste tipo de escolas, de formação mas depois 

levantam problemas porque não se enquadra n regra, é estranho? 

Exactamente é estranho. Levantam problemas de empregabilidade. O que há 

bocadinho ía dizer, é quando acabaram todos os níveis dois no ensino profissional o 

único nível dois de qualificação que existe é na música. Mas lá está, tem-se que se 

fazer outro parecer e explicar que era importante a existência do nível dois, para o 

prosseguimento do nível 3. Teve que ser. É sempre a andar a fazer uma conversa 

quase de corredor. Aqui no caso da direcção regional aos coordenadores da Medida. 

No PRODEP há um coordenador aqui na DREN é o que tem sempre ... mas eu não sei é 

os nomes disso. Vou-te explicar: há reuniões de PRODEP, havia, e em cada direcção 

regional a um que é o director adjunto que é o representante, portanto é preciso 

andar sempre a fazer uma conversinha, atenção as escolas de músicas, porque isto ... 

Voltando a esse assunto, quer dizer, em princípio os técnicos são os dentro da 

administração são as pessoas que estão mais próximas das escolas, certo? 

Certo.  

Por outro lado, a administração não estuda o suficiente, digamos assim, para se 

perceber que há aqui diferenças e conseguir perceber como é que se pode lidar com 

essas diferenças. Sempre me interrogou isso? 

Deveria até ... 

Para não ficar tão dependente de alguém que se interessa mais ou se interessa 

menos.... 

Exactamente, e uma das coisas que eu acho que é importante era perceber as coisas 

indo aos sítios. Quando eu vou a uma escola, um concerto, sexta-feira à noite, eu 

percebo imediatamente que há ali gente a trabalhar de noite, percebo imediatamente 

a formação em contexto de trabalho está a decorrer naquele momento percebo, 

perfeitamente porque é que se põe nas despesas ramos de flores, porque faz parte, 

para oferecer ao maestro, e acho que muitas vezes as pessoas também não vão, 

portanto, quando vão acho que aprendem mais e ficam mais esclarecidas e ficam com 

outra forma de trabalhar, portanto, conhecem as coisas. Mas eu não te consigo 

responder a essa questão.  
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Eu queria-te perguntar aqui também em relação a isso uma outra questão, que é: 

durante muito tempo, para além do padrão comum no âmbito da construção 

curricular, do currículo das escolas profissionais, havia uma margem de liberdade 

grande em relação à opção de um determinado curso e com a recente legislação 

manteve-se o nível dois mas de certa maneira uniformizou-se os diferentes cursos, a 

partir do Dec-Lei 74 de 2004. Porquê? 

Eu acho que havia muita diversidade planos curriculares mas no fundo eram todos 

muito parecidos. A matriz era muito, era comum. Por exemplo, curso básico de 

instrumento, curso de instrumento, curso de instrumentista de corda, curso de 

instrumentista de sopro, se tu fores ver as disciplinas do plano curricular é quase a 

mesma coisa, pode haver variação nas horas mas a matriz é comum, é semelhante. As 

diferenças estavam mais no nome do que propriamente nos conteúdos, nas disciplinas 

que compunham os planos curriculares.  

E essa margem de autonomia das escolas, que à bocadinho referiste, passa por que 

parâmetros? 

De um modo geral são pessoas que, é assim, não são dependentes da administração 

para agir, porque há muitas escolas que são, tipo perguntam coisas que não te passa 

pela cabeça que perguntem, por exemplo “se podem ir com alunos a..”; Estas escolas 

têm, eu acho que têm um nível, estão num patamar, acima do comum das escolas,  

Todas as escolas profissionais? 

Não, em termos gerais. Há escolas governais noutras áreas que no geral das escolas 

profissionais, e dentro das escolas profissionais de música. Eu acho que elas estão num 

outro patamar, os problemas são outros. Os problemas são problemas mais complexos 

não são problemas de lana caprina que as escolas não põem aqui no dia a dia. Sei lá, 

não me lembro assim nenhum exemplo de coisas que perguntem... é assim “olhe o 

professor foi-se embora, o aluno não acabou os módulos como é que eu faço” a escola 

profissional de música não pergunta isso. Quer dizer esse tipo de coisas de natureza 

pedagógica, podem fazê-lo de uma outra forma, não é perguntar à administração é 

trocar impressões, discutir, entendes, portanto, essa é que é a grande diferença, 

enquanto há muitas escolas que telefonam a perguntar como é que devem fazer, no 

caso das escolas de música podem telefonar mas é numa postura de ... 

Num plano 

É num plano ... 

Não é assim tão hierárquico como... 
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Não, não é. É mais assim: eu gostava de saber a opinião sobre isto, porque nós vamos 

fazer, é assim uma espécie de ... 

Mas isso implica outro tipo de exigências por parte da administração, não é, também 

está muito habituada a funcionar de determinado modo. 

A relação que tenho com as escolas de música é completamente diferente. É assim, 

podem telefonar ou vir cá ou seja lá de que maneira for, mas é para discutir um 

assunto, para saber a opinião, não é para perguntar como é que vão fazer, como é que 

devem fazer, isso não.  

Isso configura um outro tipo de administração então também 

Sim, que esteja também  

Num plano menos hierárquico 

Exactamente. 

