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Resumo
Através deste trabalho, pretendemos estudar a problemática do Ensino Especializado
da Música em Portugal, com especial enfoque no papel dos Estabelecimentos de
Ensino Particular e Cooperativo e na forma como este género de ensino tem sido
visto pela Tutela no decorrer dos últimos 30 anos, enquanto componente fundamental
na formação dos nossos jovens. É abordado o papel que este desempenha no
desenvolvimento dos jovens, bem como a problemática centrada na legislação, nas
diferentes didáticas, metodologias e pedagogias no contexto dos Conservatórios.

Para demonstrar que a capacidade da Música, através do seu ensino, pode funcionar
como meio de desenvolvimento sustentado a nível social, económico e cultural de
uma região, é apresentado o Conservatório Regional de Música de Vila Real
(CRMVR) como Estudo de Caso e abordado o panorama cultural e musical do
distrito de Vila Real, os seis anos de atividade e resultados financeiros do projeto
citado, bem como o programa base que esteve na sua génese.

Neste trabalho estão, ainda, plasmados processos metodológicos, configurados por
uma análise documental, passando por uma metodologia qualitativa e quantitativa,
estudo de caso e análise de dados, referentes ao números de alunos que frequentam
este tipo de ensino, ao número de estabelecimentos de ensino e aos inquéritos
efetuados sobre o impacte social e económico do trabalho realizado pelo CRMVR .

Concluímos que o Ensino Especializado da Música, apesar do seu desenvolvimento,
teve basicamente uma preocupação normativa, sem nunca ter refletido efectivamente
sobre os conteúdos ministrados. Nos últimos oito anos tentou verter-se uma ideia de
“massificação”, que apenas promoveu resultados nocivos, quer a nível pedagógico,
quer a nível da sobrevivência financeira dos estabelecimentos de Ensino Particular e
Cooperativo que ministram este género de ensino.
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Abstract
Through this work, we intend to study the problem of Specialized Music Education in
Portugal, with special focus on the role of Private and Cooperative Educational
Institutions and how this kind of teaching has been seen by the Trusteeship over the
past 30 years, as an influential part in the process of personal development of young
people. It is presented the role it plays in youth development as well as the problems
centered on legislation in the different teaching methodologies and pedagogies in the
context of conservatories.

To prove that the Music, through its teaching, can be as a means of sustainable
development social, economic and cultural, of a region, is presented the Regional
Conservatory of Music in Vila Real (CRMVR) as a Case Study and presented the
cultural and musical landscape of the district of Vila Real, the six years of activity
and financial results of the project mentioned, as well as the program that was based
on its genesis.

In this work are also described methodological processes, configured by a document
analysis, through a qualitative and quantitative methodology, case study and analysis
of data, concerning the numbers of students attending such schools, the number of
schools and surveys carried out on the social and economic impact of the work done
by CRMVR.

With thos work we conclude that the Specialized Music School, despite its
development, was essentially a normative concern, having never really reflected on
the material taught. Over the past eight years has tried to shed the idea of a "mass",
which promoted only harmful results in the pedagogical level and in the financial
survival of the institutions of Private and Cooperative Education who teach this kind
of teaching.
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Resumen
Con este trabajo, tenemos la intención de estudiar el problema de la Educación
Musical Especializada en Portugal, con especial énfasis en el papel de las
instituciones educativas privadas y de cooperación y cómo este tipo de enseñanza ha
sido visto por el Patronato en los últimos 30 años, pese el papel decisivo en la
formación de los jóvenes. Se enfoca al papel que esta enseñanza desempeña en el
desarrollo de la juventud, así como los problemas relacionados con las legislaciones
de las diferentes metodologías de enseñanza y pedagogía en el contexto de los
conservatorios.

Para demostrar que la música puede funcionar como un medio de desarrollo
sostenible socialmente, económica y culturalmente de una región, se presenta el
Conservatorio Regional de Música de Vila Real (CRMVR) como Estudio de Caso y
se da a conocer el panorama del distrito de Vila Real, a los seis años de actividad y
los resultados financieros del proyecto y el programa en que se basa su génesis.

En este trabajo se enseña también los procesos metodológicos, configurados por
análisis de documentos, con metodología cualitativa y cuantitativa, estudio de caso y
análisis de datos sobre el número de estudiantes que asisten a esas escuelas, el
número de escuelas y las encuestas realizadas sobre el impacto social y económico de
la labor realizada por el CRMVR.

Se concluye que la Escuela de Música Especializada, pese su desarrollo, ha tenido
esencialmente una preocupación normativa, ya que nunca ha reflexionado sobre los
contenidos. En los últimos ocho años se ha tratado de arrojar la idea de "masa", que
ha originado resultados perjudiciales pedagógicamente y en la supervivencia
financiera de las instituciones de enseñanza privada y cooperativa.
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Introdução

-1-

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

Este trabalho de investigação surge na sequência de um percurso, iniciado em 1978,
como Docente na área da Música, em diferentes níveis de Ensino, Gestor Cultural e,
nos últimos 13 anos, responsável pela criação e trajeto da Fundação Comendador
Manuel Correia Botelho / Conservatório Regional de Música de Vila Real, onde
fomos a par da Autarquia de Vila Real, Direção Regional da Educação do Norte e do
Instituto Politécnico do Porto, através da Escola Superior de Música de Artes e do
Espetáculo, criador, coordenador do Projeto, Diretor Executivo e Pedagógico.

Mantendo-me sempre como um ator ativo na problemática da importância da Música
e do seu ensino em regiões mais interiores, levou-me a refletir e a procurar respostas
para o estado em que o ensino vocacional da música, realizado em escolas com
pararelismo pedagógico tem sido efetuado nos últimos trinta anos. Contribuiu para a
elaboração deste trabalho o facto de em 1999 ser-me sido lançado o repto, por parte
da Autarquia de Vila Real, de elaborar um programa base, para a criação de um
Conservatório Regional de Música. Tal aconteceu em parceria com o Instituto
Politécnico do Porto, mais concretamente através da equipe coordenada pelo Diretor
do Curso de Técnicas e Produções Áudio, Arq. José Prata, da Escola Superior de
Música e Artes do Espetáculo do Porto. Daí a minha inclusão no trabalho dos
aspectos mais relevantes do programa base elaborado.

Este projeto viria a culminar, em 22 e Outubro de 2004, com a abertura do
Conservatório Regional de Música de Vila Real, cuja identidade jurídica assenta na
Fundação Comendador Manuel Correia Botelho, da qual me tornei seu Diretor
Executivo, desde a sua constituição, em Dezembro de 2003, e onde desde Setembro
de 2004 faço parte, ainda, da Direção Pedagógica.

A apresentação do estudo de caso tem por base a documentação produzida pela
Fundação Comendador Manuel Correia Botelho, aquando da elaboração do Relatório
de Contas e Actividades referente a 2010, que por sua vez foi elaborado tendo em
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conta um balanço de todas actividades culturais produzidas pela instituição, nos
últimos seis anos, bem como a sua evolução financeira, justificando, assim, a
sustentabilidade do projeto nos diferentes aspectos (educacional, social e económico).

Por último, referir que contribuiu, ainda, para a minha motivação para a realização
deste trabalho o interesse pela Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, mais
concretamente, através do seu Departamento de Psicologia e Educação, que
acolheram com entusiasmo este projeto de investigação, por forma a complementar a
minha formação académica.

Na sequência do exposto consideramos que um dos elementos que mais define,
determina e diferencia os povos entre si é, sem dúvida, a sua cultura, sendo a Música
uma parte importante dela.
A música, bem cotada entre todas as artes sofisticadas da comunicação
humana, é considerada a mais antiga, a mais primitiva nos seus propósitos.
Desenvolveu-se a partir dos principais ritmos e vibrações do nosso planeta
– dos sons dos ventos e da água, do ar e do fogo (Man, 1982).
Neste sentido, o desenvolvimento do indivíduo terá que ser entendido como um
processo

integrado,

coerente

e

global

que

faça

da

participação

e

da

(cor)responsabilização do ser Humano os seus fundamentos, no respeito pela
sensibilidade, educação, desenvolvimento Cultura, pelos valores, pelas aspirações das
comunidades locais e pela sua heterogeneidade. Os desafios que se colocam são,
portanto, diferentes daqueles que foram seguidos no passado: as respostas que se
pretendem têm que passar por uma crescente diversificação de atividades,
nomeadamente relacionadas com os usos e costumes do território.
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Desta forma, o Ensino Artístico da Música, da mesma forma que a Cultura e as
Associações Culturais, tem, assim, um papel fundamental nos processos de
desenvolvimento da Educação, seja no desenvolvimento de performances individuais
e grupais, seja na defesa e valorização do património, seja na produção, seja como
reflexo do orgulho dos naturais, para além da componente educativa e formativa que
revela e no espaço aberto e franco de debate que, desde sempre, o tem caracterizado.

A sua importância é tanto maior quanto na base de todos os processos de
desenvolvimento está o Homem e a sua gregaridade, com as raízes que o prendem ao
passado, as forças que o ligam ao presente e as aspirações e os anseios que o projetam
no futuro.

É neste quadro que o Ensino Artístico, nomeadamente da Música, é, por direito
próprio, um vetor fundamental da preservação e desenvolvimento cultural das
regiões, apesar das suas dificuldades, mau grado na dispersão geográfica das suas
atividades, as deficiências de organização e o pouco apoio financeiro que recebe,
tendo em conta as múltiplas atividades e ações que desenvolve, que aos poderes
públicos competiriam.

A Música é das artes mais antigas. Desde muito cedo o Homem primitivo começou a
imitar os sons da natureza: o quebrar dos ramos, o sussurrar do vento, o ruído das
águas. Os seus primeiros instrumentos musicais teriam sido ossos e bocados de
madeira, tendo mais tarde começado a utilizar as peles dos animais para fazer os
instrumentos de percussão.
A palavra “Música” é de origem grega e significa "A Força das Musas". Estas eram
as ninfas que ensinavam aos seres humanos as verdades dos deuses, semideuses e
heróis, através da Poesia, da Dança, do Canto Lírico, do Canto Coral, do Teatro, etc.
Todas estas manifestações eram acompanhadas por sons.
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Então, “Música”, numa definição mais precisa, seria a “Arte de Ensinar” (Grout,
1988). No mundo ocidental, a história mitológica da Música, ao longo dos tempos,
tem sido abordada por inúmeros autores. No entanto, constata-se que as premissas
fundamentais são comuns, diferindo, muitas das vezes, a forma como os temas são
apresentados e a inclusão de uma maior ou menor quantidade de pormenores.

Assim, as achegas aqui deixadas não pretendem ser mais do que isso, uma vez que o
estudo não se debruça propriamente sobre a história da Música. Acima de tudo, elas
pretendem contribuir para um melhor enquadramento do problema e estimulando-nos
a refletir sobre a importância da Música e do seu ensino ao logo dos tempos e a forma
como nos últimos trinta anos, em Portugal, a sua didática tem sido aplicada, bem
como os métodos e meios utilizados para a sua concretização, sendo isso sim a
essência do problema.
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Capítulo I – O Ensino da Música
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Neste capítulo pretendemos, de uma forma generalizada, dar a conhecer a evolução
dos conceitos de Música, desde a Antiguidade até aos nossos dias. Tais conceitos
foram desenvolvidos por inúmeros autores e fazem parte de um sem número de obras
publicadas ao longo dos tempos. Pretendemos, ainda, desenvolver uma análise da
evolução das escolas de Música/Conservatórios, desde a sua criação até à actualidade,
na Europa, conferindo especial ênfase ao caso concreto de Portugal, bem como a
importância destas instituições para o desenvolvimento da Música.
1.1. Contextualização Histórica
Muitas são as definições de Música encontradas em diversos compêndios, sabedoria,
arte, harmonia, dissonância, estética, linguagem universal. Música é, “uma antiga
sabedoria colectiva, cuja longa história se confunde com a das sociedades humanas.
A música está desde os primórdios ligada à magia, à religião, à ética, à política, ao
jogo, ao prazer (…) ela constitui um aspecto fundamental das civilizações” (Candé,
2003:5). Para muitos autores, a Música é um privilégio da espécie humana.
A música foi primeiro a linguagem mágica do homem primitivo, a sua
invocação às divindades. Em seguida, foi ciência, como as matemáticas e a
astronomia. Durante longos séculos permaneceu oração. Finalmente,
misturando-se com o mundo profano, tornou-se uma arte (…) (História da
Música Europeia, 1964:10).
A Música é uma linguagem universal, não conhece fronteiras, idiomas, nacionalidade
ou religião. A rapidez de circulação contribui para a sua divulgação e proporciona o
cruzamento de culturas, dando origem a diferentes estilos musicais.
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Até aos séculos XV ou XVI a atividade musical era exclusivamente utilitária: tinha
função ritual, em todas as religiões de todos os povos do mundo, tinha função de
comunicação (os trovadores que levavam notícias, etc.), função de trabalho
(marinheiros, soldados, etc.), quotidiana (ninar, lavar roupa, etc.), lazer (canções e
dança, música ambiente nas cortes, acompanhando poemas e peças teatrais) e outras
atividades sócio-artísticas, tais como educação, medicina, militar, moda, propaganda
comercial, política e hinos de todos os tipos (Vidal, 1966).

A noção de Arte da Música, voltada exclusivamente para a criação abstrata de obras
que explorassem os parâmetros musicais, apenas surgiu no Renascimento, em países
como França, Itália, Inglaterra e Alemanha. É claro que encontramos nos padres
medievais esta pesquisa ou mesmo na China, na Índia, na Grécia Antiga e entre os
árabes, mas o alcance racionalista ocidental foi mais profundo, uma vez que, para
além dos tratados teóricos, foi desenvolvida toda uma grafia uniforme e precisa para
registar os sons, essencialmente com três objetivos: fixação para execução,
documentação e estudo e o desenvolvimento da imprensa musical, mantendo assim
sempre a dicotomia da sua transmissão – tradição oral versus tradição escrita.

Esta Música denominada muitas vezes de Erudita ou Clássica ou de Concerto é um
tipo de experimentação que não tem uma utilidade prática, que serve somente para
apreciação estética e destinada a um ambiente designado pelo compositor.
As divisões históricas em períodos estilísticos são recentes e sujeitas ainda a revisões.
No caso da Música, muitos períodos não têm sincronismo com os das outras artes e
nem se referem a algum detalhe específico musical. Muitos historiadores, para inserir
a Música num contexto sociocultural, batizam-na com tal ou qual nome, gerando
muita polémica.
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A noção de História da Música é praticamente recente. Os primeiros historiadores da
Música começaram a organizar-se com o nascimento do nacionalismo romântico no
princípio do século XIX (Vidal, 1966).

As referências à Música refletem a História da Música da Europa Ocidental. Esta
Música não é a única, não é a mais importante e não é melhor do que a de outros
povos e civilizações. É aquela na qual estamos inseridos culturalmente, que
aprendemos e trabalhámos todo o seu arcabouço teórico, tocámos os instrumentos
inventados ou desenvolvidos por ela e elegemos os compositores deste continente
como nossos modelos.

Se estudarmos com cuidado a mitologia dos povos perceberemos que todo o povo
tem um deus ou algum tipo de representação mitológica ligado à Música. Para os
egípcios, por exemplo, a Música teria sido inventada por Tot ou por Osíris; para os
hindus, por Brama; para os judeus, por Jubal e assim por diante. O que prova que a
Música seja algo intrínseco à história do ser humano sobre a Terra e uma das suas
manifestações mais antigas e importantes (Herzfeld, 1942). Em concordância com a
origem mecânica e não-mitológica da Música divide-se em duas partes: a primeira, na
expressão de sentimentos através da voz humana e a segunda, no fenómeno natural de
soar em conjunto duas ou mais vozes. A primeira seria a raiz da música vocal e, por
sua vez, a segunda seria a raiz da música instrumental.

Na história não-mitológica da Música são importantes os nomes de Pitágoras,
inventor do monocórdio para determinar matematicamente as relações dos sons, e o
de Lassus, mestre de Píndaro, que, cerca do ano 540 antes de Cristo, foi o primeiro
pensador a escrever sobre a Teoria da Música.
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Outro nome relevante é o do chinês Lin-Len, que escreveu também um dos primeiros
documentos a respeito de Música no ano 234 a.C., época do imperador chinês HaungTi. No tempo do referido soberano, Lin-Len – que era um dos seus ministros –
estabeleceu a oitava em doze semitons, aos quais chamou de doze lius. Estes últimos
foram divididos em liu Yang e liu Yin, que correspondiam, entre outras coisas, aos
doze meses do ano.
Nas grandes civilizações antigas – Egipto, Grécia, Roma – a Música tinha um papel
fundamental em todas as atividades diárias. Havia Música tanto no palácio do faraó
como no trabalho do campo. A Música era interpretada normalmente por mulheres e
tinha origem divina. Os principais instrumentos eram a harpa, a lira, o aulos e
percussão .

Segundo alguns autores na Grécia antiga, atribuíam origem divina à Música e
designavam como seus inventores e primeiros intérpretes os deuses e semideuses,
como Apolo, Anfião e Orfeu.

No mundo pré-histórico a música tinha poderes mágicos: as pessoas
pensavam que era capaz de curar doenças, purificar o corpo e o espírito e
operar milagres no reino da Natureza. Também no Antigo Testamento se
atribuíam à música idênticos poderes: basta lembrar apenas o episódio em
que David cura a loucura de Saul tocando harpa (1 Samuel, 16, 14-23) ou o
soar das trombetas e a vozearia que derrubaram as muralhas de Jericó
(Josué, 6, 12-20). Na época homérica os bardos cantavam poemas heróicos
durante os banquetes (Grout e Palisca, 1992:17).

Entre os gregos, a Música era considerada como arte e como ciência, sendo uma das
quatro principais disciplinas fundamentais na educação das crianças e jovens.
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Conhecemos bem o sistema musical dos gregos pelos textos dos filósofos e dos
teóricos.

Os gregos tinham bem definido o Grande Sistema Perfeito, definição de escalas
(harmonias), tetracordes, géneros (repartição de intervalos) e os tons. Tinham
estruturas rítmicas bem definidas e já usufruíam de uma notação, sendo que os
instrumentos mais usados foram o aulos, a lira, a cítara e os de percussão.

Nesta época, a Música foi um elemento indissociável das cerimónias religiosas. Os
concursos de tocadores de cítara e aulos, bem como os festivais de música
instrumental e vocal tornaram-se cada vez mais populares.
A civilização grega marcou a evolução da história da música Ocidental. “(…) Foi a
teoria, e não a prática dos Gregos que afectou a música da Europa ocidental” (Grout e
Palisca, 1992:19). Para os gregos a palavra “Música” tinha um sentido mais lato do
que aquele que hoje lhe atribuímos. Era uma forma adjetivada de musa – na mitologia
clássica, qualquer uma das nove irmãs deusas que presidiam determinadas artes e
ciências. A relação verbal sugere que, entre os gregos, a Música era concebida como
algo comum a todas as atividades que diziam respeito à busca da beleza e da verdade.
Nos ensinamentos de Pitágoras e dos seus seguidores a Música e a Aritmética não
eram disciplinas separadas, os números eram considerados a chave de todo o universo
espiritual e físico. Assim, o sistema dos sons e ritmos musicais, sendo regido pelo
número, exemplificava a harmonia do cosmos e correspondia a essa harmonia. Foi
Platão que, no “Timeu” (o mais conhecido de todos os seus diálogos na Idade Média)
e na “República”, explanou esta doutrina de forma mais completa e sistemática. As
ideias de Platão acerca da natureza e das funções da Música, tal como vieram mais
tarde a ser interpretadas pelos autores medievais, exerceram uma profunda influência
nas especulações destes últimos sobre a Música e o seu papel na Educação (Norton,
2001).
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Por sua vez, em Roma, a Música estava presente em todas as manifestações públicas,
nas diversões particulares e na Educação.

Nos tempos áureos do Império Romano foram importados do mundo
helenístico obras de arte, arquitectura, música, filosofia, novos ritos
religiosos e muitos outros bens culturais. (…) Muitos Imperadores foram
patronos da música. Nero aspirou até a alcançar fama pessoal como músico
(Grout e Palisca, 1994:33).
O declínio e a queda de Roma marcaram tão profundamente a história europeia que
ainda hoje temos dificuldade em perceber de que, paralelamente ao processo de
destruição, se iniciava um processo inverso de criação, centrado na igreja cristã. Até
ao século X esta instituição foi o principal laço unificador e canal de Cultura da
Europa. As primeiras comunidades cristãs, não obstante terem sofrido durante
trezentos anos perseguições mais ou menos esporádicas, cresceram regularmente e
disseminaram-se por todas as regiões do império. O imperador Constantino adotou
uma política de tolerância após a sua conversão, em 313, e fez do cristianismo a
religião da família imperial (Vidal, 1966).

Em sentido estrito, a história da música ocidental começa com a música da igreja
cristã.

Os missionários cristãos que percorriam as antigas estradas romanas no
início da Idade Média levaram estas melodias a todas as regiões da Europa
Ocidental. Elas foram uma das fontes que, com o passar do tempo, vieram a
dar origem à música ocidental (Grout e Palisca 1994:44).

Durante a Idade Média, na História da Música situada entre o ano 400 e 1450, a
Igreja toma um papel decisivo na evolução da Música. Foi nos centros monásticos
que os monges e freiras preservaram o conhecimento do mundo antigo e o
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transmitiram para o presente, através dos seus manuscritos.

Ao longo de toda a Idade Média e mesmo nos dias de hoje, artistas e intelectuais têm
ido continuamente à Grécia e a Roma à procura de ensinamentos, correções e
inspiração nos mais diversos campos de atividades. Isto também é válido para a
Música, embora com algumas diferenças importantes em relação às outras artes. A
literatura romana, por exemplo, nunca deixou de exercer a sua influência ao longo da
Idade Média. Virgílio, Ovídio, Horácio e Cícero continuaram sempre a ser lidos e
estudados. Esta influência tornou-se bem mais importante nos séculos XIV e XV,
uma vez que, de forma simultânea, foram sendo conhecidas mais obras e sendo
gradualmente recuperado aquilo que sobrevivera da literatura grega: “à medida que a
igreja cristã primitiva se expandia de Jerusalém para a Ásia Menor e para o Ocidente,
chegando a África e à Europa, ia acumulando elementos musicais provenientes de
diversas zonas” (Grout e Palisca, 1994:36).

As melodias do cantochão ou dito Canto Gregoriano conservam-se em centenas de
manuscritos que datam dos séculos IX e seguintes. Estas melodias eram interpretadas
nos serviços religiosos, especificamente na Missa e Ofício Divino. Neste período a
melodia adaptava-se ao ritmo dos textos, sendo estes bíblicos e em latim. A forma do
canto era antifonal, responsorial e direto (Herzfeld, 1942).

Torna-se pertinente realçar, ainda, que
a teoria e a filosofia da música do mundo antigo (…) foram sendo coligidas,
resumidas, modificadas e transmitidas ao Ocidente ao longo dos primeiros
séculos da era cristã (Norton, 1994:44). Os obreiros que mais contribuíram
para este processo foram Martianus Cappella e Anicius Severinus Boetius
ou Boécio (Grout e Palisca, 1994).
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Boécio era uma figura muito respeitada e influente durante a Idade Média no domínio
da Música.

Boécio sublinhou também a influência da Música no carácter e na moral.
Em virtude disso, confere à Música um papel importante, por direito
próprio, na educação dos jovens, considerando-se ainda como uma
introdução aos estudos filosóficos mais avançados (Grout e Palisca,
1994:46).
Cerca do século IX começa a desenvolver-se a polifonia e apareceram formas como o
Organum e, nos séculos XII e XIII, o Condutus e o Motete. Os primeiros nomes de
compositores surgem associados à Catedral de Notre Dame, Léonin e Pérotin, obras a
duas, três e quatro vozes. Este novo âmbito implicou o desenvolvimento da notação
musical.

Simultaneamente ao processo de evolução da composição e formas musicais,
desenvolveu-se uma atividade musical ligada à Dança e ao uso de instrumentos, mais
conhecida pelo movimento trovadoresco.
A partir do século XII a atenção dos compositores foi sendo cada vez mais
absorvida pela polifonia. As canções monofónicas dos trovadores e
troveiros eram uma expressão artística própria da aristocracia feudal; eram
essencialmente obra de músicos amadores talentosos, e não de compositores
profissionais. (…) A música monofónica – cantigas e danças – continuou a
ser interpretada na Europa quase até ao final do século XVI (Grout e
Palisca, 1992:93).

A variedade de recursos musicais aumentou significativamente no século XIV e os
interesses da composição sacra encaminhavam-se para a composição profana. “Os
compositores do século XIV produziram muito mais música profana do que música
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sacra” (Grout e Palisca, 1992:132). Foram ainda inventados os instrumentos de tecla
da família do clavicórdio e do cravo. As formas profanas mais utilizadas foram a
Caccia, o Madrigal e o Motete.

A imprensa musical criou grande procura da Música para cantar e tocar. A técnica de
imprimir livros, aperfeiçoada por Gutenberg, cerca de 1450, foi aplicada a livros
litúrgicos com notação de cantochão. A primeira impressão de peças polifónicas
ocorreu em Veneza, em 1501.

A aplicação da arte da imprensa à música foi, como é evidente, um
acontecimento de amplas consequências. (…) os músicos tinham agora ao
dispor um fornecimento abundante de música nova (…). Além disso, a
existência de cópias impressas significava que muitas obras musicais se
conservavam, podendo ser interpretadas e estudadas pelas gerações
seguintes (Grout e Palisca, 1992:101).

O mecenato do século XVI permitiu um grande número de encomendas de música
vocal e instrumental em todos os géneros. A Pavana e a Galharda foram duas danças
muito popularizadas. Deste período destacam-se compositores como Josquin Dês
Prés, Palestrina, Guilaume Dufay, Ockghem, Janequin. Em Portugal, podemos referir
António Carreira, Manuel Rodrigues Coelho e Duarte Lobo.
Com o período Barroco (1600 – 1750) assiste-se ao nascimento da Ópera e géneros
afins, ao crescimento das orquestras e ao florescimento da música instrumental. Os
instrumentos de tecla e da família do violino afirmam-se. O desenvolvimento no
fabrico e no aperfeiçoamento dos instrumentos proporcionam enormes avanços
técnicos, permitindo maior liberdade à escrita compositiva (Borges e Cardoso, 2008).
Itália é apontada como centro das novas tendências: “as concepções italianas
dominaram o pensamento musical deste período. De meados do século XVI a meados
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do Século XVIII foi a Itália a nação mais influente de toda a Europa no domínio
musical” (Grout e Palisca, 1992:308).

Foi o Teatro S. Cassiano que pela primeira vez acolheu o público mediante entrada
paga, na apresentação da ópera “Andrómeda”, em 1637.

A melodia era uma das principais características do estilo barroco com um baixo
cifrado no apoio grave. O crescente uso das dissonâncias e cromatismos pretendia
evidenciar a expressividade do texto. A nível da música instrumental, surgem novas
formas: Ricercare, Fantasia, Canzona, Sonata, Variações e Suite.

Como grandes mestres deste período figuram Monteverdi, Bach, Haendel, Vivaldi,
Telemann, Purcell, Rameau, Scarlatti, entre outros. Sobre a grande figura de J. Bach,
podemos ler:
Começamos a perceber até que ponto Bach ocupa um lugar central na
história da música quando nos damos conta de que ele absorveu na sua
música a multiplicidade dos géneros, estilos e formas cultivados no século
XVIII, desenvolvendo em cada um deles potencialidades até então
desconhecidas, e, além disso, que na sua música as exigências muitas vezes
conflituosas da harmonia e do contraponto, da melodia e da polifonia,
atingem um equilíbrio tenso, mas satisfatório (Grout e Palisca, 1992:457).

Entre 1750 e 1810/20, compositores como Haydn, Mozart e Beethoven
desenvolveram um estilo musical novo e simples. Os conceitos de clareza e equilíbrio
retratam os valores intelectuais e artísticos da época.

A religião, os sistemas filosóficos, a ciência, as artes, a educação, a ordem
social – tudo devia ser avaliado em função do modo como contribuía ou não
para o bem-estar do indivíduo.
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É preciso dizer que a vida não foi mais governada pelos filósofos no século
XVIII do que em qualquer outro período da história; os sistemas de
pensamento respondem e sofrem a influência, das condições de vida, pelo
menos no mesmo grau em que influenciam essas mesmas condições (Grout e
Palisca, 1992:476).
Num período de grandes avanços técnicos e científicos, a ópera continuou a ser o
entretenimento mais importante de acesso ao público. Foram os mestres vienenses
atrás referenciados que definiram a estrutura da orquestra tal como a conhecemos
hoje. Apenas neste período se começaram a realizar concertos em salas públicas, de
maiores dimensões, permitindo os concertos para orquestra.

O século XVIII foi uma era cosmopolita. As diferenças nacionais eram
minimizadas, enquanto se sublinhava a natureza comum de todos os
homens. A internacionalização da vida e do pensamento no século XVIII
reflectiu-se também na música deste período (Grout e Palisca, 1992:477).

A Estética do início do século XVIII

defendia que a função da música, bem como das outras artes, consistia em
imitar a Natureza, oferecer ao ouvinte imagens sonoras agradáveis da
realidade (Grout e Palisca, 1992:477).

No final do século, a opinião era de que neste período
(…) a música podia despertar directamente os sentimentos através da beleza
dos sons e de que uma obra musical podia desenvolver-se de acordo com a
sua natureza intrínseca, independentemente de quaisquer modelos (Grout e
Palisca, 1992:479).
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A Sonata, a Sinfonia e o Concerto foram os géneros mais cultivados pelos
compositores clássicos.

O movimento romântico surgiu no final do século XVIII nas Belas Artes, na
Literatura e, um pouco mais tarde, na Música. As características fundamentais deste
período têm um pendor para o ilimitado, para a transcendência, para a procura da
perfeição impossível. “O romantismo ama a liberdade, o movimento, a paixão e a
busca do inatingível” (Grout e Palisca, 1992:572).

O século XIX é o período dos grandes virtuosos, do ideal na música instrumental, das
grandes

massas

sonoras,

da

música

programática

do

Nacionalismo

e

Internacionalismo. Os intérpretes e compositores são chamados a assumir o papel de
educadores e pedagogos e a desempenhar um papel importante na direção de
conservatórios, na organização de concertos e festivais de música. Neste período
aperfeiçoa-se a técnica orquestral, sendo explorados todos os recursos instrumentais e
potencialidades de dinâmica (Borges e Cardoso, 2008).

A melhoria do piano tornou-o no instrumento mais popular, existindo diferentes
escolas pianísticas.

Embora Chopin tenha sido um pianista de concerto, não era um intérprete
excessivamente teatral, e é provável que outros virtuosos tenham sublinhado
mais enfaticamente a faceta heróica da sua música do que ele próprio
conseguiu fazê-lo e talvez mais enfaticamente do que ele desejaria (Grout e
Palisca 1992:596).

O século XIX legou-nos na Ópera Romântica os exemplos mais populares, tais como:
A Traviata, Rigole e Aida de Verdi, Carmen de Bizet, La Bohéme, de Puccini e O
Anel do Nibelungo, de Wagner.
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A importância de Wagner é tripla: representou a consumação da ópera
romântica alemã, do mesmo modo que Verdi representou a consumação da
ópera italiana; criou uma nova forma, o drama musical; o vocabulário
harmónico das últimas obras levou ao limite mais extremo a tendência para
a dissolução da estrutura tonal clássica, tornando-se o ponto de partida de
desenvolvimento que se prolonga até à actualidade (Grout e Palisca
1992:644).

Foi no decorrer do século XIX que muitos compositores consolidaram a sua
identidade nacional através da Música: “embora Musorgsky só muito raramente faça
citações de melodias populares (…) é patente que o folclore russo está ainda mais
enraizado na sua natureza musical do que na de Borodin” (Grout e Palisca 1992:560).

O ideal do século XX pretende romper com as estruturas do passado:

Os factores sociais e tecnológicos desempenharam um papel fundamental na
evolução da cultura musical do século XX. A rádio, a televisão e a fidelidade
das gravações estiveram na origem de um crescimento inédito do público
dos diversos géneros musicais (Grout e Palisca 1992:697).

Arnold Schoenberg, Béla Bartók, Darius Milhaud, Paul Hindemith, Francis Poulenc,
George Gershwin, Aaron Copland, John Cage, Leonard Bernstein, Sergei Prokofiev,
Dmitri Chostakovch, Oliver Messiaen, Benjamin Britten, György Ligeti e Pierre
Boulez são apenas alguns dos compositores que estiveram ligados aos movimentos
artísticos nas últimas décadas. Todos eles utilizaram linguagens populares nacionais,
vaguearam pelo neoclassicismo (princípios e técnicas do passado), dodecafonismo,
serialimo (uso das 12 notas com igual função), atonalismo, expressionismo e
combinaram elementos exóticos ou impressionistas.
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Sem reconhecer uma autoridade central única, foram participando em maior ou
menor grau numa ou em várias destas tendências.

1.2. Os primeiros Conservatórios

Os conceitos atrás referidos levam-nos a pressupor que possa ter existido algum
sistema de formação daqueles que dedicavam a sua vida ao exercício de uma
atividade musical.

As referências mais antigas que se conhecem sobre a educação no que
concerne à música, na antiguidade clássica, são os poemas de Homero.
Neste poema épico, Homero utiliza dois bardos como personagens: Phemius
de Ithaca, o qual reclama ser um autodidacta apesar de afirmar que um
Deus o inspirou no seu coração quanto à forma de compor canções de todos
os tipos, e o Phaeacian Demodocus, do qual Alcionus refere que um Deus
lhe entregou a alma das suas canções. Curioso é podermos constatar, mais
à frente, neste mesmo poema, a forma como Demodocus é elogiado com a
conjectura de que a Musa ou Apollo o teriam ensinado. Assim, não é de todo
clara a forma como a aprendizagem musical decorreria nesta época (C.
Gomes, 2002:39).
No entanto, a análise de a “Ilíada” leva-nos a clarificar, até certo ponto, a forma como
a instrução musical decorreria nesta época. Nessa obra, relata-se que Achilles teria
sido confiado, ainda enquanto criança, à tutela de Phoenix, por seu pai Peleus (C.
Gomes, 2002).

Apesar de em Homero não encontrarmos qualquer explicação formal sobre o modo
como terá Achilles aprendido a tocar a lira, este episódio poderá querer indicar a
existência de um processo de aprendizagem baseado numa relação individualizada
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entre o aluno e o seu mestre, facto este que parece ter algum suporte na iconografia
encontrada e o qual recuará, pelo menos, até ao século V, a.C.

Outro aspecto importante a considerar na educação grega é o caso de
Atenas, quando, desde as primeiras décadas do século V a.C. e, numa
perspectiva aparentemente não diferenciadora do ensino da música
relativamente a outros tipos de formação, o currículo elementar das suas
escolas apresenta três divisões distintas: a do gramático, onde se aprende a
leitura, a escrita, a mitologia e o cálculo, e à qual serão mais tarde
acrescentados o ensino da geometria e do desenho; a do citarista, onde se
aprende a tocar a lira e a declamar acompanhado por esta e a palestra,
terreno aberto e rodeado de pórticos, onde se aprende a ginástica e se
continua o estudo da gramática e da música, entre os 12 ou 14 anos e os 18
anos de idade (C. Gomes, 2002:40).

Tudo indica que este tipo de instrução seria individual, deixando-nos, ainda, a
perceção de, frequentemente, estarem presentes vários alunos em simultâneo.

1.2.1. No Mundo Ocidental

Tendo em conta os textos de Plutarco, é possível que, em geral, durante o período
greco-romano, o ensino da Música ocupasse uma parte menor do currículo escolar,
uma vez que esta arte era ensinada no ginásio Ateniense. De facto, não é possível
falar de uma formação de profissionais.

Contudo, no sistema de formação idealizado em Atenas verificámos um tratamento
fundamentalmente indiferenciado entre o Ensino da Música e a Formação Literária,
como se pode encontrar na “República” de Platão e que terá sido um dos elementos
inspiradores do movimento da educação pela arte em Portugal (C. Gomes, 2002).
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Sobre as escolas romanas fundadas entre os séculos III e II a.C. pouco se sabe. Crê-se
que existiram com base nos modelos adotados pelas suas congéneres gregas. As
poucas referências existentes levam-nos a concluir que o Canto, a Dança e a
Execução de Instrumentos Musicais fariam parte do curriculum, apesar de o legado
da teoria educacional romana não ter sido minimamente importante ao nível da
Música quando comparado com o legado deixado ao nível do ensino da Literatura e
da Retórica. Tal leva-nos a afirmar que “Roma teve o mérito incontestável de
reconhecer o valor da civilização e da educação gregas e transmiti-las. Mas, por sua
culpa, são eliminados elementos importantes, como a ciência e as artes não literárias,
pois só soube ver o lado utilitário das coisas” (Gal, 2000:43).

Ainda sobre esta temática podemos constatar que
(…) um padrão de instrução ao longo de vários séculos, a civilização
romana será, em grande parte, responsável pela recuperação tardia da
ciência, influenciando, mesmo, todo o ensino da música, após o advento do
renascimento no século XV, e, ao nível das artes em geral, a perspectiva
ainda hoje existente do seu estatuto menor ao nível do currículo escolar,
fortalecendo desta forma as ideias de excepcionalidade que ainda hoje
envolvem o ensino das artes em geral quando comparado com o ensino de
outras áreas do conhecimento humano (C. Gomes, 2002:41).

A Igreja Católica, marcada pela cultura greco-romana, desde os primórdios que
recorre à música cantada como forma de espalhar o verbo divino, tal como destaca o
investigador.
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Este facto vai levar à criação da Schola Cantorum, em Roma, quando, na
segunda metade do século VI, um ex-pretor romano, de seu nome Gregório
(ca. 540 - †604), toma a iniciativa de se fazer monge beneditino e
transforma a sua casa paterna em mosteiro destinado a albergar moços com
as qualidades naturais indispensáveis à aprendizagem do canto a ser
utilizado nas cerimónias religiosas. Este monge, eleito Papa no ano de 590,
vai mais tarde desenvolver esta mesma formação, desdobrando o mosteiro
criado inicialmente na sua casa paterna em duas escolas, uma anexa à
Basílica de São Pedro e uma outra junto à Basílica de São João de Latrão.
Estes factos históricos levam a que se crie um mito em redor do seu nome,
mito este que lhe atribui um papel na «revelação divina» do canto litúrgico
utilizado pela Igreja Católica e o qual leva a que este mesmo canto litúrgico
passe a ser conhecido como «Canto Gregoriano» (C. Gomes, 2002:41).

Pelo ano de 787, em França, vemos nascer um sistema de estudos superiores nas
escolas palacianas e, posteriormente, nas grandes escolas monásticas, onde se
cultivavam as artes e o conhecimento enciclopédico. Durante o século XII, surge uma
reação contrária a esta tendência defendendo o retorno ao ascetismo, encarnado nas
reformas efetuadas pelas ordens de Cluny e de Cister. O ensino da Música é reforçado
durante este período por vários tratados.

O ensino da música, impulsionado por tratados musicais que retratam toda
uma sistematização teórica efectuada através das obras De institutione
musica de Boécio (ca. 480 - 524) e Micrologus de Guido d'Arezzo (ca. 991 ca. 1033), vão fazer perdurar a dicotomia Aristotélica da divisão de todo o
conhecimento em teoria e prática, através do reforço da divisão efectuada
entre música prática e música teórica, ou então aquilo que hoje chamamos
de música formal e música não formal.
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Esta perspectiva que opõe estes dois conceitos vai ter reflexo, ao longo de
toda a Idade Média e Renascença, na separação efectuada entre o ensino
ministrado nas universidades – em que no quadrivium se inclui a música
teórica a par da aritmética, da geometria e da astronomia –, e o ensino
realizado nas escolas monásticas ou através do aprendizado, onde se ensina
fundamentalmente a música prática (C. Gomes, 2002:41).