Isso tem haver com o facto deles serem uma mistura entre o público privado, de 

serem privados, como é tu ... 

São tão poucos, se calhar se fossem mais se calhar podíamos ser assim; Não é por 

acaso que existem estas escolas profissionais de música porque, provavelmente as 

pessoas já são dinâmicas e de uma autonomia e de uma capacidade de fazer propostas 

por isso é que as criaram, são só quatro na região norte como tu sabes. Agora se 

estivesses a falar se calhar não era assim, se calhar havia mais possibilidade de haver 

mais heterogeneidade no grupo das escolas como são só quatro... Só o facto de as 

terem criado já significa que estão num nível intelectual e de ser capaz de trabalhar 

coisas diferentes e de propor e de insistir por uma coisa em que acreditam, de 

reivindicar. Acho que é uma outra postura. 

De qualquer maneira, apesar do 4/98 e muitas transformarem, criarem algumas 

fundações e se transformarem, terem entidades proprietárias, mas há aqui algo que 

no caso da música em concreto não parece que seja muito semelhantes às outras ou 

é? No sentido em que, acaba por ser um pouco uma mistura entre o público e o 

privado 

É, e como não são só quatro é, a Viana do Castelo é uma fundação que tem a câmara 

tem, é uma fundação com várias entidades; Mirandela também é uma associação, 

embora seja uma intervenção muito forte da câmara que é quem tem segurado 

sempre a escola; Espinho é uma associação sem fins lucrativos, a Academia de Música 

de Espinho é uma instituição com uma longa enfim tradição e já com 80 anos; e o Vale 

do Ave que inicialmente era uma parceria entre a Câmara de Famalicão e a Companhia 
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de Jesus neste momento integrou um conjunto de entidades muito mais alargadas,  

entrou a Câmara de Santo Tirso a Fundação Castro Alves e outra fundação. Podem ser 

de natureza privada mas a partir do momento em que as câmaras estão presentes, as 

câmaras são entidades públicas. Eu considero-as públicas de direito privado, no meu 

tratamento porque acho que é muito diferente ser essas entidades proprietárias do 

que ser uma sociedade comercial com fins lucrativos. Acho que são coisas 

completamente, que são distintas  

E é impossível algum dia elas serem auto-financiadas? 

Porque são caríssimas. Não sei  

Porque houve uma fase em que se falou muito ... 

Uma escola de música é muito cara, comparando com uma outra escola, que propinas 

é que os miúdos tinham que pagar. Se há outra coisa que eu acho muito importante na 

criação dos cursos profissionais de música é terem permitido o acesso à música de 

miúdos que nunca teriam tido acesso à música. Estou-te a falar concretamente de 

Mirandela, no caso de Mirandela e de Viana do Castelo e de todas as escolas. Com 

mais incidência se calhar nestas regiões mas de um modo geral há muitos miúdos que 

tiveram acesso à música iam fazer um curso de música porque havia escolas 

profissionais, porque de outro modo não tinham tido possibilidades.  

E neste momento quais são os principais constrangimentos com que estas escolas se 

defrontam? 

Deixa-me pensar ... 

Ou pelo menos quais são os principais problemas que elas te levantam? 

Os constrangimentos é um bocadinho o receio do que é que vai sair desta reforma do 

ensino artístico especializado. Porquê? Porque já na outra proposta, à quatro anos, na 

outra proposta, uma das propostas era a extinção das escolas profissionais de música. 

Eu acho que neste momento têm um bocado de receio de modo como é que se 

constrói a rede. 

Mas eles não estão a participar nessas discussões? 

Sim! E têm sido até convidados espero que isso continue.  

Mas não deixa de ser curioso, dentro disso, é que as próprias escolas de ensino 

especializados, conservatórios, estão a propor também criação de cursos 

profissionais... 
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Eu não gostaria que acontecesse o que de algum modo se calhar está a acontecer com 

os outros cursos profissionais. Quem for responsável por este crescimento e pela 

existência do ensino profissional em Portugal depois de 89 foram estas entidades 

privadas, sejam mais privadas ou menos privadas e de repente faz-se um alargamento 

no ensino público do ensino profissional, que poderá de certo modo pôr um bocadinho 

... em menos condições de ter, de alargar metas as escolas até tinham que investir 

muito dinheiro em instalações. Eu gostaria que não se fizesse, que o Estado a 

Administração não se aproveitasse quando precisa e depois quando já decide outra 

coisa que largasse. Eu acho que há espaço para toda a gente e que isso é uma coisa 

que acho que tem ser tida em conta. 

Mas de certo modo os conservatórios à priori também são para formar em parte 

profissionais. 

Sim! Sim! Concerteza. Agora eu acho é que  estou a ir por uma coisa que agora não 

digo. MAS PODES DIZER??  

Então isso significa, tal aconteceu em 2003 que muitas destas, desta construção das 

política acabaram por criar instabilidades no desenvolvimento do trabalho nas 

escolas? 

E uma das questões é, portanto, dos quadros comunitários, quando acabarem não é...  

Isso ainda não está pensado? 

Não sei, quer dizer, espero que sejam consideradas na rede do ensino artístico 

especializado e financiadas pelo orçamento do Estado. Mas é uma coisa; se tu vires 

vamos sempre ter às questões de financiamento. Sempre, sempre. As outras questões 

as escolas resolvem, exactamente por serem, como te digo, são pessoas de discussão, 

são pessoas inteligentes, são pessoas muito proactivas. Acho que desse ponto de vista 

não há mesmo ... nas suas relações com outras entidades até no estrangeiro, são 

escolas muito dinâmicas, aí não vêm perguntar como é que fazem, não estão aflitos 

com coisa nenhuma estão aflitos é .... 

Nessa perspectiva de se perceber bem o futuro ... 

E como escolas muito caras, se não houvesse financiamento elas deixariam de ter o 

interesse público que têm no acesso de pessoas que não tinham possibilidades de 

estudar um curso de música. E noutra coisa que eu acho que as escolas profissionais 

de música foram importantíssimas que é na própria educação cultural das suas 

regiões. 

Isso quer dizer o quê? 
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Quer dizer que é muito interessante ires a Mirandela à noite e tens o auditório cheio 

quando não havia esse hábito das pessoas. Eu não gosto do termo de consumir a 

cultura, não gosto nada do termo consumo, porque o consumo é como consumir 

muitos hambúrgueres é a mesma coisa. Eu acho que educaram as pessoas também no 

interesse pela música e de ir a concertos e isso tudo. Em todos os sítios. E eu acho que 

isso se deve muito a esta dinâmica da realização de muitos concertos, de pessoas que 

nunca iriam, conforme os miúdos que não tinham acesso à escola, vão à escola as 

famílias também não tinham sequer contacto, e isto é muito vivido; a orquestra vai 

tocar, o filho, o sobrinho, o primo está a tocar, a família vai ver só para ver o miúdo, 

mas entretanto começa a gostar ... 

Essa é uma das dinâmica que este tipo de escolas têm ... 

Sem dúvida nenhuma  

Portanto, digamos que é um dos lados muito positivos... 

Muito positivos sem dúvida nenhuma. Eu acho que a ARTAVE tem registos disto. Até 

de casos que são pontuais, de pais de famílias que tu não supunhas que vinham à Casa 

da Música já a assistir a um concerto. Começaram este trabalho em paralelo de formar 

músicos na escola mas também as populações locais, até porque estás a falar de sítios, 

Viana é uma cidade, mas mesmo assim não tem grande oferta, Mirandela então é que 

não tem, Espinho é diferente, São Tirso e Famalicão também. Por exemplo, neste 

momento Espinho e a ARTAVE se tu fores ver a programação é muito mais frequente e 

mais diversa do que algumas casas de espectáculo. 

O que me estás a querer dizer é que este tipo de escolas alia a questão da formação 

e a produção e a realização de espectáculos? 

Exactamente. E a criação de públicos que é uma coisa tão cara às políticas do 

Ministério da Cultura.  

 

 

Mas há alguma inter-relação com o Mistério da Cultura nestes domínios. 

Não. Há um caso que é muito interessante, que é o de Espinho. Espinho para construir 

aquelas instalações, foi um processo muito difícil ainda por cima o espaço, como tinha 

que fazer em altura também não facilitou nada. Como os montantes disponíveis, os 

máximos de financiamentos eram reduzidos aquilo não dava para fazer nada. Então 

recorreram à educação e à cultura mas tinham que autonomizar os projectos para 

saber o que é que cada um financia. Foi um processo onde também teve alguma 
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intervenção, e a cultura depois acabou por apoiar mas com a condição de fazer parte 

da rede das salas de espectáculo. E neste momento Espinho até já uma programação 

mais diversificada que já não é só música. Antes tinha mais música mas agora também 

tem outras coisas.  

Mas tu dás-me esse exemplo concreto, e em relação a outras interligações? 

Não. Não me parece que haja articulação. 

Mas devia haver ou não? 

Viana do Castelo, por exemplo, concorre a muitos financiamentos, tem apoios do 

Ministério da Cultura, e acho que a ARTAVE também. A relação é de candidaturas a 

determinados projectos. 

Mas não há nenhum apoio específico. 

Para as escolas profissionais não.  

Mas achas que deveria haver uma relação entre a educação e cultura nestes 

domínios das escolas de música, nas escolas artistas? 

Acho. Claro que acho. Quando, por exemplo: as escolas que sabes que são muitas 

vezes convidadas para ir ao estrangeiro que acho que é um bom investimento em 

termos de imagem do país, porque sempre que as orquestras das escolas profissionais 

vão fora têm sempre sucesso, não conheço nenhum caso, nenhuma situação que não 

tenham tido um grande sucesso, como não se patrocina os jogadores de futebol; eu 

penso que era um investimento até da parte do turismo ou tenha a ver com isso, da 

promoção do país eu acho que deveria ser. Olha a orquestra de Espinho foi ao Brasil à 

dois anos na Páscoa, fez memo uma digressão pelas principais salas de espectáculo do 

Brasil que eu não conheço mas que conheço porque ouvi falar, no Rio de Janeiro, mas 

pronto, são salas de espectáculos que são conhecidas, Brasília, São Paulo, Rio de 

Janeiro isso esteve sempre tudo esgotado. As pessoas ficaram ... Até porque no Brasil a 

maior parte dos emigrantes têm, eu acho que têm uma ideia de Portugal parada nos 

anos 50.  

Estás a dizer-me que as políticas andam desarticuladas é isso? 

Pois! Porque é assim, não se quer tanto investir na promoção do país no estrangeiro? 