Ao nível das universidades, o ensino da Música, a exemplo da Universidade de
Salamanca em 1254, das Universidades de Cambridge e Oxford, incluía, para além do
estudo da música teórica, o estudo da música prática. Na Universidade de Colónia,
em 1398, havia o requisito do estudo da Música em duas partes, ao que
corresponderia uma parte teórica e outra prática. A este tipo de ensino eram
conferidos, durante a Idade Média, graus em Música por algumas universidades
europeias, os quais conferiam habilitação para ensinar.
Paralelamente a este ensino universitário, quer este visasse exclusivamente
o ensino da música teórica, quer este já incluísse o ensino da música
prática, desenvolveu-se uma forma de ensino profissional ministrado sobre
a forma de aprendizado, quando este se destinasse ao estudo da música
profana – prática esta cada vez mais frequente ao longo de toda a
renascença (…). Alguns destes músicos eram aparentemente capazes de
tocar simultaneamente um instrumento musical ao mesmo tempo que
cantavam, lendo, para isso, o novo sistema de notação surgido nos inícios
do século XIV. Tirando a prática e o ensino musical efectuado dentro da
esfera eclesiástica, provavelmente este treino musical seria realizado
através do regime de aprendizado, numa prática de transmissão oral,
fazendo com que a este nível, não existisse ainda o ensino generalizado da
escrita musical, algo que se irá manter fundamentalmente, durante algum
tempo mais, como um apanágio da Igreja (C. Gomes, 2002:42).
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Estas estruturas no Ensino da Música irão manter-se até ao final do século XVII,
altura em que se verifica o aparecimento dos primeiros Conservatórios.

Em Nápoles e em Veneza, entre os finais do século XVI e a primeira metade
do século XVII, os fundamentos base até aqui expostos, sobre os quais o
ensino da música se processa desde a Idade Média, manter-se-ão
inalterados, apesar das diferenças e das particularidades existentes a nível
local. De salientar que as universidades inglesas irão ocupar um lugar
privilegiado neste domínio, sendo a música a única arte a ser aí leccionada
numa universidade própria. Contudo e apesar das universidades inglesas
atribuírem graus académicos em música, estas não mantêm um pessoal
docente efectivo nesta área, sendo que os alunos estudam particularmente
com os seus professores. No início do século XVII, os requisitos para a
obtenção de um grau académico em música já se encontravam definidos,
sendo que, por exemplo, um aluno candidato à titulação em música pela
Universidade de Oxford, segundo o regulamento de 1636, deveria jurar que
se tinha dedicado ao estudo e à prática da música durante sete anos,
devendo ainda para o efeito compor uma peça musical a cinco vozes. Um
outro aspecto importante, na massificação do ensino da música nessa época,
é o papel desempenhado pelas Igrejas protestantes, se bem que os seus
antecedentes possam ser já encontrados no currículo de inspiração
humanista existente nas escolas do século XV. Tanto Calvino (1509 - 1564)
como Lutero (1483 - 1546) vão encorajar o canto enquanto parte essencial
da vida cristã, sendo que Coménio (1592 - 1670) introduz, na sua Didáctica
Magna, o estudo da música nos planos da escola materna, da escola de
língua nacional e da escola latina, nesta última visando quer a formação de
músicos práticos, quer a formação de músicos teóricos (C. Gomes,
2002:43).
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Os primeiros conservatórios derivam de instituições laicas.

Por detrás de um conceito que vê a música como ocupando um papel de
carácter social e educacional mais vasto do que aquele que era até então
existente no ensino da música ministrado nas escolas erigidas junto das Sés
e das Catedrais. De facto, a música torna-se numa actividade predominante
em algumas instituições de caridade, nas cidades de Nápoles e de Veneza,
durante os finais do século XVI e a primeira metade do século XVII. Estas
instituições são orfanatos que tomam conta de crianças indigentes e que,
nos seus primórdios, não desempenham qualquer papel educativo. Foram os
Conservatórios Napolitanos os primeiros a descobrir que a música podia
ser uma actividade lucrativa, possibilitando desta forma a sobrevivência,
quer das instituições em si, quer das crianças por estes educadas que
poderiam assim dedicar-se mais tarde à mendicidade (C. Gomes, 2002:44).

Durante o primeiro quartel do século XVIII, os conservatórios italianos exerceram
uma enorme influência por toda a Europa, desencadeando o aparecimento de muitos
dos músicos conceituados da época.

À semelhança deste tipo de conservatórios, surgiram instituições similares por toda a
Europa como é o caso da Academia de Canto fundada em Leipzig, em 1771.
Contudo, estes conservatórios – financiados com os recursos provenientes
dos serviços musicais prestados à comunidade, e, por vezes, contrariamente
ao seu propósito inicial, ao pagamento de propinas por parte de alguns dos
seus alunos –, entram em declínio nos finais do século XVIII. Tal declínio
deve-se em grande parte, no caso dos conservatórios napolitanos, a fraudes
e a má gestão, e, no caso dos conservatórios venezianos, à prosperidade
decrescente dos últimos anos da República.
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Por altura da invasão napoleónica da Itália, em 1796, muitos destes
conservatórios acabaram por ter que fechar e, apesar de alguns deles terem
sido reabertos alguns anos mais tarde, nunca mais recuperaram a
estabilidade e a fama que tinham alcançado alguns anos antes (C. Gomes,
2002:45).
Em 1783 surge a primeira Academia de Música em França – a Escola Real de Canto
–, que representa uma primeira tentativa de se criar uma academia nacional
financiada exclusivamente com dinheiros públicos.

Posteriormente, em agosto de 1795, durante a Revolução Francesa, nasce, em Paris,
na sequência da Escola Real de Canto, o Conservatório Nacional de Música e de
Declamação, com o objetivo de formar músicos de sopro destinados à participação
em cerimónias públicas. É com base neste padrão organizacional que nascem os
futuros conservatórios europeus.

Este novo tipo de padrão organizacional, encontrado no Conservatório
Nacional de Música e de Declamação, de Paris, a partir dos finais do século
XVIII, é caracterizado por um modelo de cariz nacional, livre de quaisquer
objectivos ligados à caridade – objectivos estes que eram uma das
características fundamentais dos primeiros conservatórios surgidos, em
Itália, a partir de finais do século XVI –, sendo que o Conservatório de
Música e de Declamação, de Paris, é fundado sobre uma base laica e até
mesmo anti-clerical, emergente da Revolução Francesa então em curso.
Dando um especial relevo ao ensino e à prática da música instrumental, a
sua organização pedagógica irá ser constituída por três termos. O primeiro
destes termos será dedicado ao estudo dos rudimentos e do solfejo musical;
o segundo, ao estudo e à prática do canto e da música instrumental; e o
terceiro, aos estudos teórico-musicais (C. Gomes, 2002:46).
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Este desenvolvimento dos conservatórios leva também a uma maior exigência
organizacional. Sob esta perspetiva:

O maestro Di Capella era contratado pelo seu renome como compositor e
administrador mais do que como professor, embora ele pudesse ensinar
assuntos de natureza teórica. Era auxiliado por um núcleo de pessoal que
incluía professores de cordas, sopros, metais e canto. Alguns deles músicos
distintos ensinavam alunos avançados, membros do coro ou orquestra que,
por sua vez, ensinavam os mais jovens a troco de vários privilégios (Arnold,
1995:19).

Em relação à formação dos currículos:
(…) são de salientar três grandes dimensões. A primeira relacionada com o
início e a duração da aprendizagem musical, pela descrição de Burney, fica
a saber-se que o seu início é relativamente precoce e a sua duração
prolongada no tempo. A segunda dimensão diz respeito aos dotes especiais;
se os alunos revelassem talento, seriam ensinados pelos melhores mestres ou
poderiam entrar com idades mais avançadas, caso contrário seriam
dispensados de estudar nos Ospedali. A terceira dimensão, em associação
com os anteriores, relaciona-se com a assunção da excelência e o treino
intensivo e persistente (Vasconcelos, 2002:38).

Na história do ensino da Música, os grandes avanços verificam-se graças à
necessidade de a Música se afirmar enquanto meio de cultura na sociedade laica.

Até ao início do século XIX, as catedrais e as escolas monásticas eram as
principais responsáveis pela música sacra e o ensino estava orientado para
uma necessidade profissional particular e concentrava-se no ensino do
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canto e na leitura à primeira vista. Apenas um pequeno número de escolas
manteve a música sacra. As orquestras profissionais e de amadores, que
entretanto se foram formando no século XIX, criaram uma maior
necessidade de músicos, fomentando a criação de escolas novas, algumas de
carácter privado, outras sob a égide das autoridades nacionais. Assim,
durante o século XIX, uma rede de conservatórios e academias foi sendo
estabelecida.

(…)

Algumas

destas

escolas

transformaram-se

em

musikschulen (escolas de música) nos finais do século XIX e outras
mantiveram os títulos originais. Enquanto os conservatórios mantinham
cursos para amadores e profissionais, as musikschulens concentravam-se
fundamentalmente na formação de profissionais (Noll, citado por
Vasconcelos, 2002:45).

Destacam-se, entre outros, o Conservatório de Madrid, fundado em 1830, o
Conservatório de Berlim, fundado em 1882, Leipzig em 1843, Colónia e Munique
reorganizados em 1867. Estas instituições e outras congéneres europeias deveram
muito do seu êxito ao facto de terem sido dirigidas e tendo mesmo como professores
compositores e músicos de renome, como são os casos de Mendelssohn, Hans Von
Bulow, Schumann e Paganini. Estas entidades foram, ainda, responsáveis pelo
melhoramento técnico e invenção de instrumentos, como é exemplo o saxofone.

1.2.2. Em Portugal

Em território nacional, o ensino da Música vê-se circunscrito às escolas monásticas,
que, por sua vez, em termos institucionais remontam a 1290.
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D. Dinis oficializou o Estudo Geral de Lisboa, no seguimento de diligências
junto do Papa, começados uns dois anos antes, movidas pelo interesse de
algumas comunidades eclesiásticas. Foi o princípio da Universidade, em
cuja vocação cabia a música (Branco, 2005:69).
Como no resto da Europa, o ensino foi ministrado nos grandes mosteiros.

No século XII, um movimento de retorno ao ideal ascético das ordens de
Cluny e de Cister diminuía essa acção pedagógica, reduzindo-a a fins
práticos. Mesmo depois de as normas de austeridade terem voltado a
abrandar,

a

tendência

foi

para

concentrar

os

estudos

teóricos

(especulativos) nas escolas catedrais. Portanto, além de manterem a
tradição gregoriana de schola cantorum, estas asseguraram a formação
teórico-musical de clérigos e de leigos nobres, habilitados a ou interessados
em estudos mais profundos (Branco, 2005:69).

Entre nós e após a reconquista da cidade de Évora, em 1165, foi erigida uma escola
anexa à Sé de Évora, que ficou famosa, entre outras razões, pelo ensino da Música aí
ministrado. Por Bula do Papa Bonifácio IX, datada de 4 de setembro de 1395, foi
criado, nesta Sé, o lugar de Mestre-Escola. Pouco se sabe efetivamente sobre os
pormenores do ensino musical então ministrado.

No entanto, D. Duarte (1391-1438), no capítulo noventa e seis do Leal Conselheiro,
refere que a entrada dos moços para a Capela Real (com funcionamento
provavelmente idêntico ao das escolas erigidas junto das grandes Sés e Catedrais) se
deveria efetuar por volta dos 7 ou 8 anos de idade, prática essa que se ficará
provavelmente a dever à necessidade de recrutar vozes masculinas para cantar as
partes mais agudas da música polifónica em virtude da não-participação de mulheres.
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Mais tarde, com o advento da Ópera a partir do século XVII e com a restrição que
não permitia a participação de mulheres em espetáculos públicos, vai ser comum, em
Itália, proceder-se à castração de rapazes como forma de se manter o seu registo vocal
agudo depois de atingirem a puberdade.

No nosso País, as escolas-catedrais desenvolveram-se mais tardiamente e não
atingiram fulgor, comparativamente com as mais notáveis congéneres estrangeiras.

No princípio do século XIII, as poucas escolas monásticas, as mais
importantes das quais eram as de Santa Cruz de Coimbra e de Alcobaça, sofriam
de atraso e falta de estatura cultural. Perto do fim do mesmo século, aquelas
duas comunidades e outras (S. Vicente de Lisboa, Santa Maria de
Guimarães) solicitaram autorização de Roma para empregarem parte dos
seus rendimentos num studiumgenerale. Um dos motivos invocados foi o
elevado custo da formação de pessoal eclesiástico longe do reino, acrescido
dos inconvenientes de outra ordem (Branco, 2005:69).

Podemos ainda constatar que:
(…) também em Portugal o novo Estudo foi criado como instituição onde,
pelo menos em princípio, se ministrava, com maior abertura a leigos, um
ensino musical anteriormente circunscrito à Igreja-Ensino que não devia ser
exclusivamente prático (formação de cantores), visto que as maiores
autoridades do saber medieval tinham estabelecido que o conhecimento
teórico da música era necessário à compreensão das Escrituras (Branco,
2005:70).
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Subjacente às ideias do ensino da Música, assistiu-se à distinção da Música entre
especulativa e prática, que se revestiu de fundamental importância no plano pedagógico
das universidades no século XII e seguintes.

A música especulativa ligava-se à matemática e à astronomia. Era a mais
exigente de conhecimentos e inteligência. Constituía uma das artes liberais
unidas no quadrívio. Aquilo que nela se ensinava provinha de escritos tão
longínquos quanto indiscutíveis, designadamente os de Boécio e de Guido
d'Arezzo. É certo que as sete artes liberais (as do trívio e as do quadrívio) se
situavam ao menos elevado nível académico das universidades medievais.
Mas, por isso mesmo, a sua importância foi enorme. Todos os estudantes
tinham, em regra, que passar por elas. E claro que muitos ficavam pelo
caminho. Porém, àqueles que pretendiam formaturas superiores - em Leis,
em Medicina, em Teologia - exigia-se o bacharelato em Artes. E, em
princípio, todos aqueles que passavam do trívio ao quadrívio tinham que
aprender música especulativa (Branco, 2005:70).

A música prática, mesmo na vida universitária, era aquela que se cantava, que se
tocava e que se dançava. “Era a que se ouvia, na acepção plenamente sensorial do
termo” (Branco, 2005:70). Muito concretamente, a Música era interpretada nas aulas e
noutras circunstâncias especiais.

Nas ocasiões solenes e festivas, a começar pela abertura do ano lectivo,
eram missas cantadas. E também fanfarras de trombeteiros e outros
tanjedores. Podia tratar-se do convite, feito através das ruas, para uma
cerimónia de investidura académica. Ou do trajecto dum novo doutor,
terminado o acto em que recebeu o título (Branco, 2005:70).
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A apetência para a Música na vida universitária era preponderante.

Dentro do carácter corporativo que as universidades em grande parte
tinham, também acontecia determinado grupo de estudantes contratar
músicos para lhe prestarem serviços. Por exemplo, os membros da «nation»
alemã da Universidade de Paris pagaram a um organista para tocar em
missas e vésperas. Menos devota era a tradição de Salamanca, segundo a
qual até o mais pobre dos estudantes tinha obrigação de arranjar cantantes e
um guitarrista para homenagear com uma serenata a verdade dos seus
sonhos (Branco, 2005:71).

Neste âmbito e pela proximidade de Portugal, a influência da realidade académica
do resto dos reinos da Península Ibérica era evidente.

Salamanca merece-nos maior atenção. Fundada em 1215, a universidade
parece ter sido a primeira no mundo a instalar a música numa cátedra
própria. Segundo rezam os estatutos promulgados por Afonso X em 1254,
havia um «maestro en órgano», com o vencimento de 50 maravedis na
altura a moeda usada era árabe, corria em Portugal na Idade Média e
também ficou conhecida pelo nome de Morabitino. Este era o menor de
todos, cabendo o maior aos professores de Direito. A palavra órgano
significava provavelmente ciência da música polifónica. Em 1411, a
universidade foi reformada e ampliada. Entre as 25 cátedras de propriedade
figurava uma de música. Segundo um estudo de doze anos depois, os lentes
dessas cátedras tinham que ser doutores ou mestres, exceptuados os de
Astrologia, Música, Retórica e Línguas, que podiam ser apenas bacharéis
(Branco, 2005:71).
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Apesar do referido, podemos concluir que a organização docente na universidade
portuguesa medieval era muito mais modesta.

O regimento de 1309 fala-nos de cinco professores para outras tantas
cadeiras; em 1400 o número de lentes sobe a catorze. Antes, em Paris, já
eram mais de cem os que ensinavam as Artes, sem falar das outras
disciplinas universitárias. Quanto à Música, o seu ensino na universidade
fundada por D. Dinis é possível que tenha sido tardio, muito atrasado em
relação a outras, inclusivamente a de Salamanca. Sabe-se que em 1323,
trinta e cinco anos depois da fundação, D. Dinis concedeu 65 libras ao
professor de Música da Universidade. Note-se que um professor de Direito
podia receber quase dez vezes mais. Não havia diploma para os alunos
formados na cadeira, o que deixa supor a diminuta utilidade prática do
curso no meio português de então (Branco, 2005:71).

A par destas contendas, outros fatores foram geradores de distinções no ensino
universitário de então.

A universidade, que mudou mais do que uma vez de Lisboa para Coimbra e viceversa, funcionou em precárias condições de instalação, mormente na cidade de
origem. E, apesar de ter constituído um meio de promoção sociocultural, não
acabou com as idas de estudiosos para fora do reino. Por um lado, um título
académico obtido no estrangeiro deve ter sido considerado mais prestigioso.
Por outro lado, havia certamente casos em que se tornava indispensável a
aprendizagem noutro país (Branco, 2005:71).

No campo da Música, o ensino ministrado em Portugal, apesar de se enquadrar num
currículo semelhante ao que se fazia na Europa, o quadrívio, muitas eram as lacunas
existentes.
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O Estudo Geral pode, no entanto, ter revestido maior serventia do que deixam
supor os documentos hoje conhecidos. Era costume, no âmbito das
universidades medievais, pessoas suficientemente aptas nalgum ramo da
teoria e da prática, nomeadamente clérigos, darem lições dessas matérias
fora do ensino oficial. As lições eram pagas pelos alunos directamente
aos professores, em regime particular. Estes podiam inclusivamente ser
estudantes necessitados, que ensinavam colegas menos iniciados na arte dos
sons ou pessoas da nobreza e da burguesia interessadas em aprender a cantar
ou a tanger algum instrumento. O mais natural é que tais lições incidissem muito
pouco sobre música especulativa. Além do mais, nem todas as necessidades da
Europa exigiam o estudo exaustivo da música, como disciplina do quadrívio.
E não se vê razão para um grande rigor a este respeito no Portugal do século
XIV (Branco, 2005:71).

Ainda no seguimento deste assunto, podemos constatar que outros autores
partilham da mesma opinião, não nos deixando dúvidas para concluirmos que
apesar de existir uma preocupação para nos mantermos a par do que se
ministrava na Europa o sistema português era muito pouco consistente.

Pelo que se refere às Sés Catedrais, a sua organização musical começa a
delinear-se progressivamente ao longo dos séculos XII e XIII. No cabido de
uma Sé, logo a seguir ao deão, aparecia o chantre ou cantor, responsável
pela organização do canto litúrgico e pelo seu ensino, começando este
último a partir de certa altura a ser delegado no subchantre. Nas escolas
capitulares ou claustrais educavam-se os moços de capela, ou meninos
cantores, que nelas davam entrada a partir dos oito anos e aí se mantinham
até à altura da mudança de voz. A sua formação musical incluía a teoria
musical, a educação da voz, a memorização das melodias e o conhecimento
das cerimónias litúrgicas a que elas pertenciam.
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Alguns deles prosseguiam depois os seus estudos a fim de seguirem a
carreira eclesiástica, e tornavam-se capelães cantores ao chegarem à idade
adulta (Brito e Cymbron, 1992:22).

Estes autores vão ainda mais longe ao afirmarem que:
A escola capitular mais antiga que nos surge após a Reconquista é a da Sé
de Braga, que existia já em 1072, contando com quatro moços. Em
Coimbra, o testamento de D. Paterno, datado de 1086, afirma que o bispo
D. Sesnando pueros nutrivit et eos docuit in sede episcopali («alimentou os
moços e ensinou os na própria Sé»). Há, contudo, investigadores que
consideram ser este documento apócrifo. A informação de que dispomos
permite-nos também detectar a existência de escolas capitulares, ou pelo
menos de chantres, na Sé de Lisboa a partir de 1150, na do Porto em 1186 e
na de Évora em 1200. De 1229 é o primeiro regimento de uma capela
portuguesa que conhecemos, sob a forma de uma carta de D. João, bispo
Sabinense e legado papal, entregue ao Prior e cabido de S. Maria de
Oliveira em Guimarães (Brito e Cymbron, 1992:23).

O ensino da Música continuará a efetuar-se ao nível das instituições eclesiásticas
sem significativas alterações. Apenas no reinado de D. João V surgem informações
de âmbitos e reformas a esse nível. O contexto social e económico deste período vai
permitir, para além de reformas, o envio de músicos para estudar em Itália.
Neste contexto, a renovação das instituições e da vida musical portuguesa
empreendida sob a égide de D. João V, vai estar desde o seu início
directamente ligada à reforma da Capela Real, que foi elevada à dignidade
de Sé Patriarcal em 1716, e à criação em 1713 de uma instituição adjacente
a essa Capela que viria a tomar o nome de Seminário da Patriarcal o qual
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iria constituir a principal escola de música em Portugal. Nela se formou a
grande maioria dos nossos mais destacados compositores setecentistas. (…)
Em 1729 foi igualmente criada no Convento franciscano de Santa Catarina
de Ribamar uma escola de cantochão especialmente dedicada ao ensino do
chamado canto capucho - uma espécie de harmonização em fabordão das
melodias gregorianas -, dirigida pelo compositor veneziano Giovanni
Giorgi, de quem se conservam quase trezentas obras religiosas no Arquivo
da Sé de Lisboa. À Capela Real e Patriarcal foram atribuídas rendas
avultadas, na tentativa de a fazer rivalizar com a própria Capela Papal,
uma parte das quais foi utilizada para enviar um certo número de
bolseiros para Roma a fim de aí completarem a sua formação musical,
entre eles António Teixeira (1707 – depois de 1770), futuro capelão cantor e
examinador de cantochão da Patriarcal, João Rodrigues Esteves, futuro
mestre do Seminário da Patriarcal, e Francisco António de Almeida, que
viria a ser posteriormente organista da Capela Real (Brito e Cymbron,
1992:105).

De realçar a primazia de Roma e a sua influência na formação dos nossos
compositores que lá prosseguiram estudos.

Este contacto preferencial com a música romana está também associado à
famosa embaixada do Marquês de Fontes ao Papa Clemente XI, realizada
em 1716. No primeiro quartel do século XVIII a Cidade Pontifícia era sem
dúvida um dos maiores centros musicais da Europa, e a nossa presença
diplomática foi ali assinalada nessa altura por diversas serenatas cantadas
na embaixada ou no Teatro Capranica durante a estada do Marquês de
Fontes e mais tarde do Conde das Galveias, em celebração de nascimentos
ou aniversários reais ou da coroação do Papa Inocêncio XIII,
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com música de compositores da envergadura de Nicolà Porpora, Alessandro
e Domenico Scarlatti ou Francesco Gasparini (Brito e Cymbron,
1992:106).

O ano de 1834 é marcado pelo início de uma nova época no ensino da Música. A
perda do papel da Igreja e a extinção do Seminário da Patriarcal dá lugar à criação de
uma instituição baseada em modelos franceses: o Conservatório de Música.

A extinção de algumas ordens religiosas e a diminuição dos rendimentos da Igreja
levaram ao encerramento de muitas escolas catedrais e conventuais. Assim, o ensino
da música religiosa passou a ser feito nos Seminários e de uma forma mais elementar
e delimitado ao cantochão.

A música instrumental portuguesa deste período é dominada pela figura do pianista e
compositor João Domingos Bomtempo (1775-1842). Este compositor contribuiu para
pôr termo à exclusividade da ópera italiana e introduzir no panorama musical
português a música instrumental germânica, boémia e francesa.

Torna-se pertinente realçar, ainda, que foi um dos principais impulsionadores para a
reforma do ensino musical, segundo o modelo representado pelo Conservatório de
Paris.
Este pianista e compositor célebre, desde cedo acalentou o projecto de criar
uma Sociedade destinada à divulgação da arte musical e à formação do
gosto musical dos portugueses, através da realização periódica de
concertos. Tal Sociedade foi criada em 1822 - tendo em mente o modelo
inglês - e, apesar da sua existência inicialmente atribulada devido às
circunstâncias da vida política nacional, acabou por constituir um
verdadeiro sucesso (Fuente, 1993:15).
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Imbuído das novas ideias europeias, Bomtempo intui o novo ensino da Música em
Portugal, fomentando a abertura ao sexo feminino e iniciando um processo que irá
reformular este ensino, até então ligado ao Seminário Patriarcal.

No pensamento de Bomtempo outro projecto germinava, mais ambicioso: o
da reforma do ensino da música em Portugal. Sabemos que o músico
elaborou um projecto de reforma do Seminário Patriarcal em 1822, que não
foi executado e de que hoje não dispomos. Só doze anos mais tarde nos
surge um documento da sua autoria, que conhecemos e em que se propõe,
não uma reforma, mas a criação de uma nova e verdadeira Escola de
Música, que se pode considerar o embrião do futuro Conservatório. Pensase que, neste projecto, Bomtempo terá sido muito influenciado pelo seu
conhecimento da obra realizada pelo Conservatório de Paris em prol do
ensino da música, que por lei de 28 Junho de 1833 se tornará mesmo
obrigatório em todos os estabelecimentos de ensino público de França. No
seu plano, João Domingos Bomtempo afirma o objectivo de instruir pessoas
na arte da música para o culto divino mas também para o entretenimento
nos teatros, afastando-se desde logo dos objectivos mais restritivos do
Seminário Patriarcal. Aconselha uma localização central para a escola de
forma a atrair o maior número possível de alunos de ambos os sexos e surge
aqui outra das grandes inovações do projecto: a abertura do ensino da
música ao sexo feminino, tomando-se, no entanto, precauções para que as
alunas estejam acompanhadas durante as suas lições (Fuente, 1993:15).

Esta reforma, segundo Bomtempo, deveria ir além dos aspetos metodológicos e
pedagógicos e abranger também todos os aspetos organizacionais subjacentes.
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O quadro de funcionários incluía um director, dois professores de
Rudimentos, Solfejo e Acompanhamento de Orgão e Piano-forte, um
professor de Piano-forte, dois de Canto, dois de Violino, um de Violeta, um
de «Rabecão Pequeno» e um de «Rabecão Grande», um de Oboé, um de
Clarinete, um de Flauta, um de Fagote, um de Trompa, um de Língua
Italiana e um de Língua Latina, além de um secretário, um afinador, uma
regente para acompanhamento das lições das alunas, um porteiro e um
moço. Sugere ainda um professor de Declamação. O horário do estudo
incluía aulas diárias, com excepção das quintas-feiras, domingos e dias
santos. As aulas começariam às 9h durante o período de 1 de outubro a 30
de março e às 8h de 1 de abril a 30 de setembro, trabalhando-se 5 horas por
dia ao longo de todo o ano. O director teria a função de definir a
distribuição das aulas e a atribuição dos horários, comunicando à
Secretaria de Estado respectiva o aproveitamento dos alunos e o
desempenho dos professores. Para os alunos que se distinguissem nos seus
estudos, previa-se a atribuição de prémios em junho e dezembro. Os
professores deveriam comunicar ao director os nomes dos alunos sem
aproveitamento para a sua exclusão e não poderiam faltar excepto em caso
de doença devidamente comprovada (Fuente, 1993:16).

A ideia da importância do incremento do ensino da Música em Portugal no apoio ao
desenvolvimento da Música e dos músicos portugueses é reforçada por este autor, que
cita Bomtempo:

Quando pois se considera que pela fundação deste Estabelecimento tão
pouco dispendioso, como fica demonstrado, cessa a enorme despesa que
dantes se fazia com engajamento de Músicos Estrangeiros e, por outro lado,
se abre caminho ao desenvolvimento de génios nacionais no aperfeiçoamento de uma Arte tão estimada e cultivada nos melhores países da
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Europa, é fácil reconhecer-se o proveito deste Estabelecimento, tanto mais
vantajoso quanto menos gravoso se apresenta. (…) Desejando eu promover
a arte de música e fazer aproveitar os talentos, que para ela aparecem,
principalmente no grande número de Órfãos que se educam na Casa Pia:
Hei por bem Decretar que o Seminário da extinta Igreja Patriarcal seja
substituído por um Conservatório de Música, que se estabelecerá na
referida Casa Pia (Fuente, 1993:16).

Para a época, o projeto era ambicioso, mas, segundo Bomtempo, tinha também
múltiplas vantagens económicas.

Apesar de tudo, aproximadamente um ano depois, por decreto de 5 de maio de 1835,
é criado o Conservatório de Música, anexo à Casa Pia, tendo como diretor João
Domingos Bomtempo. Esta instituição reforça os aspetos caritativos, com a inclusão
de cerca de 10 a 12 estudantes pobres. Daí que o projeto estivesse mais próximo dos
modelos dos conservatórios italianos dos séculos XVII e XVIII do que do tipo de
escola laica que nasceu com a criação do Conservatório de Paris. O projeto pautavase por um conjunto de regras educacionais que visava, para além do ensino da
Música, o ensino de outras disciplinas de formação geral. De salientar, o
envolvimento público em termos de financiamento para os jovens mais carenciados.

A dotação atribuída pelas Cortes a esta instituição era de oito contos e
seiscentos mil réis, ficando a sua gestão financeira a cargo do
administrador da Casa Pia, António Maria Couceiro. As aulas eram
públicas e abertas a estudantes de ambos os sexos, ensinando-se música
sacra e profana, assim como as peças do teatro italiano, seguindo assim o
plano de Bomtempo. Previa-se a existência de um colégio para 12 a 20
estudantes pobres, sustentados pelo estabelecimento.
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Admitiam-se os órfãos e órfãs da Casa Pia, os alunos do Colégio de Augusto
e alunos pensionistas que pagariam doze mil réis por mês. Existiam seis
disciplinas: Preparatórios e Rudimentos, leccionados por José Teodoro
Higino da Silva; Instrumentos de Latão, por Francisco Kuckenbuk;
Instrumentos de Palheta, por José Avelino Canongia; Instrumentos de Arco,
por João Jordani; Orquestra, pelo Presbítero José Marques, e Canto, por
António José Soares. O corpo docente era assim composto por apenas oito
professores (não dispomos de qualquer referência quanto aos nomes e aulas
de dois), ao contrário dos dezoito propostos por Bomtempo. A maioria
destes professores leccionara no Seminário Patriarcal, ficando agora ligada
ao Conservatório (Fuente, 1993:17).

O Conservatório, apesar da falta de documentação sobre o seu funcionamento durante
este período, não atingiu os fins a que se propunha e em 15 de novembro de 1836
toma a designação de Escola de Música do Conservatório Geral de Artes Dramáticas,
um projeto concretizado por Almeida Garrett, sendo que João Domingos Bomtempo
continua a dirigir o Conservatório e a presidir o Conselho de Direção. Esta instituição
dedicava-se ao ensino da Música e incluía também as escolas de Declamação e de
Dança.

Ao voltarmos a ler Brito podemo-nos aperceber da evidência das mudanças
efectuadas.

Em Novembro de 1836 no âmbito da reforma levada a cabo por Passos
Manuel, foi criada em Lisboa um Conservatório Geral de Arte Dramática,
estabelecimento de ensino público concebido à imagem do Conservatório
National de Musique et de Déclamation que havia sido fundado em Paris no
ano de 1795.
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O regulamento de 24 de Novembro de 1837, redigido por Almeida Garrett,
refere-se ainda a um sistema de pensionistas que, na realidade, nunca
chegou a ser implementado. O Conservatório de Música da Casa Pia,
criado quinze meses antes, foi integrado como Escola de Música no novo
Conservatório ao lado das escolas de declamação, dança, mímica e
ginástica especial, instalando-se a nova instituição a partir de 1837 no
extinto Convento dos Caetanos (Brito e Cymbron, 1992:145).

A atividade do Conservatório surgirá desconexa no período que se segue, uma vez
que, por exemplo, os alunos aparecem matriculados só a partir de dezembro de 1837
e Almeida Garrett só em maio de 1838 pede o Regimento e Estatutos da Escola.

Para a sobrevivência do Conservatório foi fundamental a proteção régia. A confirmálo, Fuente deixa plasmado na sua obra o desejo da rainha D. Maria II.

Fazer mercê a um Instituto que tanto promete, e tão alto Protector soube
grangear; e bem assim honrar a seu principal director João Baptista de
Almeida Garrett, do Meu Conselho, e Cronista Mor do Reino, cujo
incansável zelo no serviço público e Meu, até a este ramo de instrução e
adiantamento nacional se tem estendido [...] e porque Me Praz não menos
dar público testemunho de quanto estou satisfeita dos esforços com que os
literatos e artistas que compõem o referido Instituto têm procurado fazer
reviver aquelas artes belas e úteis que já fizeram tamanha parte da Nossa
Glória e cujos vestígios são ainda hoje o mais durável monumento da nossa
antiga civilização (Fuente, 1993:18).

Os estatutos da instituição e bem como a regulamentação do Conservatório seriam, no
entanto, só confirmados em 1840.
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A 8 de Outubro de 1840, a comissão do Conservatório presidida por João
Domingos Bomtempo aprova o projecto de estatutos do Vice-Presidente, o
Inspector-geral dos Teatros Almeida Garrett, por inerência do cargo,
projecto que é votado em conferência geral de 22 de Dezembro do mesmo
ano. Em 24 de Maio de 1841, a Rainha D. Maria II promulga os Estatutos
do Conservatório Real de Lisboa e inicia-se a vida regulamentada da
primeira instituição dedicada ao ensino da música em Portugal (Fuente,
1993:19).
Esta escola apresenta de forma ambiciosa nos estatutos os objetivos a que se propõe,
não só o ensino da Música, mas da Literatura Dramática, Língua Portuguesa,
Declamação e Artes Mímicas. Fuente relata como se concretizavam estes fins:
Através de conferências, reuniões literárias artísticas, publicação de obras,
censura teatral e actividade das escolas, pelos sócios do Conservatório.
Estes repartiam-se por quatro secções - Língua Portuguesa, Literatura
(especialmente literatura dramática), História e Antiguidades, Música e
Artes. Os sócios dividiam-se em quatro classes: efectivos, em número de 60
(12 em Língua Portuguesa, 12 em Literatura, 12 em História e Antiguidades
e 24 em Música e Artes), correspondentes, em número não superior a 300,
livres e honorários, sem número fixo. O Vice-Presidente do Conservatório
era sócio efectivo e os professores das escolas sócios livres. As obrigações
dos sócios incluíam o pagamento das quotizações, a acção à biblioteca do
Conservatório de dois exemplares das suas obras, além da participação nas
conferências das respectivas secções, nos conselhos e na conferência geral
(mensal) e na sessão real e pública (anual). Tinham igualmente a seu cargo
a apreciação de composições literárias, dramáticas e musicais, para a
atribuição anual de prémios.
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Por seu lado, os sócios receberiam um exemplar de todas as obras
impressas por ordem ou com autorização do Conservatório e seriam
convidados com suas famílias para reuniões literárias e artísticas, estando
sempre reservado um camarote para as senhoras sócias do Conservatório
(Fuente, 1993:19).

Interessante, ainda, é perceber o número de sócios que esta instituição tinha e as
vicissitudes por que passou.

Em 1840, o número de sócios do Conservatório era de 150, incluindo 12
estrangeiros, atingindo 233 um ano depois. Incluíam-se grandes personalidades do mundo das letras, das artes e da política, como Anselmo José
Braamcamp, António Feliciano de Castilho, António de Oliveira Marreca, o
Duque de Palmela, os Duques da Terceira, Mousinho de Albuquerque, José
Estêvão Coelho de Magalhães, entre muitos outros. No entanto, vários
sócios solicitam a passagem à classe de sócios livres ou a dispensa do
pagamento das quotizações. O tesoureiro informa repetidamente Almeida
Garrett de que as quotizações não são cobradas na totalidade. Em 1842,
apenas 122 sócios estão registados como tendo as suas quotas em dia,
incluindo as cinco sócias (Duquesa da Terceira, Emitia Krus de Azevedo, J.
Carolina de Brito O'Neill, Maria Joaquina Quintela e Rita Viseu da Costa).
As dificuldades financeiras levam a que se peça aos sócios residentes em
Lisboa que contribuam com 800 réis por trimestre para as despesas da
revista do Conservatório, sem grande sucesso aliás, já que apenas são
publicados dois números desta revista (500 exemplares), sob a orientação
de José Feliciano de Castilho. Além da revista, previa-se nos Estatutos a
publicação de um «Repertório-dramático» que incluísse as melhores peças
nacionais e estrangeiras, traduzidas e adaptadas à cena portuguesa.
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Não temos conhecimento de que tal publicação alguma vez se tenha feito, o
que mais uma vez demonstra as dificuldades que o Conservatório enfrentou
na prossecução dos seus fins culturais (Fuente, 1993:20).
Portanto, as dificuldades financeiras, sentidas por quem dirigia esta instituição,
tiveram particular relevo, bem como o pouco auxílio por parte da tutela, à altura a
Corte Portuguesa. É de salientar ainda o não-pagamento de quotas por parte de
alguns dos seus sócios, dando a entender que alguns teriam ingressado no projeto
provavelmente com fins de protagonismo social ou mesmo estatuto e moda.
Situação que ainda hoje se verifica e de forma mais agudizante, apesar de
atualmente os incentivos fiscais, criados pela Lei do Mecenato, serem uma maisvalia comparativamente à época. Não obstante estas as benesses a situação atinge
tais proporções graves pondo mesmo em risco a concretização dos exames a
efectuar.

Em Julho de 1840, Bomtempo informa o Conservatório de que se
encontra doente, tendo sido sangrado do lado direito, passando
imediatamente à questão que mais preocupava a Escola de Música: os
exames dos alunos aproximavam-se, sendo muito necessário um piano,
referindo um que vira na posse do afinador do Conservatório.

Em

Setembro do mesmo ano, João Domingos Bomtempo e Francisco Xavier
Migone examinam a piano do marquês de Valença, que consideram em
bom estado, aconselhando a sua rápida aquisição, dado o preço de
600$000 réis. Não sabemos se a compra se concretizou mas em 1841 o
vice-reitor

é

encarregado

de

contratar,

não

excedendo

uma

determinada quantia anual, a aquisição de instrumentos pelo menor preço
possível. Além desta falta de equipamento pedagógico, havia necessidade
de tudo, desde material de secretaria até toalhas, pratos, copos,
vassouras, pás e baldes.
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Inclusivamente para o jardim e horta se encomendam flores, vegetais e
árvores (rosas, cravos e alfazema, ervilhas, parreiras e limoeiros),
além de ferramentas (Fuente, 1993:23).

Torna-se, então, necessário a elaboração do Regulamento Interno. Assim em 1844,
este estabelece, entre outros pontos, que:

A Escola de Música é destinada para o Estudo da Arte e Ciência da Música;
para facilitar os seus progressos em geral, para conservar e apregoar a sua
prática; para formar compositores, professores propriamente ditos e
Artistas para o serviço das Catedrais, das Orquestras e do Exército nas
bandas Militares (Vasconcelos, 2002:49).
Para lecionar no Conservatório, os professores deveriam ser recrutados por concurso
e exames públicos. Estas duas vertentes, missão da escola e professores, irão marcar o
percurso do Conservatório ao longo do século XIX. A esta instituição estavam
ligados os artistas mais destacados da época, sendo membros do corpo docente e
direção. Eram artistas competentes que estavam à altura de formar bons artistas,
permitindo excelentes performances instrumentais sinfónicas ou de câmara.

Para estes docentes, o Conservatório permitia a possibilidade de, para além de
apresentarem as suas obras, mudar a situação da Arte e dos artistas em Portugal
(Vasconcelos, 2002).

Podemos concluir que a figura de João Domingos Bomtempo foi fundamental no
ensino da Música durante este período em Portugal, tendo um papel fundamental no
Conservatório Nacional.
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João Domingos Bomtempo ressalta como figura dominante, destacando-se a
sua actuação quer no campo administrativo quer no campo pedagógico,
desde a questão das verbas e sua aplicação, passando pela admissão de
professores e funcionários, pela adopção e criação de métodos e programas,
até ao exame dos alunos que desejam frequentar as Escolas do
Conservatório (Fuente, 1993:40).

Contudo, apesar de ser a principal Escola de Música, para alguns autores, o
Conservatório não conseguiu dar aos nossos músicos a formação sólida esperada,
tendo os mesmos de recorrer ao estrangeiro para completar a sua formação. As
adversidades do ensino da Música revelam a instabilidade e o papel social deste
período.

O Contexto em que os músicos como Manuel Inocêncio Liberato dos Santos,
Francisco de Sá Noronha, Miguel Angelo Pereira e outros escreveram as
suas obras é do da total ausência de uma tradição musico-teatral de cariz
nacional,

o

que

implicava

a

cópia

dos

modelos

importados

predominantemente de Itália. Há ainda que ter em conta a não integração
dos compositores portugueses no circuito comercial, o que significava a
ausência de um mercado de trabalho a nível da ópera, e consequentemente
de encomendas. (Brito e Cymbron, 1992:146).

Em meados do século XIX surgem outros locais de ensino da Música, ou seja, escolas
privadas ou sociedades de amadores, mas nunca constituíram alternativa ao
Conservatório.

Tendo a Música sido transformada numa componente essencial na educação burguesa
e dada a ausência de escolas, o número de professores privados aumentou.
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Em 1884 nasce uma instituição que irá marcar o ensino da Música em Lisboa: a Real
Academia dos Amadores de Música. Esta academia veio a representar um importante
papel, pois, “a acção pedagógica feita por esta instituição rapidamente se tornará
numa espécie de, segundo ele, conservatório paralelo, onde leccionavam e tocavam
muitos dos mais notáveis nomes da música portuguesa” (Nery e Castro, citado por
Vasconcelos, 2002:51).

Mas esta ideia torna-se mais evidente ao ser reforçada pelo autor aquando este refere
que:
Com efeito, esta escola foi criada por um grupo de melómanos que não se
revia na maneira de pensar das instituições existentes e que procuravam
desenvolver uma instituição que tivesse como objectivo “a cultura, o
desenvolvimento e a propagação da arte da música”. Era assim o seu
primeiro artigo dos Estatutos que datavam de 1887. Com este objectivo
pretendia-se criar através de uma orquestra, uma fanfarra e um orfeão para
realizar concertos, saraus de música clássica, dar aulas de música, realizar
conferências sobre assuntos musicais e criar ainda uma biblioteca.
(Vasconcelos, 2002:51,52).

A Academia de Amadores de Música gerou grande expectativa no meio lisboeta.
Vasconcelos evidencia que esta surgiu de duas tendências: uma nasce no seio de uma
classe média com a pretensão de ocupar os tempos livres com divertimentos e festas
e, por outro lado, junto de um outro tipo de classe média mais preocupada com
questões culturais e intelectuais que não se revia no atual Conservatório.

Na cidade do Porto só em 1917 foi fundado um Conservatório de Música, de natureza
municipal.
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Esta instituição pretendia criar e constituir-se como uma escola de formação distinta e
autónoma do Conservatório de Lisboa, esse sim de abrangência nacional. Ainda que
foi a partir da reforma de 1919 que o Conservatório do Porto se reorganiza no sentido
de uma maior aproximação ao projeto de Lisboa.

De qualquer maneira, podemos ver que é em 1948 que se cria a Orquestra Sinfónica
do Conservatório de Música do Porto, a qual virá a funcionar como um elemento
distinto, quer no panorama de ensino dos conservatórios, quer para a divulgação da
música sinfónica.

Como instrumento de extensão escolar do Conservatório, a orquestra
sinfónica não deixou de desenvolver uma intensa actividade de educação
estética no seio da sociedade portuense, possibilitando assim a saída
profissional dos alunos instrumentistas diplomados por esta instituição.
(Caspurro, 1992:124).

Só a partir do Decreto-Lei 519/72, de 14 de dezembro do referido ano, o
Conservatório de Música do Porto é transferido do domínio municipal para o
Ministério da Educação Nacional, passando a partir de então a guiar-se pelas
disposições em vigor para o Conservatório Nacional.

Durante as primeiras décadas do século XX, continuaram a registar-se tentativas de
reorganizar os estudos ministrados no Conservatório Nacional. “Estas ideias estão
patentes na reforma introduzida por Hintze Ribeiro em 1901, apoiado num estudo de
Augusto Machado” (Vasconcelos, 2002:52).

Torna-se evidente que a partir destas reformas o ensino no Conservatório tinha
crescido significativamente.
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Nos últimos anos do regime monárquico o Conservatório foi frequentado,
em média, por trezentos alunos. A estes acrescentavam-se muitos mais
estudantes de música, leccionados particularmente, mas examinados no
estabelecimento oficial. Além disso, até há relativamente pouco tempo, fazia
parte da boa educação de qualquer menina burguesa o saber tocar piano
(Branco, 1995:293).

Mas apenas a 16 de maio de 1919 o Conservatório Nacional viria a sofrer novamente
uma grande modificação. É neste data que Viana da Mota toma a direção por ordem
de Leonardo Coimbra, Ministro da Instrução na época. Este talvez seja um dos
momentos de grande viragem no que concerne à Música e ao ensino da Música em
Portugal. Viana da Mota era um excelente pedagogo e pudemos constatar que é
efetivamente com ele que começa a grande reorganização e a nova estrutura de ensino
da Música. Nessa altura, Viana da Mota tem o cuidado de chamar a si um ilustre
círculo de eruditos, músicos e musicólogos, que o ajudou a constituir o programa do
Conservatório. Além de José Viana da Mota, destaca-se neste elenco António Arroio,
Alexandre Rey Colaço, Miguel Ângelo Lambertini e Luís de Freitas Branco. Como se
pode ver, esta comissão era criada por pessoas que dominavam o ensino da Música e
que tinham um conhecimento vastíssimo daquilo que se passava nos conservatórios
da Europa, nomeadamente de Paris, Bruxelas, Leipzig e Berlim. Acrescenta-se ainda,
que esta comissão não auferiu qualquer tipo de vencimento para fazer este estudo e
criar o Ensino Formal da Música. Os diferentes cursos de Instrumento, de Canto e de
Composição dividiam-se em três graus: elementar, complementar e superior (Branco,
1995).

Inútil é justificar esta forma administrativa do Ensino, pois a aprendizagem do aluno
parte da estrutura mais simples e caminha sucessivamente para a mais complexa,
mantida sempre com o necessário crescimento.
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Esta deliberação, que vem de 1918, mantém-se até aos nossos dias, até ao despacho e
à portaria de 1998, que cria uma nova tipologia do Ensino Superior em Portugal e
acaba com a valência dos conservatórios atingirem o grau superior, ficando a sua
estrutura administrativa reduzida aos cursos básicos e complementares (Branco,
1987).

Quanto ao papel de Viana da Mota no Ensino e nas reformas da Música, é
fundamental para que se dê lugar a um aumento significativo de alunos a frequentar o
Conservatório. Leva-nos, mesmo, a concluir que equipa encarregue de efetuar a
restruturação curricular, toda ela constituída por nomes que viriam a marcar o
panorama musical português, tinha sido capaz de criar um currículo credível
alicerçado em fundamentos didático-pedagógicos adequados para a época.

No primeiro ano lectivo ulterior à reforma de 1919 (o ano de 1919-1920
portanto) o Conservatório teve 759 alunos internos e 775 externos. Em
1929-1930 estes números ascenderam a 1191 e 1028, respectivamente. Se
bem que Viana da Mota fosse ainda director da Escola de Música (sendo
Júlio Dantas inspector do Conservatório), não podem ser-lhe assacadas
responsabilidades pela lamentável contra-reforma de 1930, retrógrada no
que prescindiu na cultura geral e profissional de futuros compositores e
intérpretes musicais (Branco, 1995:296).

Curioso, ainda, é que, em 1918, o Conservatório Nacional de Lisboa proporciona a
abertura de cursos livres para todos os ramos do ensino da Música a artistas
portugueses ou estrangeiros de elevados méritos.

Organiza-se também o ensino de disciplinas auxiliares destinadas a ministrar uma
instrução geral indispensável a alunos que entram para o Conservatório com um
singelo exame de primeiro grau primário e aos quais não se devem impor outras
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habilitações literárias para entrada, com o objetivo de que não retardem a
aprendizagem musical que, como é axiomático em pedagogia, exige largo treino e
será tanto mais proveitosa, quanto mais cedo se inicie (Branco, 1987).

A relevante introdução de cadeiras de cultura não especificamente musical
ou adjacentes às de composição, execução e interpretação está expressa no
artigo que proporcionava aos alunos o ensino do português, elementos da
literatura portuguesa e estrangeira, tópicos de história geral, história da
pátria e da geografia elementar, francês, italiano, generalidades das
ciências musicais, compreendendo a acústica, a história da música e a
estética musical (Branco, 1987:118).
Mais uma vez, Viana da Mota demonstra ser um homem visionário e com uma
grande noção de pedagogia. Atrevíamo-nos, mesmo, a considera-lo o precursor
daquilo que hoje o Estado apelida de Ensino Integrado, demonstrando a importância
que ele próprio atribuía ao setor da Composição, da Instrumentação, das Línguas, da
História, da Geografia e das Ciências Musicais. Mas Viana da Mota não ficaria só por
aqui. Segundo nesta altura já ele próprio revelava um grande interesse pela raiz
popular no que concerne à Música e se o folclorismo de Stravinsky não preconizava
qualquer estudo conservatorial, as investigações sistemáticas de Kodály e Bartók
tinham começado pouco mais de dez anos antes e não estavam suficientemente
divulgadas ou não eram levadas a sério, principalmente em Portugal, para
justificarem o seu ensino perante os responsáveis das escolas de Música.

Havia ainda muitas partituras por escrever e que haviam de chamar fortemente a
atenção do mundo musical futuro para as potencialidades nomeadamente da Música
Tradicional (então denominada Folclore) como agente de mutações profundas na arte
de compor.
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É ainda debaixo dos auspícios e das diretrizes de Viana da Mota que, se estabelece a
obrigatoriedade para todos os professores do ensino técnico, dentro da especialidade
de cada um, da cooperação em concertos públicos que sejam organizados pelo
Conservatório Nacional de Música.

Também aqui podemos ver as impressões digitais de Viana da Mota que ou foi o
proponente da prescrição ou a apoiou sem reservas (Branco, 1987).

Curiosamente, hoje encontramos muita resistência por parte dos profissionais do
ensino técnico para cooperar em concertos públicos, de forma a mostrar e
exemplificar aos alunos e também ao público em geral o trabalho que é feito.

Voltando ainda a este aspeto da lecionação e aos aspetos de Viana da Mota relativos à
reforma implementada, parece-nos que são extremamente importantes estas
comparações com aquilo que nasceu de um projeto ou do decreto de 1919 que visava
reformar o Ensino da Música, e que curiosamente irá demorar mais de 60 anos para
que fosse novamente revisto.

O director do Conservatório, obtida a prévia autorização ministerial, pode
admitir como professores músicos ou musicólogos estrangeiros quando as
vantagens do ensino e a falta de especializados em Portugal impunham
especialmente essa medida (Branco, 1987:121).

Já nessa altura houve o cuidado de resguardar aquilo que eram os nossos valores e os
nossos músicos. Nesta mesma data, Branco avançou que “prevêem-se subsídios que
venham a ser indigitados pelo director, ouvido o Conselho Escolar, a Direcção da
Associação Académica dos Alunos do Conservatório quando venha a organizar-se”
(Branco, 1987:121).
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Esta visão de reforma também se produz na forma de legislar, visto que, de 5 em 5
anos, deveria ser constituída uma Comissão destinada a organizar programas de
concurso cuja adoção se tornasse necessária e, de 3 em 3 anos, devia rever-se a
adoção de compêndios, o próprio poder do diretor e, segundo, também, o estipulado
na altura, apresentar um relatório ao Ministro da Instrução a justificar esta atividade
triénia, que, no fundo, poderia levar à substituição do próprio diretor do
Conservatório (Branco, 1987:121).

É ainda Viana da Mota quem toma uma atitude favorável à formação de um sentido
de iniciativa e de responsabilidade da juventude. A Associação Académica de então
chegou a ter uma revista chamada “Música”. Pedro do Prado e Lopes-Graça
assumiram o papel de director e editor respectivamente. O primeiro número, que sai
em junho de 1930, incluía, entre outras colaborações, um artigo de Vieira de Almeida
sobre Estética e Sistema e a canção “Descalça vai para a fonte”, de Croner de
Vasconcelos (Branco, 1987:121).

Esta noção de Cultura, sem intercâmbio de ideias na informação noticiosa, expressa
na determinação de que o Conservatório publicará uma revista relativa a assuntos
musicais com uma secção destinada à compilação e estudo do folclore musical,
continua a ser hoje em dia uma das grandes discussões daquilo que é considerado o
ensino da Música Formal e Não-Formal, nomeadamente a Música Erudita, aquela que
tem uma escrita própria e aquela que passa de uma forma oral e que, hoje em dia,
chamamos de Música Tradicional ou de Folclore.

Atualmente, esta relutância de incluir alguns dos instrumentos, nomeadamente
tradicionais portugueses, nos currículos do ensino dos conservatórios tem sido
notória. Contudo, apesar de a guitarra portuguesa, por exemplo, mais recentemente
ter começado a ser integrada, é notória a carência de uma metodologia e um programa
estabelecido (Neves, 2001).
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É importante deixar aqui dois apontamentos relativamente à parte legislativa e
ressalva-se aquilo que é veiculado nas disposições legais dos decretos 18461 e 18881,
publicados nos números de 14 de junho e 25 de setembro de 1930 respetivamente,
sendo Gustavo Cordeiro Ramos Ministro da Educação. No primeiro diploma,
podemos ler:

Os dois Conservatórios de Música e de Teatro ministravam o ensino de
artes que sob muitos aspectos se relacionam e que por vezes se completam;
que o regresso ao regime tradicional de concentração, sob uma
administração única apresenta evidentes vantagens para a economia do
ensino e para a disciplina da instrução e que as circunstâncias aconselham
o estabelecimento imediato deste regime de unidade com base orgânica
necessária da reforma a efectuar (Branco, 1987:123).

O consequente decreto de 25 de setembro de 1930 torna-se mais elucidativo
relativamente às diferenças de orientação e vai colocar algum ponto de ordem no que
diz respeito aos horários, às atividades dos professores e dos alunos, faz referência ao
agravamento das dificuldades já determinadas pelo progressivo aumento da
população escolar e também preconiza uma simplificação e organização do Ensino
sem prejuízo da sua eficiência, em harmonia com os princípios da própria pedagogia
musical e com os superiores interesses das artes que se professam nos conservatórios.

Entendeu-se que o Conservatório Nacional não era para futuros maestros e que não
fazia falta na primeira escola portuguesa de Música o ensino específico de um pouco
da História Geral, da Geografia e do idioma de Rameau, Berlioz e Debussy.

Não se descreve a indignação de Luís Freitas Branco. Sem capacidade de
luta, ainda mais comedido ante o risco político num regime ditatorial,
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Viana da Mota não reagiu com a requerida intransigência ao
amesquinhamento obscurantista dos músicos a formar pela escola de que
era director (Branco, 1987:125).

No mesmo documento podemos encontrar as personalidades que estiveram nomeadas
para a elaboração da legislação de 1930.

No Diário do Governo de então, de 6 de Junho de 1936, 2ª série, são
nomeados para constituir a comissão encarregada de colaborar na nova
reforma do Conservatório Nacional – secção musical, Viana da Mota
(presidente), Hermínio do Nascimento, Ivo Cruz, Luís Costa, Luís de Freitas
Branco, Mário Sampaio Ribeiro, Pedro de Freitas Branco, Rui Coelho e
Tomás Borba. Carneiro Pacheco sobraçava então a pasta da Educação
Nacional (Branco, 1987:126).

Durante 11 anos José Viana da Mota impulsionou uma reforma inovadora em
circunstâncias políticas e administrativas muito instáveis.

No devotado labor de orientar o Conservatório, Viana da Mota não se
deixou transportar por entusiasmo de momento. Era contrário à sua
natureza actuar sem ponderação, à margem das suas convicções, ganhas
pelo trabalho e a inteligência. A verdade é que, sob a direcção prestigiosa
de Viana da Mota, o Conservatório conheceu uma vitalidade notável
(Branco, 1987:127).

Entretanto, surge uma nova legislação em julho de 1937 com bases para um projeto
de reorganização do Conservatório Nacional, que nunca viriam a ser adotadas na
prática.
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Mas outras situações ao longo da história de Portugal decorreram e temos que
considerar a tentativa de reforma nos anos 70 de Veiga Simão, Ministro na época,
apesar de nunca ter sido implementada.

Se analisarmos, e veremos isso mais à frente, apenas em 1988, com a existência do
Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional (GETAP), dirigido por
Joaquim de Azevedo (atualmente reitor da Universidade Católica), se começam a
criar os novos desígnios para o ensino musical, nomeadamente com a criação das
escolas profissionais e com a preocupação de reunir à sua volta pessoas ligadas ao
ensino desta arte, as quais, que anteriormente, já vinham a ocupar lugares de direção
em escolas que existiam fora daquilo que, ainda hoje, é considerado o ensino público
da Música. Isto porque o ensino da Música restrito ao Conservatório Nacional vai,
dado que o número de alunos em 1937 vinha a crescer, fazer com que outros
conservatórios apareçam, principalmente o do Porto, mais tarde o de Coimbra e mais
recentemente o de Braga. Em 1980, através do célebre Decreto-Lei 553/80, abrem-se
as portas do ensino da Música ao Ensino Particular e Cooperativo, fazendo com que
haja uma maior hipótese de as pessoas poderem frequentar através de uma maior
capacidade de oferta do ensino da Música fora dos grandes centros urbanos,
designadamente Porto, Lisboa, Coimbra, Braga, Aveiro e Faro.

No domínio sócio-profissional, os conservatórios vieram dar resposta à
necessidade da formação de músicos para os mercados da cultura, do lazer
e da educação, emergentes do século XVII e com grandes desenvolvimentos
no século XIX. Contudo, as profissões de músico e de professor de música
apresentam algumas particularidades de enquadramento no quadro geral
das profissões, sendo exercidas no âmbito de uma multiactividade
(Vasconcelos, 2002:56).
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Ainda de acordo com o mesmo autor, no que concerne ao incremento do ensino
vocacional da música, conclui-se que este não só tem aumentado dentro do que
consideramos o Ensino Básico, mas, também, na criação de novos Cursos Superiores.

No Século XX, a variedade e multiplicidade deste tipo de escolas
contribuíram para mudar a sua natureza de instituições predominantemente
voltadas para a produção de virtuosos, através de cursos especializados, até
aquelas em que a principal função é o providenciar uma formação musical
mais abrangente para professores, músicos de orquestra e outros membros
de profissão musical. Por outro lado, é significativo que os conservatórios
tenham desenvolvido relações próximas com as universidades, adquirindo
características do ensino musical universitário (Arnold, citado por
Vasconcelos, 2002:56).

O autor ainda leva esta problemática mais longe, ao constatar que

qualquer escola artística é pela sua própria natureza rica em contradições e
situações paradoxais. Por um lado, a partir dos princípios da arte e da
educação, constrói-se um conjunto de regras que está constantemente em
desequilíbrio com a situação que as práticas artísticas fazem do imaginário,
do irracional e do sentimento. Por outro lado, a escola artística exige dos
alunos qualidades opostas. A par do domínio técnico, da utilização das
regras, das convenções e da estandardização, o aluno deve ser capaz de
construir a sua diferença e a sua originalidade. Deve ser capaz de se
integrar na sociedade do seu tempo e estar preparado para determinadas
funções, também elas de características diferenciadas e, muitas vezes, em
oposição (Dunpin, citado por Vasconcelos, 2002:56,57).
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Podemos, assim, constatar que o Ensino Vocacional da Música tem vindo a crescer,
não no que concerne à maior oferta por parte do parque escolas, mas acima de tudo
por o aparecimento de uma nova perspetiva didáctico pedagógica, que visa, também
ela uma formação por parte dos docentes mais voltada para a docência, indo assim de
encontro das necessidades da comunidade educativa.

1.3. O Ensino Artístico da Música e a sua Didática em Portugal
1.3.1. Processo Histórico

Se formos ao encontro da História e da definição concreta daquilo que foi a Escola de
Música no Conservatório Nacional, é na Enciclopédia da Música em Portugal no
Século XX, sob a direção de Salwa Castelo-Branco, que encontramos a perspectiva
na qual mais nos revemos.

Esta instituição, fundada em 5 de Maio de 1835, com a designação de
Conservatório de Música anexa à Casa Pia foi integrada em 15 de
Novembro de 1836 no Conservatório Geral de Arte Dramática que passou a
designar-se, concedido o patrocínio real, Conservatório Real de Lisboa a
partir de 4 e Julho de 1840 e até à instauração da República em 1910. A
escola de música do Conservatório de Lisboa, herdeira da matriz
oitocentista que lhe deu origem, viu começar o século sob uma nova
dinâmica introduzida pela reforma decretada em 13 de Janeiro de 1898.
Além de iniciar cursos gerais e superiores em todo o ensino instrumental e
em canto, oferecia ainda aulas de música de câmara, orquestra, coro, língua
italiana, história da música, literatura musical, sendo estas duas últimas
disciplinas, assim como harmonia, de frequência obrigatória nos currículos
superiores (C. Gomes, 2000).

- 62 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

Já em 1901 apareceu uma nova reforma inspirada num estudo elaborado por Augusto
de Oliveira Machado, diretor desta escola musical entre 1901 e 1910. Fazendo
algumas adaptações à reforma anterior foi introduzida ainda uma aula de
Acompanhamento ao Piano, que incluía leitura de partituras. A partir de 1902,
voltaram a publicar-se seis números da revista do Conservatório Real de Lisboa, sob
a direção de Eduardo Schwalbach, inspetor do Conservatório, com artigos sobre
músicos portugueses, crítica musical e notícias da instituição. Com a implantação da
República em 1910, a instituição passou a denominar-se Conservatório de Lisboa.
Nas primeiras duas décadas do século, o Ensino praticado continuou a ser acusado de
árido e desprovido de substância, conforme refere Colaço, em 1923. Destaque para a
fundação do Museu Instrumental do Conservatório, em 28 de junho de 1915. Em 9 de
maio de 1919 foi publicado o decreto n.º 5546, que viria a marcar decididamente a
vida da instituição, fruto do trabalho de uma comissão constituída por António
Arroio, que a presidia, Alexandre Rey Colaço, Miguel Ângelo Lambertini, José Viana
da Mota e Luís de Freitas Branco, estes dois últimos logo nomeados, respetivamente,
diretor e vice-diretor do, a partir daí designado Conservatório Nacional de Música.

Assim, a contribuição decisiva de Viana de Mota, regressado em 1917 ao País, parece
ter dado origem a uma reforma que apontou no sentido de uma europeização de
mentalidades, de objetivos e métodos.

Os currículos foram revistos e restruturados, actualizaram-se os métodos pedagógicos
e programas, dando origem ao desenvolvimento de novas didácticas, introduziram-se
disciplinas de formação geral, como História e Geografia, e específica, como
Acústica e Estética Musical de modo a proporcionar uma formação cultural mais
completa (Branco, 1987).

A frequência da Escola de Música do Conservatório de Lisboa teve índices de adesão
extraordinários, atingindo em 1929/1930 um número de 1191 alunos (Cruz, 1985).
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A partir de 1920 foram publicados dez números da revista do Conservatório Nacional
de Música, surgindo paralelamente uma Associação Académica do Conservatório
Nacional de Música, que publicou, no ano letivo de 30/31, quatro números do
Boletim de Música (Andrade, 1989).

Na sequência do 28 de maio de 1926 e do regime autoritário que se lhe
seguiu, sublinha o facto de ter sido publicado em 14 de maio de 1930 um
decreto que, sobre a capa da racionalização de recursos, subverteu e
inviabilizou o projeto da reforma de 1919, extinguindo o grau de
virtuosidade e ainda as disciplinas de Instrumentação, Leitura de Partituras,
Regência de Orquestra, Francês, História, Geografia e Ciências Musicais
(Decreto-Lei n.º 18/881, Art. 10.º). (…) A partir de então, o Conservatório
Nacional passou a ser dirigido por Júlio Dantas, diretor do Conservatório
Nacional de Teatro. À frente da secção de Música manteve-se Viana da
Mota até ao seu afastamento, por limite de idade, em 1938. Desta medida
resultou também um decréscimo significativo do número de alunos. Em
1939, Luís de Freitas Branco foi afastado compulsivamente das suas funções
e Cruz assumiu a direção do Conservatório Nacional entre 38 e 1971,
instalando-se, face à nova reforma, um regime de resistência em termos
pedagógicos por parte do corpo docente e da mistificação de Viana da Mota
e da sua obra pedagógica (C. Gomes, 2000:35).

Várias tentativas de revitalização do Conservatório Nacional foram ensaiadas ao
longo destes anos, mas, como refere não foram aprovadas nem reprovadas. Célebre
ficou a polémica desencadeada pelo jornal “O Século”, responsabilizando o
Conservatório Nacional pela situação da crise que atravessava a vida musical
nacional.
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Entre as iniciativas da Escola de Música do Conservatório de Lisboa salientam-se as
de Colegian Musician em 1942, uma série de concertos assegurados pelos
professores, os concertos de nova geração em 1947, promovendo ex-alunos, e a
recuperação do espaço físico em 1946.

Apenas em 1971, na sequência da Primavera Marcelista, surgiu uma iniciativa que
marcou, apesar de toda a sua indefinição, o início do processo de renovação de que o
Conservatório Nacional tanto carecia: o chamado Regime de Experiência Pedagógica,
decretado por Veiga Simão, então Ministro da Educação, e orientado pela comissão
orientadora da reforma do Conservatório, presidida por Madalena Perdigão. As
principais iniciativas passaram pela criação de três novas escolas: uma de Cinema e
outras de Educação pela Arte e Dança, que até então funcionavam apenas como
secções da Escola de Teatro (Cruz, 1985).

Nos anos 30, não obstante a criação dos Cursos Gerais a ministrar no
Conservatório Nacional (Secções de Teatro e de Música), através do
Decreto n.o 18881, de 25 de Setembro de 1930, gera-se um retrocesso que se
mantém durante cerca de 50 anos, apesar de em 1971, no contexto da
reforma do sistema educativo português, ter havido uma reorganização dos
programas e a criação de novos cursos. Verifica-se que, no período
salazarista, não ocorreu qualquer evolução no que concerne ao
desenvolvimento curricular das artes, apesar de ter surgido, nos anos
cinquenta, um movimento estimulado pela criação da Associação
Internacional de Educação pela Arte que desenvolveu trabalho nesse
sentido, com destaque para Calvet Magalhães e Alice Gomes. Até ao 25 de
Abril de 1975, apenas há a realçar em «1957, (...) uma série de conferências
de onde sai a edição da comunicação de Rui Grácio – Educação Estética e
Ensino Escolar (...) e, em 1971, por iniciativa de Madalena Perdigão (...),
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um Colóquio sobre o projecto da reforma do ensino artístico», do qual
resultou a reforma do Conservatório Nacional (C. Gomes, 2008:60).

Apesar das alterações de legislação relativas ao Ensino Artístico, podemos dizer que
apenas no final dos anos 80, com a criação da nova Lei de Bases do Ensino, se
desenvolve a verdade estruturação do Ensino Artístico, que a nível do Ensino Básico,
quer mesmo no que concerne ao Ensino Profissional neste âmbito.

Desde então, começou por ser criado, em 1978, no Ministério da Educação,
o Gabinete Coordenador do Ensino Artístico que apresentou, em 1979, um
Plano Nacional de Educação Artística. Este plano nunca chegou a ser
adoptado, pelo que era dos anos 30 a legislação que regulamentava o
Ensino Artístico até à década de 80. Em 1983, ocorre a extinção dos
Conservatórios, com o objectivo de inverter a estagnação verificada até essa
época, surgindo o Decreto-Lei 310/83, de 1 de Julho, que reestrutura o
ensino vocacional de Música e o insere nos diferentes níveis de ensino
(básico, secundário e superior), em regime de ensino articulado ou
integrado no básico e secundário e, integrado, no ensino superior
politécnico. Este mesmo decreto reconverte os Conservatórios em Escolas
Básicas e Secundárias e, inseridas na estrutura de Ensino Superior
Politécnico, cria as Escolas Superiores de Música de Lisboa e do Porto. A
LBSE de 1986, em vigor, consagrou a importância das Artes na Educação.
Foram factos dignos de relevo neste contexto: o nascimento do projecto
Escola Cultural em 1987, que é substituído, em 1989, pelo projecto A
Cultura começa na escola, também desaparecido; a aprovação do DecretoLei 344/90, diploma quadro do Ensino Artístico, influenciado pela
experiência anterior, sobretudo do Plano Nacional de Educação Artística de
1978; a ocorrência em 1991, na Maia, do colóquio «Educação Artística
Especializada – Preparar as Mudanças Qualitativas», promovido pelo já
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extinto GETAP que «procura promover os decretos regulamentadores para
as diversas áreas artísticas, na sequência do diploma quadro de 1990»,
atrás citado, decretos que «não passam da fase de proposta» (C. Gomes,
2008:61).

Outra medida tomada consistiu na abertura de uma secção da Escola Preparatória
Francisco de Arruda para Ensino Integrado nas áreas da Música e da Dança e a
uniformização dos planos de estudos em todas as áreas do ensino da Música (Lamas e
Barbosa, 2000).

A secção de Música passou a designar-se Escola de Música do Conservatório
Nacional, denominação que ainda hoje conserva. O extraordinário crescimento da
população escolar fez com que, pelas dimensões do espaço do Museu Instrumental do
Conservatório, tenham sido forçados a abandonar o edifício dos Caetanos, iniciando
uma melindrosa e penosa excursão que só veria o seu fim com a fundação do Museu
da Música, em 1994.

A eclosão do 25 de Abril de 1974 levou a uma alteração significativa na gestão do
Conservatório Nacional, com uma primeira fase de eleição das comissões diretivas
para cada escola, a criação de uma comissão de gestão para todo o Conservatório
Nacional e, já em 78, a nomeação de um gestor por parte do Estado – consequência
prática foi também a extinção de alguns dos aspetos mais marcantes de Experiência
Pedagógica, nomeadamente o funcionamento do Ensino Integrado e a extinção da
Escola de Educação pela Arte (Branco, 1987).

Em 1983, com a Escola de Música do Conservatório de Lisboa já autónoma em
relação às restantes escolas, foi publicado o Decreto-Lei n.º 310/83, que integra o
ensino artístico no modelo geral do Ensino, institucionalizando a Escola Superior de
Música de Lisboa integrada no Ensino Politécnico, independente do Conservatório
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Nacional e equiparando a Escola de Música do Conservatório de Lisboa a uma escola
de Ensino Secundário. No entanto, não foi sem polémica e dificuldades que estes
desenvolvimentos se deram, tendo havido uma contestação muito significativa no
seio da Escola de Música do Conservatório de Música de Lisboa e de outras escolas
até aos inícios dos anos 90, quer ao nível da legitimidade da separação das escolas,
quer ao nível da eficácia de integração no sistema geral de Ensino. Uma série de
medidas legislativas pontuais procurou responder a estas questões até ser
efetivamente realizada uma nova reforma (C. Gomes, 2000).
Dos documentos referidos podemos constatar que ao longo deste século, o Ensino
Especializado de Música foi largamente atravessado por contradições, não só pela
forma como foi encarado pela sociedade portuguesa, relativamente a estratégias,
princípios orientadores e modelos de organização, como também por características
internas do próprio subsistema em que, entre outras razões, cada um dos seus atores
educativos acaba por defender a Educação como a quer entender, criticando qualquer
outro tipo de metodologias/estratégias que não correspondam ao seu entendimento.
O Ensino Especializado da Música possui especificidades muito próprias, quando
comparado com o Ensino Regular. Caracterizado por uma forte interligação entre a
formação, produção e fruição, este ensino situa-se num campo onde interagem não só
as áreas do conhecimento, mas também vários setores sociais, culturais e económicos,
sendo um dos seus pontos fracos essa interação, tendo em conta que temos tendência
a procurar grandes realizações em detrimento de um desenvolvimento sustentado, em
que a lógica do presente e do efémero se sobrepõe à lógica “prospetiva”.
Ao longo das últimas décadas, as escolas de Ensino Especializado de Música
organizaram-se sobretudo em torno da formação de instrumentistas. Considerando as
mudanças que se têm operado, a grande velocidade e em quase todas as áreas, estes
modelos já não dão resposta às atuais solicitações sociais, económicas, culturais,
musicais e até de empregabilidade.
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Este tipo de ensino tem sofrido um aumento da procura, com o consequente
alargamento da rede de escolas, que, no entanto, está alicerçado nos mesmos modelos
de formação, o que, de certa forma, tem contribuído para a estagnação no
desenvolvimento destas escolas, quer no âmbito da formação, quer nos percursos
profissionais dos docentes e dos alunos (C. Gomes, 2000).
Apesar de todos os seus problemas, estas escolas podem e devem desempenhar um
papel importante na regulação do “mercado dito cultural”. Contudo, não conseguem,
por si só, resolver as assimetrias estruturais em que o mesmo se debate. Neste sentido,
é importante a ação do Estado, impondo-se um investimento na articulação de
políticas entre diferentes setores que possibilitem transformar, de facto, estas escolas
em pólos de desenvolvimento local, regional e nacional. Como tal, cabe ao Estado a
função de promover, apoiar e investir numa política pública no domínio da Cultura,
designadamente neste tipo de ensino, no sentido do desenvolvimento da identidade e
patrimónios nacionais.
Assim, pensamos que refletir o Ensino Especializado da Música numa sociedade em
constante mudança – política, social, económica e cultural – implica também fazê-lo
sobre a necessidade de se criarem projetos capazes para a formação de músicos –
musicólogos, compositores, instrumentistas, docentes, técnicos de som, etc... –
amadores e de uma promoção e divulgação musicais. É urgente resolver lacunas e
problemas relacionados com várias áreas, tais como: inadequação dos currículos,
programas desatualizados e, por vezes, inexistentes, legislação avulsa e
completamente dispersa, instalações e equipamentos.
A resolução destes problemas deverá ser equacionada no contexto da clarificação,
identidade e objetivos deste subsistema de ensino. No entanto, as mudanças que se
verificam atualmente são de tal forma rápidas, que se torna imperioso poder pensar e
desenvolver projetos e reformas a médio/longo prazo e que tenham em linha de conta
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as mudanças que se operam todos os dias na nossa sociedade, pois, se assim não for,
corremos o risco de aprovar reformas que estejam já desatualizadas no momento da
respetiva publicação (C. Gomes, 2000).
Mas, para melhor entender esta evolução, façamos uma breve resenha histórica das
mudanças político-sociais.
Em oposição à ideologia monárquico-constitucional surge, em meados do século
XIX, uma nova teoria política: o Republicanismo. Esta teoria assentava nos princípios
da Liberdade, Fraternidade e Igualdade da Revolução Francesa. No entanto, a
Monarquia Constitucional mostrava-se incapaz de encontrar soluções para a grave
crise económica da década de 1890.
A 4 de outubro de 1910, inicia-se a revolução e os revoltosos proclamam no dia 5 de
Outubro a República da varanda da Câmara Municipal de Lisboa. Desejando
transformar a mentalidade portuguesa, os republicanos dirigem a sua atenção para a
Instrução e para a Educação, consideradas peças fundamentais na prossecução dos
seus objetivos. Uma grande instabilidade política, social e dificuldades económicas
fizeram com que, em 1917, Sidónio Pais fosse apoiado na implantação de uma
ditadura militar, que viria a cair um ano depois.
Os anos entre 1919 e 1926 foram marcados pela instabilidade política, pelo
agravamento da crise económica e da agitação social. Os modelos dos regimes
autoritários vividos em Espanha e Itália eram considerados os exemplos a seguir.
Todos estes fatores levaram a que, em 28 de maio de 1926, as tropas comandadas
pelo general Gomes da Costa derrubassem o Governo, substituindo, assim, a 1ª
República por uma ditadura militar (C. Gomes, 2002).
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No entanto, a instabilidade política e os problemas económicos persistiram,
contribuindo para agravar o défice orçamental e a dívida externa. No seguimento
desta situação, em 1928, Óscar Carmona, general e chefe do Governo, agora
candidato único às eleições, foi eleito Presidente da República.
Este viria a convidar António de Oliveira Salazar para Ministro das Finanças que, por
sua vez, através da sua política de rigor, viria a ser apelidado de “Salvador da Pátria”.
Porém, a sua ambição era maior. Procurou estruturar um Estado forte, garante da
ordem, em contraposição à desordem que considerava ter marcado o período da 1ª
República.
Assim, este Estado baseava-se no reforço do poder executivo, na abolição dos
partidos e sindicatos, na manutenção da censura, na existência de uma polícia política
e na preservação dos valores tradicionais – Deus, Pátria, Família –, de modo a formar
uma sociedade educada de acordo com a moral cristã (Deus), nacionalista (Pátria) e
corporativa (Família) (C. Gomes, 2002).
Foi neste contexto que chegámos ao fim da ditadura militar e ao nascimento do
“Estado Novo”, que terminaria apenas com a Revolução de 25 de Abril de 1974 –
Revolução dos Cravos. A polícia política, reorganizada na década de 1930, passou a
chamar-se, a partir de 1945, Polícia Internacional de Defesa do Estado – P.I.D.E. – e
viria a ter um papel fundamental na consolidação do poder de Salazar.
Em 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas (M.F.A.) atuou com
rapidez e precisão, pondo fim ao regime. Constitui-se então uma Junta de Salvação
Nacional, presidida por Spínola, com a missão de governar o País até à formação de
um Governo provisório. O Estado Novo deixara de existir.
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A manutenção propositada do analfabetismo, o dirigismo cultural e a censura
constituíram os principais fatores que condicionaram o desenvolvimento das ideias
em Portugal durante o Estado Novo.
Os “salazaristas” ressuscitaram a crença tradicional de que o povo português “não
sentia necessidade de aprender”. A censura à imprensa foi instituída em 1926.
Progressivamente, foi-se estendendo a todos os meios de comunicação: teatro,
cinema, rádio, jornalismo e televisão. A censura tinha o grande mérito de evitar
qualquer crítica ao Estado Novo e, essencialmente, impedia a criação de uma opinião
pública contrária as ideologias do Governo.
A Escola foi considerada a instituição privilegiada para a formação do Homem –
“Submissão” – que os novos princípios exigiam. Ela visou, acima de tudo, a
doutrinação dos valores defendidos pelo Estado Novo: Deus, Pátria, Família e
Autoridade.
Os portugueses chegaram a ter medo dos seus “próprios pensamentos”. Com o passar
dos tempos, as coisas começaram a mudar, surgindo movimentos dissonantes do
regime.
Veiga Simão, convidado por Marcelo Caetano para dirigir a pasta da Educação,
apresentou ao País um projeto de reforma do sistema escolar. Contudo, o seu trabalho
foi imediatamente dificultado e encarado com medo.
“Tão vasta e profunda transformação do nosso caduco sistema escolar (...) e que
começou a ser executada imediatamente causou alarme e pavor entre os elementos
tradicionalistas da nação” (Carvalho, 1986).
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O ministro parecia convicto de que a transformação social do País podia ser
alcançada através do Ensino. O início do Governo de Marcelo Caetano, em 1968,
levou alguns a pensar que chegara a hora da mudança. Contudo, era tarde, Salazar
havia governado quarenta e oito anos.
Assim, não é de estranhar que o desenvolvimento da Cultura, durante o
“salazarismo”, tenha sido imensamente prejudicado pelo controle sistemático do
Governo e pela sua desconfiança em relação às correntes progressistas de espírito.
No tocante ao Ensino Especializado entre a 1ª República e a Ditadura, qualquer que
seja o período que consideremos, a Música teve sempre o seu conjunto de normas, de
princípios e de usos, quer no domínio do Ensino, quer no da execução e criação,
ainda que, por hábito, os transgredisse. No entanto, é esta sistemática transgressão
que tem permitido o processo de renovação.
Em 1835, resultante da revolução liberal, é criado o primeiro Conservatório de
Música português. Este acontecimento marca o fim do monopólio das “escolas
monásticas” e das “escolas das sés”, que formavam os meninos do coro, os
compositores, os cantores e os instrumentistas indispensáveis ao brilho das
cerimónias (Decreto-Lei n.º 5:546, de 9 de maio de 1919).
A nível oficial, o ensino da Música em Portugal passou a ser sempre subordinado ao
Conservatório de Lisboa, que passa a ser designado por Conservatório Nacional em
1919. Uma leitura atenta Decreto-Lei nº 5:546, de 9 de maio de 1919, sendo
Leonardo Coimbra ministro da Instrução Pública, permite-nos verificar o acentuar da
hegemonia desta escola.
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Este documento realça ainda os processos antiquados em que o ensino da Música era
ministrado, revelando múltiplas incongruências. Este decreto começa por dizer que a
“organização do Conservatório de Lisboa era defeituosa” e referir a necessidade da
sua remodelação:

Não havia composição, cadeira de instrumentação, nem aula de regência de
orquestra. (…) Nas aulas em que deveria prevalecer o ensino individual
(piano, violino, violoncelo, etc.), o princípio pedagógico da limitação dos
alunos era duma tão esticada elasticidade que estes recebiam, quando
muito, uma lição de dez a doze minutos por mês (Decreto-Lei nº 5:546).
É nesta perspetiva que a grande reforma proposta pela comissão de remodelação do
ensino artístico, composta por António Arroio, Viana da Mota e Luís de Freitas
Branco, nomeada pela portaria de 21 de janeiro de 1918, constitui o abrir de
perspetivas futuras e com uma ampla visão de progresso, conforme já referido
anteriormente.
Após a Reforma de 1930, assim conhecida no mundo da Educação Artística, mais
concretamente em 25 de setembro de 1930, é promulgado o Decreto-Lei nº 18/881
que reestrutura o Conservatório Nacional.
Tendo em conta o contexto social, económico e político, a ditadura do Estado Novo e
o ambiente de restrições da época, esta reforma representou o primeiro passo atrás no
ensino da Música em Portugal.
Esta reforma pretendia assegurar “a perfeita unidade do seu funcionamento, melhorar
as condições da sua disciplina interna, tornando maximamente eficiente o ensino
artístico que nele se ministra, (…) e realizando uma apreciável economia para o
Estado” (Decreto-Lei nº 18/881).
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Com a promulgação do referido Decreto-Lei n.º 18/881, o Ministério da Instrução
Pública afirma ter simplificado a organização do Ensino Artístico, sem prejuízo da
sua eficiência, concluindo, da seguinte forma:
Da organização agora decretada resultam, pois, não só vantagens de ordem
pedagógica, administrativa, disciplinar e económica, mas também
vantagens de ordem artística, que, de futuro, se farão certamente sentir,
quer no aperfeiçoamento do ensino, quer no desenvolvimento da arte
nacional (Decreto-Lei n.º 18/881).
Um normativismo perfeitamente enquadrado no contexto ideológico da época e que
viria a confirmar o retrocesso do ensino da Música em Portugal. Senão, vejamos:
– Esta reforma acentua a diferença entre instrumentos nobres (Piano, Cordas e
Canto), com direito a curso superior, e plebeus (sopros e outros), que apenas se
ficam pelos cursos gerais;
– De uma população escolar de 1100 alunos à data da reforma, o Conservatório
passa para 210 alunos em 1950;
– Os professores são classificados de 1ª, 2ª e 3ª categorias de acordo com os
instrumentos ou disciplinas teóricas que lecionam;
– Os compêndios a serem utilizados nas aulas são previamente inspecionados e
aprovados pelo Governo por um prazo de cinco anos;
– De acordo com o Art.º 3 da reforma, os diretores das duas secções do
Conservatório Nacional, Música e Teatro, eram nomeados pelo Governo, apesar
de serem eleitos entre os professores das respetivas secções (Palma,
Vasconcelos e Folhadela, 1998).
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Em setembro de 1971, na sequência de um colóquio sobre o Ensino Artístico,
promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, na pessoa de Maria Madalena
Azeredo Perdigão, foi esta chamada por Veiga Simão, Ministro da Educação, para
tentar desenvolver uma nova reforma do Conservatório Nacional.
Neste sentido, nasce a Comissão da Reforma do Conservatório Nacional, à qual foi
dada “carta branca”: um orçamento autónomo e a garantia de liberdade na escolha de
futuros colaboradores e professores. Nestas condições verdadeiramente únicas no
quadro institucional da época, nasceu a chamada “Experiência Pedagógica de 71”.
A Comissão fez passar para oito anos o ensino da Dança, ministrado de forma
integrada com o Ensino Académico, e tentou idêntica experiência de integração na
escola de Música. Projetou-se a Escola Superior de Música e a população docente e
discente cresceu consideravelmente.
Nas vésperas do 25 de Abril, a Comissão tinha pronto o seu projeto de reforma, que
poderia ter constituído um grande passo para o ensino da Música, porque:
– Previa a igualdade para todos os instrumentos musicais;
– Promovia a formação básica com a criação de seis anos de Educação Musical;
– Dava oportunidade a todos os instrumentos de terem o seu curso superior;
– Defendia uma aprendizagem que exigia opções precoces e um ensino que
respeitava os ritmos individuais de progressão (Palma, Vasconcelos e
Folhadela, 1998).
No entanto, o distanciamento dos governantes relativamente ao investimento artístico
e cultural e a forte contenção do tesouro público levaram a que o projeto nem sequer
fosse promulgado, caindo-se num estado organizacional de completa anarquia.
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O golpe militar de 25 de Abril de 1974, que pôs termo ao regime ditatorial, trouxe
com ele, entre muitas esperanças, a da resolução dos problemas mais gravosos do
Ensino: o aniquilamento da censura e o apelo ao desenvolvimento das capacidades
criativas, inovadoras, empreendedoras e críticas dos jovens (Palma, Vasconcelos e
Folhadela, 1998).
Nesta perspetiva e seguindo a evolução normativa e regulamentar do ensino da
Música em Portugal, surge o Decreto-Lei nº 310/83, em 1 de julho de 1983, sendo
que “o presente diploma visa estruturar o ensino das artes (…) no Conservatório
Nacional e escolas afins, tendo como objectivos a formação profissional dos
respectivos artistas (…)”.
Este decreto-lei almejava ultrapassar as dificuldades que se vinham a sentir na
definição de um estatuto especial para o ensino das artes, inserindo-o nos moldes
gerais dos ensinos básicos, secundários e superiores (C. Gomes, 2002).
No entanto, apenas quatro meses depois da promulgação deste decreto, foi proposta
pela Inspeção ao Secretário de Estado do Ensino Superior a criação de um Grupo de
Trabalho para reformular o referido decreto e tornar exequível a reconversão do
Ensino Artístico ministrado nos diversos conservatórios. O Grupo de Trabalho foi
nomeado pelo despacho de 17 de novembro de 1983, contudo, a reformulação nunca
foi feita.
Esta “farsa” só vem confirmar a opinião dos especialistas musicais – instrumentistas
e/ou docentes – de que o Decreto-Lei nº 310/83 nasceu torto e nunca se endireitou.
De facto, depois de uma portaria de regulamentação, começou a profusão de
despachos para tentar emendar o que estava mal, criando grandes dificuldades,
principalmente aos responsáveis pela gestão das escolas (Palma, Vasconcelos e
Folhadela, 1998).
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Em suma:
A descentralização do Ensino Artístico, com a criação de mais cinco escolas de
Música (incluindo as ilhas), significando a extinção dos Conservatórios de Lisboa,
Porto e Braga, relegando-as para meras escolas de Música de nível secundário;
A Portaria nº 294/84, de 17 de maio, define os novos Planos de Estudos das
escolas de Música, públicas e particulares, utilizando programas velhos e até a
ausência total dos mesmos, criando assim grandes dificuldades de adaptação;
O Despacho 78/SEAM/85 eleva para oito o número de anos necessários para
completar disciplinas cujo programa estava elaborado para seis anos e torna evidente
a impossibilidade do cumprimento da lei sem prejuízo do Ensino (Palma,
Vasconcelos e Folhadela, 1998).
Mais tarde, em novembro de 1988, é criado o Gabinete de Educação Tecnológica,
Artística e Profissional (GETAP) no âmbito das novas perspetivas da Lei de Bases do
Sistema Educativo1, em que é necessário reorientar e reforçar a política de formação
especializada, tecnológica, artística e profissional.
É neste contexto que vão proliferar em Portugal as escolas profissionais, com o apoio
do Fundo Social Europeu (Decreto-lei nº 397/88, de 8 de Novembro).
A política do Ministério da Educação foi a de dotar-se de um organismo, ao nível de
direção-geral, responsável pela conceção, orientação e coordenação do sistema de
ensino não-superior na área da Educação Artística (Art.º 1, 2). É atribuição do
GETAP:

1

Lei n.º 46/86, de 14 de outubro. Esta lei vai também atender como objectivos do Ensino Básico “a sensibilidade
artística” e promover “a educação artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de expressão estética,
detectando e estimulando aptidões nesses domínios”.
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Conceber, planear, coordenar e avaliar acções de educação artística, na
perspcetiva da formação básica e especializada e da preparação para o
exercício profissional qualificado” (art.2º, b), “fomentar a iniciativa
autónoma de ensino artístico no sector privado e cooperativo” (f),
“participar na definição dos planos curriculares, propor uma rede
diversificada de ensino artístico (i) (Lei nº 46/86, de 14 de Outubro).
Apesar de a Lei de Bases do Sistema Educativo não ter conseguido ir mais longe do
que umas referências vagas à Educação e ao Ensino Artístico, com a constituição do
GETAP criaram-se condições completamente novas para equacionar o seu
desenvolvimento.
Com o apoio de técnicos especializados, este gabinete iniciou um longo processo de
reorganização deste segmento de Ensino e de auscultação das suas principais
carências e perspetivas.
Com o aparecimento do Decreto-Lei nº 344/90, a reforma do sistema educativo,
embora não crie qualquer obstáculo ao crescimento da procura social da Educação e
ao aumento do número de alunos que deseja mais formação escolar, começa a sentir
dificuldades em dar mais qualidade. Daí ter sido constituído um Grupo de Trabalho
que visava elaborar uma proposta de Reforma Curricular (Palma, Vasconcelos e
Folhadela, 1998).
Após a aprovação da “Reforma Curricular”, estavam criadas as condições para fazer
publicar o quadro genérico de orientação para a Educação Artística. É publicado o
Decreto-Lei nº 344/90, de 2 de novembro de 1990, que enquadra os vários domínios
da Educação Artística: Música, Dança, Artes Plásticas, Expressão Dramática e
Teatro, Cinema e Audiovisual.
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Este decreto adverte para o facto da Educação Artística ter-se
(…) processado em Portugal, desde há várias décadas, de forma
reconhecidamente insuficiente, incompatível com a situação vigente na
maioria dos países europeus. No entanto, não deixa de reconhecer que a
“progressiva democratização do ensino, o incremento da divulgação dos
bens culturais e a proliferação e desenvolvimento das artes provocaram, nos
últimos anos, uma verdadeira explosão de apetências e das necessidades
neste campo, em consonância com a multiplicação e diversificação das
perspectivas para a actividade artística, seja em termos de criação, de
interpretação, de produção, de difusão ou fruição (Decreto-Lei nº 344/90,
de 2 de Novembro).
Estavam, desta forma, lançadas as bases para uma nova etapa na Educação Artística
em Portugal, sobretudo no domínio do Ensino Artístico Especializado.
1.3.2. Dos Conservatórios às Escolas Profissionais
Os atuais regimes de frequência que, segundo a legislação em vigor, procuram dar
respostas à diversidade da população escolar e às necessidades de uma formação de
excelência para uma via profissionalizante, têm sido considerados, pela maioria dos
atores do Ensino Especializado da Música, como um dos pontos críticos do referido
sistema (Azevedo, 1991).
Relativamente ao regime integrado/articulado, os maiores constrangimentos
apontados têm sido: o insuficiente número de escolas que pode assegurar o
funcionamento do Ensino Geral com o Ensino da Música em simultâneo; o regime de
transição de ano, que permite a passagem sem aproveitamento nas disciplinas
vocacionais; a dificuldade de articulação dos horários entre as escolas vocacionais e
do Ensino Regular.
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Estas dificuldades têm levado a maioria dos alunos a frequentar as escolas de Ensino
Regular e, paralelamente, as escolas de Música em regime supletivo (regime que foi
criado para ser exceção e que acabou por se tornar quase regra), isto é, por disciplina.
Se este regime de frequência cria vários problemas aos alunos, levanta também
grandes contrariedades às escolas, que, para além dos problemas organizativos, não
conseguem realizar os seus projetos educativos, devido à dificuldade em coordenar
atividades com alunos que vêm de várias escolas e localidades (Azevedo, 1991).
Por sua vez, as escolas profissionais, criadas na década de 90, têm obtido um sucesso
significativo. Concorrendo com outras modalidades, que visam objetivos semelhantes
(cursos tecnológicos, em alternância, etc.), os cursos profissionais apresentaram-se
como um percurso alternativo assente numa estrutura modular, garantindo a quem os
frequenta um certificado de nível III, bem como a possibilidade de prosseguimento de
estudos. No entanto, apesar do sucesso, estas escolas correm sérios riscos de verem
fechar as suas portas com o fim do PRODEP III – programa europeu que tem
sustentando, ao longo dos seus anos de existência, o Ensino Profissional.
Estamos, assim, perante um período que irá modificar as novas tendências da
Educação (Silva, 2000).
Nos últimos anos temos vindo a assistir a grandes mudanças no mundo inteiro. A
globalização da Economia, a sociedade de informação, as novas tecnologias, os
problemas ambientais, o envelhecimento da população, entre outros, têm contribuído
decisivamente para o aparecimento de graves problemas sociais, tais como: exclusão
social, desemprego, rutura dos sistemas de segurança social, desaparecimento dos
valores tradicionais da família, etc. (Silva, 2000).
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No dealbar de um novo século, cuja chegada nos deixa entre a esperança e a angústia,
é imprescindível que os responsáveis prestem muita atenção aos meios e finalidades
da Educação. Face ao ritmo desta mudança generalizada e aos múltiplos desafios do
século XXI, a Educação surge como um trunfo indispensável à humanidade. Os
passos a dar para atualizar os conhecimentos, capacidades e competências são mais
importantes do que nunca. Neste contexto, os países europeus, incluindo Portugal,
têm vindo a introduzir modificações mais ou menos profundas nos seus sistemas
educativos: revisões curriculares, estatuto do corpo docente, gestão das escolas,
apoios educativos, manuais escolares, etc. Devemos, então, interrogar-nos se não será
tempo de avançarmos para uma “Sociedade Educativa”, ou seja, para a criação de
mecanismos, estruturas e instrumentos capazes de nos preparar para os desafios de
uma comunidade baseada no Saber, no Conhecimento e na Informação. Devemos
construir um espaço que constitua um verdadeiro local de aprendizagem devidamente
organizado para fornecer, tal como refere o documento da Presidência Portuguesa
sobre o emprego e a coesão social:
Adequadas aos diferentes grupos-alvo, nomeadamente os jovens, os adultos
desempregados, os trabalhadores em risco, os empresários, os quadros
médios e superiores, não esquecendo a grande massa dos trabalhadores que
deve aceder a reais oportunidades de formação ao longo da vida (Silva,
2000).

É por esta razão que entendemos que a Escola, mais do que sistema educativo, deve
necessariamente estar integrada numa comunidade e trabalhar em função de projetos
que respondam às suas necessidades.

A Escola é, pois, uma estrutura base das sociedades modernas. Por isso, as políticas
educativas não podem deixar de se sentir questionadas por três grandes desafios:
recomeçarem, renovarem-se e reinventarem-se.
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A Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI considera haver quatro
pilares que servem de base à Educação: aprender a viver juntos, aprender a conhecer,
aprender a fazer e aprender a ser. Refere ainda que a aquisição, atualização e
utilização dos conhecimentos devem ser as três funções em que se deve assentar a
sociedade educativa. Com o desenvolvimento da sociedade de informação, a
educação deve facultar a todos a possibilidade de terem, recolherem, selecionarem,
ordenarem, gerirem e utilizarem essa mesma informação.

A globalização mundial é o fenómeno mais importante do nosso tempo. Está já em
velocidade de cruzeiro e é uma forte característica do século XXI. Daí que exija uma
reflexão conjunta – que ultrapassa, em muito, o campo da Educação – sobre o papel
das organizações, nomeadamente, a Escola. A Educação, que permite que todos
tenham acesso ao conhecimento, tem também um papel determinante no
cumprimento desta tarefa: ajudar a compreender o mundo e o outro a fim de que cada
um se compreenda melhor a si mesmo.
Cabe também à Educação fornecer aos indivíduos – crianças e adultos – as bases que
lhes permitam decifrar as mudanças em curso, pelo que os sistemas educativos devem
proporcionar um enriquecimento contínuo dos saberes e do exercício de uma
cidadania adaptada à contemporaneidade (Unesco, 1998).

A Escola do século XXI deverá ser capaz de transmitir cada vez mais saberes
evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, para que as pessoas não fiquem
submergidas nas ondas de informação.
Este modelo deverá apostar fortemente numa abertura ao universo da Ciência – sendo
esta uma das portas de entrada para o século XXI – e privilegiar a relação
professor/aluno. Deverá ser, ainda, uma Escola que promova a igualdade de
oportunidades (Vieira, 2003).
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Nesta visão prospetiva, já não bastará que cada indivíduo acumule grandes
quantidades de conhecimentos, mas sim, saiba aproveitar e explorar todas as
oportunidades de atualizar, aprofundar e enriquecer os primeiros conhecimentos
(Vieira, 2003).

Sabendo-se que, nesta altura, os sistemas educativos formais têm tendência a
privilegiar o acesso ao conhecimento, em detrimento doutras formas de
aprendizagem, importa conceber a Educação como um todo (Unesco, 1998).

Apesar de todos os avanços e recuos sofridos ao longo do último século, o Ensino
Especializado da Música tem uma história rica e diversificada, devendo, por isso,
assumir um papel cada vez mais relevante no sistema educativo português. Tal poderá
permitir maior diversidade e qualidade de ofertas formativas que contribuam, por um
lado, para criar oportunidades para que os jovens possam optar por percursos
académicos e/ou profissionais mais adaptados e, por outro lado, para permitir a
consolidação de projetos culturais e artísticos.

Neste sentido, reveste-se de grande importância uma clara definição da missão deste
tipo de Ensino e, por consequência, a construção de uma matriz curricular de
referência que lhe dê maior flexibilidade, credibilidade e identidade. Paralelamente,
aceita-se a existência de uma tendência geral, segundo a qual, as atividades culturais,
designadamente as que envolvem a Música, representam uma percentagem cada vez
mais elevada do desenvolvimento social e da própria atividade económica, pelo que o

Ensino Especializado da Música tem conhecido uma considerável expansão na última
década.

A verdade é que à acentuada diversidade de profissões e carreiras musicais, o sistema
tem respondido com imobilismo e ambiguidade – a falta de um sistema coerente de

- 84 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

formação de músicos profissionais nos vários setores de atividade, que nenhum
diploma regulamentar foi ainda capaz de implementar, associada ao abandono a todos
os níveis a que, durante décadas, foram votados os professores deste ramo de ensino,
explicam que as escolas continuem a não oferecer respostas adequadas aos desafios,
que a ritmo crescente, a realidade envolvente lhes coloca, apesar da sua expansão. Tal
movimento vem padecendo, no que respeita ao quadro legal, de desajustamentos
resultantes da coexistência, ainda, de planos de estudos que se reclamam de três
distintas reformas (Vieira, 2003).

Atualmente a conceção estratégica do Ensino Especializado da Música exige
preocupações especiais. É necessária uma atuação que expresse grande abertura e
interação estruturada com o exterior e que se traduza por um sistema aberto – que
aprenda com a mudança e se adapte a ela.

Nesta perspetiva, um novo modelo deverá conseguir uma harmoniosa combinação de
dados tão fundamentais como:
– A consideração da multiplicidade de facetas de que a vida musical se reveste
(desde a criação musical contemporânea ao peso avassalador do passado, passando
pela procura incessante das sonoridades originais);
– A consideração da vida musical nacional no contexto da realidade exterior,
que a maioria apenas conhece pelos meios de comunicação e pelo movimento
editorial musical;
– A consideração realista dos recursos do País, do investimento incalculável
que urge efetuar neste setor e, por conseguinte, da maximização desse investimento;
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– A consideração da especificidade das formações neste domínio, as quais
exigem opções precoces e respeito pelos ritmos individuais de progressão;
–

Finalmente, a consideração do papel importante que estará entregue à Escola

na caminhada necessária de aproximação de Portugal à Europa (Palma, Vasconcelos
e Folhadela, 1998).
Por outro lado, as mudanças necessárias requerem que as escolas se mobilizem no
sentido de serem capazes de criar ambientes de trabalho e de aprendizagens
estimulantes, baseados em iniciativas dotadas de coerência, de identidade e adaptadas
às diferentes funções que se exigem hoje à Escola. Projetos que articulem e
interliguem um currículo definido a nível nacional com os diferentes contextos
sociais, económicos e culturais em que estão inseridos, devendo, por isso, constituirse como organizações capazes de promover a autoavaliação e de responder aos
desafios que se colocam ao nível da heterogeneidade existente.
Neste prisma, pensamos serem importantes os seguintes caminhos:
– Uma mudança radical na forma como se ensina Música. Isto traduz-se,
sobretudo, nos conteúdos programáticos e nas atitudes pedagógicas. No entanto,
salientamos que só poderá haver mudança com uma reformulação adequada dos
programas de cada disciplina, com regras claras de avaliação e com um grande
investimento na produção de material didático e formação de professores. Os
programas deverão ser de uma abrangência que permita o desenvolvimento de várias
inclinações musicais mas que, ao mesmo tempo, traduzam claramente o que se deverá
atingir em termos de competências;
– Uma mudança radical na forma como se pensa a Música no Ensino em
Portugal. É manifestamente insuficiente que o contacto das crianças e jovens com a
Música esteja condicionado à possibilidade de frequentar o Ensino Especializado.
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À semelhança do que acontece noutros países, deveria pensar-se num currículo
nacional de Música presente em todo o pré-escolar e básico, de forma a libertar o
Ensino Especializado da Música para os alunos verdadeiramente talentosos e
vocacionados;
– Incentivar todos os atores do Ensino Especializado da Música a uma atitude
de mudança, flexibilização e dotá-los da capacidade de criar e inovar. O Ensino
Especializado poderá desenvolver e consolidar o seu papel se tiver a flexibilidade
para se articular em projetos com escolas de Ensino Regular e com a comunidade
educativa onde se insere professores (Silva, 2000).
Por seu lado, os profissionais do Ensino Especializado da Música continuam
convencidos de que a resolução de todos os problemas deste subsistema passa quase
exclusivamente pelo Estado. Mantém-se ainda uma atitude, de certa forma histórica,
de prestígio e poder simbólico, que sempre caracterizou estas escolas e os seus
professores (Silva, 2000).
No entanto, consideramos que o Estado deve ter um papel de importante intervenção
nas escolas especializadas do ensino da Música, designadamente nas seguintes áreas:
– Política: necessidade de um pensamento estratégico para a articulação entre
os vários subsistemas de ensino, bem como um investimento financeiro adequado a
este ao mesmo;
– Legislação: publicação de legislação coerente que responda às especificidades
deste tipo de ensino;
– Escolas: definição clara das suas finalidades e do seu papel no contexto do
sistema educativo português;
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– Currículo/Programas: criar currículos e programas capazes de interligarem
produção, formação e inovação, por forma a satisfazer a diversidade do público que
procura este tipo de ensino;
– Estudos/Investigação: elaboração de estudos que permitam contribuir para a
tomada de decisões políticas para este setor e fomentar projetos de investigação nos
diferentes domínios da Música (Ministério da Educação, 2003:45).
Por fim, vamos apresentar um cenário de futuro possível e desejável para o Ensino
Especializado de Música, construído com base na nossa experiência como docente e
membro de um órgão de gestão de uma escola especializada de Música durante vários
anos, nos conhecimentos detidos sobre escolas especializadas de Música de outros
países e, sobretudo, tendo em conta aquilo que esperamos que venha a ser uma Escola
de Música no futuro.
Antes de mais, a escola especializada deverá ser de arte, e não de música,
ou seja, deverá ser uma escola que integre várias artes – música, dança,
teatro, cinema, artes plásticas, etc. - de forma transversal. Para tal, deverá
ter instalações que permitam todas essas actividades e ainda a produção de
espectáculos, em que a frequência do aluno seja feita a partir do 1º ciclo (6
anos) e em número bastante alargado, de forma a permitir uma selecção de
alunos talentosos eficiente e a manutenção de um número mínimo de alunos
a partir do 2º ciclo até ao secundário. O currículo dessa escola deverá ser o
adoptado a nível nacional, mas com carga horária bastante reduzida,
coexistindo com uma carga horária da parte artística bastante elevada.
Qualquer aluno, independentemente da área artística que frequente, deverá
ter um contacto com as restantes artes que existem na escola. O currículo
deverá ainda ser flexível e aberto a todo o tipo de correntes estilísticas e
artísticas.
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A escola deverá possuir um corpo docente fixo e um grande número de
professores “eventuais” – artistas de méritos reconhecidos – que possam
leccionar na escola durante alguns períodos do ano lectivo, sendo dirigida
por um director, coadjuvado por tantos subdirectores quantas as áreas
existentes na escola. Quanto ao financiamento da escola, deverá ser
assegurado, quase na totalidade, pelo Estado, sendo que os alunos deverão
pagar propinas em função dos rendimentos familiares e ainda com total
autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Deverá, então, ser uma
escola muito aberta às novas ideias e, em especial, deverá viver com e para
a sua comunidade educativa e para sociedade em geral (Ministério da
Educação, 2003:45).
Este cenário não tem qualquer validade científica, uma vez que é construído sobre as
nossas crenças, preferências e opiniões.
1.3.3. O Ensino Vocacional de Música no Sistema Educativo
As grandes descobertas e invenções do século XIX foram as portas de entrada para a
nova era em que vivemos, destruindo por completo qualquer tipo de barreira. Estas
aproximaram homens, ideias e bens.

Neste contexto de sociedade globalizada em que imperam as tecnologias de
informação e comunicação, o professor terá de preparar os jovens para um mundo
que se encontra em constante mudança e cujas realidades – natural, económica,
política, social e cultural – estão igualmente em transformação contínua. Logo, o
professor terá de compreender o espírito que o anima, as contradições que geram o
movimento e deverá adaptar-se, de forma inequívoca, às constantes transformações.

Mas é precisamente o elevado grau de informação que faz com que o professor seja
ainda indispensável.
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O professor deixará de ter apenas o papel de transmissor de conhecimentos e passará
a ser, sobretudo, um orientador que proporcione situações favoráveis a novas
aprendizagens e uma relação com saberes cada vez mais diversos.

É necessária uma nova orientação da Educação, no sentido de uma maior componente
prática e de uma maior transversalidade. A verdadeira função da Escola é preparar o
Homem de amanhã para a vida, não para a vida de hoje, mas para uma vida cada vez
mais dependente das exigências e contingências da pós-modernidade.

É então condição obrigatória que a Escola faça um esforço de atualização constante
do seu capital humano, técnico e teórico para poder caminhar na vanguarda da
Educação (Carneiro, 2001).

Sendo que o professor é o elemento central do sistema educativo, recaem sobre ele
grandes responsabilidades. A velha fórmula “um professor, uma disciplina, uma hora,
uma turma” acabou.

O docente terá de ser competente em variadíssimas áreas. Agindo em equipas
multidisciplinares, a competência exigida pela Escola do futuro será mais facilmente
salvaguardada.

Para alcançar estes objetivos, o professor deverá conhecer muito bem o mundo que o
rodeia, ser uma pessoa extremamente bem informada e estar sempre muito atento às
novas tendências de evolução. É importante que seja um indivíduo com os
conhecimentos curriculares e científicos necessários, que se mantenha sempre
atualizado e que conheça convenientemente as novas tecnologias de informação e
comunicação, métodos e técnicas pedagógicas.
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O professor deve ser capaz de saber diagnosticar quais os caminhos a seguir, pois
cabe-lhe o papel de formador que torne os jovens capazes de aprender a conhecer, de
aprender a fazer, de aprender a ser e de aprender a viver em comunidade (Carneiro,
2001).

1.3.3.1. O Ensino Especializado da Música em Portugal: Do
Estado Novo à Década de 80
Com a implantação da República, a expansão da rede de Ensino e uma melhor
administração da Educação Escolar foram assumidas como prioridades políticas.
Contudo, as medidas mais inovadoras e radicais não agradavam a todos os
republicanos, nem à Igreja, gerando conflitos permanentes e graves divergências no
seio do próprio partido, que levaram ao golpe militar de 28 de maio de 1926
(Carvalho, 1986).

Com a entrada em vigor da Constituição de 1933, já com António Salazar no poder, a
ditadura militar desemboca no Estado Novo. Esta Constituição, marcada
ideologicamente pelo nacionalismo, pelo culto da autoridade e do corporativismo,
estabelece um novo equilíbrio entre os diferentes poderes, continuando a declarar-se
o reconhecimento dos direitos e das liberdades dos cidadãos, sempre submetidos aos
interesses do Estado. Dava-se, assim, total cobertura às medidas repressivas tomadas
pelo regime salazarista. É neste contexto que a intervenção do Estado no sistema
educativo se centrava na educação para a passividade (Marques, 1994).

Nesta conjuntura, o desenvolvimento geral da Cultura foi prejudicado pela crescente
intervenção do Governo e pela sua desconfiança em relação a correntes progressistas.

No seu paternalismo autoritário, o regime arrogava-se o direito de definir
que cultura convinha aos portugueses e quais os valores que a deviam
enformar, criando, para isso uma censura prévia (Marques, 1994:24,25).
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Por isso, não é de estranhar que poucos movimentos internacionais de vanguarda
cultural pudessem entrar no nosso País.

Nos seus traços essenciais, a política educativa caracterizou-se, na prática, pela
manutenção do analfabetismo, fazendo com que o povo se tornasse mais modesto,
paciente e resignado (Marques, 1994).

Tudo se consagrou, portanto, para que a mão forte de Salazar se fechasse
sobre a Nação. Governar não seria apenas pôr em ordem a vida económica
e financeira do País, mas também defendê-lo do tráfego da circulação de
ideias que infectassem o nosso organismo social (…) olhar para a Escola,
afastando-a de todos os elementos perigosos instalados no seio do
professorado (Carvalho, 1986:738).
Após a aprovação da “Reforma Curricular” estavam criadas as condições para a
publicação do quadro genérico de orientação para a Educação Artística (Decreto-Lei
nº 344/90, de 2 de novembro de 1990). Este Decreto-Lei enquadra os vários domínios
da Educação Artística: Música, Dança, Artes Plásticas, Expressão Dramática e
Teatro, Cinema e Audiovisual. Estavam então lançadas as bases para uma nova etapa
na Educação Artística em Portugal, sobretudo no domínio do Ensino Artístico
Especializado (Carvalho, 1986).

No entanto, nos últimos anos, tem-se vindo a assistir a uma crescente depreciação da
função de professor, não se antevendo, a curto prazo, quaisquer melhorias. Esta
situação tem trazido consequências nefastas quer a nível pessoal, quer profissional. A
desmotivação, as elevadas taxas de absentismo, a insatisfação profissional refletida
numa atitude de desinvestimento e de mal-estar constante face ao Ministério, Escola,
alunos, etc., os discursos sistemáticos de desculpabilização e total ausência de uma
prática pedagógica reflexiva são consequências diretas do estado atual do
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professorado. Paralelamente, esta situação reflete-se no sentimento generalizado de
desconfiança face às competências e ao trabalho dos professores, alimentado por toda
a comunidade educativa, que dispõe, hoje em dia, de grande influência nas escolas
(Silva, 2001).

Atualmente, os professores devem saber adaptar-se às novas realidades, assimilando
as profundas transformações que se produziram na sala de aula, na Escola e na
sociedade. Quando procuramos definir ou avaliar estratégias que procuram preparar
os professores para enfrentar o desfasamento produzido pelas rápidas mudanças
sociais, no sentido de baixar os índices de mal-estar e de crise docente, deveremos
estabelecer dois planos distintos. Um primeiro plano em que se faça um correto
planeamento, atento a novos modelos de formação inicial, evitando-se assim o
aumento de professores completamente desfasados da profissão. Num segundo plano,
serão necessárias estruturas de apoio ao professor, de forma a ajudá-lo em diversas
áreas, designadamente no estilo de ensinar, na procura incessante de respostas contra
a rotina e na reação a situações de ansiedade. Não é de estranhar que a grande
prioridade de todos os sistemas educativos, há já algumas décadas, se tenha centrado
na melhoria da formação dos professores (Folhadela e outros, 1998).
Assim, a formação de professores “é a chave da abóbada de todo o sistema
educativo” (Mialaret, citado por Rodrigues e Esteves, 1993).

Podemos, seguindo a perspetiva dos mesmos, considerá-la como um dos pontos mais
importantes do referido sistema.

Torna-se pertinente realçar que, a longo prazo, nenhuma outra profissão
pode ter efeitos tão importantes no futuro das sociedades e dos seus
cidadãos, pelo que a formação destes profissionais carece de uma atenção
muito especial.
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Nesta perspetiva, os autores (1993:39) realçam, ainda, os grandes
investimentos, quer financeiros, quer humanos, na formação de professores,
que a maioria dos países tem feito com o intuito de a adaptar aos constantes
desafios de uma sociedade em permanente mudança (Lesourne, citado por
Rodrigues e Esteves, 1993:39).

Também nas Ciências da Educação a formação de professores tem vindo a ser alvo de
uma atenção muito particular. Infelizmente, a resolução de muitos dos problemas
referenciados, desde há alguns anos, não corresponde minimamente à quantidade de
estudos produzidos sobre a matéria. Nunca o sistema de formação consegue superar
as necessidades criadas pela evolução social.

Torna-se necessário chamar, ainda, a atenção para o facto de existirem grandes
dificuldades em uniformizar pontos de vista entre investigadores, pedagogos e
políticos. Estes últimos, que detêm o poder de decidir, continuam a reger-se,
infelizmente, por critérios de natureza social e económica (Rodrigues e Esteves,
1993).

Por outro lado, ao longo dos anos, as instituições formadoras têm mantido uma
inércia confrangedora no que diz respeito às reestruturações exigidas pelos novos
sistemas emergentes das pesquisas.

No que se refere concretamente à docência no Ensino Especializado da Música, a
sociedade do futuro será uma sociedade cognitiva, o que coloca a Educação e a
Formação no centro das prioridades europeias. Elas tornar-se-ão os principais vetores
de identificação, de cidadania, de promoção social e de desenvolvimento pessoal,
devendo proporcionar uma cultura humanística, científica e artística.
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Como tal, urge promover novos vínculos entre a Cultura e o sistema educativo que
permitam reconhecer, em pleno, a Cultura e as artes como uma componente
primordial da formação de todos. A Educação Artística visa o conjunto de estudantes,
quer os que pretendem fazer das artes uma profissão, quer os restantes.

As instituições europeias já salientaram a importância deste último facto. O Conselho
Europeu encorajava o seu desenvolvimento nas conclusões de 21 de junho de 1994
sobre os aspetos culturais e artísticos na Educação, tendo o Parlamento Europeu
adotado numerosas resoluções nesta matéria, que, no entanto, não deram os frutos
previstos. No que se refere à Formação Cultural, a Comissão havia já apresentado em
1990 uma proposta que, segundo o Conseil de l’Europe (1987), pretendia facilitar a
circulação dos artistas nos diferentes estádios da Formação, melhorar o acesso à
Formação Cultural e facilitar a circulação dos artistas mediante o reconhecimento das
respetivas qualificações (Comissão Europeia, 1995).

Todavia, muito resta fazer à escala europeia no plano da Educação e da Formação dos
professores. Há que fomentar a participação dos artistas paralelamente às dos
professores, no Ensino Básico e no Secundário, bem como na Formação dos adultos,
o que não se fará sem obstáculos.

É inevitável um confronto entre professores e os artistas (sem qualificação
pedagógica).

Na maior parte dos países europeus, os artistas não podem ensinar, a menos que
possuam uma formação específica, o que não é o caso nos Estados Unidos. Deve-se,
pois, flexibilizar o sistema e criar faixas horárias interdisciplinares durante as quais
professores e artistas possam cooperar.
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A aprendizagem ao longo da vida – conceito central da política comunitária de
Ensino – deve alargar-se à Educação Artística, criando oportunidades de reciclagem
quer para os artistas, quer para os professores de Arte, permitindo aos cidadãos de
qualquer idade a sua formação neste domínio (Ministério da Educação, 2003).

Falar em Ensino Especializado da Música obriga a uma reflexão sobre o papel do
professor, a sua formação e as condições de exercício da profissão, quer no domínio
artístico, quer no pedagógico.
A integração do ensino da Música no “esquema geral de ensino”, estabelecida pelo
Decreto-Lei 310/83, colocou os professores do Ensino especializado de Música na
carreira docente dos ensinos básico e secundário. No entanto, a indefinição quanto à
situação profissional dos professores, que se prolonga há vários anos, tem dificultado
muitas vezes a relação professores-escola-administração.
Um conjunto de legislação – o Decreto-Lei 234/97, de 3 de setembro2, a portaria, em
fase de publicação, que iria criar os quadros de escola, bem como os trabalhos
preparatórios com vista ao diploma regulamentador da profissionalização em serviço
–, deveria ter permitido criar as condições para uma normalização da situação
profissional dos docentes. No entanto, estes documentos nunca foram publicados,
caindo-se novamente numa situação de indefinição.

Neste contexto, o aparecimento de novas formações, uma forte tradição de trabalho
individualizado, um índice muito baixo de participação na vida da Escola e a
heterogeneidade deste corpo docente levam-nos a colocar várias questões que devem
ser ponderadas.

2

Dec-Lei 234/97 de 3 de setembro, que estabelece as condições de ingresso nos quadros das escolas públicas de
ensino especializado de Música.
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Repensar a formação inicial e a formação contínua dos docentes do Ensino
Especializado de Música e redefinir as condições de exercício da profissão, são
passos que permitirão uma maior envolvência destes docentes na vida da Escola e nos
seus projetos, aumentando a qualidade do Ensino e reforçando a identidade das
mesmas.

Contudo, esta requalificação só será possível se o Estado realizar um investimento
sério no Ensino Especializado Artístico. Este investimento deverá ainda ser
acompanhado pelas entidades responsáveis das escolas e pelos próprios professores,
com vista ao reforço das suas competências como artistas e pedagogos.

Poder-se-ão agrupar em três grandes áreas os aspetos críticos predominantes sobre o
papel do professor, sua formação e condições de exercício da atividade, a saber:

Reconhecimento académico das antigas formações;
Formação dos docentes;
Carreira – habilitações, profissionalização, estabilidade no emprego e mercado
de trabalho (Palma, Vasconcelos e Folhadela, 1998).