Não se gastam milhões de euros nas campanhas em Espanha? Olha que Viana do 

Castelo tem uma forte relação com a Galiza, mas por incrível que te pareça até a pouco 

tempo tinham que pedir autorização para ir Tui, e para ir a Vigo. 

E isso ainda continua a ser necessário? 
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Não. Agora passou essa competência para as escolas, espero que não. É ridículo.  

Mas isso quer dizer que são os próprios modos como a administração se organiza 

que impedem, muitas vezes, a realização de autonomia, o desenvolvimento da 

autonomia. 

Exactamente. Pronto são os normativos que não acompanham. Não acompanham a 

evolução porque se em 91 o espaço europeu era uma coisa agora é outra, não é, então 

é ridículo, é assim, não há fronteiras e Tui fica ali do outro lado do rio Minho ali 

pertinho de Viana e Vigo e ter que estar a pedir autorização numa visita de estudo ao 

estrangeiro, eu achava isto perfeitamente ridículo, não é.  

E qual é neste caso a tua participação no desenvolvimento destes normativos? 

Ai, eu bem faço propostas de alteração, mas... 

 

Mas porquê? No sentido em que este grau intermédio da administração é mais para 

operacionalizar as políticas do que para ...  

Deixa-me dizer-te uma coisa, é assim, como o universo é tão pequenino, percebes que 

não causa impacto. Se fosse um problemazinho que abrangesse um número muito 

grande de escolas pudesse tornar-se um problema grande para a administração se 

calhar era diferente, assim, as coisas pequeninas é andar sempre a falar nelas para as 

pessoas até nem se esquecerem que elas existem.  

Sim, mas de qualquer maneira a tua intervenção, por que me tens a dizer não é só 

como um período normativo não é só operacionalizar as políticas mas de algum 

modo contribuir para o desenvolvimento e a construção de determinadas tipo de 

políticas e dentro disso de que modos é que és solicitada a intervir na construção das 

políticas para este subsector?  

À excepção dos grupos de trabalho. 

Pertenceste a vários grupos de trabalho? 

A dois. Em da Cecília que foi em 99; era o Santos Silva ministro, depois da mudança do 

Carrilho para o Sasportes. Mas esse grupo de trabalho também o que fez não teve 

consequência. 

E esse grupo de trabalho era para tratar de ... 

Esse era das questões mais genéricas de articular ... era um grupo de contacto 

educação e cultura se calhar, para aquelas questões que estivemos a falar 
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anteriormente. Agora para, um grupo de trabalho onde estas questões sejam tratadas 

é este, da reforma, que eu não sei se é reforma se é refundação do ensino artístico 

especializado.  

E que tipo de questões é que estão presentes também nesse grupo. 

O plano está mais focado nos conservatórios, na missão daquilo que eu chamo da 

escola pública de música, porque acho que não faz sentido chamar conservatórios. 

Portanto, não estão ainda muito pensado as profissionais 

É assim as escolas profissionais é evidente que vêm à discussão mas é porque vêm à 

discussão. Não são a centralidade da discussão até porque a revisão curricular do 

ensino profissional da música ocorreu há um ano e meio, dois anos. 

Sim, mas como também se falou a bocadinho sendo os próprios conservatórios a 

proporem a existência de alguns cursos profissionais há aqui relações, não se pode 

estar a pensar as coisas de uma forma isolada, não é? 

Exactamente, e sobre isso acho que se deve ter, deve-se ter algum cuidado 

E essas preocupações estão presentes ou? 

Estão. 

Estão presentes de que modo? 

Até porque há pessoas no grupo que são do ensino profissional e simultaneamente do 

vocacional, especializado, já não sei como é que se chama porque andamos sempre 

atrás e à frente com os conceitos. Em 98 quando se fez aquele encontro do ensino 

especializado da música era todo, lembras-te? Depois não sei porque carga de água o 

ensino profissional já não entrava no ensino artístico especializado. Mas estas coisas 

acontecem assim e tu não percebes porquê. Alguém da vertente começa-lhe a chamar 

assim e não percebes porquê. Há muitas coisas aqui que eu não percebo porquê. 

E achas que isso não faz muito sentido. 

Não, acho que o ensino especializado da música é todo. Tem vários tipos, várias 

modalidades mas é ... Se tu fores aos princípios do que é o ensino profissional está 

muito mais virado para a formação de instrumentistas de orquestra, e se calhar as 

escolas públicas podem ter também esse objectivo da formação mas há cursos da área 

da música que se calhar não podem ser profissionais. Haver alguns eu até me atrevo 

mesmo sem ter um conhecimento aprofundado é que não podem ser, não passa pela 

cabeça criar um curso profissional de composição. Passa a ti pela cabeça um 

compositor de nível três? Quer dizer, não passa, ou de formação musical, para quê?  
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Embora haja outras áreas onde isso possa ser eventualmente possível? 

Pronto, mas eu estou-me a lembrar de dois cursos que existem actualmente nos 

conservatórios e nas escolas do ensino vocacional, que acho que profissionais não 

podem ser. Portanto, por isso é que eu estou a dizer que há espaços para toda a gente 

trabalhar em rede sem uns estarem com receio que tirem lugar aos outros  

E podem também ser complementares  

Sim acho que pode haver uma ... que a rede pode ser construída com espaço para 

todos porque a cada um pode competir coisas diferentes. 