As antigas formações previstas no Decreto-Lei nº 18:881, de 25 de setembro de 1930,
e na Experiência Pedagógica de 1971 conferem habilitação própria para a atividade
docente, apesar de os seus possuidores não serem titulares de qualquer grau
académico.
Com o aparecimento de novos cursos – que certificam com os graus de bacharel e
licenciado –, os professores habilitados com as antigas formações começaram a
sentir-se “ameaçados” e, de certa forma, “injustiçados” nos seus direitos.
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Detentores da formação máxima existente no sistema à data da sua conclusão, viramse “ultrapassados” pelos novos diplomados, uma vez que não equipararam os antigos
diplomas às novas formações. Este facto tem sido, segundo os professores, motivo de
polémica, criando um certo clima de mal-estar entre a classe.

Existe uma certa incongruência nesta situação, uma vez que, por um lado, o
Ministério exige o grau de licenciado para lecionar no Ensino Secundário e, por
outro, o mesmo recusa-se a conceder esse grau a quem, à época, concluiu o máximo
dos estudos artísticos vigentes. Neste contexto, o Ministério da Educação acabou por
conceder aos docentes que possuem as antigas formações equivalência ao grau de
Bacharel, exclusivamente para efeitos de prosseguimento de estudos.

Relativamente à formação dos docentes do Ensino Especializado da Música, um dos
problemas existentes no atual sistema é a falta de articulação entre o Ensino
Secundário e o Superior, em que é permitido o acesso a um curso superior de Música
sem a conclusão de um curso secundário da área. Esta formação não se deveria reger
apenas e só por parâmetros aplicáveis aos outros tipos de ensino, é necessário que ela
se estruture a partir das competências básicas exigidas a um músico (Palma,
Vasconcelos e Folhadela, 1998).

Ao nível da formação inicial, é, em nosso entender, de importância primordial que o
professor especializado de Música tenha uma sólida formação artística, um profundo
conhecimento de técnicas e metodologias e ainda uma preparação pedagógica
específica para que possa adequar a sua função pedagógica às necessidades de cada
aluno e também às novas realidades de uma sociedade em permanente mudança.

Por outro lado, num País em que a experiência no terreno continua a ser o principal
meio de aprendizagem dos seus professores, a formação contínua revela-se também
como uma necessidade básica de capital relevância.
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No que respeita à carreira, ela deve ser entendida com duas facetas: docente e
artística. No primeiro caso, a indefinição das habilitações, a ausência de perspetivas
de valorização profissional, a inexistência de uma profissionalização, a inexistência
de carreira e de uma formação contínua são fatores que têm criado grande
instabilidade ao corpo docente das escolas.

O estatuto do professor na escola e o respeito e competências passará por
questões como a segurança no emprego, remunerações, bem como
legislação que ofereça oportunidades relativas à sua actualização e
valorização profissional (ex. equiparação a bolseiro, licenças para efeito de
aumento da sua qualificação ou habilitações, sem perda de emprego), à
semelhança de outras sociedades (Departamento de Ensino Secundário,
1998:72).

No segundo aspeto, a atividade artística dos docentes deverá ser considerada
essencial ao bom desempenho profissional. Neste sentido, deverão ser criadas
condições administrativas que favoreçam a continuidade da sua carreira artística.

É evidente que a política educativa não foi capaz de acompanhar e integrar as
mudanças entretanto operadas quer no domínio científico (musicológico, artístico e
pedagógico), quer no domínio das motivações dos públicos.
Apesar da retórica que se afirma “a importância das artes e da música na formação
das crianças e dos jovens” (Departamento de Ensino Secundário, 1998:73), as
políticas existentes estão desajustadas da realidade e das complexidades do mundo
artístico atual.

- 99 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

A mudança é um desafio consensualmente aceite, sendo necessário conceber, regular
e articular as políticas para este Ensino Especializado, perspetivado de uma forma
global e diferenciada.

A estruturação e construção da mudança, bem como a melhoria da qualidade do
Ensino, só poderão ser alcançadas através da participação e do empenho da classe
docente, sendo necessário criar condições para a estabilidade destes agentes ativos do
Ensino Especializado da Música.

O investimento na Formação de professores assume-se, assim, com um caráter
prioritário. Apenas um forte investimento na formação de formadores permitirá o
incremento das competências, artísticas e pedagógicas, que possibilitem responder a
muitos dos desafios que atualmente se colocam às escolas artísticas.

A natureza e o caráter da Formação implicam um paradigma centrado nas
características fundamentais do Ensino Especializado da Música e não numa mera
reprodução dos modelos existentes. É necessária uma reconceptualização da
Formação, de modo a contemplar as exigências do atual estado de desenvolvimento
das competências científicas, artísticas e profissionais neste domínio. Dever-se-ão
considerar, ainda, os modos de socialização na profissão, onde predomina um
processo de formação informal adquirida por contacto, por imitação de colegas e/ou
de um mestre e em que a relação simbólica fundamental se centra na valorização de
um caráter pessoal (original) do ensino ministrado.

A resolução desta situação passa quer pela Administração Central, quer pelas escolas
e professores do subsistema, uma vez que estes últimos não têm conseguido e/ou
querido encontrar as soluções que melhor se adaptem às resoluções de alguns dos
problemas.
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Resumindo, espera-se que remedeie as falhas de outras instituições, também elas com
responsabilidades no campo da Formação e Educação dos jovens. Os professores têm
à sua frente indivíduos cada vez mais desenquadrados da família, mas cada vez mais
informados. Terão que ter sempre em conta esta realidade para não correrem o risco
de não se fazerem ouvir e compreender. Cabe-lhes, ainda, a função de transmitir-lhes
o gosto pela aprendizagem, pela descoberta e pela investigação. Deverão ter um papel
determinante na formação de atitudes, despertar a curiosidade, desenvolver a
autonomia, estimular o rigor e orientar para a procura de soluções. À entrada do
século XXI, professor e Escola devem ser capazes de fazer deste espaço um lugar
mais atraente para os alunos.

1.3.3.2. O Ensino Especializado da Música: dos anos 80 até à
primeira década do século XXI
Conforme já foi analisado anteriormente, desde 1933 que o Ensino Artístico nunca foi
alvo de grandes estudos ou análises por parte da tutela com exceção para a situação
criada em 1971, já referida e explicada anteriormente, Veiga Simão, Ministro naquela
época, mas que pelas razões já igualmente evocadas, não se implementou na sua
totalidade.
Em nosso entender, será no ano de 1980 que se abre um novo caminho para o Ensino
Artístico em Portugal, através da publicação do Decreto-Lei 553/80, de 21 de
novembro do referido ano.
Apesar de este decreto referir-se ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, ele
contempla pela primeira vez o Ensino Artístico como algo que pode e deve fazer
parte integrante da formação dos jovens e cria regras para a sua execução, bem como
para a constituição de Instituições de Ensino Particulares que possam vir a substituir o
Estado neste novo desafio na área da Educação, pelo que se realça o seguinte:
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As Leis número 9/79, de 19 de Março, e 65/79, de 4 de Outubro, reconhecem
aos pais a prioridade na escolha do processo educativo e de ensino para os
seus filhos, em conformidade com as suas convicções. Do mesmo passo,
cometem ao Estado a obrigação de assegurar a igualdade de oportunidades
no exercício da livre escolha entre pluralidade de opções de vias educativas
e de condições de ensino. (...) O Estatuto do Ensino Particular e
Cooperativo,

constante

do

presente

diploma,

define

um

quadro

regulamentar e orientador tão maleável, como convém à diversidade do
universo em apreço, quanto preciso, como requerido pelo desiderato de
justa e equitativa aplicação. Tem-se, sobretudo, em vista a criação de um
conjunto coerente de normas que, sem a preocupação da exaustividade
prescritiva, proporcionem estímulo e encorajamento à iniciativa particular e
à desejável explicitação de projectos educativos próprios (Decreto-Lei
553/80, de 21 de Novembro de 1980).
Para além destes princípios fundamentais, o documento cria ainda apoios financeiros
– contratos de patrocínio – às instituições que reúnam as condições consignadas no
respetivo decreto.
SUBSECÇÃO III
Dos contratos de patrocínio, Art. 19.º: 1 - O Estado pode celebrar com as
entidades proprietárias de estabelecimentos de ensino particular contratos
de patrocínio, quando a acção pedagógica, o interesse pelos cursos, o nível
dos programas, os métodos e os meios de ensino ou a categoria do pessoal
docente o justifiquem. 2 - Os contratos de patrocínio têm por fim estimular e
apoiar o ensino em domínios não abrangidos ou restritamente abrangidos
pelo ensino oficial, nomeadamente a criação de cursos com planos próprios
e a inovação pedagógica.
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Art. 20.º:
1 - Nos contratos de patrocínio o Estado obriga-se a:
a) Suportar uma percentagem das despesas de funcionamento não inferior a
50%;
b) Reconhecer valor oficial aos títulos e diplomas passados por essas
escolas;
c) Definir a equivalência dos cursos ministrados a cursos oficiais;
d) Estabelecer as regras de transferência dos alunos destes cursos para
outros; e) Acompanhar a acção pedagógica das escolas.
2 - As obrigações referidas no número anterior serão definidas, caso a caso,
segundo as características dos cursos e das escolas.
Art. 21.º: Os contratos de patrocínio obrigam as escolas a divulgar o regime
de contrato, a estabelecer as propinas e mensalidades nos termos acordados
e a entregar no Ministério da Educação e Ciência balancetes trimestrais e o
balanço e contas anuais, depois de aprovados pelo órgão social competente.
(Decreto-Lei 553/80, de 21 de Novembro de 1980).
Estavam, assim, lançadas as bases para o aparecimento de escolas particulares
dedicadas ao Ensino Artístico. No entanto, deve referir-se que será somente em 1983
que o Ensino Artístico fica especificadamente legislado com a publicação do DecretoLei 310/83, de 1 de julho, onde destacamos logo o seu início, quando refere:
1. O presente diploma visa estruturar o ensino das várias artes – música,
dança, teatro e cinema – que tem vindo a ser ministrado no Conservatório
Nacional e em escolas afins, e tendo como objectivos a formação
profissional dos respectivos artistas.
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A educação artística que a todos deve ser proporcionada nos domínios da
música e do movimento e drama não é objecto deste diploma, uma vez que a
sua definição se situa no âmbito mais geral dos planos de estudos e
programas dos ensinos básico e secundário. O estatuto do Conservatório
Nacional e do seu pessoal docente rege-se ainda pela reforma de 1930
embora com alterações parcelares. 2. O ensino da música, para além do
Conservatório Nacional, é ministrado em diversas instituições particulares,
geralmente nascidas e mantidas pelo esforço de alguns professores, com
maior ou menor apoio de entidades locais, ou outras, e recentemente do
próprio Estado. Nos últimos anos, algumas destas escolas vieram a
transformar-se em estabelecimentos de ensino público – o Conservatório de
Música do Porto, a Escola de Música de Calouste Gulbenkian de braga, o
Conservatório de Música da Madeira, o Instituto Gregoriano de Lisboa e os
Conservatórios Regionais de ponta Delgada e de Angra do Heroísmo (estes
sob a égide do governo Regional dos Açores) –, enquanto por todo o Pais
vêm surgindo novas instituições particulares (Decreto-Lei 310/83, de 1 de
Julho, de 1983).
Chamamos particular atenção para o facto de os programas continuarem imutáveis,
isto é, estes continuam a ser utilizados nos Conservatórios Nacionais.
Sendo assim, pode afirmar-se que, na sua essência, continua a prevalecer a grande
reforma de Viana da Mota, no que concerne aos conteúdos programáticos que
constam dos curricula dos diferentes instrumentos ministrados, quer nos
conservatórios nacionais, quer nas escolas do ensino artístico inseridas no ensino
particular e cooperativo.
Com a publicação do Despacho 76/SEAM/85, de 9 de outubro de 1985, estabelecemse os Planos de Estudo para o Ensino Vocacional da Música em Regime Supletivo,
que possibilitam aos alunos a frequência deste tipo de ensino em horário pós-laboral e
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ainda a criação dos Cursos Básico e Complementar de Instrumento, que substituem o
Curso Geral, consignado no Decreto-Lei de 1983. Este documento surtiu
modificações, nomeadamente, ao nível de estruturação do Ensino Artístico,
ministrado pelas escolas do ensino particular e cooperativo, bem como a sua
estruturação jurídica, pedagógica e financeira. Neste último aspecto, a contemplação
por parte do Estado de apoios financeiros a este tipo de ensino.
Apesar de a legislação produzida até então (acresce a disposta no Art. 15º do DecretoLei 344/90, de 2 de novembro) induzir que o Ensino Vocacional da Música podia ser
inserido no plano curricular do Ensino Básico e Secundário do Ensino Genérico,
articulando estes dois tipos de ensino, é somente com a publicação da Portaria
1550/2002, de 26 de dezembro de 2002, que o Ensino Vocacional da Música em
Regime Articulado fica devidamente esclarecido e definido. Este tipo de Ensino, para
além de permitir a articulação da carga curricular entre as escolas de Ensino Geral e
Vocacional, por forma a não sobrecarregar os alunos, destaca-se por ser gratuito para
quem o frequenta.
Posteriormente, iremos constatar que esta portaria produz um aumento quer do
número de alunos que frequentam o Ensino Artístico, quer do número de escolas
particulares.
Através do estudo efetuado pelo GETAP, em 1991, sob a orientação de Joaquim de
Azevedo, e de acordo com o mapa que se segue, rapidamente se conclui que, desde a
publicação deste decreto-lei, o número de escolas particulares do Ensino Artístico, a
quem o Estado concedeu paralelismo pedagógico, aumentou.
Em apenas 10 anos estas escolas cresceram de uma forma exponencial, tendo no ano
letivo de 1991/1992 atingido já o número de 50, levando-nos a verificar a enorme
lacuna existente a nível nacional e a necessidade emergente de suprir esta falha de
oferta de Ensino por parte do Estado.
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Curiosamente podemos ainda constatar neste estudo que o número de Conservatórios
Nacionais praticamente não cresce. Mais à frente voltaremos a este aspeto e a
algumas reflexões sobre as possíveis causas deste fenómeno. De realçar, ainda, a
criação das Escolas Profissionais de Música em 1989, sob a égide do GETAP.
Quadro 1 – Evolução do Número de Escolas em Portugal

Fonte: Ministério da Educação – GETAP, Outubro, 1991.

No entanto, outros estudos vêm corroborar a pertinência da necessidade de
contemplar o Ensino Artístico como uma prioridade no Sistema Educacional
Português, conforme se pode constatar nas conclusões que passamos a apresentar:
A generalização do ensino artístico - um importante factor de formação de
novos públicos - não chegou a desenvolver medidas capazes de dar resposta
eficaz aos objectivos programáticos que a preconizavam. Nos finais de 90,
num diploma que contempla a educação artística nas suas múltiplas
vertentes - genérica, vocacional, em modalidades especiais e extra-escolar -,
a primeira, a ministrar em todos os níveis do ensino como componente de
formação geral dos alunos, corresponde a uma noção de formação estética
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e de educação da sensibilidade como «parte integrante e imprescindível da
formação global e equilibrada da pessoa, independente do destino profissional que venha a ter» (Observatório de Atividades Culturais, 1998:281).

O desenvolvimento do jovem, enquanto pessoa, deverá ter na sua componente
conteúdos que propiciem a literacia musical.

Esta educação artística genérica em que o referido diploma integra
actividades de criação dos próprios alunos, poderia - se adequadamente
accionados os necessários recursos humanos, técnicos e financeiros concorrer para a formação não só de novos públicos mas de futuros «públicos críticos» Decreto-Lei n.° 344/90, de 2 de Novembro, muito embora
não seja este, precisamente, o objectivo do texto do Decreto-Lei em causa. A
preocupação dos Governos com a formação, mesmo quando presente nos
seus objectivos e medidas, dificilmente se traduz na definição de um novo
programa de educação para os media, e incentivador de autonomia crítica
dos consumidores. Face à relevância da cultura mediática, essa lacuna pode
ser interpretada como um sintoma de inadequação das políticas culturais às
exigências suscitadas pelas transformações em curso - a aduzir a outros
sintomas de desactualização como a desatenção face ao impacto crescente
dos novos intermediários culturais (os profissionais do sector mediático) ou
ao alargamento da noção de cultura ou à diluição das convencionais
fronteiras de classificação das artes. Só muito recentemente se estão a desenvolver alguns esforços no domínio das políticas culturais visando a sua
actualização (Observatório de Atividades Culturais, 1998:281:282).
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Pensamos que, face ao exposto, é premente que as medidas que visam o
desenvolvimento da educação artística não fiquem dependentes somente das vontades
políticas, pois, caso seja esta a realidade, as medidas tornar-se-ão efémeras, dada a
sua constante mutação.

No contexto de mudança em que se vem desenrolando a última década, não
podem os decisores políticos deixar de se interrogar quanto ao papel do
Estado e do sector público no quadro ambivalente dos riscos a que está exposto o jogo da oferta-procura. Risco de cisão da oferta entre uma cultura
«comercial» e uma cultura «exigente», proclamando-se o sector público
como garantia da última, separadamente do sector privado - uma situação
que as políticas culturais na segunda metade da década procuraram
ultrapassar, nomeadamente no que se refere à aproximação entre os
sectores. Risco também de oscilação entre uma política de mercado
assistido com aumento da dependência da oferta e uma política de
liberalização que deixa essa oferta ao sabor dos mercados privados - neste
último caso, destacam-se medidas recentes de regulamentação do mercado
tais como a Lei do Preço Fixo e as disposições relativas ao audiovisual
tendentes a salvaguardar os interesses culturais face aos imperativos da
concorrência (Observatório de Atividades Culturais, 1998:281:282).

O Estado não pode funcionar, por si só, como garante financeiro exclusivo do
desenvolvimento das políticas culturais, sendo que a sua função deverá passar por
legislar e regular as políticas definidas, cabendo, em nosso entender, ao setor privado
desenvolver e promover as atividades culturais.
Como forma de incentivo a estas medidas, achamos que a Tutela deveria consignar na
Lei benefícios fiscais ao setor privado, com especial ênfase ao movimento
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associativista, por forma a que estes possam vir a desempenhar um papel cada vez
mais preponderante no progresso do Ensino Artístico.

Naturalmente, será preciso que as necessárias entidades reguladoras
venham a ter efectivos poderes (por exemplo, para o Estado poder exercer
eficazmente o direito de estabelecer cadernos de encargos de serviço
público). Numa altura em que a liberalização económica, os avanços
tecnológicos e a conjuntura do comércio internacional não favorecem as
prioridades culturais, caberá ao Estado, os poderes públicos, preservá-las uma das formas para vir a avançar nesse sentido parece passar, cada vez
mais, pela sensibilização da sociedade civil e pela criação de incentivos à
sua acção (apoio a fundações, associações, etc.) sem a pressão da
interferência. O movimento associativista pode vir a desempenhar um papel
interessante se a vertente cultural não for subalternizada nos seus esforços
para o desenvolvimento regional, De notar que estes esforços se evidenciam
particularmente no Norte do país, porventura numa demonstração de
dinâmicas regionais em que uma das componentes é a vontade de afirmação
face à supremacia de Lisboa, vontade de afirmação que, aliás, se exprime
também a nível inter-regional para além fronteiras (Observatório de
Atividades Culturais, 1998:281,282).

Ainda que passados já 14 anos desde a sua apresentação, parece-nos necessário voltar
a mencionar esta perspetiva. Na realidade, a região Norte continua a ser um dos
maiores impulsionadores do Ensino Artístico, nomeadamente da Música.

Facto este que se revela pelo número de escolas existentes bem como pelo número de
jovens que o frequentam (44 escolas de um total nacional de 94, 11482 alunos para
um total de 25776 a nível nacional, no ano letivo de 2009/2010, segundo informação
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obtida através de questionários efectuados às DRE’s, cuja apresentação detalhada será
realizada mais adiante). E se em 1998 este estudo do OAC apontava para o “risco de
cisão da oferta entre uma cultura «comercial» e uma cultura «exigente»”, tendo em
conta as novas diretrizes do Estado, no que concerne aos processos de financiamento,
recorrendo a fundos comunitários, que nem sequer estão criados ou vocacionados
para este tipo de ensino, dando origem a graves constrangimentos de ordem
financeira, ao Ensino Privado, será de prever que esta premissa, ainda que nos pareça
algo exagerada, possa tornar-se uma realidade. A acontecer, tal viria a desvirtuar
todo o crescimento qualitativo, bem como um esforço por parte do Ensino Privado,
nos últimos trinta anos, em afirmar-se como um garante do Ensino Artístico, tendo
em conta a não existência de uma verdadeira rede de escolas públicas que satisfaça a
procura deste tipo de ensino em todo o território nacional. Voltando novamente ao
estudo supracitado, através de uma análise mais criteriosa, podemos identificar o
problema – Ensino Artístico, Música – no contexto do Ensino Geral do País, bem
como a sua dimensão e importância, conforme espelhado nos quadros que nele são
referenciados.

A inclusão de conteúdos culturais/artísticos do ensino artístico no contexto
do sistema educativo remete para a articulação, no plano político, das
esferas da educação e da cultura. Tal articulação traduz-se num duplo
horizonte: a aprendizagem desses conteúdos como parte da formação geral,
com vista à constituição de (futuros) públicos, e a formação artística
propriamente dita. As duas vertentes são reconhecidas como objectivos,
quer na Lei de Bases do Sistema Educativo, quer no diploma específico que
rege a educação artística (Lei n.° 46/86, de 14 de Outubro e Decreto-Lei n.º
344/90, de 2 de Novembro.), sendo aqui definidas essas duas vertentes
como, respectivamente, «Educação Artística Genérica» e «Educação
Artística Vocacional ou Ensino Artístico Especializado» (adiante designado
simplesmente como ensino artístico).
- 110 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

A «Educação Artística Genérica» abarca o ensino básico e secundário e
refere-se a disciplinas optativas oferecidas pelas escolas e a actividades
extracurriculares desenvolvidas no contexto escolar. O ensino artístico,
enquanto subsistema de ensino específico, é ministrado no ensino básico e
secundário em escolas especializadas (públicas, particulares/privadas ou
cooperativas) e no ensine superior (em escolas superiores do ensino
politécnico e erre universidades públicas e particulares/privadas), Refira-se
ainda, como modalidade especial da educação artística, os cursos de cariz
artístico inseridos no «Ensino Profissional», que visam a formação de
executantes e técnicos, sendo ministrados em Escolas Profissionais
Artísticas (Observatório de Atividades Culturais, 1998:285,286).
Constatamos, no entanto, que ao nível da regulamentação e da actuação sempre
existiram dificuldades em suprir as deficiências de implementação dos objetivos
definidos que consagram o Ensino Vocacional Artístico.

O crescimento do ensino artístico, ainda que irregular, é visível no quadro n.º 2, onde
podemos constatar que nos dois últimos encontramos o número máximo de alunos
matriculados. Neste quadro evidencia-se a importância dos Estabelecimentos de
Ensino Particular e Cooperativo, que representam um número elevado de alunos
comparativamente às escolas do Ensino Oficial, as quais também apresentam um
acréscimo de matrículas.
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Quadro 2 – Número de matrículas no Ensino Artístico (1985-1994)3
Estabelecimentos

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Oficiais

4600

6037

2829

5647

2564

4676

5465

-

6088

6701

Particulares

10149

9126

9934

10658

10429

10691

9794

9476

10686

10022

14749

15163

12763

16305

12993

15367

15259

-

16774

16723

Total

Fonte: INE, Estatísticas da Educação (até 1991); Ministério da Educação, Estatísticas da
Educação (a partir de 1992).

A importância dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo pode ser
verificada pela leitura do quadro n.º 3, no qual está plasmado o número deste tipo de
escolas. Ao contrário do primeiro, neste poemos verificar uma tendência de crescimento exponencial. Isto é, o número de matrículas é, em média, bastante mais
elevado do que nas escolas do Ensino Oficial. “Tal conclusão sugere uma maior
dispersão dos «Estabelecimentos particulares» e, nessa medida, uma eventual
complementaridade face aos «Oficiais»” (Observatório de Atividades Culturais,
1998:285,286).

3

Dados para o Continente e referentes apenas ao subsistema «Ensino Artístico Especializado», acima definido.

Não se incluem, portanto, dados relativos ao ensino genérico (em qualquer nível de ensino), nem ao ensino
profissional. A categoria «Estabelecimentos oficiais» refere-se às escolas públicas, a categoria «Particulares» às
escolas privadas e cooperativas. A contabilização das matrículas refere-se ao número de inscrições e não ao
número de alunos. A falta de dados para 1992 deve-se a dificuldades inerentes à alteração do processo de recolha.
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Quadro 3 – Número de Estabelecimentos de Ensino Artístico (1985-1994)4
Estabelecimentos

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Oficiais

7

10

10

9

9

10

10

-

8

8

Particulares

18

26

26

29

30

30

20

56

59

60

25

36

36

38

39

40

30

-

67

68

Total

Fonte: INE, Estatísticas da Educação (até 1991); Ministério da Educação, Estatísticas da
Educação (a partir de 1992).

Ainda na sequência destes números, deve referir-se que, simultaneamente, em 1999,
sob a coordenação do Departamento de Ensino Secundário, chefiado por Paula
Folhadela, é elaborado um estudo: “O Ensino Especializado da Música – reflexões de
escolas e professores”. Entre todos os estudos analisados, talvez seja aquele que até
agora apresenta uma consistência maior na análise que faz da realidade do Ensino
Artístico. Isto porque, para além de se preocupar com o número de alunos e com o
número de escolas que existem, há uma série de questões levantadas que se
relacionam com a carga curricular. A nosso ver, este estudo realça, pela primeira vez,
um dos pontos mais importantes em toda a evolução do Ensino Artístico nos últimos
30 anos. Neste trabalho podemos constatar que os programas que existiam em 1999 e
os constrangimentos por eles provocados continuam a permanecer. Efetivamente
sabemos que os programas da altura e os que ainda estão atualmente em vigor, apesar
de terem sofrido algum reajuste na Experiência Pedagógica de 1971, com Veiga
Simão, são os programas que continuam a datar a 1933 (Folhadela e outros, 1988).

4

Dados para o Continente e referentes apenas ao subsistema «Ensino Artístico Especializado», acima definido.

Não se incluem, portanto, dados relativos ao ensino genérico (em qualquer nível de ensino), nem ao ensino
profissional. A categoria «Estabelecimentos oficiais» refere-se às escolas públicas, a categoria «Particulares» às
escolas privadas e cooperativas. A falta de dados para 1992 deve-se a dificuldades inerentes à alteração do
processo de recolha.
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Na realidade, nós continuamos sem um programa específico para a Classe de
Conjunto. O caso do Piano é outro exemplo, uma vez que os conteúdos programáticos
no 5º Grau apresentam dificuldades que raramente um aluno de 14 anos tem
maturidade intelectual, emocional e musical para as superar com o mínimo de
qualidade, conforme refere este estudo. E é bom que as pessoas não façam confusão,
pois nós não estamos aqui a falar de maturidade como apetência técnica mas sim da
maturidade emocional, que é extremamente importante.

No caso do programa de Análise e Técnicas de Composição, este é extremamente
extenso, tendo em conta que estamos a falar de Ensino Básico. O próprio programa
de História da Música é considerado, por este estudo:
(…)

inconsistente

e

mal

estruturado,

em

termos

de

sugestões,

procedimentos, factos, que têm fomentado um generalismo panorâmico de
épocas e estilos, gerando leituras avulsas e falsa objectividade na
determinação dos seus aspectos essenciais e acessórios, bem como um
excesso de concessões ideográficas, monológicas e biográficas (Folhadela e
outros, 1988).

A Formação Musical continua com programas pouco aliciantes e, efetivamente,
dando origem a um determinado insucesso em diversas situações, na parte destas
disciplinas.
Refere-se, ainda, que “não pode revestir de nova cobertura velhas práticas”, também
“não pode cair no extremo oposto” e “não poderá ser nem o resultado de uma moda
cientificista, exibidora de um papaguear de estratégias generalistas na Educação,
facto que, infelizmente, se tem tornado hoje em dia muito vulgar no Ensino em
Portugal, nem expressão pedagógica de pretensões vãs” (Folhadela e outros, 1988).
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Esta citação, retirada do estudo atrás referido, continua, infelizmente, extramente
atual. São pertinentes estas constatações, uma vez que continuam a não existir
relatórios ou uma comissão que se tenha reunido para efetuar uma revisão da carga
dos curricula destes programas.

Apenas alguns anos mais tarde, 2007, surgiu um novo trabalho, desta feita elaborado
pelo Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE), que, na
realidade, pretendia fazer um ponto de situação para aquilo que se está a desenvolver
no Ensino Artístico, mas que não passou, efetivamente, de um estudo que centrou
mais de quatro centenas de páginas no Ensino Oficial.

Na verdade, parece-nos que todos estes estudos têm por base, essencialmente, uma
preocupação muito grande por parte da tutela pelo Ensino Público, esquecendo, de
certo modo, aquilo que é o Ensino Particular e Cooperativo, que, neste momento, tem
indubitavelmente um número maior de alunos, docentes e obviamente de escolas,
conforme os mapas dispostos. A nosso ver, lamentavelmente, este estudo de fevereiro
de 2007, cuja coordenação pertence a Domingos Fernandes, dedica um número muito
reduzido de páginas, entre as mais de 400, a uma análise relativa aos alunos do
Ensino Privado.

As páginas mencionadas estão, efetivamente, reduzidas a estes três quadros, que
infelizmente fazem apenas uma análise dos anos letivos 2004/2005 e 2005/2006 e
finalmente uma evolução dos números entre 2001/2002 e 2006/2007, com base em
indicações das DRE’s.
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Quadro 4 – Número de alunos e escolas no ano letivo de 2004/2005

Quadro 5 – Número de alunos inscritos por curso e frequência no ano letivo de 2005/2006

Quadro 6 – Evolução do número de alunos por DRE entre 2001/2002 e 2006/2007
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Torna-se pertinente salientar a existência de uma discrepância nos valores
apresentados no referido estudo5. No entanto, permite-nos concluir que a maioria das
escolas se encontra sediada na região Norte, semelhantemente àquilo que ocorre em
relação aos alunos. Segundo estes quadros, constata-se a existência de 33 escolas no
Norte, com um total de 5459 alunos a frequentar os diferentes níveis e graus, de um
total de 85 escolas e 14062 alunos existentes a nível nacional. Trata-se de uma
percentagem consideravelmente elevada, verificando-se uma progressão elevada no
Norte, no que às escolas diz respeito. Segundo estes dados fornecidos pelo GIASE, a
nível nacional, em 2004/2005 existiam cerca de 76 escolas e 12154 alunos para, no
ano imediatamente seguinte, passarem a existir 85 escolas e 14062 alunos.

Obviamente que isto são valores que encontram alguma discrepância, mas que, apesar
disso, vêm sedimentar, ainda que não estejam corretos, a ideia que defende um
crescimento exponencial do Ensino Artístico a partir dos anos 90, com um forte
crescimento no ano de 1999/2000, que viria a ficar estagnado e comprometido nos
anos 2005/2006/ até 2007/2008. Isto porque não foi permitido que grande parte das
escolas (da região Norte) aumentasse o seu número de alunos no Ensino Articulado.
Por isso, é de realçar a grande “explosão” que ocorre em 2009/2010 e em 2010/2011,
devido à massificação que a Portaria 691/2009, de 25 de junho, promove. Há um
incentivo à abertura por parte das escolas ao Ensino Articulado e até mesmo ao
Integrado.

Voltando ainda aos números é relevante salientarmos a comparação destes dois
mapas que se seguem, resultado da recolha pelo próprio junto das Direções
Regionais, pois permitem perceber que, efetivamente, existe um hiato no tipo de
informação que é pedida, existindo mesmo Direções Regionais que não fornecem
sequer a informação solicitada.
5

Estudo produzido pelo Gabinete de Investigação e Avaliação do Sistema Educativo, coordenado por Domingos
Fernandes, em fevereiro de 2007.
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Das respostas e dados que foram solicitados a todas as DRE’S nacionais, e que
podem ser consultados em anexo, ressalta, por exemplo, o facto de a Direção
Regional de Educação do Centro ter-nos remetido para os estudos do Ministério, mais
precisamente para o já mencionado estudo de 2007, que, por sua vez, não traz
qualquer tipo de conclusão, no caso de querermos desenvolver uma análise exaustiva
desta evolução nos últimos 30 anos, isto é, desde 1980.
Quadro 7 – Evolução do Número de Escolas e Alunos nas DRE’s entre 1980 e 2009

TOTAL DE ESCOLAS

TOTAL DE ALUNOS

TUTELA
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2009

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2009

DREN

-

-

-

-

-

39

44

-

-

-

-

-

5831

11482

DREC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DRELVT

6

12

12

18

20

30

34

-

-

-

-

-

-

-

DREA

0

0

0

4

4

5

6

0

0

0

565

599

658

1062

DREAlg

1

1

1

3

5

8

8

-

-

-

-

1107

1219

888

ANQ

-

-

-

-

-

-

94

-

-

-

-

-

-

25776

Fonte: Questionário elaborado pelo próprio, em 2010, às DRE’s, apresentado em anexo.

Na verdade, permite perceber que continuamos a ter um número elevado de escolas
na Direcção Regional de Educação do Norte: para um total de 94 escolas a nível
nacional. Segundo dados fornecidos pela Agência Nacional de Qualificação (ANQ),
44 escolas, ou seja, muito próximo de 50%, estavam sediadas na região Norte.
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Podemos constatar, ainda, que é nas grandes áreas metropolitanas que se encontra o
maior número de escolas. No entanto, realçamos o facto de (infelizmente) não termos
obtido dados relativamente à Direcção Regional de Educação do Centro. Curioso
também é denotar o grande crescimento que existe a nível de alunos.

Voltando aos dados da tutela do referido estudo do GIASE, efetuado em 2007,
passámos de 14062 alunos, no ano 2005/2006, para um total de cerca de 25776
alunos, no ano de 2009, a frequentar o Ensino Vocacional da Música nos diferentes
níveis.

No que diz respeito à Região Norte, região em que se centra o estudo de caso que
veremos posteriormente, iremos constatar e justificar o porquê da criação e existência
do Conservatório Regional de Música de Vila Real.
Quadro 8 – Evolução do Número de Escolas e Alunos na DREN entre 2005/2006 e 2009/2010

TOTAL DE ESCOLAS

TUTELA

DREN

TOTAL DE ALUNOS

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

39

39

39

41

44

5831

5638

5598

9085

11482

Fonte: Questionário elaborado pelo próprio, em 2010, à DREN, apresentado em anexo.

Se efetuarmos um estudo exaustivo com os dados que a Direcção Regional de
Educação do Norte nos proporciona podemos desenvolver uma análise desde o ano
de 2005/2006 até ao ano 2009/2010, em que verificaremos que as escolas passam de
39 para 44, um aumento substancial, e que o número de alunos cresce de forma
exponencial: em 2005/2006 existiam 5831 alunos, diminuindo nos anos 2006/2007 e
2007/2008 devido ao já referido congelamento, chamemos-lhe assim, da entrada de
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alunos no regime articulado, para chegarmos ao ano de 2009/2010 com 11482 alunos,
isto é, no espaço de 4 anos, quase duplicou o número de alunos que frequentou este
tipo de ensino.

Torna-se importante salientar também que este crescimento, ainda que por um lado
nos pareça positivo, por outro, parece ser desenvolvido de uma forma desorganizada,
visto que não teve em conta aquilo que seria o documento de base destes últimos 30
anos. O referido documento seria a Proposta de Renovação do Ensino Artístico, que
data de abril de 2003, e teria como finalidade uma discussão pública sobre o tema.
Documento este que foi elaborado pelo Ministério da Educação, sob a coordenação
de Paula Folhadela, ainda com a Direção do Ensino Secundário, que tutelava esta
área.
Na realidade, este estudo6 é particularmente pertinente, uma vez que através dele nós
podemos verificar que, por exemplo, em 1990, a nível nacional, tínhamos 48 escolas
particulares e cooperativas e apenas 6 escolas públicas. Num espaço de seis anos, ou
seja, em 1996, o sistema já contemplava 65 escolas de Ensino Particular e
Cooperativo, sendo ainda constatável o crescimento de outro tipo de ensino, como é o
caso das escolas profissionais, que passam de 5 para 10, exatamente no mesmo
espaço de tempo. À data deste estudo, 2003, estes dados são já por si curiosos, visto
que não “batem certo” com os outros estudos referidos. No entanto, é de salientar as
87 escolas de Ensino Particular e Cooperativo e 7 de Ensino Profissional,
significando a extinção de 3 escolas profissionais entre 1997 e 2003.

Contudo, apraz-nos também chamar a atenção para este documento que acabou por
ficar, de certa forma, “colocado na gaveta”, devido àquilo que está contemplado no
seu ponto 1.3.3.:
6

Ministério da Educação (2003), in Reforma do Ensino Secundário – Documento Orientador da Reforma do
Ensino Artístico Especializado.
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A necessidade da criação de uma rede articulada de escolas de excelência, as
escolas de artes. Dada a existência de fortes assimetrias no território
nacional, criando barreiras ao acesso de muitos jovens a este tipo de
formação e a ausência de uma resposta eficaz que potencie as tradições
culturais artísticas da comunidade no quadro de uma gestão global integrada
desta oferta (Ministério da Educação, 2003).

Este ponto é extremamente importante a nosso ver, precisamente devido à criação do
conceito de rede, com uma noção muito bem definida e que acentua a assimetria entre
o Litoral e o Interior e mesmo entre o Sul e o Norte, tal como é demonstrado pelos
números dos quadros anteriores. Isto, também porque, se tivermos em linha de conta,
as escolas do Norte constituem realmente um número muito elevado, apesar de não
poder ser ignorado o facto de que atualmente mais de 50% dessas escolas estão
concentradas na área metropolitana do Porto e também em toda faixa Litoral. Por sua
vez, no Interior Norte do País o número de Escolas de Ensino Vocacional da Música
é efetivamente reduzido, fazendo com que não haja o mesmo tipo de capacidade e
possibilidade de um jovem do Interior ter acesso a este tipo de ensino. Ensino este
que se encontra defendido na Lei de Bases do Ensino de 2009 e também em termos
constitucionais.

Na verdade, uma outra vertente que é focada neste estudo, consiste na
(…) adequação dos programas às novas perspectivas curriculares,
pressupondo-se a mudança dos saberes incluídos em cada disciplina ou
área disciplinar, valorizando a dimensão transversal do currículo. A
flexibilização dos percursos de aprendizagem, nomeadamente nos cursos
básicos de dança e de música, através da redefinição do modelo de ensino
articulado.
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A diminuição das cargas horárias actuais, por forma a permitir um maior
equilíbrio dos horários semanais sem prejuízo da qualidade de formação. E
ainda um reforço da autonomia da escola na construção de projectos
educativos próprios que traduzam a sua identidade artística e estética
(Ministério da Educação, 2003).

Efetivamente as grandes preocupações demonstradas neste documento, entre outras,
são extremamente pertinentes e, inclusivamente, a carga curricular apresentada para
os cursos secundários, já nessa altura, nos aparece de uma forma equilibrada, em que
as áreas vocacionais são devidamente contempladas com uma carga horária que nos
parece própria de um Ensino Complementar. A Portaria 691/2009, de 25 de junho,
promove exatamente o contrário, ao aumentar substancialmente a carga curricular,
sem que isso queira dizer que a qualidade seja um princípio que esteja em causa no
Ensino Básico e “esquece-se” de efetuar uma reforma no Ensino Complementar e
onde se salienta o facto de que este tipo de Ensino Contemplar na área de
Instrumento, unicamente com blocos de 45 minutos semanais. Desta forma, torna-se
impossível a progressão de um aluno a quem é exigido já um grau de conhecimentos
muito elevado e cujos programas efetivamente remetem para dificuldades que
requerem muito mais do que 45 minutos.