Mas isso tem por detrás aquilo que tu acabaste de dizer à bocadinho em relação a 

esses conceitos também algo desafinados que aparecem... 

Exacto. Tudo é ensino especializado. Agora as escolas profissionais podem ter como 

missão principal, se calhar única, a formação de instrumentistas de orquestra, pois lá 

se podem de lá sair um solista de quando em vez porque se destaca, as escolas 

públicas de música, ou seja os conservatórios também podem fazer isso mas não se 

esgota aí a sua missão. Eu acho que não deve esgotar. Acho que os conservatórios 

devem ter enquanto escola pública uma missão muito mais abrangente, mas 

muitíssimo mais.  

No sentido em que... 

Olha deve formar instrumentistas, deve dar respostas aos cursos que eu acho e as 

pessoas do grupo, mas a maior parte acha que não podem ser cursos profissionais ou 

que não devem ser, e de alguns instrumentos que não são instrumentos de orquestra: 

o piano, o saxofone. E devem ter, enquanto escola pública, devem ter um trabalho 

importantíssimo como as escolas ditas do ensino regular, atendendo ao estado em que 

Portugal está nas questões das artes na educação.  

Isso quer dizer o quê? 

Quer dizer as escolas do ensino regular não trabalham nesta área...  

Mas elas fazem parte também do currículo. 

Mas essa é que é a questão .. 

Não trabalham como, porquê. 

Deixa-me fazer um parêntesis. No 1º ciclo eu não concordo nada com as actividades de 

enriquecimento curricular, porque se tu estás a chamar uma coisa, enriquecimento 

curricular quer dizer que a coisa é um bocadinho pobre mas é que a coisa que é o 
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currículo não é pobre, porque a coisa tem lá as actividades de expressões. Eu pergunto 

porque é que transferem essas actividades para fora do currículo, pelo menos do plano 

curricular, digamos assim, porque é que se põe para fora quando estão lá dentro não 

se trabalha lá dentro. Isto de trabalhar lá dentro é universal e cá de fora não é 

universal.   

Então quer dizer que as artes no sistema educativo ... 

Pode haver escolas que até trabalhem, mas trabalham com uma turma. Eu estou-te a 

dizer em termos universais, eu no outro dia disse ao Secretário de Estado posso te 

dizer a ti, não passa pela cabeça de ninguém não ensinar português às crianças desde 

que elas vão para a escola, também não lhes devia passar pela cabeça que elas desde o 

primeiro dia que vão para a escola não tenham contacto com as diferentes linguagens 

artísticas. 

E porque é que não têm? Isso é um problema 

O problema é que há, toda a gente diz como argumento, que os professores de 1º ciclo 

não têm competências para trabalhar aquelas áreas. 

E nos outros ciclos sem ser no 1º ciclo 

Pois, boa pergunta. Mas nos outros ciclos também existe, mas existe assim sempre 

com uma importância relativa inferior aquilo que as pessoas acham que é importante 

que os meninos tenham muito na escola, que é a matemática.  

Mas ouve recentemente uma conferência nacional sobre isso.  

Pois houve.  

Mais uma. 

E é suposto que saiam as recomendações. Eu faço questão que isso fique lá escrito, 

não é nas recomendações, por se calhar nas recomendações há-de sair aquilo que lá 

foi dito, mas é nas propostas que o grupo faça. Mas não é fácil. Sabes que as pessoas 

gostam muito das AECS, de um modo geral. Deixa-me só completar está minha ideia 

das AECS, eu acho que o espaço, portanto, a escola a tempo inteiro, sim senhor estou 

completamente de acordo até porque a maior parte das famílias não têm possibilidade 

de ter os miúdos em casa a partir das três ou das quatro da tarde. Tem que as ter 

nalgum sítio, na escola. Mas o tempo, da escola a tempo inteiro não tem que ser todo 

organizado num modelo escolar, do espartilho das horas. Agora vais ter música, agora 

vais ter ... Não. O currículo tem lá as expressões então é dentro do currículo que se 

desenvolve este trabalho, se o professor do 1º ciclo não tem competência, porque eu 

acho que tem,  e se não tem, então os cursos de formação de professores tem que lhe 
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passar a dar. Porque não é ensinar música, não ensina um instrumento, a tocar flauta. 

É outra coisa. E fora do tempo de currículo eu acho que os miúdos precisam é de 

brincar e de se ter momentos em que ... 

Não escolarizar. 

Não escolarizar, trabalhem a sua própria autonomia. Ter um espaço aberto de 

escolherem o que é que vão fazer, porque isso é também, e de brincar um bocadinho 

livremente sem ter ali o professor. Isto era só para explicar a minha questão das AECS  

Exacto, dentro da questão das artes no sistema educativo e a realização da 

conferência em Outubro de 2007. E essa conferência trouxe alguns dados também 

para o ensino profissional ou é de facto uma coisa mais genérica 

Não, é mais sobre as questões mais gerais. A distinção que se faz assim, porque eu 

também não gosto, não gosto de muitas coisas; entre  ensino artístico especializado 

estamos a falar de escolas profissionais dos conservatórios e a educação artística no 

sentido muito mais abrangente muito  

E essa separação não faz muito sentido? 

Não faz sentido é chamar-se educação artística no sentido em que se chama. Eu acho 

que é uma questão de educação e acaba na educação. Educação artística é como tu 

dizeres educação do português, educação da matemática, educação do não sei o quê, 

e dentro da educação devem estar as artes com a mesma importância que estão as 

outras  

E estavas a falar à bocadinho que uma das funções do ensino público nos 

conservatórios ligado a essa componente; mas as escolas profissionais também não 

têm ... 

Têm, até no âmbito das actividades de enriquecimento curricular, portanto, que elas 

existem portanto falar nelas porque existem há escolas profissionais que trabalham 

com os agrupamentos de escolas nessa área e trabalham muito bem  

Ao longo deste tempo, do teu trabalho em relação com o ensino profissional de 

música, quais sãos os momentos que tu destacas sob o ponto de vista do 

desenvolvimento desse trabalho com as escolas, sob o ponto de vista do tipo de 

problemas e sob o ponto de vista das virtualidades deste tipo de ensino 

Há um momento que é na passagem do primeiro para o segundo quadro comunitário 

que foi muito difícil mas eu ainda não estava propriamente a trabalhar com estas 

escolas. Eu tenho mais presente o ano de 96/97 da parte da administração não sei 

exactamente se era o PRODEP se quem era, que o ensino profissional da música era 
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muito caro, portanto tinha-se que fazer aqui alguns cortes e quis-se obrigar, obrigar 

não sei se é entre aspas se é mesmo obrigar, algumas escolas a mudarem os planos 

curriculares por acharem que iam ficar mais baratos e isso obrigou-me a fazer uma 

coisa que eu nunca tinha feito; primeiro acho que não se obriga ninguém, acho que 

discute com as pessoas, e obrigou-me a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito que 

foi fazer estudos de custos hora-formação, com a colaboração dos colegas da área 

financeira, que eu não dominava essa área, para chegar à conclusão de que a escola 

em causa, que queriam fazer mudar os planos curriculares era das mais baratas. E isto 

causou-me em termos profissionais foi a primeira vez que eu levei um puxão de 

orelhas, porque me acusaram de eu estar do lado das escolas contra a administração. 

Não sabias disto?  

Pois!!... 

Esse foi um momento muito marcante para mim. Mas claro que eu argumentei que eu 

não estou de lado nenhum porque aqui não há lados. Para mim não há lados. Para 

mim há o interesse dos alunos, da formação, portanto esse é o lado onde eu estou e 

estarei do lado que achar que é justo estar e onde está a razão. Eu posso estar 

enganada mas é assim que eu estou. 

Isso quer dizer então que a administração tem sempre aqui um lado muito de quase 

“quer posso e mando” para o desenvolvimento de determinado tipo de políticas em 

vez de se trabalhar com.. 

Aqui a questão é um falar de cor. Senso comum completo. Porque depois ver naquilo 

que são os instrumentos de análise de quem decide. Se o objectivo era ficar mais 

barato então tinha-se que ir ver antes de se pôr a questão, tinha-se que ir com rigor 

ver o quanto custa cada uma das escolas. Portanto essa era a segunda mais barata  

Comparativamente a quê, aos conservatórios por exemplo? 

Não, dentro das próprias escolas. Queriam ir mudar um plano curricular de uma escola 

igual a de outra que era mais cara, com o objectivo inverso eu aqui fiz o estudo e disse 

“pronto, já que estou de lado agora decidam em conformidade”. É claro que ficou tudo 

como estava, porque não era serio que eles estavam a fazer. E nesse mesmo ano que 

foi para mim um momento muito marcante foi o de não se querer atribuir turmas à 

escola profissional de música de Mirandela. Eu aí atravessei-me mesmo ao caminho 

porque achei que era criminoso encerrar assim sem discussão, porque se não 

atribuísses turmas num ano, depois é ... 

E havia alguma razão para não atribuir turmas? 
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Deixa-me só....Eu aí, acho que era criminoso, e digo mesmo a palavra criminoso 

encerrar uma escola em Mirandela num sítio onde não havia mais nada e onde se 

tinha conseguido criar uma escola profissional de música com sucesso, como tu sabes; 

e porque que é que se queria? Porque a escola teve uma mudança de direcção houve 

problemas sim senhor estava muito desorganizada, estava, estava tudo desorganizado, 

mas acho que as coisas eram tratadas com os pés e não se podem tratar as coisas com 

os pés”. Tem que se ver a sua relevância e a decisão não pode ser cega. Fecha-se 

porque não está bem. Eu sou da opinião se as coisas não estão bem não podem 

funcionar, mas neste caso acho que competia a administração ir lá perceber o que é 

que não estava bem e ajudar a resolver. E foi o que foi feito mas feito com algum 

sofrimento. Do ponto de vista afectivo nunca mais me esqueço de uma situação que te 

vou contar porque é interessante. Houve uma pessoa que caiu lá de pára-quedas 

aquilo estava mesmo desorganizado que é da área financeira, portanto não sabia nada 

de música, nada de ensino profissional, nada de nada e teve que fazer as candidaturas. 