Ainda sobre a criação da rede, esta deveria estar associada a um forte investimento
das Autarquias. A legislação de 1980, com o Decreto-Lei 583/80, refere que
juridicamente existe a necessidade de criar uma associação ou uma fundação para que
se pudesse contemplar estas componentes, ponto que, a nosso ver, poderia ser revisto,
abrindo as portas ao “investimento” do poder local.
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Sobre a estrutura curricular do Ensino Básico de 2003 7 , parece-nos pertinente
salientar que, por exemplo, este estudo já contempla que a Música deve ser dada no
1º Ciclo, em 1 a 2 blocos de 90 minutos semanais e, ainda, pelo menos, 45 minutos
individuais por semana na parte de Instrumento. Curiosamente, no 2º Ciclo a carga
horário aumenta de uma forma equilibrada, sustentada, tendo Formação Musical com
um bloco de 90 minutos, com Música de Conjunto com 1 bloco e meio e Instrumento
novamente com um bloco de 45 minutos individuais.

Seguindo o Ensino Básico, teríamos a Formação Musical a manter o mesmo padrão,
ou seja, um bloco de 90 minutos, dois blocos para Música de Conjunto e um bloco
individual de 90 minutos para Instrumento. Esta seria, basicamente, a carga curricular
para os alunos que quisessem prosseguir a via profissional da Música ou que
integrassem o Ensino Articulado da área vocacional e uma carga mais suave, mas
muito bem equilibrada e sustentada para alunos do regime supletivo, se assim o
entendessem. A Formação Musical mantinha os 90 minutos, mas suavizava a carga
horária da Classe de Conjunto para um bloco de 90 minutos e para 45 minutos
individuais a de Instrumento.

Reforçamos, assim, que esta carga curricular nos parece bastante consistente e com
algum nexo no Ensino Básico, contra a massificação que foi pretendida pela Portaria
691/2009, de 25 de Junho, quando remete 90 minutos distribuídos por dois alunos e
quando se pretende que nas iniciações se efetuem blocos de 45 minutos, onde possam
estar dois alunos, chegando a tutela a permitir neste último ano letivo, nesta primeira
fase de iniciação, integrar 3 a 4 alunos, que estão dentro do 1º Ciclo, numa hora na
classe de Instrumento, revelando por parte dos legisladores a falta de noção da
incapacidade técnica, já para não falar da desmotivação crescente dos próprios

7

Ministério da Educação (2003), in Reforma do Ensino Secundário – Documento Orientador da Reforma do
Ensino Artístico Especializado.
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alunos. Esta proposta de revisão de 20038 apresenta, ainda, uma carga curricular que
propõe duas vertentes para o Ensino Secundário: uma para os alunos do Ensino
Supletivo e outra para os alunos do Ensino Articulado. Está aqui contemplada
principalmente a carga curricular do Ensino Articulado, em que efetivamente se
efetua uma gestão adequada, pois o Instrumento nunca tem menos do que um bloco
de 90 minutos semanal, que é indispensável para alunos que detêm uma capacidade
maior de trabalho e uma resistência superior ao desgaste e ao cansaço.

Tratando-se de um documento curto, foca aspetos extremamente pertinentes, que
infelizmente se deixou morrer. Apesar de não ser o ideal, constituía uma ótima
premissa para uma discussão e um estudo, quem sabe, chamando os atores que estão
a nível nacional no seio do Ensino Artístico a opinar e a dar o seu contributo,
naturalmente positivo para este tipo de ensino. Mas surpreendentemente podemos
constatar que esta revisão curricular que acaba por não “ir para a frente”, foi
aproveitada, em alguns casos, para, mais tarde, se criar a reforma em 2009.

Com o desaparecimento da Direcção do Ensino Secundário e com a criação da ANQ,
leva-nos a concluir que, pela legislação a partir daí produzida, que a nosso ver peca
por exagerada e por não promover nada de novo, antes pelo contrário, criando uma
ideia de massificação, deixa bem claro que quem a faz não se encontra minimamente
dentro do contexto deste âmbito do Ensino Artístico. Estamos neste caso a falar da
Música, mas poderíamos igualmente desenvolver uma análise a todo plano artístico,
quer da Dança ou quer da parte das Artes Plásticas.

Em 1991, conforme acima mencionado, o primeiro estudo é efetuado pelo GETAP,
coordenado por Joaquim de Azevedo, com uma equipa multidisciplinar da
especialidade de cada uma das áreas, tendo, mais tarde, em 1998, podemos constatar
8

Ministério da Educação (2003), in Reforma do Ensino Secundário – Documento Orientador da Reforma do
Ensino Artístico Especializado.
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a mesma preocupação, aquando da realização de um novo estudo, a cargo da
Direcção do Ensino Secundário, dirigida por Paula Folhadela. Com o surgimento da
ANQ vemos todo este tipo de Ensino Vocacional a ser tratado por pessoas que não se
encontram preparadas, quer do ponto de vista técnico, quer do conhecimento do que
estava para trás e muito menos dos conhecimentos científicos, quer na área das
didáticas, quer das metodologias da Música, e até de todo o historial, que já remonta
ao início do século XX, com a criação do Conservatório Nacional de Lisboa9.

Assim, constatámos, lamentavelmente, que neste desenrolar quase já de cem anos que
se passaram, pela primeira vez não se reúnem nem se ouvem os verdadeiros atores,
aqueles que na verdade têm conhecimento daquilo que produzem e que diariamente
mantém vivo o Ensino da Música em Portugal.

1.3.3.3. Legislação Produzida e seus Reflexos

Este ponto visa, essencialmente, apresentar a legislação produzida, no que concerne
ao Ensino Artístico, desde o ano de 1833, data do primeiro documento que rege este
tipo de ensino. A legislação produzida até 1998 foi retirada do estudo elaborado por
Vasconcelos (2002), sendo a restante resultado do levantamento desenvolvido pelo
próprio, que, para isso, recorreu às informações prestadas pela DREN, junto dos
serviços do Ensino Artístico. Temos a consciência de que muita legislação produzida
não se encontra plasmada neste documento, nomeadamente, no que concerne a
ofícios circulares e outra documentação emanada internamente pelos serviços
desconcentrados do Ministério da Educação.

9

À data deste estudo, a ANQ tinha como responsáveis pessoas cujo currículo, quer académico, quer profissional,
nunca se havia cruzado com o Ensino Artístico. De salientar, que na sua maioria provinham da área de Filosofia e
de Economia.
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Quadro 9 – Legislação Produzida no Âmbito do Ensino Artístico entre 1833 e 2010
Ano

Tipo de legislação

Caracterização geral

1833

Decreto-Lei nº 283/83, de 21 de junho

Regula a equivalência de habilitações estrangeiras de nível superior.

1833

Decreto-Lei nº 316/83, de 2 de julho

Define regime de equivalências de nível superior.

1833

Decreto de 28 de dezembro

Criação das aulas de música na Casa Pia de Lisboa.

1835

Decreto de 5 de maio

Criação do Conservatório de Música de Lisboa.

1901

Decreto de 24 de outubro

Reestrutura o Conservatório Nacional e define os planos relativos ao
ensino da Música.

1919

Decreto n.º 5:546, de 9 de maio

Reestrutura o Conservatório Nacional e define os planos relativos ao
ensino da Música.

1930

Decreto n.º 18.881, de 25 de setembro

Reestrutura o Conservatório Nacional e define os planos relativos ao
ensino da Música e do Teatro.

1971

Experiência Pedagógica de1971

Define os planos de estudos (cf. Portaria n°370/98, de 29 de junho).

1972

Decreto-Lei n.º 519/72

Transferência do Conservatório de Música do Porto de âmbito
municipal para o Ministério da Educação.

1976

Decreto-Lei n.º 568/76, de 19 de julho

Cria o Instituto Gregoriano de Lisboa.

1979

Lei n.º 9/79, de 19 de março

Estabelece as bases do Ensino Particular e Cooperativo.

1980

Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de
novembro

Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo.

1983

Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de julho

Regulamenta o ensino da Música, Teatro e Dança.

1984

Despacho Conj. n.º
17/SEAM/SEEBS/84, de 4 de outubro

Define o regime de ensino articulado na Música.

1984

Despacho. n.º 144/ME/83, de 20 de
janeiro de 1984

Estabelece a regra de contratação de individualidades nacionais e
estrangeiras para o ensino de Música e Dança.

1984

Despacho n.º 51/SEAM/84, de
1 de junho

Regulamenta os exames de Música.

1980

Define as habilitações para a docência nas Escolas de Música
Despacho n.º 117/80, de 11 de novembro particulares e cooperativas (revogado pelo Despacho n°18 449/98, de
24 de outubro).
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Ano

Tipo de legislação

Caracterização geral

1984

Portaria n.º 294/84, de 17 de maio

Define os planos de estudo do Ensino Vocacional de Música - Cursos
básicos.

1984

Portaria n.º 725/84, de 17 de setembro

Define planos de estudo do Ensino Vocacional de Música do Instituto
Gregoriano de Lisboa.

1985

Circular n.º 3/85/EMD, de 6 de
dezembro

Especifica procedimentos relativos à avaliação no ensino vocacional da
música.

1985

Despacho n.º 76/SEAM/85, de 9 de
outubro

Regulamenta o ensino supletivo de Música.

1985

Despacho n.º 77/SEAM/85, de 9 de
outubro

Regulamenta a matrícula do Ensino Vocacional de Música.

1985

Despacho n.º 78/SEAM/85, de 9 de
outubro

Regulamenta o Ensino Vocacional de Música.

1985

Despacho n.º 62/SEAM/85, de 25 de
maio

Regime especial dos exames de Música do Desp. n.º 51/SEAM/84.

1985

Portaria n.º 877/85, de 19 de novembro

Define os planos de estudos dos cursos do Instituto Gregoriano de
Lisboa.

1986

Circular Conjunta DGES/DGEPC
n.º/1/86/EMD de 20 de maio

Estabelece normas para as matrículas do ensino vocacional da Música.

1986

Despacho n.º 1 7/EBS/86, de 28 de abril

Define o regime especial dos exames de Música do Desp. n.º
51/SEAM/84.

1986

Despacho n.º 92/MEC/86, de 20 de maio

Regulamenta as matrículas nas escolas de Música.

Lei n.º 46/86, de 14 de outubro

Lei de Bases do Sistema Educativo.

Despacho n.º 30/EBS/87, de 21 de abril

Estabelece o regime de exames do Ensino Vocacional de Música nos
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.

1986
1987
1987

1988
1988

Despacho n.º 18/SERE/87, de 9 de
dezembro
Despacho n.º 92/ME/88, de 16 de junho
Portaria n.º 579/88, de 23 de agosto

Define o paralelismo e a autonomia pedagógica dos estabelecimentos
de ensino particular e cooperativo.
Define o regime de acumulações de funções docentes.

Homologa os cursos do Instituto Gregoriano de Lisboa.
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Ano

Tipo de legislação

1989 Despacho n.º 167/ME/89, de 23 de agosto

Caracterização geral

Redefine as condições expressas no Despacho 96/ME/89, de 22 de
junho (revogado pelo Despacho n.º 17656/98, de 13 de outubro).
Define a composição e funcionamento do Conselho Pedagógico e

1989

1989

1989

Despacho n.º 8/SERE/89, de 8 de
fevereiro
Despacho n.º 96/SERE/89, de 22 de

órgãos de apoio.

junho

Define as condições relativas ao quadro transitório das escolas públicas
não superiores (revogado pelo Despacho n.º 17 656/98, de 13 de
outubro).

Despacho n.º 51/SERE/89, de 26 de
agosto

Determina disposições relativas ao curso Complementar de Canto, bem
como a Instrumento de Tecla, Prática ao Teclado e acumulações e
define os exames em regime especial, acumulações e transições.

1989

Despacho Conj. n.º 98/SEES/SERE/89- Define as condições de frequência de Cursos Superiores de Música em
XI, de 11 de setembro
1989-90.

1989

Ofício Circular GETAP n.º 156/89, de
23 de novembro

1990

Decreto-Lei n.º 344/90, de 2 de
novembro

1990

Despacho n.º 54/SERE/90, de 16 de
agosto

1990

Despacho n.º 65/SERE/90, de 23 de
outubro

Estabelece os planos de estudo do ensino da Música - Cursos
Complementares.

1990

Despacho n.º 75/SERE/90, de 4 de
dezembro

Regulamenta as provas de aferição.

1991

Despacho n.º187/ME/91, de 4 de
novembro

1991

Despacho n.º 4B/ SESE/91, de 18 de
novembro

1991

Ofício Circular nº181/91, de 10 de
setembro

1991 Ofício Circular GETAP n.º 275/91, de 10
de dezembro

Informa sobre a possibilidade de frequência dessincronizada em
regime de ensino articulado.
Estabelece as bases gerais da Educação Artística nas suas várias
vertentes.
Determina as condições de renovação de matrícula nas Escolas
Públicas de Música.

Estabelece condições para a celebração de protocolos entre as escolas
do Ensino Vocacional de Música e as escolas do ensino regular.
A disciplina de Coro do curso básico de Música em regime supletivo
passa a ter a designação de Classes de Conjunto.
Esclarece sobre procedimentos a adoptar relativos às acumulações na
disciplina de Coro dos Cursos Básicos em regime supletivo.
Define os programas das provas de 5º e 8ºgraus de Instrumento.
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Ano

Tipo de legislação

1991

Ofício Circular n.º 275, de 10 de
dezembro

1991

Portaria n.º 802/91, de 12 de agosto

Publica o modelo de diploma de conclusão com aproveitamento dos
cursos complementares de Música em regime integrado/articulado.

1991

Portaria n.º 803/91, de 12 de agosto

Publica o modelo de diploma de conclusão com aproveitamento dos
cursos complementares de Música em regime supletivo.

1992

Circular GETAP n.º 171/92, de 19 de
julho

1992

Despacho n.º 359/ME/92, de 14 de

Caracterização geral
Define procedimentos relativos às provas de 5º e 8ºgraus de
Instrumento.

Explicita as condições para as matrículas dessincronizadas.

Define o regime de instalação do Instituto Gregoriano de Lisboa.

janeiro
1992

1992

Despacho n.º 4-B/SESE/91, de 28 de
novembro

Define as alterações aos planos de estudo dos cursos Básicos de
Música em regime supletivo.

Portaria n.º 1197/92, de 22 de dezembro Define a componente de formação geral dos cursos Básicos de Música.

1993

Circular DES n.º 39/93, de 9 de junho

Define a idade limite de ingresso nos cursos básicos em regime
supletivo.

1993

Circular DES n.º 73/93, de 29 de julho

Explicita o regime de frequência e matrícula dos alunos no ensino da
Música.

1993

Circular GETAP n.º 18/93, de 21 de
maio

Informa sobre preenchimento de termos de exame.

1993

Circular GETAP n.º 33/93, de 3 de
junho

Informa sobre o preenchimento de termos de exame.

1993

Decreto-Lei n.º 352/93, de 7 de outubro

Cria o Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian de Braga.

1993

Despacho n.º 17/SEEBS/93, de 19 de
maio
Despacho n.º 176/ME/93, de 19 de
agosto

Regime especial dos exames de Música do Desp. n.º 51/SEAM/84.

Despacho n.º 178/ME/93, de 19 de
agosto

Regulamenta o ensino articulado da Dança e da Música.

1993

1993

Regulamenta a inserção da Música na componente de formação
técnico/artística.
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Ano

Tipo de legislação

Caracterização geral

1993

Despacho Normativo n.º 338/93, de 21
de outubro

Define o regime de avaliação dos alunos do Ensino Secundário.

1993 Portaria n.º 1196/93, de 13 de novembro

Estabelece os planos curriculares do Conservatório de Música de
Calouste Gulbenkian de Braga.

1994

Circular DES n°31/94, de 25 de outubro

Mantém o regime especial dos exames de Música do Despacho n.º
51/SEAM/84.

1995

Despacho n.º 43/SEED/95, de 3 de
novembro

Define as condições de matrícula no curso Básico de Música em
regime supletivo.

1996

Despacho n.º 59/ME/96, de 15 de maio

Define as condições para a atribuição dos Contratos de Patrocínio
(revogado pelo Despacho n.º 9922/98, de 12 de junho).

1996

Despacho n.º 23/SEEI/96, de 19 de
junho

Determina a equivalência dos cursos de Música Nível III das escolas
profissionais aos cursos complementares de Música previstos no
Despacho n.º 65/SERE/90, de 23 de Outubro.

1996

Despacho n.º 58/SEEI/96 de 19 de
novembro

Define a rede de vinculação das escolas públicas/escolas particulares e
cooperativas do ensino artístico.

1996

Portaria n.º 181/96, de 29 de maio

Define as disciplinas da componente de formação geral para o 12° ano
(8° ano da Portaria n.º 778/89).

1997

Circular DES/NEA n.º 5/97, de 23 de
julho

Clarifica as condições de aplicação do Despacho n.º 176/ME/93, de 30
de julho.

1997

Circular DES/NEA n.º 6/97, de 24 de
julho

Estabelece condições relativas à inscrição e certificação no curso
Complementar de Canto.

1997

Despacho Conj. n.º 178/97, de 26 de
julho

1997

Despacho n.º 2528/97, de 23 de junho

Equipara, para efeitos de habilitação para a docência, cursos do
Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian de Braga aos cursos.
Complementares da Port. n.º 294/84
Estabelece o calendário escolar para o ano letivo 1997/98.

1997

Despacho Norm, n.º 48/97, de 19 de
agosto

Define o regulamento do acesso de cidadãos comunitários e de
cidadãos originários dos países signatários do Acordo sobre o Espaço
Económico Europeu às profissões de educadores de infância ou de
professor dos ensinos Básicos ou Secundário.
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Tipo de legislação

Caracterização geral

1997

Despacho n.º 4002/97 (2° série), de 15
de julho

Estabelece a idade máxima para o exercício de funções docentes no
ensino particular e cooperativo.

1997

Decreto-Lei n.º 234/97, de 3 de
setembro

Cria os quadros dos estabelecimentos públicos do ensino especializado
da Música.

1998

Despacho n.º 649/98 (2ª série), de 12 de
janeiro

Define a concessão e renovação de paralelismo e autonomia
pedagógica no ano lectivo 1996/97.

1998

Despacho n.º 5.613/98 (2ª série), de 3 de Define a rede de vinculação dos estabelecimentos do ensino particular
e cooperativo do ensino artístico para 1996/97 e 1997/98 (Revogado).
abril

1998

Despacho n.º 16 003/98 (2° série), de 9
de Setembro

Ano

1998

1998

1998

Define a concessão e renovação de paralelismo e autonomia
pedagógica a partir de 1997/98.

Define as condições de contratação de pessoal docente nos
Despacho n.° 17 656/98 (2° série), de 13 estabelecimentos de ensino público de música (revoga o Despacho
96/ME/89, de 22 de junho e Despacho 167/ME/89, de 23 de outubro).
de outubro
Decreto-Lei. n.°1 15/98, de 4 de maio

Despacho n.° 18 449/98 (2° série), de 24
de outubro

Define o novo regime de autonomia, administração e gestão das
escolas dos ensinos básico e secundário.
Define as habilitações para a docência nas Escolas de Música
particulares e cooperativas (revoga o Despacho n.° 117/80, de 11 de
novembro).

1998

1998
1998
1998

Despacho n.° 9922/98 (2° série)

Define as condições para a atribuição dos Contratos de Patrocínio
(revoga o Despacho n.° 59/ME/96, de 15 de maio).

Despacho Normativo n.° 16/98, de 13 de
março

Estabelece os procedimentos aplicáveis aos exames do Ensino
Secundário.

Lei n.° 20/98, de 12 de maio

Ofício Circular n.° 57/98, de 24 de abril

Estabelece a regulamentação do trabalho de estrangeiros em território
português.
Clarifica os procedimentos adotar para a avaliação e certificação no
Ensino Vocacional da Música.

1998 Ofício Circular n.° 106/98, de 17 de julho Esclarece os procedimentos a adotar no Ensino Artístico Especializado
através do “Guião do Ensino Artístico”.
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Ano

Tipo de legislação

Caracterização geral

1998

Ofício Circular n.° 125/98, de 9 de
setembro

Informa da transferência de competências dos Serviços Centrais para as
Direções Regionais de Educação.

1998
1998

Portaria n.° 370/98, de 29 de junho

Fixa os planos de estudo e as condições em que podem ser conferidos
diplomas na Experiência Pedagógica de 1971.

Portaria n.° 693/98, de 3 de setembro

Define as habilitações para a docência do Ensino Vocacional da
,úsica.

1998

Portaria n.° 916/98, de 20 de outubro

Define a profissionalização para os docentes dos quadros de
nomeação provisória das escolas de Ensino Especializado da Música e
da Dança.

1998

Portaria n.° 978/98, de 17 de novembro

Define o quadro das escolas públicas do ensino especializado da
música.

1998 Retificação n.° 2075/98, de 8 de outubro

Retifica o Despacho n.° 16 003/98, de 9 de Setembro.

1999

Aviso n.º 10.688/99 (2ª série), de 30 de
junho

Define a concessão e renovação de paralelismo pedagógico dos
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo de Música da
Direcção Regional de Educação do Algarve, no ano letivo de 1998/99.

1999

Aviso n.º 14.409/99 (2ª série), de 25 de
setembro

Publica a abertura do concurso para a profissionalização em serviço
dos professores do Ensino Vocacional da Música das escolas
particulares e cooperativas.

1999

Aviso n.º 17.036/99 (2ª série), de 24 de
novembro

Publica as listas provisórias de seriação dos candidatos ao concurso
para a profissionalização em serviço dos professores do Ensino
Vocacional da Música das escolas particulares e cooperativas.

1999

Circular DES n.º 5/99, de 2 de setembro

Comunica o aviso de abertura do concurso para a profissionalização em
serviço dos professores do Ensino Vocacional da Música das escolas
particulares e cooperativas.

1999

Clarifica condições de candidatura á profissionalização em serviço dos
Circular DES n.º 6/99, de 30 de outubro professores do Ensino Vocacional da Música das escolas particulares e
cooperativas.

1999

Declaração de Retificação n.º 10-E/99, Retifica o mapa n.º 24 do Anexo II, anexo à Portaria n.º 693/98, de 3 de
de 31 de março
setembro.

1999

Declaração de Rectificação n.º 3-J/99,
de 30 de janeiro

Retifica os planos de estudo publicados na Portaria n.º 52/99, de 22 de
janeiro.

1999

Decreto-Lei n.º 71/99, de 12 de Março

Clarifica as diversas competências dos serviços do ministério da
Educação no que se refere ao ensino particular e cooperativo não
superior.
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Ano

Tipo de legislação

Caracterização geral

1999

Despacho n.º 15.244/99 (2ª série), de 7 Equipara os cursos do decreto 18.881 e da Portaria n.º 370/98, de 29 de
Julho (Experiência Pedagógica de 1971) a bacharelato, para efeitos de
de agosto
prosseguimento de estudos.

1999

Despacho n.º 15.272/99 (2ª série), de 9
de agosto

1999
1999

Define a concessão e renovação de paralelismo pedagógico dos
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo da Música da
Direcção Regional de Educação do Centro, a partir do ano letivo de
1998/99.

Despacho n.º 19.654/99 (2ª série), de 15 Define a rede de vinculação dos estabelecimentos do ensino particular
de outubro
e cooperativo para 1998/99 (Revogado).
Define a concessão e renovação de autonomia/paralelismo pedagógico
Despacho n.º 23.120/99 (2ª série), de 27 dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo da Música,
de novembro
Dança e Artes Plásticas da Direcção Regional de Educação do Norte, a
partir do ano letivo de 1998/99.
Lei n.º 24/99, de 22 de abril

Introduz alterações ao Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de maio – regime
de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos.

Ofício Circular n.º 55/99, de 14 de Abril

Actualiza o “Guião do Ensino Artístico especializado”.
Esclarece procedimentos sobre o regime de ensino articulado.

1999

Ofício Circular n.º 122/99, de 30 de
junho

1999

Portaria n.º 421/99, de 8 de Junho

Define os planos de estudo do Ensino Vocacional da Música
ministrados no Instituto Gregoriano de Lisboa (Revoga a Portaria n.º
725/84, de 17 de setembro).

2000

Aviso n.º 11.015/2000 (2ª série), de 12
de julho

Define a concessão e renovação de paralelismo pedagógico dos
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo da Música da
Direcção Regional de Educação do Algarve no ano letivo de 1999/00.

1999

1999

2000

2000

2000
2000

Publica a relação dos estabelecimentos de ensino particular e
Aviso n.º 12.072/2000 (2ª série), de 5 de cooperativo da Música e Dança da Direcção Regional de Educação de
agosto
Lisboa abrangidos pelo regime de autonomia/paralelismo pedagógico
para o ano letivo de 1999/00.
Circular Conjunta n.º 4/2000, de
setembro

Define os termos em que deve ser feita a homologação das
classificações profissionais.

Despacho n.º 12.319/2000 (2ª série), de Define a rede de vinculação dos estabelecimentos do ensino particular
15 de junho
e cooperativo para o ano letivo 1999/00 (Revogado).
Despacho n.º 15.536/2000 (2ª série), de
31 de julho

Define a concessão e renovação de paralelismo pedagógico dos
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo da Música da
Direcção Regional de Educação do Centro a partir do ano letivo de
1999/00.
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Ano

Tipo de legislação

Caracterização geral

2000

Ofício circular n.º 23/2000, de 17 de
fevereiro

Esclarece condições relativas à profissionalização em serviços dos
professores do Ensino Vocacional da Música das escolas particulares e
cooperativas.

2001

Aviso n.º 5.995/2001 (2ª série), de 20 de
Publica as classificações profissionais dos professores do ensino
abril
artístico especializado que concluíram a profissionalização em serviço.

2001

Aviso n.º 9.145/2001 (2ª série), de 19 de
julho

Define a concessão e renovação de paralelismo pedagógico dos
estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo da Música da
Direcção regional de Educação do Algarve no ano letivo de 2000/2001.

2001

Aviso n.º 11.583/2001 (2ª série), de 20
de setembro

Define a concessão e renovação de autonomia e paralelismo
pedagógico dos estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo
da Música da Direcção Regional de Educação de Lisboa no ano letivo
de 2000/2001.

2001

Decreto-Lei n.º 138/2001, de 24 de abril Procede ao aditamento das habilitações constantes no quadro em anexo
ao Decreto-Lei n.º 350/99, de 2 de setembro.

2001

Despacho n.º 2.683/20001 (2ª série), de Define a concessão e renovação de autonomia/paralelismo pedagógico
dos estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo da Música,
8 de fevereiro
Dança e Artes Plásticas da Direcção Regional de Educação.

2001

Despacho n.º 14.831/2001 (2ª série), de
16 de junho

Possibilita o alargamento até 3 horas semanais de carga horária dos
projetos de Orquestra, no domínio da prática de conjunto, nas escolas
vocacionais de música, por decisão do conselho pedagógico.

2001

Despacho n.º 12.889/2001, de 22 de
junho

Define a rede de vinculação dos estabelecimentos do Ensino Particular
e Cooperativo para 2000/2001 (Revogado).

2001

Despacho n.º 15.008/2001 (2ª série), de
19 de julho

Regulamenta a inserção da Música na componente de formação
técnico/artística dos cursos do ensino secundário regular (Revoga o
Despacho n.º 176/ME/93, de 19 de agosto).

2001

Define os planos de estudos do 1º, 2º e 3º ciclos e do Curso Básico de
Despacho n.º 19.676/2001 (2ª série), de Música, em regime de ensino integrado, da Academia de Música Santa
18 de setembro
Cecília, bem como o regime de admissão, avaliação e certificação do
Curso Básico de Música em regime integrado.

2001

Listagem n.º 215/2001, de 17 de
setembro

Publica o paralelismo pedagógico das escolas de Ensino Vocacional de
Música da Direcção regional de Educação do Alentejo, nos anos letivos
1998/99, 1999/00, 2000/01.

2001

Ofício Circular n.º 33/2001, de 28 de
março

Clarifica os procedimentos a adoptar para a avaliação e certificação no
Ensino Vocacional da Música.

Ofício DES 1799, de 23 de janeiro

Esclarecimentos sobre habilitações em Formação Musical.

Portaria n.º 90-A/2001, de 8 de fevereiro

Confere nova redacção à portaria n.º 652/99, de 14 de agosto.

2001
2001
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Tipo de legislação

Caracterização geral

2001

Portaria n.º 484/2001, de 11 de maio

Complementa o quadro das Escolas de Música do Conservatório
Nacional, Conservatório de Música Calouste Glubenkian de Braga e
Conservatório de Música do Porto, definidos na Portaria n.º 978/98, de
17 de novembro.

2001

Portaria n.º 495/2001, de 12 de maio

Integra os docentes de técnicas especiais das Escola Secundária
António Arroio, Escola Secundária Soares dos Reis e Conservatório de
Música Calouste Glubenkian de Braga em lugares dos quadros.

2002

Despacho n.º 560/2002, de 9 de janeiro

Define a concessão e renovação de paralelismo pedagógico dos
estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo da Música da
Direcção Regional de Educação do Norte no ano letivo de 2000/2001.

Ano

2002

Despacho n.º 6059/2002 (2ª série), de 19 Define a rede de vinculação dos estabelecimentos do Ensino Particular
de março
e Cooperativo para 2001/2002.
Despacho Normativo n.º 13/2002, de 12
de março

Aprova o regulamento de exames do Ensino Secundário.

2002
2002

Ofício Circular n.º 54/2002, de 2 de
março

Clarifica os procedimentos a adoptar para a avaliação e certificação no
Ensino Vocacional da Música.

Ofício DES, 2 janeiro

Circuito e procedimentos para contratação e autorização de lecionação
a profissionais nacionais e estrangeiros de reconhecida competência.

Ofício DES 1313, de 23 de janeiro

Procedimentos relativos à concessão de autorização de leccionação a
professores não nacionais.

Parecer – DREC, de 30 de setembro

Procedimento para concessão de paralelismo pedagógico – Despacho
18/SERE/87, de 9 de dezembro.

Portaria n.º 1550/2002, de 26 de
dezembro

Regulamenta o Ensino Articulado.

Portaria n.º 1551/2002, de 26 de

Apresenta os Planos de Estudo para o Ensino Básico do Ensino

dezembro

Articulado.

2003

Despacho n.º 73/2003, de 3 de janeiro

Regulamenta o Ensino Integrado na Academia de Música de Santa de
Santa Cecília.

2003

Despacho n.º 10288/2003, de 23 de
maio

Altera alguns dos pontos da Portaria 1550/2002.

2004

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

2005

Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto

2002

2002
2002
2002
2002

Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão do
currículo, bem como da avaliação das aprendizagens referentes ao
nível secundário de educação.
Segunda alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo e primeira
alteração à Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior.
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Ano

Tipo de legislação

2005

Portaria n.º 23/2005, de 7 de janeiro

2006

Decreto-Lei n.º 24/2006, de 6 de

Caracterização geral
Regulamenta os Princípios Orientadores e Gestão do Currículo, ao
nível Secundário, dos cursos de Música, ministrados no Instituto
Gregoriano de Lisboa.

fevereiro

Estabelece os princípios orientadores da organização e gestão do
currículo e da avaliação das aprendizagens de nível secundário de
educação.

2006

Portaria n.º 871/2006, de 29 de agosto

Regulamenta o Plano de Estudos do Instituto Gregoriano de Lisboa

2006

Retificação n.º 23/2006, de 7 de abril

Retifica o Decreto-Lei n.º 24/2006, de 6 de fevereiro.

2007

Desp. n.º 4694/2007, de 14 de março

Define-se a concessão e renovação da autonomia ou paralelismo
pedagógico às escolas particulares e cooperativas de música, dança e
artes plásticas na forma de tempo referidos no anexo I do despacho.
Procede à revisão anual das remunerações dos funcionários e agentes da
administração central, local e regional, atualizando os índices 100 e as

2007 Portaria n.º 88-A/2007, de 18 de janeiro

escalas salariais em vigor, bem como as tabelas de ajudas de custo,
subsídios de refeição e de viagem. São também atualizadas as pensões
de aposentação e sobrevivência a cargo da Caixa Geral de Aposentações
(CGA).

2007

Portaria n.º 803/2007, de 24 de julho

Regulamenta os cursos conhecidos e habilitações para a docência do
Ensino Vocacional da Música.

2008

Decreto-Lei n.º 4/2008, de 7 de janeiro

Dispõe sobre os princípios orientadores da organização e da gestão do
currículo.

2008 Despacho n.º 17932/2008, de 3 de julho

Determina a comparticipação financeira anual, por aluno, do Ensino
Articulado.

2008 Despacho n.º 18041/2008, de 4 de julho

Regula as condições de matrícula, no âmbito do regime de frequência
supletivo dos cursos do Ensino Especializado da Música.

2008

Despacho n.º 31227/2008, de 4 de

Regulamenta a rede de vinculação dos estabelecimentos de Ensino

dezembro

Particular e Cooperativo com paralelismo pedagógico na Região de
Educação do Norte.

Regulamenta o processo de reorientação do percurso formativo dos
2008 Despacho Normativo n.º 29/2008, de 5 de
alunos, visando facilitar a mudança entre cursos de nível secundário de
junho
educação.
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Ano

Tipo de legislação

2008

Portaria n.º 424/2008, de 13 de junho

Caracterização geral
Determina a organização e gestão do currículo dos cursos artísticos
especializados, a nível Secundário.

2008

Portaria n.º 617/2008, de 11 de julho

Reformula as habilitações para a docência, produzidas pela Portaria
803/2007.

2009

2009

Publica a lista dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo,
Aviso n.º 3803/2009, de 17 de fevereiro abrangidos pelos regimes de autonomia/paralelismo pedagógico, no ano

Aviso n.º 28052/2009, de 24 de
novembro

letivo de 2008/2009.
Publica a relação dos estabelecimentos de ensino particular e
cooperativo, em regime de paralelismo pedagógico, na área do ensino
vocacional da música, no ano letivo de 2007-2008 no distrito de Faro.

2009

Decreto-Lei n.º 69/2009, de 20 de março

Ao reestruturar o ensino artístico especializado, visou ultrapassar os
obstáculos levantados pelo seu regime especial.
Estabelece a rede de vinculação dos estabelecimentos de Ensino

2009

Despacho n.º 11476/2009, de 12 de

Particular e Cooperativo do Ensino Artístico Especializado ao

maio

Conservatório de Música Calouste Gulbenkian – Braga e o
Conservatório de Música do Porto.

2009

Despacho n.º 11477/2009, de 12 de
maio

Define a concessão e renovação da autonomia ou paralelismo
pedagógico às escolas particulares e cooperativas de música, dança e
artes plásticas na forma e tempo referidos no anexo I do despacho.

2009

Despacho n.º 15897/2009, de 13 de
julho

Fixa o valor dos apoios a prestar pelo Ministério da Educação aos
alunos que frequentam os novos planos de estudo do Ensino Artístico
Especializado da Música, de nível básico.

2009

Portaria n.º 691/2009, de 25 de junho

Cria o novo Plano de Estudo para o Ensino Artístico Especializado.

2009

Retificação n.º 137/2009, de 20 de

Retifica o Despacho n.º 17932/2008, de 3 de julho.

janeiro
2010

Retificação n.º 138/2009, de 20 de

Retifica o Despacho n.º 18041/2008, de 4 de julho.

janeiro
2010

Retificação n.º 59/2009, de 7 de agosto

Retifica a Portaria. n.º 691/2009, de 25 de junho.
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O nosso propósito, mais do que apresentar um historial resumido do Ensino Artístico,
é demonstrar que, em mais de cem anos de legislação, a grande preocupação do
Estado sempre esteve mais concentrada na forma do que no conteúdo.
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Capítulo II – Didática da Música
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Neste capítulo pretende-se demonstrar como a Didáctica assume um papel
importante, no que concerne aos aspectos práticos de execução do processo
educativo.

Didáctica vem do grego didaktiké e quer dizer arte de ensinar. A palavra
didáctica foi empregue pela primeira vez, com sentido de ensinar, em 1629,
por Ratke, no seu livro, Aphorisma Didacticï Precipui ou Principais
Aforismos Didácticos. O termo, porém, foi consagrado por João Amus
Comenius, na sua obra Didáctica Magna, publicada em 1657. Didáctica,
inicialmente, significou arte de ensinar, dependente do jeito e da intuição do
professor, da sua capacidade empática, ou seja, sensibilidade de colocar-se
na situação do outro para melhor compreender o seu olhar sobre as coisas,
facilitando a aproximação do educador até ao educando, e possibilitando a
adequação da acção didáctica, na orientação da aprendizagem.
Posteriormente, passou a ser entendida como ciência e arte de ensinar,
podendo ser compreendida em dois sentidos, sentido amplo e sentido
pedagógico: em sentido amplo, preocupando-se com os procedimentos que
levem o educando a aprender algo, sem conotações sócio-morais; em
sentido pedagógico, apresentando compromissos com o sentido sócio-moral
da aprendizagem do educando e propondo-se à formação de cidadãos
conscientes, eficientes e responsáveis (A. Gomes, 2008:113, 114).

Devemos, assim, colocar os alunos perante os diferentes materiais, no sentido de que
os utilizem e que estes lhes possam proporcionar idênticas oportunidades de
experimentar, organizar, combinar e comunicar distintas vivências musicais.
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2.1. Didática Geral

A Música é um Ensino de grande procura social nos últimos anos no nosso País. O
número de crianças e mesmo adultos que mostram interesse em aprender a tocar um
instrumento é cada vez maior, devido aos efeitos que esta aprendizagem produz no
ser humano. No entanto, torna-se necessário gerar condições e orientar a formação do
mesmos, pois “a música tem o poder de produzir um determinado efeito no caráter
moral da alma e se tem este poder é evidente que os jovens devem ser orientados para
ela e devem ser educados com ela” (Aristóteles).

Como tal, é efetivamente natural que esta procura tenha proporcionado a criação de
novas escolas, principalmente privadas, que partilham o ensino da Música também
com o Ensino Geral e Generalizado com as disciplinas obrigatórias. Estamos a falar,
nomeadamente, da criação de escolas que, também pelos novos currículos, se
transformam em escolas de Ensino Integrado ou desenvolvem mesmo aquilo que é o
Ensino Articulado. Este espectro de níveis e âmbitos do ensino da Música tem uma
abrangência tão grande que existem objetivos comuns na Música que também são
objetivos de outras disciplinas. No entanto, há que seriar e ver quais são os
planeamentos e a forma de planear, de colocar e de fazer sentir esta matéria, isto é,
qual a didática que deve ser utilizada (Mejía, 2002).

A didáctica é o estudo do conjunto de recursos técnicos que tem em mira
dirigir a aprendizagem do educando, tendo em vista levá-lo a atingir um
estado de maturidade que lhe permita encontrar-se com a realidade, de
maneira consciente, eficiente e responsável, para na mesma actuar como um
cidadão participante e responsável. Focalizada do ponto de vista do
professor ou do educando, a didáctica interessa-se, preponderantemente, em
como ensinar ou como orientar a aprendizagem, sendo que, os outros
elementos são subsídios importantes, para que o ensino ou a aprendizagem
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se efectuem mais eficientemente, é claro, em direcção aos desígnios da
educação.

Concluindo,

para

Nérici,

«didáctica

é

o

estudo

dos

procedimentos destinados a orientar a aprendizagem do educando da
maneira mais eficiente possível, em direcção a objectivos predeterminados»
(A. Gomes, 2008:114).

É, por assim dizer, fundamental que o ensino proporcione o desenvolvimento das
capacidades percetivas, expressivas e comunicativas. Seguindo novamente a
perspectiva de Mejía, estas três grandes premissas correspondem aos grandes níveis
obrigatórios de escolaridade: Infantil, Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclo) e finalmente
Ensino Complementar. De acordo com a mesma autora, não podemos esquecer que a
Didática da Música e da Educação Musical é um processo em constante mutação,
atendendo às mudanças sociais e aos novos modelos educativos.

A sua principal fonte são as grandes metodologias que surgiram nos princípios do
século XX e que mais tarde iremos abordar. Contudo, não poderemos deixar de
mencionar a própria legislação, nomeadamente aquilo que está decidido no decreto
que regulamenta a Lei de Bases do Ensino e obviamente alguma subjetividade que
decorre da interpretação e da aplicação de todos estes processos por quem a coloca
em prática, isto é, por quem ministra as aulas.

Em Portugal, o Ensino da Música aparece-nos, de forma oficial, no Ensino Básico, no
1º ciclo, desde que há quatro anos atrás foram implementadas as atividades de
enriquecimento extracurricular, com a possibilidade de criarmos uma disciplina de
Iniciação ou Formação Musical.
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No entanto, no caso dos conservatórios ou dos estabelecimentos de Ensino Particular,
esta começa a ser ministrada a partir do momento em que as crianças entram para o 1º
ciclo do Ensino Regular, apesar de não ser considerado um ensino oficial, isto é, sem
reconhecimento tácito por parte do Estado em termos metodológicos, pedagógicos e
de currículo nesta primeira etapa no ensino da Música.

Este ensino apenas adquire o seu caráter oficial nas escolas de Música quando os
jovens ingressam no 2º ciclo do Ensino Básico, isto é, com 10 anos de idade, e entram
para o 5º ano de escolaridade. Curiosamente, vamos encontrar na Europa, já nos anos
30, uma filosofia em que a Educação Musical estava organizada como um dos
objetivos e com critérios metodológicos muito definidos. Por exemplo, a inclusão da
Música no Ensino Geral em Espanha começa logo em 1970.

No entanto, questiona-se qual o papel da Didática na Educação da Música e na
própria Educação Musical, qual o seu interesse e qual o fundamento. Devemos
equacionar estas situações, conforme diz Pascual, por estas questões: Quem e para
quem? Professor, alunos e a relação professor e aluno. Porquê? A justificação
didática. Para quê? Os objetivos. O quê? Os conteúdos e as próprias atividades.
Como? A metodologia e os recursos. Quando? A temporalidade.

A resposta a cada uma destas perguntas será desenvolvida em seguida, mas, sem
dúvida, torna-se pertinente realçar que são os grandes fios condutores que devem
estar presentes no ensino quer da Música, quer de qualquer outra disciplina, apesar de
neste estudo dedicarmos a nossa atenção apenas à Música.
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Vejamos então:

a) Quem?

A Educação Musical deve estar nas mãos de professores especializados, ou seja, que
tenham conhecimentos musicais necessários acompanhados de uma preparação
didática específica. Se analisarmos os currículos (e vamos ver isso mais à frente) das
escolas superiores de Música, somente nestes últimos quatro ou cinco anos se
começou a ter em atenção uma preparação didática específica.

Por outro lado, a excessiva carga horária e o elevado número de alunos não são
fatores que favoreçam a qualidade. É de realçar ainda que o Ensino que não estimula
o professor a uma formação permanente na didática específica da sua especialidade
não é correto (Mejía, 2002).

b) Para quem?

É um dos pilares de toda a ação da didática. Conhecer o aluno, o sujeito que está
diante de nós, para quem o programa está planificado, para quem estão delineados os
objetivos, ver quais são as capacidades de quem temos à nossa frente, a forma de
desenvolver o trabalho do próprio aluno é um ponto fundamental. Como se verá mais
adiante, esta metodologia do Ensino da Música é dirigida a todos os alunos, incluindo
aqueles que apresentam, muitas vezes, dificuldades físicas ou psíquicas (Mejía,
2002).

c) Porquê?
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Recentes investigações chegaram à conclusão de que não são só os campos
educativos, mas também as áreas da Biologia e da Fisiologia, que se integram na
necessidade e se imbuem dentro da própria formação integral, na qual está incluída o
ensino da Música (Mejía, 2002).

A Educação Musical e da Música é de vital importância porque esta última faz com
que os sons e as sensações desagradáveis se tornem, muitas vezes, mais uniformes e
mais lentas na absorção das ondas cerebrais; influi positivamente na respiração, no
ritmo cardíaco e na pressão arterial; reduz a tensão muscular; melhora o movimento e
a coordenação do corpo; aumenta os níveis de endorfinas; regula as hormonas;
estimula a atividade imunitária; reforça a memória e a aprendizagem; favorece a
produtividade; estimula a digestão; cria e desenvolve uma sensação de segurança e
bem-estar (Mejía, 2002).

d) Para quê?

No fundo, a Educação Musical no Ensino Primário tem um objetivo, que se prende
com a formação integral da pessoa em todos os aspetos da sua personalidade, através
de todos os seus conteúdos.

A educação pela música colabora com o resto das matérias educativas,
ainda que defira dos seus próprios objectivos específicos. Os processos
cognitivos básicos baseiam-se na percepção visual e auditiva e a percepção
auditiva da música, a noção de tempo, espaço, ritmo, melodia, etc. servirá
de grande apoio para o desenvolvimento da inteligência e outras
aprendizagens de representações visuais e gráficas como a leitura ou a
própria escrita (Gastan, Tayler e Athol, citados por Mejía, 2002).
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Nesta fase, o aluno deve educar-se como intérprete, como ouvinte, como recetor de
Música e também como um realizador expressivo e criativo ao qual são fornecidos
conhecimentos de rudimentos da técnica e da linguagem musical. Por último, também
fazer-lhe desenvolver a noção crítica relativamente àquilo que ouve na Música, à
relação entre a Música e a sociedade e sobre as funções dos distintos tipos de Música.

Mais tarde, quando os alunos entram para o Ensino Básico, ainda segundo Mejia, o
ensino da Música deverá ter um papel de consolidar toda uma série de conhecimentos
que se foram desenrolando nestas fases iniciais e, obviamente, aumentar o
conhecimento da parte teórica, bem como o papel de saber escutar, dialogar e
partilhar com outros. Por isso, nestas idades e não só, a Música não tem apenas um
papel e uma importância no campo artístico, mas também no aspeto cultural, uma vez
que é uma das formas de crescimento em toda a sua forma de ser enquanto pessoa e
enquanto Homem.

Na fase do Ensino Secundário o objetivo principal é o conhecimento de uma
linguagem musical e o poder de ampliar as probabilidades de expressão, de
comunicação do próprio aluno mediante a abordagem de um tema musical através da
própria programação e dos currículos que estão estipulados para cada instrumento.
Por outro lado, a aquisição e o enriquecimento de mais vocabulário musical vão
permitir ao aluno uma melhor descrição dos elementos musicais e da sua
compreensão, isto é, uma melhor interpretação, uma melhor expressão artística e
também um melhor conhecimento e integração do contexto histórico e social (Mejía,
2002).

e) O quê?
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Remete para os conteúdos e atividades. Para Mejía, a expressão “saber música”
significa popularmente saber ler Música. No entanto, muitos pais e professores
esperam que o ensino da Música, principalmente nas camadas mais jovens, seja ainda
o Ensino do Solfejo, no sentido mais tradicional da própria palavra, isto é, a leitura
logo de imediato de partituras, a entoação de melodias, o fazer ditados rítmicos e
musicais. Porém, há que ver qual é a importância de saber trabalhar estes conteúdos e
integrá-los numa linguagem específica da Música, tendo em conta a faixa etária a que
se destina.

Muitas vezes não podemos exigir ou permitir que grandes conceitos musicais se deem
de uma forma tão condensada e com uma linguagem às vezes tão técnica, que deverá
ser abordada, como já foi referido, em fases já mais avançadas. Nestas idades iniciais
pretende-se traduzir o vivido de uma forma mais representativa e não com tanta
preocupação de fazer Música logo desde o início. Interessa mais o “saber música”,
logo torna-se necessário que os currículos estejam bem delineados e as atividades
estejam efetivamente muito bem relacionadas entre a idade do nosso público-alvo e
aquilo que pretendemos fazer (Mejía, 2002).

f) Como?

A determinada altura, Mejía diz que cada professor tem a sua cartilha, isto é, cada
professor tem a sua metodologia. Entre os critérios metodológicos do professor, deve
primar a preocupação da aprendizagem da Música, enquanto disciplina específica, e o
favorecimento das aprendizagens significa que integra conhecimentos anteriores do
aluno e tem que fazê-lo de uma forma altamente motivadora para criar uma certa
funcionalidade, de acordo com aquilo que é exigido no nosso quotidiano. Os métodos
didáticos, empregados geralmente nos conservatórios, nas escolas de Música ou
noutros centros que façam este tipo de ensino até de forma profissionalizada,
apresentam uma série de características que se denominam como tecnicismo
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profissionalizador, isto é, a diferença dos métodos musicais empregados no Ensino
Geral da Música mesmo a nível elementar (Huguet, 1994). O tipo de um tecnicismo
profissionalizador é caracterizado por um estudo prévio e sistemático da linguagem
musical, já que para o aluno “a música está no papel”, mas deverá existir também
necessidade de o aluno fazer o estudo do instrumento. Aliás, este estímulo é
incentivado em termos neurológicos no hemisfério esquerdo do nosso cérebro
(Despins, 1984).

Assim, a resposta “como” não se cinge somente ao método, alargando-se aos recursos
necessários para desenvolver a atividade musical com o mínimo de qualidade e de
dignidade, ou seja, às características da aula, dos próprios instrumentos, dos materiais
educativos, de uma panóplia de recursos e meios que devemos ter ao nosso dispor.

O som e a Música são inatos ao Homem. Por isso, a Educação da Música está muito
inserida na formação daquilo que, no fundo, será a personalidade da pessoa. Refere-se
no trabalho de Mejia a anedota que se conta sobre o grande pedagogo húngaro Zoltán
Kodály, numa conferência organizada pela UNESCO sobre a educação musical, que
respondendo a uma pergunta sobre quando convém começar o estudo da Música,
sustenta: “nove meses antes do nascimento”.

Mais tarde, noutra entrevista, viria a assegurar que se tinha enganado na opinião e que
a sua resposta seria “a música deve começar nove meses antes do nascimento da
mãe”.

A Educação Musical pode começar já no ventre materno, quando a mãe canta ou
escuta Música. No sentido genérico, a Educação Musical deve começar o quanto
antes, através de jogos, canções, danças, audições ativas, etc.
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Ainda que a aprendizagem do instrumento individual (e aqui, sim, estamos a falar do
ensino da Música específico do Instrumento), seja de um âmbito extraescolar ou até
mesmo um caminho profissional se adotado pelas escolas profissionais, deve começála quando o aluno sente interesse e motivação e a sua maturação o permita. Tal estado
tem a ver não só com a parte psíquica, mas com a parte psicomotora. É importante
ainda que seja do seu agrado, que lhe permita concentração, uma consistência e uma
constância intelectual.

Na verdade, se educar é sempre alargar a fronteira da liberdade, o
incremento da educação artística integra esse movimento sob uma dupla
vertente: por um lado na medida em que vem abrir novas oportunidades de
escolha para os jovens em formação e por outro porque desencadeia uma
humana e inesgotável maré viva de afirmação da diferença e de expressão
da diversidade (Azevedo, 1991:7, 8).

Este autor vai ainda mais longe e com uma visão perfeitamente realista, com a qual,
apesar de volvidos vinte anos, continuamos a concordar, afirma que:
Tanto a educação artística genérica como a educação artística –
especializada – a aprendizagem da música, da dança, da expressão
dramática e do teatro, das artes plásticas e do cinema e do audiovisual contribuem inequivocamente para o desenvolvimento pessoal e social das
crianças e dos jovens. Sublinhe-se, em abono desta tese, quão importante é
na formação humana a experiência de comunicação da verdade de cana se'
em maturação. A educação artística vem aumentar consideravelmente os
espaços e as ocasiões de manifestação da criatividade e da inovarão. da
tolerância e da humildade. É a própria dimensão ética da educação que se
reforça e que penetra, para os reduzir, os limites meramente instrutivos da
educação formal.
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Numa sociedade tão crescente e assustadoramente marcada pelo consumo,
em que os jovens são desenvolvidos no «espírito» do ter, aprendizes de
devoradores do que vem de fora, prontos para experimentar os produtos
industriais que lhes são «vendidos» como a fonte da vida, o alargamento do
acesso à educação artística pode representar para muitas crianças e jovens
a sua descoberta como pessoas, seres únicos e irrepetíveis, fontes de
incontáveis possíveis. A profunda alegria destas descobertas deixará menos
espaço à procura de soluções fáceis e de evasões inconsequentes. As
grandes evasões, essas que o ensino tantas vezes cerceia, hão-de crescer no
coração até se tornarem homens e mulheres, portugueses de corpo inteiro
(Azevedo, 1991:7, 8).

Assim, podemos concluir que a Música é um bem cultural que se deve garantir a todo
o aluno em idade escolar, mas também é algo que pode estar ao alcance de toda a
pessoa que queira encontrar na Música uma meio de lazer, desenvolvendo-o em
maior ou menor grau. Além disso, a Educação Musical deve garantir a formação e
existência dos futuros profissionais da Música. Esta Arte e o seu Ensino apresentamse, portanto, como elementos educativos obrigatórios nos diferentes ramos do Ensino
Obrigatório.
O Homem é, entre todos os animais, o único dotado de ritmo e capaz de responder à
Música com movimentos. É também o único a apresentar um cérebro adaptado para
compreender complexas estruturas musicais e ainda se emocionar com estas. Músicos
apresentam alterações em regiões cerebrais jamais vistas em outros profissionais. A
musicalidade é tão primordial à espécie quanto a linguagem e entender a relação entre
Música e cérebro é crucial para a compreensão do Homem (Sacks, 2007).
O livro deste conceituado neurologista britânico, “Alucinações Musicais”, relata
casos de pessoas que reagem à Música de formas incomuns.
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Há os que simplesmente não conseguem ouvi-la e há os que a ouvem o tempo todo,
mesmo quando nenhuma melodia está a ser tocada. Há pessoas que passam a ouvir os
sons de forma diferente após serem submetidas a uma cirurgia cerebral, tendo em
alguns casos sido desenvolvido um incomum talento musical. Numa entrevista
concedida ao jornal Globo, Sacks realça que existe ainda um vasto caminho a
percorrer para que se possa entender completamente estes fenômenos, tendo no
entanto a certeza que “a Música se apossou de muitas partes do cérebro humano.”

2.2. Didática Específica

Nos últimos 20 anos temos vindo a assistir no nosso País a um crescendo interesse no
desenvolvimento do nosso panorama cultural, nomeadamente no que concerne ao
interesse pelo ensino da Música como forma integrante da formação global dos
jovens. Este interesse advém não só de aspetos políticos, mas também de fatores
sociais. Teoricamente a prática de uma Educação no âmbito da Música adquire uma
relevância, quer como elemento de um património cultural, quer como uma forma
potenciadora de uma formação da mente artístico-musical, que cada vez se consagra
como um elemento fundamental na construção da personalidade de cada jovem.

Este processo é tão evidente que no seu estudo podemos ver evidenciada a
importância do Ensino Artístico através de quatro fatores determinantes na formação
dos jovens.

A educação artística desempenha um papel importante no desenvolvimento
das capacidades de comunicação e expressão dos indivíduos. fomenta a sua
capacidade de imaginação e criação autónomas, e contribui de modo muito
significativo para o desenvolvimento harmonioso e equilibrado das crianças
e dos jovens.
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O objectivo da realização pessoal de cada educando, núcleo central da
educação, encontra no ensino artístico uma das vias privilegiadas de
concretização. A educação na e para a liberdade tem na educação artística
um veio nuclear de afirmação e incremento. O progressivo desenvolvimento
das manifestações artísticas das indústrias culturais e o alargamento
constante dos tempos de lazer fazem inscrever com veemência nas políticas
educativas o objectivo do acesso e usufruto dos bens culturais. Valorizam-se
assim, cada vez mais, a educação da sensibilidade e a educação estética, o
desenvolvimento das expressões artísticas e a própria formação de artistas,
executantes, criadores e profissionais dos diversos ramos artísticos. As
expressões artísticas tendem a servir, num espaço de comunicação cada vez
mais alargado, como cimento da aproximação de povos e culturas e,
nomeadamente, fomentam uma linguagem comum que pode acelerar a união
europeia (Azevedo, 1991:7,8).

Mas que processos mentais sobressaem do ato de ouvir Música? Que relação existe
entre a mente e a coordenação sensorial e motora enquanto um jovem interpreta uma
peça musical? Como interage o binómio Música/Intelecto? Até que ponto os aspetos
psicológicos poderão interferir na composição de uma obra musical?

Estes são os desafios que se colocam à Psicologia Cognitiva da Música, de maneira a
que se possam entender as bases psicológicas desenvolvidas pelas competências
musicais (Gordero, 1995).

O conceito psicológico de aprendizagem é muito amplo e pode ser entendido
à luz de diferentes pontos de vista. A aprendizagem ocorre sempre que se
verifica uma mudança no comportamento do indivíduo. O modo como esse
comportamento é atingido, pode ser discutido à luz de diversas teorias.
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Mas é, face a duas teorias de aprendizagem diferentes, que fizeram escola
no séc. XX: a teoria behaviorista (ou comportamentalista) representada por
Watson (1878-1958) e a teoria construtivista (ou cognitivista), representada
por Wertheimer (1880-1943), que nós vamos fazer a nossa reflexão,
relativamente à aprendizagem musical. O Behaviorismo surgiu nos finais do
século XIX, justamente no momento em que se discutia o que cada um
pensava (introspecção), e pretendia ser uma psicologia científica. Para o
Behaviorismo, a psicologia deve ser uma ciência exacta, cujo objecto é o
estudo do comportamento observável (mensurável), reduzindo-o a pequenas
quantidades para se poder avaliar. Em oposição a este movimento
reducionista e objectivista, constitui-se, nos anos trinta, o Construtivismo,
Gestalt ou teoria da Forma – os Gestaltistas. De acordo com estes últimos, a
aprendizagem não resulta de associações do tipo estímulo/reacção, mas
consiste numa mudança da estrutura cognitiva. Para os defensores do
Construtivismo, o conhecimento é interior ao indivíduo, pois este constrói
modelos, estruturas interpretativas do conhecimento, que vai transformando
à medida que aprende. A aprendizagem acontece, então, quando se gera um
conflito cognitivo (desequilíbrio cognitivo), ou seja, quando existe uma
discrepância (A. Gomes, 2008:117).

Nesta sequência, pensamos que o desenvolvimento da inteligência nos alunos
provoca decisivas transformações na aprendizagem, bem como na seu evolução
natural e gradual durante o processo de adaptação à realidade. Na nossa opinião, este
é um dos modelos pedagógicos que contribuem para a educação pela arte.

Este enfoque cognitivo da psicologia musical é o que está subjacente à
Psichomusicology, revista que “se propõe trazer a análise da resposta
humana para a música, de sua natureza… subministrar um novo ponto de
referência para estudar conteúdos fronteiriços de áreas como a audiologia,
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a psicologia, a acústica, a musicologia ou a educação musical”. O que
distingue a psicomusicologia das outras áreas é que esta aborda as
dimensões sensorial, estrutural e expressiva desde a perspectiva de um
sucesso musical (Williams, 1981). Os seus conteúdos sobrepõem-se com a
maioria dos aspectos da psicologia: as investigações neurológicas e
fisiológicas das bases biológicas da percepção musical e os estudos de
lateralização hemisférica; os estudos acústicos e psicológicos dos
mecanismos de percepção auditiva; os estudos psico-cognitivos de tópicos
como a representação e a codificação auditiva, a percepção melódica e o
treino interpretativo musical, análises psicométricas de aptidão musical e o
seu desenvolvimento; estudos sobre o desenvolvimento e aquisição de
destrezas musicais; investigações psico-sociais da estética e dos aspectos
afectivos da audição musical; análises estruturais da aprendizagem da
música; estudos “aplicados” nos campos da terapia, da educação, da
indústria, etc. (...) Este retorno à natureza da resposta musical teve a ver
com o aperfeiçoamento teórico e metodológico que permite actualmente
investigar os fenómenos complexos da criação, da interpretação e da
experiência musical (Gordero, 1995:91).
Na realidade, estudos mais recentes evidenciam a confluência da Psicologia do
Desenvolvimento à Psicologia da Música, passando mesmo pela própria Psicologia
da Educação.

Efetivamente, a Psicologia do Desenvolvimento é uma das áreas mais ativas da
Psicologia Contemporânea, como demonstra a constituição da British Psychological
Society’s Developmental Pshycology Section. De referir ainda que o British Journal
of Developmental Psychology surge em 1983.
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Durante várias décadas a denominação «psicologia do desenvolvimento» foi
entendido como sinónimo de «desenvolvimento da criança». Na actualidade,
no entanto, os estudos estão a prestar igual atenção às mudanças
comportamentais de adolescentes e de adultos, ressaltando a «média de
vida» (Ambron y Brodzinsky, 1979) mais que um período em particular
(Gordero, 1995:92).

Assim, podemos concluir que Psicologia está a fornecer à Música uma série de
perspetivas especializadas tais como: os estudos sobre o desenvolvimento evolutivo, a
análise psicológica das variantes da situação educativa e a incidência na Música das
teorias sobre a aprendizagem. Neste sentido os dados psicométricos associados a
Psicologia Social complementam este conjunto de contribuições à Educação através
da Música.
A psicologia da música é todavia uma colecção de tópicos relacionados com
a música e a sua educação mais do que uma disciplina sistemática integrada
conceptual e empiricamente. Não obstante, está a perfilar-se cada vez mais
como uma área de conhecimento com recursos próprios. Os livros editados
em Curriculum issues in arts education (Ross, 1982) representam uma
intenção de avançar em direcção a uma organização teórica neste sentido.
A fundação, em 1984, do British Journal of Music Education, demonstra a
necessidade de este tipo de investigação assim como o muito que está por
fazer. Investigações centradas em aspectos puramente educativos são as que
são recolhidas pelo Journal of Research into Music Education y Psychology
of Music, além do International Journal of Music Education que é publicado
pela International Society of Music Education (ISME). Estes trabalhos
estudam os processos específicos do desenvolvimento subjacentes à
percepção, à cognição ou à interpretação musical (Gordero, 1995:92).
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Paralelamente à Psicologia Cognitiva, a Música está a começar a renascer, depois de
muitas décadas no esquecimento, sendo que estes estudos levam-nos à constatação de
que músicos, musicólogos, teóricos da Música e todos os que trabalham nos
diferentes ramos da Música têm as suas próprias perspetivas sobre a atividade que
desempenham.
Temas como “bom gosto”, “sensibilidade” e “compreensão musical” são vistos como
se fossem “propriedades mágicas de um certo tipo de sacerdócio musical” (Davis,
1978). Enquanto psicólogo, Davis defende a desmistificação destes fenómenos
através da investigação científica.

A investigação empírica debruçou-se, ainda, sobre questões mais complexas e
interrelacionadas que afetam a Música, tais como o significado da Música e a sua
relação com a emoção e com a língua.

O tema da emoção surge intimamente relacionado com o significado com o
significado da música. Meyer estabelece o conceito do significado
consagrado da música referindo-se às expectativas que se suscitam no
ouvinte. A bagagem de experiência - conhecimento musical (obras, estilos e
idiomas) acumulada pelos indivíduos produz expectativas para eventos
musicais do seguinte tipo: «o que é provável que venha a seguir?» Estas
expectativas dependem tantos das características da música como da
experiência do ouvinte. Em certa medida, a arte do compositor consiste em
criar e aliviar a tensão mediante o controle destas expectativas. Meyer
(1956) defendeu que as reacções emocionais resultam da sua violação: «O
afecto ou a emoção sentida suscita-se quando uma expectativa – uma
tendência para responder – activada pela situação - estímulo musical, é
inibida

temporalmente

ou

bloqueada

1995:93).
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Deste modo podemos afirmar que a investigação de temas tão complexos como os
referidos tornam cada vez mais ténues os limites entre a Música e a Filosofia, a
Estética, a Psicologia, e mesmo a Linguística.
Os métodos de estimulação auditiva podem ser divididos em duas linhas: a
indutiva e a condutiva. Na linha indutiva, utilizam-se os "neural beats"
(ligeiras diferenças de frequência entre uma orelha e outra, produzindo o
efeito biofísico chamado batimento), que agem segundo o princípio da
ressonância. O objectivo é induzir o cérebro a trabalhar numa determinada
frequência em Hertz que, segundo estudos, altera as ondas cerebrais
(medidas por EEG - Eletroencefalograma), induzindo o ouvinte a estados
alfa, beta, delta ou theta. De fato, a descoberta de que a diferença em
frequência, no som, poderia induzir (o verbo induzir foi utilizado três vezes
em poucas linhas. Não é possível substituir por sinónimos como estimular?)
o cérebro a funcionar, electricamente, nesta diferença de frequência sonora
foi um marco na pesquisa e na compreensão tanto na audição
(processamento auditivo) quanto na neurologia (frequência do cérebro). Já
a linha condutiva é um método original, desenvolvido exclusivamente no
Brasil por este pesquisador, de forma que a onda (alfa, beta, delta ou theta)
com a qual o cérebro passará a funcionar será aquela de que o ouvinte mais
precisa. O termo condutivo é peculiar, pois o Método Neuroacústica não
pretende induzir nenhum estado que não aquele que o próprio cérebro
indique como o mais necessário e adequado para o momento. Assim, uma
pessoa pode ouvir os sons do Neuroacústica num dia e sentir-se relaxado,
ao passo que, num outro dia, ouvindo o mesmo áudio, pode definir-se, ao
término da audição, como mais ânimo e bem disposto (Paula, 2010).
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A Música é reconhecida por muitos investigadores como uma ferramenta que
desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado
agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do
raciocínio, em especial em questões reflexivas, voltadas para o pensamento filosófico.
Em suma, o Neuroacústica não se limita a ser um conjunto de áudios de
relaxamento, nem tão pouco de energização para estados de disposição.
Essas são sensações relativas que o ouvinte experimenta ao se deslocar do
ponto "metabólico/emocional" em que estava para o ponto mais próximo do
equilíbrio possível naquele momento. O conteúdo gravado nos áudios é
composto por duas "camadas" sonoras. Uma camada contém os estímulos
que podem ser alternados ou transientes. A outra camada é preenchida por
música incidental tridimensionalizada. O resultado é a colocação dos
estímulos na localização sonora entre as orelhas esquerda e direita
(percebidas usando-se fone de ouvido) e a música distribuída em 3D pelo
espaço. As

novas

descobertas

obtidas

pelas

pesquisas

científicas,

envolvendo o mapeamento das actividades cerebrais de sujeitos no mesmo
momento em que seus pensamentos e reacções são inter-relacionados por
estímulos controlados, vêm comprovar, em grande parte, o conhecimento
teórico de que dispúnhamos sobre as vias neurológicas por onde caminham
os sons, depois de terem sido captados pelas orelhas (Paula, 2010).
Concluímos, desta forma, que a Música possui um modo particular de atuar para
ativar os neurónios que atuam no relaxamento, funcionando, assim, como um meio
indutor para que a criança se torne mais criativa.
Algumas dessas pesquisas nos demonstram que há vias neurológicas
específicas para o processamento, análise e conexões afectivas dedicadas
exclusivamente à música.
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Outras demonstram que ouvir música pode reduzir dor crónica, atenuar a
severidade de quadros depressivos, estimular o desenvolvimento da
inteligência, garantir melhoras na saúde mental e aumentar a actividade do
sistema imunológico (Paula, 2010).
Podemos aferir que algumas teorias defendem, assim, a ideia segundo a qual a
Música influi em primeiro lugar na parte somática do ser humano para se transformar
em emoção. Existe, ainda, quem defenda que a emoção é a primeira que se
desencadeia, para influenciar, em segundo lugar, a parte somática do Homem.
Diante de tantas evidências e resultados - quantitativos e qualitativos alcançados pelos estudos controlados, estamos em condição de dar um novo
passo e comprovar que a estimulação auditiva é muito mais ampla e vai
além da utilização de música, da musicalidade e dos instrumentos musicais.
Metodologias referenciais na actuação e reversão de quadro clínico
diagnosticadas como stress pós-traumático, uma patologia limitante que
acomete grande número de pessoas todos os anos, vítimas de catástrofes, e
de difícil recuperação, têm proporcionando grande avanço na compreensão
da estrutura e do funcionamento do cérebro. É na solução de problemas
humanos que, muitas vezes, encontramos instrumentos para a melhoria da
qualidade de vida e desenvolvimento das pessoas para uma vida normal e
saudável (Paula, 2010).
A Música, em nosso entender, e outras artes possuem a habilidade de apelar
simultaneamente a diferentes níveis da nossa personalidade, pelo que podemos ser
conscientes ao mesmo tempo de padrões intelectuais, emocionais e corporais.
É na união da confirmação do poder terapêutico da música e a resolução de
distúrbios, como o stress pós-traumático, por meio da reorganização da
memória traumática, que se encontram a evolução e a construção do novo
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paradigma do estímulo auditivo. A Neuroacústica, método que se baseia nos
conhecimentos consolidados da psicoacústica, biofísica da audição e do
processamento de informação no mecanismo das memórias, possibilita seu
uso tanto na resolução das limitações de algumas condições humanas
adquiridas (conhecidas como FRAME), como também vem demonstrando
resultados animadores na intensificação dos talentos que todo ser humano
tem (que nomeamos TARGET), seja de natureza latente ou em
desenvolvimento. O direccionamento da atenção e da concentração, a
reorganização das memórias e a dessensibilização de condições limitantes
são factores primordiais no sucesso da aplicação deste novo paradigma.
Sua utilização de forma assistida e dirigida tem demonstrado seu valor
como instrumento de intervenção clínica na reversão de quadros cujo factor
agravante decorre de redução de auto-estima e agravamento da
insuficiência de amor próprio (Paula, 2010).
Na nossa perspetiva, os benefícios de aprender Música são vastos e permanecem para
toda a vida. A Música evoca memórias e melhora a memória e imaginação,
desenvolvendo, assim, o processo criativo.
Todo ser humano, em maior ou menor grau, sofre os impactos de suas autoavaliações, bem como das avaliações alheias. Quando não somos exigentes
o bastante connosco, invariavelmente alguém ou alguma instituição o será.
É assim que garantimos a evolução, o desenvolvimento e os avanços no
ensino e no aprendizado daqueles que nos deixaram como legado o seu
conhecimento acumulado. A proposta do Neuroacústica, por meio da
estimulação auditiva, é demonstrar como podemos utilizar os resultados da
ciência da saúde, em especial os da saúde mental, a favor da
potencialização dos talentos, da criatividade, da construção lógica dos
argumentos e raciocínio, do incentivo à sociabilidade e do sucesso nas
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relações

interpessoais

como

factores

indispensáveis

aos

cidadãos

preparados para a construção de um mundo mais consciencioso e
igualitário (Paula, 2010).
Embora possamos encontrar distintos métodos para desenvolver as caraterísticas
supramencionadas, parece-nos que os efeitos encontrados a partir da utilização da
Música Clássica, em especial na música de Mozart, induzem a uma aprendizagem
que estimula não só o progresso mental, como também o físico, podendo mesmo
funcionar como meio terapêutico em situações de défice de atenção, dislexia e outros
problemas comuns nas crianças e até mesmo nos adultos.
Este é o princípio fundamental do Neuroacústica, uma ferramenta de
suporte, visando a actuar no humano de modo a expandi-lo em eixos ao
invés de restringi-lo em aspectos. Considerar a pessoa nas suas múltiplas
perspectivas (biológica, emocional, cognitiva, sentimental, onírica e
espiritual) é a grande saída para o paradoxo actual de considerar o ser,
focando apenas alguns sentidos de sua existência. É, sem dúvida, a
tecnologia a serviço do homem (Paula, 2010).
A motivação que nós somos capazes de criar aos alunos, neste tipo de ensino, é outro
dos aspetos que devemos ter igualmente em conta. Desde que nascemos estamos
condicionados a determinados comportamentos motores, que vão evoluindo ao longo
das idades e, além disso, estamos em constante desenvolvimento bio-psicológico.
Assim, sabemos que é impossível ensinar um bebé de três meses a andar ou mesmo
ensinar Filosofia a uma criança de três ou quatro anos. Para existir aprendizagem é
necessária uma preparação física, intelectual e emocional.

Este conjunto de condições que deve pré-existir para que seja possível a
aprendizagem é designado, pelos psicólogos, por disposição e por maturidade.
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Podemos concluir, então, que esta aprendizagem é crucialmente importante e
omnipresente, sendo-o igualmente no caso da Música.

Ouvimos muitas vezes os psicólogos dizerem que a aprendizagem baseia-se na
seguinte lei: “o efeito de um estímulo depende das condições variáveis do organismo
e do seu estado de disposição de reagir”. O atuar causa satisfação, na medida em que
se está preparado, ou não, para isso. Está-se preparado ou disposto para uma
determinada aprendizagem quando se possui minimamente maturidade biopsicológica, suficiente para essa maturidade específica, isto é, quando se obtém uma
certa capacidade intelectual ou um certo grau de aptidão. Tudo isto também se aplica,
obviamente, no ensino da Música.
Na situação de ensino – aprendizagem, que estamos a falar, àquela a que estamos
mais diretamente ligados, não basta querer, é necessário também ver e ouvir. Eis
porque o estudo da motivação deve também estar estruturalmente relacionado com a
disposição no campo da didática, pois estes fatores afetam a predisposição.

Um professor antes de começar a ensinar deve verificar o grau de disposição ou
maturidade dos seus alunos. Isto porque o rendimento do Ensino e da aprendizagem
não depende somente da técnica docente do professor, nem apenas da motivação do
aluno, outros fatores são condicionantes e atuam. Entre eles, o mais importante é, sem
dúvida, a disposição ou maturidade para aprender.

Todo o acto educativo implica a necessidade de planificação e terá sempre
em conta, a aquisição de competências, sendo que para isso se considerem
três momentos-chave no processo: a planificação, a execução e a avaliação.
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Aparentemente eles são compartimentados, mas a avaliação terá que ser
transversal aos outros dois momentos, pois essa está presente a todo o
instante, na medida em que nada se faz sem reflexão e, esta instiga-nos à
avaliação da acção, numa perspectiva de investigação-acção. Para a
consecução do conceito da educação e de seus objectivos gerais ou
particulares, mediatos ou imediatos, Nérici aponta como seus objectivos: 1.
Efectivar os propósitos dos de educação; 2. Tornar o ensino e,
consequentemente, a aprendizagem mais eficiente; 3. Aplicar novos
conhecimentos advindos das diversas áreas de conhecimento que possam
tornar o ensino mais consequente e coerente; 4. Orientar o ensino de acordo
com a idade evolutiva do educando, de maneira a auxiliá-lo a desenvolverse e a realizar-se, em função de seus esforços de aprendizagem; 5. Adequar
o ensino às possibilidades e necessidades do educando; 6. Inspirar as
actividades escolares na realidade e ajudar o educando a perceber o
fenómeno da aprendizagem como um todo; 7. Orientar a planificação das
actividades de aprendizagem, a fim de que haja progresso, continuidade e
unidade para que os objectivos do ensino sejam alcançados com eficiência
(A. Gomes, 2008:118).

Vejamos, então, como é que existe esta relação entre motivação e aprendizagem. A
aprendizagem, como atividade pessoal, exige dos alunos:
– Atenção, esforço de observação e de estudo e de atividade em novas áreas de
conhecimento;
– Autodisciplina, como sacrifício de outros prazeres e satisfações imediatas,
para realizar os estudos e cumprir as tarefas exigidas;
– Perseverança no estudo e no trabalho escolar, até adquirir o domínio do
estudo de modo, que venha a ser de utilidade real para a vida.
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Assim, não basta explicar bem a matéria e exigir que os alunos aprendam. É
necessário despertar a atenção dos alunos para a Música, criar neles o interesse pelo
estudo e estimular o seu desejo de conseguir resultados positivos. Mas o que será
motivar? Para os psicólogos, “motivar” refere-se ao comportamento que visa um
objetivo, no entanto não é o exemplo de Pavlov que nos interessa.

Para nós, motivar é despertar o interesse e atenção do aluno para os valores implícitos
da matéria, provocando ainda o interesse, o gosto e a satisfação por cumprir as tarefas
que lhe são inerentes. Quantos de nós ficámos com aversão a esta ou àquela matéria?
Quantos de nós começámos a estudar Música em pequenos e por uma má
aprendizagem acabámos por deixar de gostar da Música e abandonar definitivamente
o instrumento que começamos a aprender? Muitas vezes este abandonar pode ser
provocado por um professor que não nos soube despertar o interesse por ela. Isto
porque o professor tem um papel fundamental, no que diz respeito à dualidade
motivação – aprendizagem.

Quem ensina bem transmite mais do que o que sabe, isto é, amor e carinho, e isso não
tem medida. A medida do amor é amar sem medida. Para conseguir que os alunos
estudem e aprendam a matéria que ensinamos, neste caso Música, o Instrumento, a
Formação Musical, não basta apresentá-los de um modo erudito, em aulas formais,
recheadas de longos monólogos expositivos, nos quais, muitas vezes, o professor
desenvolve toda sua capacidade intelectual e técnica ou toda a sua capacidade de
conhecimento do assunto.

É condição necessária e suficiente que um professor tenha a capacidade de
transformar as suas aulas em mensagens significativas que façam ressaltar na mente
dos seus alunos os valores básicos e vitais da disciplina. Todos nós sabemos o quão
difícil é, muitas vezes, descermos ao nível intelectual dos alunos.
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Podemos então afirmar que o professor é a base da motivação. Como deve proceder
então o professor? Numa primeira análise achámos que este deve:

A. Ter conhecimento do aluno:
– Auscultar as necessidades que o aluno tem e o seu interesse pelo instrumento
que está a estudar.
– As aspirações que o aluno tem relativamente à Música, neste caso: ser um
profissional, ser um melómano, ser alguém que quer a Música como forma de
descompressão, um hobby.
– Criar atividades de acordo com as possibilidades de cada um. Tem de se ter
em conta aquilo que cada um é capaz de fazer.
– Ter em conta o interesse do próprio aluno.
– Promover boas relações. Criar uma empatia entre aluno-professor e professoraluno.
B. Ter em atenção a relação escola – vida:
– Considerar os acontecimentos da vida social ou manipular o exterior, a fim de
atuar e motivar o aluno.
– Recorrer a notícias ocasionais, concertos, notícias de referência, de músicos,
de novos conceitos, novos estilos, novos géneros, que abram os horizontes.
– Utilizar materiais, obviamente. Ainda que muitas vezes a gente comece por
trabalhar com material simples, instrumentos não muito sofisticados, conforme
vamos graduando e evoluindo, exigir também mais da parte física do
instrumento para que o aluno consiga obter melhores resultados.
– Partir das bases. Saber o que é útil, na realidade, para o aluno e para aquilo
que se propõe e nós nos propomos fazer.
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– A experimentação. “Obrigar” os alunos a tocar muito, participar em trabalho
de conjunto, no trabalho de orquestra, à colaboração, à relação comportamental
e interpessoal, à relação com os outros, ao respeito pelos outros. Concluindo,
utilizar as classes de conjunto, as orquestras, os ensembles, os coros, para criar
o respeito e também o reconhecimento pelo outro (Neves, 1985).

No entanto, não se pense que basta motivar o aluno no início da aula ou no começo
de um percurso. A motivação deve ser constante, deve ser durante toda a aula, deve
ser durante todo o curso, deve ser algo que não deve desaparecer nunca, em qualquer
momento do período de estudo que efetuamos coletivamente.

O abuso que habitualmente se faz nos círculos pedagógicos da palavra
motivação faz com muitas vezes se esvazie o próprio conteúdo. Utilizando-a
como uma arma arrojada, para criticar as dificuldades dos professores e
professoras ou, em sentido irónico, para descrever a incapacidade de
apontar algo que os próprios pedagogos, ou ditos cujos pedagogos. Não
obstante, o professor está continuamente a valorizar elementos que têm que
ver com a motivação na actividade da aula. Assim, nunca é demais recordar
algumas das características específicas que tem a motivação nestas idades
em função dos temas. Conseguir aprender, o incrementar da própria
competência, valorizar uma evolução positiva da mesma e actuar com
autonomia (Garcia, 1991:42).