E foi na altura em que o DES foi extinto no Porto. Eu já estava sem papéis na secretaria 

à espera para onde é que me mandavam e quando, mas entretanto, em Lisboa 

também as coisas não estavam a funcionar e ainda nos telefonavam para o Porto, e o 

senhor estava muito aflito porque não sabia como havia de fazer, eu disse-lhe olhe não 

sabe, eu vou explicar como é que faz. Expliquei, e disse-lhe que tinha que passar o fim-

de-semana a trabalhar porque o prazo já tinha terminado. Na segunda-feira tinha que 

entregar e ele cada vez respondia-me mais aflita, e eu não estava a perceber muito 

bem, mas eu não posso, e eu disse vai ter que poder, e ele; e às seis da tarde de sexta 

estava nisto, quer dizer, eu não era capaz de fazer noutra maneira o que fiz, eu disse-

lhe pega numa caneta e escreva o que eu lhe vou dizer, não era capaz de deixar o 

homem naquela angústia e disse-lhe como é que ele tinha que fazer, não lhe expliquei 

como é que fazia, fiz-lhe, eu não estou arrependida de ter feito, pronto, e depois vinha 

ele porque não havia mais ninguém na escola, no momento de discutir as questões de 

turma, quer dizer, uma pessoa que não estava dentro, a administração dizia-lhe olhe 

não largue porque não sei quê, o senhor nem sequer tinha argumentos. Eu é que, 

achei que não podia ser assim, e depois trabalhei muito, trabalhei com a escola fui lá 

muitas vezes à escola e neste momento acho que a escola profissional de artes de 

Mirandela que está a funcionar perfeitamente. 

Falaste-me em dois pontos críticos, há mais algum? 

Mas acho que esse são do ponto de vista afectivo até, mas eu não consigo desligar 

muito aqui as coisas, sabes, e se calhar é por isso que eu trabalho da maneira que 

trabalho. 

E há mais alguns outros pontos críticos que ao longo deste teu percurso ... 
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É a questão do ano passado a revisão curricular que não me sentia nada bem de ser 

parte da administração e ter que ir servir um bocadinho de intermediária entre as 

escolas e a própria administração, embora num nível regional. António vou à 

administração central, uma reunião com um conjunto de escolas e a minha posição é 

das escolas eu não me senti muito confortável com isso, estás a perceber, de estar 

assim .. 

Era um duplo papel 

Exactamente. Eu ando muitas vezes nessa corda bamba. Eu não sofro especialmente 

por isso, mas não me senti confortável  

Mas porque havia diferenças muito grandes entre aquilo que as escolas 

propunham... 

Era a questão da matemática, e de outras coisas, da história das artes  

E sob o ponto de vista dos aspectos mais positivos? 

Mais positivos são sempre todos os anos que eu choro nos concertos. Mais positivos, 

pronto, é quando o PRODEP passou a assumir, portanto, passou a haver uma regra 

dentro da regra geral, passou a haver uma regra para as escolas profissionais de 

música. Na candidatura e na questão dos desdobramentos, que tinha sempre muitas 

dificuldades, portanto, isso ficou também como regra. Conseguimos que existisse uma 

regra dentro da regra pacífica e aceite. 

Uma última questão para terminar. Ao longo toda a nossa conversa há sempre essa 

dualidade entre o ser-se da administração e o acompanhar as escolas de um outro 

modo e alguma crítica aos modos de funcionamento da administração pública. Como 

é que tu vês que devia ser a administração neste lado e acompanhamento de 

avaliação do trabalho das escolas. 

Neste caso particular, é assim, eu acho que as pessoas que estão nas escolas sabem 

muito mais do que quem está na administração das questões concretas, organização 

de escolas de música, dos conteúdos específicos. Vejo a administração como 

facilitador de estabelecer pontos e das relações. Não vejo como alguém neste caso que 

vai ensinar alguma coisa às escolas como é que fazem. Não. Não ensina nada. Pode é 

ter também da sua experiência com outras escolas ser capaz de sugerir, não é no 

sentido de ensinar, mas é muito mais ser um facilitador entre as questões depois mais 

complexas da administração por causa dos regulamentos e das candidaturas. A 

administração não ensina à escola coisa nenhuma. Pode ser é um facilitador e a escola 

saber que tem sempre alguém em quem confia. Uma confiança mútua em quem 

confia e que tem ali um rosto, uma pessoa que sabe que ou que conhece o trabalho, 
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principalmente é assim, conhecer o trabalho das escolas, porque eu conhecendo o 

trabalho daquelas escolas eu tenho todos os argumentos para as defender em 

determinadas situações em que as regras possam ser muito cegas eu tenho sempre 

argumentos, porque acredito no que as escolas fazem não tenho dificuldade em falar 

isso com convicção  

Mas isso é outro tipo de administração que tu propões então? 

Eu vejo aqui, mais como um mediador, é facilitador... Eu acho que nós devemos 

facilitar e estabelecer ... 

Mas também é algo compõe a avaliação do trabalho, não é? 

Claro, obviamente sem esquecer isso, mas sabes que na questão das escolas de música 

como é tão evidente, é assim tu não podes, medir um curso, sem lá, o que é que tu 

agora; num curso científico humanístico como é que tu consegues ver os resultados, as 

notas dos alunos, não são, é um indicador; mas numa escola de música tu vês 

claramente, vais assistir aos concertos e tu percebes se é desse trabalho ou se é doutro 

trabalho, depois as outras, aquelas questões administrativas propriamente ditas, isso 

acho que, eu também não dou muita relevância a isso porque cada vez que vou e 

vemos as coisas o que não em conformidade e as vezes é por desconhecimento das 

escolas isso é tão pacifico que não é uma coisa que eu dê muita relevância porque se, 

numa escola as pessoas têm confiança em mim, é assim eu nunca iria, à pessoas da 

administração que acham que vão ali em cima da burra e vão lá mandar fazer não sei o 

quê, portanto, como há já um conhecimento já muito longo é assim eu não iria nunca 

implicar com uma coisa, é assim, isto não está  

Olha e quais são os maiores desafios que se colocam agora às escolas profissionais e 

também neste caso à administração 

Eu acho elas atingiram um nível que eu acho que tem o desafio é manter agora isso 

depende vamos sempre bater as mesmo  

Dos financiamentos 

Sim  

E em relação aos desafios da administração para lidar com este tipo de estruturas e 

escolas 

Sabes que eu acho que vamos sempre voltar ao mesmo, acho que o contacto com as 

linguagens artísticas e com a cultura faz muita falta a toda a gente e quanto mais 

capacidade tiveres de abstracção de veres a globalidade das coisas, eu acho que o 

desafio da administração é ter pessoas formadas integralmente; mas acho que passa 
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um bocado por isso, as pessoas não se, serem assim muito, é assim da área financeira 

se tu tens visto não pode ser, as pessoas têm que ser muito abrangentes e têm que ser 

muito capazes de ter uma. Não interessa que as pessoas tenham aquela competência 

específica se não têm a competência e de perceber e de perceber que aqui não há  

Os mundos são mais complexos 

Sim, é perceber a complexidade do mundo, portanto, perceber a relatividade das 

coisas  

E de não ver que de um lado estão uns 

E pronto, e isso acho que é um ponto de partida essencial, aqui não há lados, não há 

lados da administração e o lado das escolas, é assim é tudo uma coisa as pessoas têm é 

papeis diferentes, têm a obrigação de fazer bem o trabalho deles com os alunos, ter 

sucesso, de ter bons professores, de ser rigorosos. Esse é um papel mas temos outro, 

temos a obrigação de, lá está, se houver questões que não estejam a funcionar temos 

a obrigação de encarar a coisa de frente, é outra questão, é assim as pessoas não 

conseguem dizer assim diferente às pessoas, e a pessoas difíceis, que tu sabes que elas 

existem, tenho uma grande admiração, mas elas são difíceis às vezes, eu nunca tive 

nenhum problema em dizer isto aqui tenha paciência mas não pode ser assim, por isto, 

por isto e por isto, eu nunca tive nenhum problema com essa pessoas, porque acho 

que tudo está no modo como nós falamos com os outros, é assim não pode ser, quem 

vai lá mandar, tire isto daqui que isto não esta bem, eu acho que qualquer pessoa 

inteligente se lhe explicar as causas das coisas os contextos em que acontecem acho 

que  

Isso será uma das razões porque a maior parte das escolas profissionais de música só 

existem no Norte 

Não deves perguntar isso a mim, mas eu acho que tem correr com isso, é assim, o que 

aconteceu à escola de Almada podia ter acontecido à escola de Mirandela, sem dúvida 

nenhuma  

Mas estás confiante com ensino profissional de música no futuro 

Eu estou, sabes porquê, porque eu acho que só se sendo muito, é uma coisa tão 

estúpida não perceber que é, eu digo sempre isso, sabes como é que a ministra, está 

ministra veio a primeira vez, que foi a primeira vez que veio a ministra ao concerto a 

dois anos, e sabes como é que eu lhe pus a questão? Eu disse: a senhora ministra vem 

ver uma coisa que vais ter orgulho. Sabes porquê, porque depois tudo foi feito para 

ninguém estivesse lá a chatear, olha foi na altura do ano lectivo, 24 de Dezembro, a 

dois anos no encerramento das escolas do 1º ciclo, portanto, se soubessem que a 
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ministra estava lá, iria não sei quantos jornalistas perguntar, não do concerto 

APROARTE mas a perguntar pelo encerramento das escolas do 1º ciclo, portanto a boa 

relação que eu tenho com as escolas permitiam que eu telefonasse, a senhora 

ministra, mas era importante que ela fosse mesmo para usufruir do concerto, e que 

não tivesse lá quinhentos mil jornalistas, quando eu três semanas atrás tinha 

apanhado um jornalista da TVI, tinha me dito assim, olhe dia 24 vai haver uma coisa 

muito boa no Euro parque; por isso vocês não vão lá, ficou muito chateado porque eu 

estava a ser muito básica, é assim, depois eu só temos dois minutos para falar com o 

se tivesse mais abordava a coisa de outra maneira, porque é certo é que ajam e 

expliquei o que eram e dei-lhe o contacto para irem lá, e depois não contactei ninguém 

mas a relação permitiu ter acesso, se puder ser assim e eles costumam fazer sempre os 

contactos, também nunca lá vai ninguém, é raro irem  

Da administração 

Sim. Não da comunicação social, do jornal, outro, e não sei quê, mas não fizeram esse 

investimento para irem e a ministra foi e gostou de ir e percebeu, porque só indo é 

que as pessoas percebem António, e percebeu, é como já há dois anos, ainda disse 

outra coisa, que eu não posso dizer.  

Obrigado 

 