Nada disto é possível se as atividades desenvolvidas na aula de Música não buscarem
uma ampliação das competências dos estudantes e não oferecerem possibilidades de
eles utilizarem de uma forma autónoma, fora da aula, o que aprendem nesta.
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É sabido que todos os professores e professoras de música têm o papel
importante de fazerem desenvolver a música nestas idades, dentro de um
processo de autoformação que começa a desenvolver-se no aluno. É possível
que, sem dificuldade, a valorização da música como matéria fora do círculo
educativo não corresponda com os interesses reais que, muitas vezes, a
música exerce nos alunos como forma quotidiana (Garcia, 1991:42).
Então, como saber os interesses reais do aluno? “É suposto cada estudante ter os seus
interesses particulares. No entanto, não é menos certo que existem modelos de
desenvolvimento musical que nos podem fazer chegar o que sentem e aprendem os
alunos, segundo os critérios da idade” (Garcia, 1991:42).

2.3. A Didática, a Pedagogia e a Metodologia no contexto dos
Conservatórios

Na realidade, só a partir de 1980 começou-se novamente a questionar o Ensino
Artístico, nomeadamente o que concerne à Música, e quais as melhores didáticas e
metodologias a adotar. A promulgação da Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n°
46/86, de 14 de outubro, não conseguiu mais do que algumas referências às vagas
para ingresso no Ensino Artístico. É, sem dúvida, com a criação do GETAP, em
novembro de 1988, que este tipo de ensino vê definirem-se metodologias e objetivos
capazes de criarem condições completamente novas para potenciar o seu
desenvolvimento a partir de 1933. Ao analisarmos mais à frente os quadros de
crescimento, quer de escolas do ensino de Música, quer o número de alunos que as
frequentam, desde a criação deste organismo, dá para aperceber a força catalisadora
destas novas directrizes.
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Assim, diríamos que pela primeira vez, após 1974, o Ministério da Educação dotou-se
de um organismo, ao nível de Direcção-Geral, responsável pela conceção, orientação
e coordenação do sistema de ensino não-superior na área da Educação Artística (Art.
1º, 2º). Ao GETAP compete:
Conceber, planear, coordenar e avaliar acções de educação artística, na
perspectiva da formação básica e especializada e da preparação para o
exercício profissional qualificado” [Art° 2°, b)], fomentar a iniciativa
autónoma de ensino artístico no sector privado e cooperativo [f)], participar
na definição dos planos curriculares, propor uma rede diversificada de
ensino artístico [i)] (Decreto-Lei nº 397/88).

Dotando-se de um grupo de técnicos especializados nas áreas artísticas, situação que
hoje não acontece após a criação da Agência Nacional de Qualificação (ANQ), o
GETAP deu início a um longo processo de reorganização deste segmento do Sistema
de Ensino e de auscultação das suas principais carências e perspetivas.

Criavam-se, assim, ao fim de mais de cinquenta anos, as bases para o
desenvolvimento da Educação Artística em Portugal, sobretudo no domínio do
Ensino Artístico Especializado. A criação das escolas profissionais, em 1989, e o
consequente desenvolvimento de currículos integrados de formação especifica dão
origem ao crescimento e desenvolvimento da qualidade deste ensino, bem como à
melhoria da oferta existente até 1989.

O predomínio de um modelo de organização curricular e pedagógico,
assente nos pressupostos de uma formação instrumentista, solista,
alicerçado numa perspectiva oriunda do século XIX e numa única tipologia
musical, tem dificultado respostas adequadas à procura crescente da
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aprendizagem do indivíduo, da música, atendendo à heterogeneidade dos
diferentes territórios, dos alunos, no desenvolvimento do mercado de
emprego e da fruição artístico-musical (Vasconcelos, 1991).

Muitas questões se continuam a colocar relativamente a todo este tipo de ensino,
tendo em conta a falta de políticas devidamente definidas e estruturadas,
nomeadamente no que se relaciona com a elaboração de curricula e curriculum
próprios e capazes de motivar e desenvolver este tipo de ensino.

A

procura

crescente

deste

tipo

de

aprendizagem,

resultado

da

democratização do ensino, de uma melhoria das condições socioeconómicas
e da inexistência de uma inserção artística nos ensinos básico secundário,
tem conduzido ao desenvolvimento do mercado pedagógico do ensino
especializado, como subsequentemente do número de escolas, que
atendendo às tendências uniformizadoras da administração central, têm
duplicado no mesmo, apesar da diversidade geográfica, institucional,
cultural e pedagógica dos diferentes conservatórios e academias existentes
(Vasconcelos, citado por Folhadela, 1999).

A estas questões tem que se acrescentar a desatualização e/ou a inexistência de
programas, a ausência de debate e de medidas políticas de fundo, bem como alguma
rotina e inércia do subsistema. Fatores estes que têm contribuído para que este género
de escolas funcionem num regime de part-time.

Uma análise efectuada sobre a articulação entre o ensino especializado da
música de nível superior e o ensino especializado de nível superior supõe a
comparação da informação documental referente aos conteúdos das provas
de acesso aos cursos do ensino superior de música, com os conteúdos
ministrados nos cursos vocacionais e profissionais de música.
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Torna-se imperativo estabelecer um referencial comum ao nível dos
programas utilizados no ensino especializado da música de nível não
superior. No entanto, tal tarefa revela-se de difícil execução, em virtude de
por um as realidades vividas nas escolas das escolas profissionais e
vocacionas

de

música

serem

completamente

distintas

entre

si,

nomeadamente quanto ao número de anos de formação por estes
pressupostos, e, por outro lado, devido à própria inexistência de programas
para o ensino vocacional de música ser no mínimo questionável em todos os
seus aspectos. Isto tem dado origem a que nas escolas de ensino de
especializado de música do ensino particular e cooperativo se viva,
efectivamente, num regime de autonomia pedagógica e não em regime de
paralelismo pedagógico, como é legalmente pressuposto com uma das seis
escolas públicas do ensino de especializado de música existentes, uma vez
que que estas escolas de ensino particular e cooperativo têm-se visto
forçadas a elaborar os seus próprios programas, dada a inexistência destes
em diversas disciplinas dos cursos básicos e complementares de música (C.
Gomes, 2002).

A Reforma do Ensino da Música passa então a vigorar nos programas da Experiência
Pedagógica de 1971, tendo em conta as disciplinas onde ainda não tinham sido
aprovados os novos programas para os cursos básicos e complementares do Ensino
Artístico / Música.

Os programas da Experiência Pedagógica de 1971 são de facto inexistentes,
pois, como vimos, para além do regime da Experiência Pedagógica dividirse quatro fases completamente distintas entre si, em Dezembro de 1973
estavam somente elaborados os programas de Educação Musical Básica,
Piano, História da Música, Composição, Violino, Violoncelo e de Música
Eletroacústica, referentes aos planos curriculares aprovados para o ano de
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1973/1974. Estes dizem respeito a uma estrutura curricular distinta daquela
que veio a vigorar nestas escolas após o 25 de Abril de 1974 e que acabou
por ser homologada recentemente pela Portaria N.º 370/98, de 29 de Junho.
É preciso ainda considerar que nenhum destes programas possui qualquer
tipo de existência legal, pois nunca foram alvo de uma homologação por
parte da tutela, à excepção do já referido Programa de Análise e Técnica de
Composição, homologado por despacho pelo secretário de Estado do
Ensino Básico e Secundário, a 23 de Julho de 1987 (C. Gomes, 2002).

Um outro problema, que não deixa de estar relacionado com este, diz respeito ao
aumento exponencial verificado durante as últimas décadas das durações globais das
diferentes formações instrumentais. Sendo assim,

no início dos anos 70, estando ainda em vigor o Decreto N.º 18881, de 25 de
Setembro de 1930, as durações das diferentes formações instrumentais
completas iam de quatro anos para contrabaixo, órgão, cornetim, trombone
e tuba, a nove anos, relativamente ao piano, violino e violoncelo (C. Gomes,
2002).

Ora, se nós analisarmos aquilo que hoje acontece, apesar de atualmente a Formação ir
praticamente em 15 anos, pós-Bolonha temos oito anos de Formação Não-superior,
seguidos três anos de Formação Superior, de uma licenciatura e posteriormente mais
dois de Mestrado.

Contudo, apesar deste crescimento exponencial relativamente à duração da Formação
Académica, o que se pode verificar é que os conteúdos ministrados são exatamente os
mesmos previstos na reforma de 1930, ou seja, esta reprodução dos modelos na altura
aí preconizados não é mais do que o alargamento no espaço temporal dos mesmos
conteúdos.
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É verdade que se entendermos a formação instrumental não só do ponto de
vista técnico, mas também do ponto de vista de rodagem de um repertório énos sempre possível considerar uma duração de formação instrumental
àquela que se encontra num dado momento estabelecido. De facto, um
músico que pretenda prosseguir uma carreira de instrumentista passará
toda a sua toda a sua vida profissional a estudar o seu instrumento. Isto é
especialmente verdade se este pretender seguir uma carreira de solista.
Contudo, o alongamento excessivo de uma formação escolar formal pode
ter, a partir de um determinado momento, um efeito perverso, ao funcionar
como factor desmotivador da realização dessa mesma aprendizagem ou ser
suplantado por outros percursos alternativos, considerados igualmente
eficazes, em função dos objectivos de aprendizagem de quem os procura (C.
Gomes, 2002).

Mais do que nunca, a justificação da Música no currículo pode ser um fenómeno
positivo ou negativo.
“Mau” é um adjectivo utilizado para indicar que algo é mau, agressivo,
perigoso, desagradável, que está corrupto, que está enfermo, mas “não está
muito mau” utiliza-se quando está relativamente bom ou algo positivo
(Philpott, 2004).

Na realidade, atualmente, nós estamos perante um sistema que é mau, ou seja, que
está enfermo, que está nefasto e que poderemos mesmo dizer que muitas vezes é
ofensivo, tendo em conta as metodologias e as didáticas que ainda são protagonizadas
em pleno século XXI e também porque este tipo de ensino nunca teve uma verdadeira
reflexão e uma análise capazes de criar algo importante e que valorize o Ensino
Artístico, por parte do Estado. Esta atitude leva-nos a pensar que a Música não é tão
séria no Ensino conforme se quer fazer crer.
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A confiança excessiva nas justificações simplistas, na realização da
presença da música no currículo acabou por minar a sua inclusão e a
própria correspondência e valorização da matéria. Paradoxalmente, os
numerosos argumentos que proclamam a música como algo excepcional e
especial também fizeram da música qualquer coisa que fosse considerada
uma situação de menor seriedade, relativamente a outras disciplinas com
mais peso (Philpott, 2004).

Na verdade, podemos encontrar algumas justificações ao analisarmos todo o sistema
existente.

Justificações instrumentais, em que as experiências e a compreensão da
música somente se valorizaram em relação a outras dimensões do
conhecimento humano, por exemplo, o desenvolvimento das habilidades
matemáticas, espaciais ou linguísticas. Inclusivamente sugeriu-se que o
contacto com a grande música poderia ser um desenvolvimento da
inteligência, o chamado efeito Mozart. Justificações terapêuticas, em que há
um compromisso com a música. Esta pode ter efeitos de catarse ou mesmo
curativa, pode proporcionar saúde, desenvolver a auto-estima e, enfim,
amenizar vidas mais turbulentas. Justificações civilizadoras, em que a
aprendizagem musical produz seres humanos melhores, mais completos,
enfim, uma sociedade melhor. Justificações emocionais, em que a actividade
musical é um meio para desenvolver a nossa inteligência emocional, em
ocasiões denominada inteligência dos sentimentos (Philpott, 2004).

Estas justificações baseiam-se em suposições em que, no pior dos casos, a Música
simplesmente serve as outras áreas do conhecimento humano, ainda que aquilo que
de melhor ela contém é uma contrapartida suave e necessária de um mundo mais
racional.
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Esta é, na verdade, a realidade que atravessamos em Portugal atualmente. Os vários
estudos realizados apontaram sempre para uma necessidade da incrementação da
Música logo a partir do 1º Ciclo, como algo que venha a melhorar a formação dos
jovens e que venha também dar uma ênfase maior à necessidade de criarmos uma
sociedade mais completa e mais harmoniosa.

Neste sentido, podemos constatar que, apesar desta primeira reorganização ou
tentativa de reorganização do Sistema de Ensino da Música em termos vocacionais,
através do Decreto-Lei 310/83, de 1 de julho, apenas 15 anos depois vemos ser
legislado, através da Portaria n.º 693/98, aquilo que define os grupos e subgrupos das
disciplinas curriculares dos cursos de Ensino Vocacional da Música e que aprovam o
respetivo tipo de habilitações para a docência. É notório aquilo que esta portaria
começa por dizer:

As habilitações para a docência do ensino vocacional da música do nível
não superior encontram-se fixadas em legislação dispersa e desactualizada,
que não contempla as formações surgidas a partir da década de 80, nem é
consentânea com os princípios introduzidos na reorganização do referido
ensino operada pelo Decreto-Lei N.º 310/83, de 1 de Julho (Portaria n.º
693/98).

Na realidade, produz-se esta noção de desenvolver as coisas de forma avulsa, sem um
fio condutor, sem uma lógica e com hiatos, por exemplo, como estes produzidos.
Quinze anos revelam bem o estado em que o Ensino Artístico em Portugal se tem
encontrado.

Uma referência, também, para o aspeto do Ensino Superior. Ainda que não esteja
diretamente ligado ao nosso estudo, torna-se forçoso falar dele, pois a legislação em
vigor, principalmente a partir de 1998, aponta para que todos os estabelecimentos de
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Ensino Particular e Cooperativo apenas serão reconhecidos para lecionarem os
referidos cursos no caso de estes serem ministrados por professores devidamente
habilitados, ou seja, à data, os cursos que passaram a ter o grau de Licenciatura. Para
além de um crescimento enorme nas licenciaturas a partir de 1998, não só em número
de instrumentos, como também a nível de oferta.

Hoje são variadíssimas as universidades, quer públicas, quer privadas, que têm
autorização e reconhecimento da parte do Estado para ministrar e criar cursos na
especialidade da área da Música. Contudo, também aqui existe uma falha grave, uma
vez que os curricula destes cursos superiores são vocacionados, essencialmente, para
o ramo de instrumentista, isto é, a falta de visão para olhar a Música como uma
grande árvore, que possui vários ramos, todos eles importantes, e perceber que
cortando um dos ramos da árvore esta acaba por morrer.

A Tutela tem-se preocupado muito com os instrumentistas e, provavelmente, tem-se
preocupado pouco, aliás isso é visível pela inexistência de legislação, com os
docentes e com o curso que estes têm que realizar, em termos superiores, para se
prepararem devidamente para o ensino da Música. Isto é, os curricula não
contemplavam, até há dois anos atrás, nenhuma formação na área da didática e da
pedagógica. Este hiato em termos de conteúdos de didática neste tipo de ensino
provocou muitas vezes as referidas quebras de motivação e o desinteresse, pois os
professores, ainda que tecnicamente estejam muitíssimo bem preparados, careciam
dos conhecimentos e da fórmula para transmitir essas técnicas aprendidas e
desenvolvidas em termos superiores.

É também curioso refletir, tal como referíamos atrás, sobre a necessidade e imposição
de docentes licenciados para o Ensino em estabelecimentos particulares e
cooperativos.
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Lamentavelmente, esta exigência não é feita para o Ensino Profissional, cuja carga
curricular e as metodologias são muito mais vocacionadas, com um currículo muito
mais extenso na área da Música e para o qual basta ter um currículo meritório.

Torna-se, ainda, premente chamarmos a atenção para o facto de ser possível encontrar
conservatórios públicos e escolas públicas com permissão para que a docência de
alguns instrumentos esteja a cargo de docentes que não possuem qualquer habilitação
superior. A nosso ver, trata-se de uma exigência demasiadamente elevada para as
escolas do Ensino Particular e Cooperativo, ainda que correta. Mas, pelos vistos,
esquecida no quadro de Ensino Profissional e até no quadro de ensino das escolas
públicas.

Este tipo de ensino é muitas vezes dificultado, principalmente no Interior, em regiões
afastadas das grandes áreas metropolitanas, devido à falta de técnicos e de pessoas
devidamente preparadas em termos científicos.

Aqui se ressalva, mais uma vez, que estes conhecimentos científicos não só apenas
tecnicamente, mas também de ordem metodológica e didática, se tornam necessários
para poderem ministrar os cursos ligados ao Ensino Vocacional da Música.

Devem existir princípios de flexibilidade e qualidade naqueles que se
integram e leccionam em cada centro de ensino, cujas características do seu
funcionamento se devem reger segundo um enquadramento socioeconómico,
cultural e a própria infra-estrutura e, por isso, devem-no fazer de uma
forma própria, tendo em conta estes aspectos. Os municípios que fizeram
uma aposta séria e às vezes ousada, mas responsável, que criaram o ensino
da música como algo importante para os seus cidadãos e que com ele
respondem a uma necessidade social cada vez maior, vão tendo uma
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resposta muitas vezes superior às suas expectativas, tendo em conta que tal,
para além de um serviço, é algo de primeira necessidade, quase
imprescindível (Carretero, 2001:34).

Em suma, pensamos que:

De tudo o que se tem vindo a expor, infere-se que a noção de como se
desenvolve a aprendizagem permite constituir modelos (teorias), que irão
facilitar a elaboração de programas, e de diferentes formas de abordagem
do ensino musical, em contextos da educação formal e da educação não
formal. Conclui-se, ainda, que quanto mais precoce for o desenvolvimento
de experiências musicais positivas, maior será o impacto emotivo. Estamos
em condições de dizer que a aprendizagem musical, o poder da música e a
facilidade da aquisição de significados cognitivos tornam-se, agora, mais
claros (A. Gomes, 2008:121).
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Capítulo III – O Panorama Cultural e
Musical no Distrito de Vila Real
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Este capítulo, onde a temática da Música, como meio de sustentabilidade e
potencializador do desenvolvimento do Interior do País, assumiu o tema principal do
trabalho, baseia-se, em parte, na minha Dissertação de Mestrado, realizada em 2001,
revista e actualizada, com especial atenção para o distrito de Vila Real.

3.1. Contextos Socioculturais e Educativos de Formação Musical

Aqueles que se dedicam à recolha e à compilação dos cantos e melodias populares
são perentórios em afirmar que uma mesma melodia ou canção se modifica ao ser
recolhida em diferentes regiões, ao ser cantada por jovens ou por pessoas mais idosas,
dentro da mesma região, entre a versão só cantada ou a versão instrumentalizada e,
neste último caso, muitas vezes, utilizando instrumentos diferentes. O mesmo
acontece se a mesma Música for recolhida na mesma região tempos depois, ainda que
se utilizem as mesmas pessoas para as cantar. É frequente, ainda, numa mesma
sessão, a pessoa que interpreta uma canção nunca a cantar duas vezes de igual
maneira. Por sua vez, nos Cancioneiros Populares encontram-se um sem fim de
variantes para uma mesma canção ou melodia, ainda que possuam uma mesma
origem. Assim se demonstra que a Música Popular é, em muitos casos, um fenómeno
vivo e em contínua evolução.

A este propósito, pode afirmar-se que a Música ou a melodia populares apenas
existem verdadeiramente quando se interpretam ou se cantam, vivendo da vontade e
da sensibilidade do seu intérprete. A Música Popular exige criatividade permanente,
um pouco ao contrário da chamada Música Erudita, baseada na escrita e sujeita às
indicações do próprio autor (Brailoiu, 1984).

Não podemos esquecer que as culturas populares sempre foram fenómenos abertos e
que se influenciaram reciprocamente nas suas relações, através da História.
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Hoje em dia, mais concretamente no chamado mundo ocidental, os sistemas de
transmissão cultural modificaram-se bastante. A comunicação entre gerações é mais
difícil.

Na atualidade toda a comunicação é recebida por outras vias (escrita, rádio, televisão,
cd, dvd, pen, internet), tornando-se muito mais abrangente, em maior quantidade e
ultrapassando, muitas vezes, as fronteiras do próprio País. Estas serão algumas das
razões que deram origem a que as formas estéticas sejam cada vez mais uniformes e a
que a participação, ativa e direta, do povo na Música seja menor. Isso justifica o facto
de, nos últimos tempos, se terem perdido tantas das particularidades da Música
Tradicional e se tenha, por assim dizer, provocado um retrocesso do património
popular. O mesmo acontece com a Língua falada e a escrita. Cada vez mais, os
regionalismos deixam de ser tão evidentes para darem lugar a uma Língua Universal
(Neves, 2001).

Numa época em que a sociedade se torna cada vez mais global, quer nos aspetos
culturais, económicos, sociais e até mesmo políticos, torna-se premente que a nossa
identidade cultural não se perca. Não é novidade que o Litoral continua a ser o grande
meio impulsionador de uma Cultura mais efémera e que, na maior parte das vezes,
não se identifica com as nossas verdadeiras raízes culturais, as quais podemos
encontrar ainda vivas no Interior do nosso País.

É reconhecida uma certa unidade de problemas estruturais no que se refere ao mundo
rural. A sensibilidade às questões agrícolas, o envelhecimento demográfico e o êxodo
populacional constituem exemplos desses problemas que, com maior ou menor
gravidade, aparecem como indissociáveis dos territórios rurais (Almeida, 1994).

Os estudos sobre a realidade social e económica das zonas mais desfavorecidas
revelam um cariz monográfico e de âmbito muito localizado.
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Tal é realçado quando se afirma que “as Zonas Desfavorecidas ainda não mereceram
o interesse dos investigadores portugueses, pelo que ainda se está longe de tentar
qualquer esforço de síntese” (Belo, 1998).

Por outro lado, torna-se pertinente salientar o caso dos países democráticos onde
podemos ver que “eles souberam desenvolver fortes contrapoderes como a Alemanha,
com os seus sindicatos e as regiões, para nos apercebermos de que a cultura não é
matéria significativa de intervenção do governo central, estando reservada
fundamentalmente às regiões” (Bethencourt, 1998).

Em matéria de Cultura são poucas as regiões que se podem considerar
desfavorecidas. Sabendo que elas são depositárias de histórias e de tradições,
construídas ao longo de gerações de homens e de mulheres, podemos afirmar que
estas zonas possuem, em geral, um rico património e até uma identidade própria.

No seguimento deste tema, torna-se relevante mencionar uma perspetiva apresentada
na publicação Leader Magazine nº 8 (1994), na qual se referia que a Cultura contém
em simultâneo os meios e as finalidades para incrementar o desenvolvimento de uma
forma integral e integrada, isto é, dada a diversidade da sua identidade e a riqueza
patrimonial que podemos encontrar, as zonas rurais vão poder desenvolver atividades
económicas, que, por sua vez, são geradoras de valor acrescentado e de emprego.

Em suma, a Cultura assume um papel de tal forma relevante que levou a Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) a pronunciar-se
sobre o assunto na “Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura”, realizada em Paris, de 17 de outubro a 16 de
novembro de 1989.
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Considerou-se, então, que a cultura tradicional e popular faz parte do património
universal da humanidade, que é um poderoso meio de aproximação dos diferentes
povos e grupos sociais e de afirmação da sua identidade cultural, realçando a sua
importância social, económica, cultural e política, o seu papel na história de um povo
e o seu lugar na cultura contemporânea.

Reconhecendo a extrema fragilidade de determinadas formas da cultura tradicional e
popular, particularmente a dos aspetos que relevam tradições orais e o risco da sua
perda, considerou-se que os governos deveriam ter um papel decisivo na salvaguarda
da cultura tradicional e popular, agindo o mais depressa possível.

A cultura tradicional, enquanto expressão cultural, deve ser salvaguardada por e para
o grupo (familiar, profissional, nacional, regional, religioso, étnico, etc.) do qual
exprime a identidade. As populações devem ser sensibilizadas para a importância da
cultura tradicional e popular enquanto elemento de identidade cultural. Para permitir
uma tomada de consciência do valor da tradição e da necessidade de preservá-la é
essencial proceder a uma vasta divulgação dos elementos que constituem este
património cultural. No entanto, quando se proceder à referida divulgação, é
importante evitar qualquer deformação, no sentido de salvaguardar a sua integridade
(UNESCO, 1989).

De modo a favorecer uma divulgação equitativa, os estados-membros deveriam
encorajar as regiões, os municípios, as associações e outros grupos que se ocupam da
preservação e divulgação da identidade da sua região a criar postos de trabalho a
tempo inteiro para especialistas na cultura tradicional e popular, encarregados de
suscitar e coordenar as atividades do interesse na região (Neves, 2001).

Enquanto constituinte de manifestações da criatividade intelectual individual ou
coletiva, a Música merece beneficiar de uma proteção que se inspire na que é dada às

- 184 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

produções intelectuais. Tal proteção da cultura musical revela-se indispensável, como
meio que permita desenvolver, perpetuar e divulgar ainda mais este património,
simultaneamente no País e no estrangeiro, sem atentar contra os interesses legítimos
envolvidos.

A Música desempenha um papel fundamental na sociedade portuguesa, enquanto
processo social, produto cultural e comportamento expressivo (Branco e Lima, 1998).
Ainda de acordo com estas autoras, os escassos estudos existentes neste âmbito estão
ligados à Música Erudita (Barreto, 1996), ao financiamento público das atividades
musicais (INE, 1998), às preferências musicais dos lisboetas (Pais, 1994) e dos
portuenses (Silva, 1995), havendo pouca informação sobre as realidades musicais que
envolvem as populações rurais.

Para que a cultura popular não continue herética, revolucionária e marginal,
consideramos que era chegada a altura de implementar uma nova política cultural,
que estivesse assente no real, no próximo e no concreto, de modo a reincorporar nos
seus programas tudo o que são valores e experiências comunitárias, envolvendo o alto
valor educativo da realidade envolvente. Com isto, pretende-se um maior
empenhamento por parte das autarquias e das associações (Neves, 2001).

Conforme afirma Reis (1994), torna-se urgente desmontar um certo tipo de
discurso, cada vez mais em uso, tanto nos meios intelectuais e artísticos
como nos políticos, que recorre a argumentos economicistas para exigir ou
justificar o apoio a iniciativas de criação artística. Reis (1994) realça esta
opinião “porque é da cultura como domínio do «inútil», daquilo que não se
pode medir pelos critérios económicos usuais”, assim como Ferreira (1993)
que destaca o facto de que “a evolução das regiões e dos cidadãos vai exigir
cada vez mais das autarquias uma definição clara de objectivos” (Neves,
2001:14).
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Pensamos que assumem especial importância e grande valor no desenvolvimento
comunitário, a Música Tradicional, os romances musicados e o Folclore, no seu
sentido mais nobre.

E quem fala em músicas, fala em instrumentos tradicionais. Recuperar essa vasta
gama de artífices é, igualmente, valorizar a mão de obra, o artesanato e apreciar as
sonoridades de um tempo e de um espaço que o progresso tecnológico nunca poderá
destruir. O universo cultural, nomeadamente tudo o que tem a ver com a tradição de
um povo e da sua própria identidade cultural, é um fator importante a ter em conta
quando se fala em desenvolvimento do mundo rural.

Dados recentes sobre o associativismo cultural ligado à Música apontam para duas
grandes conclusões.

A)

Só a nível nacional, segundo o Banco de Dados do INET (1998), o total
de grupos musicais locais é de 3720, conforme se pode ver no quadro
seguinte.
Quadro 10 – Tipos de Grupos Musicais Locais em Portugal (1998)

TIPOS de GRUPOS

N

%

Grupos Folclóricos

2075

55,8

Bandas Filarmónicas / Fanfarras

789

21,2

Grupos Corais Tradicionais

341

9,2

Grupos de Música Popular /Tradicional

261

7,0

Grupos de Instrumentos Tradicionais

152

4,1

Tunas

102

2,7

Total

3720

100,0

Fonte: Banco de dados do INET (1998).
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B)

No que toca à região de Trás-os-Montes e Alto Douro, também é elevado
o número de associações culturais ligadas à Música Popular, conforme se
pode ver nos quadros que se seguem, que nos mostram os números
relativamente aos Ranchos Folclóricos10.

Quadro 11 – Número de Grupos Folclóricos por 10.000 habitantes nos distritos do Continente e das
Regiões Autónomas (1998)

Fonte: Banco do INET (1998), INE, Estimativas da População Residente em 1995.

10

A título de exemplo, diga-se que só bandas de música existem 162, segundo dados fornecidos pela Delegação
Regional da Cultura do Norte.
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Quadro 12 – Número de Bandas Folclóricas por 10.000 habitantes nos distritos do Continente e das
Regiões Autónomas (1998)

Fonte: Banco do INET (1998), INE, Estimativas da População Residente em 1995.

Contudo, a curto prazo, uma das nossas maiores riquezas culturais – a Música
Tradicional – pode desaparecer do nosso quotidiano, em detrimento de uma nova
cultura musical cuja identidade é indeterminada quer no espaço, quer no seu
conteúdo.

Quem tocará ainda a bandurra beiroa e a viola campaniça, desaparecidos o
tio Manuel Moreira, de Penha Garcia, e o Jorge Caranova, de Santa
Vitória? E quando se for o Virgílio Cristal, quem ficará para tocar o
deslumbrante tamboril e flauta em terras mirandesas? É bom, é mau? É a
lei dos tempos para lá do bom e do mau (…) e quando as alvíssaras da
Páscoa ou as alvoradas dessas bárbaras festas transmontanas forem feitas
por um altifalante instalado numa furgoneta que atroa os ares com a última
canção duma vedeta da rádio, o mundo terá certamente perdido uma grande
riqueza - ou melhor: a riqueza do mundo valerá muito menos a pena ser
vivida (Oliveira, citado por Neves, 2001:17).
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Assim, mais do que realizar um cancioneiro, a nosso ver, há que analisar uma
realidade que se prende com a forma como as associações têm preservado a
identidade musical rural. Torna-se necessário analisar que apoios têm tido, quais os
grupos etários envolvidos, quem são os beneficiários, em que medida o interesse
pelos aspetos culturais, nomeadamente o caso da Música Popular, demonstrado pelos
jovens poderá vir a contribuir para uma revitalização das áreas rurais mais eficaz. É
também fundamental estudar a forma adequada de incluir nos curricula a Música
Tradicional, bem como a execução de instrumentos tradicionais nas camadas etárias
mais jovens e até que ponto a Escola poderá ser um meio revitalizador das tradições
culturais populares (Neves, 2001).

Teria todo o interesse levar esta análise a todo o território nacional, até porque a
caracterização geográfica do País está intimamente ligada à distribuição das formas
instrumentais, conforme se pode concluir, tendo como base a divisão que se faz em
Portugal o Mediterrâneo e o Atlântico:
Sob o ponto de vista paisagístico e cultural especial e muito geral,
distinguiremos em Portugal, ao norte do Tejo, duas áreas fundamentais: por
um lado, as terras do planalto alto e leste transmontano e beirão,
marcadamente arcaizantes e pastoris, fechadas em si mesmas até épocas
muito próximas, na vastidão de um horizonte severo e áspero, e onde formas
de vida extremamente antigas eram (e são ainda em muitos casos) a
atmosfera quotidiana; por outro lado, as terras baixas a ocidente da
barreira central, do Minho ao Tejo, populosas, conviventes, intensamente
humanizadas, abertas a todas as influências e naturalmente impelidas para
fórmulas mais progressivas, embora imersas ainda em inúmeros sectores
culturais, no seu ambiente tradicional. O Alentejo, sob certos aspectos,
prolonga a sul, o panorama pastoril do planalto; a cultura regional reflecte
uma personalidade original muito forte e é também acentuadamente
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tradicional, mas a marca do espaço é ali mais sensível do que a do tempo. E
no Algarve, por seu turno, inversamente, condições paralelas às que
apontamos nessas regiões nortenhas ocidentais estão na base de um
ambiente que, sob certos aspectos, se assemelha ao dessas terras (Ribeiro,
citado por Neves, 2001:17, 18).

Na impossibilidade de abarcar uma área geográfica de tão grandes dimensões e,
acima de tudo, possuidora de um património enorme, decidimos restringir o nosso
estudo ao distrito de Vila Real. Numa primeira abordagem, mais global, pretendemos
essencialmente mostrar a realidade existente no mundo musical do distrito.

Numa segunda parte, centramos a atenção no concelho de Vila Real, essencialmente
rural, onde pretendemos estudar até que ponto a atividade musical, nas diferentes
formas que pode assumir – Tunas, Grupo de Cantares, Bandas e Ranchos Folclóricos,
Escolas de Música –, tem contribuído para um desenvolvimento do meio. Neste
último ponto, foi estudado um caso concreto: o Conservatório Regional de Música de
Vila Real.

Algumas limitações deste estudo podem resultar da proximidade do autor à realidade
vivida no distrito e também do facto de ser um ator neste processo de estudo do
fenómeno musical, da criação de estruturas de ensino da Música, quer sob o ponto de
vista formal e não-formal, quer como docente, quer como gestor cultural, quer ainda
como músico. Nos últimos dezasseis anos, ajudou a criar uma nova associação
cultural e recreativa, numa aldeia rural do concelho de Vila Real, que tem como
atividade principal uma Tuna, e coordenou os estudos que levaram à criação do
Conservatório Regional de Música de Vila Real. Profissionalmente exerce as funções
de

Diretor

Executivo

da

Fundação

Comendador

Manuel

Coreia

Botelho/Conservatório Regional de Música de Vila Real, fazendo parte da sua
Direção Pedagógica, desde setembro de 2004.
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Desde 2005, leciona no Ensino Superior, pertencente ao quadro do Agrupamento
Diogo Cão, como professor de Educação Musical e durante quatro anos, entre 1994 e
1998, trabalhou numa instituição governamental, a Delegação Regional da Cultura do
Norte. Assim, o facto de estar por dentro dos problemas e das realidades do concelho
em estudo, pode levá-lo a generalizar e até mesmo a valorizar determinadas
evidências.

Esta dificuldade tem tendência a aumentar devido a uma reconhecida e constante
presença no terreno, essencialmente perante algumas associações e instituições.
“Falar com as pessoas, fazer perguntas, participar em algumas das actividades sociais
que habitualmente se processam, é algo que interfere” (Costa, 1989:134), sendo,
assim, um fator que pode intervir com a investigação.

Contudo, é também necessário existir uma familiarização com o objeto, pois
proporciona um maior contacto e entreajuda entre o investigador e as pessoas
inquiridas. Também isto nos é demonstrado quando se afirma que “algumas das
informações mais significativas não são as que o investigador obtém através das
perguntas que faz, mas das perguntas que lhe fazem a ele” (Costa, 1989).

Torna-se então necessário existir uma conciliação, isto é, um meio-termo entre a
familiarização e o distanciamento de atitudes. Este foi um dos problemas enfrentados,
uma vez que o trajeto profissional do autor (ligado ao mundo da Música e à função
exercida como representante do poder central) poderá ter influenciado o trabalho, já
que as instituições podem ter algumas reservas relativamente ao seu papel como
investigador.

A atividade cultural sempre desempenhou um papel central, preponderante e
dinâmico no desenvolvimento das economias locais.
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Desde aproximadamente o início do século XV que, na Europa, o papel da Cultura
está ligado ao aparecimento de novas cidades e centros de atividade económica,
social e política. Nos últimos 30 anos, a mudança da base económica das cidades no
mundo desenvolvido concentrou a atenção dos planeadores urbanos, nas
características únicas da vida urbana. Neste âmbito realça-se que a retirada das
manufaturas de grande escala, que criaram as cidades industriais do século XIX, e a
sua substituição por uma economia de serviços concentraram uma nova atenção na
contribuição económica das atividades culturais (Pratley, 1994).

Portugal forma-se como Nação num território culturalmente integrado na Península
Ibérica. Para este espaço convergem vários povos e culturas que até ao séc. XVI se
vão influenciar mutuamente, conservando particularidades e criando, por isso, aspetos
muito ricos, nomeadamente no campo da Música e dos instrumentos musicais. Neste
domínio, tem particular importância a ocupação árabe.

Os seus músicos alcançaram grande prestígio e alguns dos seus instrumentos foram
rapidamente copiados e utilizados pelos músicos cristãos. Alguns deles chegaram até
aos nossos dias mantendo o nome árabe como, por exemplo, o adufe. Os materiais
utilizados na feitura dos instrumentos são também reveladores das atividades
quotidianas dos seus proprietários. Instrumentos feitos com peles de animais como,
por exemplo, a gaita-de-foles, o adufe e a sarronca são de caráter pastoril,
aparecendo, por isso, nas regiões do País onde essa atividade é predominante 11
(Neves, 2001).

Quanto à Música e à Canção Portuguesa genuínas, aquelas que derivam do povo e da
sua relação com o trabalho, o lazer e a tradição, quase sempre foram “atiradas” para o
âmbito do Folclore, palavra hoje muito em voga, mas que nada tem a ver com o

11

In www.terravista..pt/Guincho/1072/intro.html.
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sentido antropológico e etnográfico que deveria possuir, antes se transformou em
“sentimento banal ou de mero cartaz turístico” (Lopes-Graça, 1974).

A música popular, os jogos populares, as formas de vestir e de se alimentar
e tantas outras tradições são manifestações da alma popular no seu sentido
mais puro e que a comunidade, como entidade desorganizadora do mundo
rural, deve chamar a si (Lopes-Graça, 1974:14).

Deu-se um fenómeno curioso: o estudo e a recolha de costumes, hábitos e tradições
foram efectuados à custa do esforço isolado de meia dúzia de intelectuais e com a
apatia, para não dizer hostilidade, da generalidade das outras pessoas, que se não
reviam no produto em estudo, tal a desvalorização que, para elas, esses hábitos e
essas tradições haviam atingido. Este tipo de recolha efetuou-se entre os anos de 1940
e 1970, em que as comunidades rurais não estavam, ainda, sensibilizadas para o valor
do seu património cultural, designadamente no tocante àquele que diz respeito à
Música Tradicional e à capacidade deste criar sinergias capazes de levar a um
desenvolvimento sustentado (Neves, 2001).

Atualmente o interesse pela preservação do património musical deixou de ser alvo
exclusivo de estudiosos, casos de Lopes-Graça, Armando Leça, Giacometti, entre
outros, para fundamentalmente ter por base as Associações Culturais com Ensino
Não-Formal, bem como as Academias de Música vocacionadas para o Ensino
Formal. Isto é, a preservação e a recolha musical deixaram de ser realizadas de fora
para dentro da comunidade, para serem feitas pela própria comunidade e, a partir
desta, o mundo exterior tomar conhecimento da riqueza do País rural. Não há dúvida
que, neste processo, todo o Associativismo Cultural, que surge com maior
preponderância a partir dos anos 80, teve um papel de inegável valor.
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Interligando os conceitos de endógeno e exógeno, Teófilo Braga dizia que “hoje não
é possível conhecer bem a poesia – e também a música - popular de qualquer nação
sem a comparar com o conjunto europeu; o seu estudo particular deve ser feito no
intuito de servir à solução do problema geral” (Leça, 1942).

O melhor caminho para identificar a manifestação e comparticipação do nosso povo é
através da Arte Fónica:

(...) tal como o antropólogo estuda as dimensões dos crânios, o arqueólogo
as ruínas e outros estudiosos as camadas geológicas. E assim, é mister
revelar, catalogar, para, nos desdobres da evolução musical, sabermos o
que fomos, o que assimilámos, conservámos e, também, temos de nosso. Já
Aristófanes incluiu, nas suas obras, música popular e, na polifonia dos
velhos mestres flamengos, subsistiam os temas do povo. Charpentier encheu
“Louise” de cantos parisienses e Moussorgski, com tão genial sentido
realista, recorreu ao folclore pátrio (Leça, 1942:7).

No caso da Música popular, esta mantém mais duradouros os seus elementos
próprios, porque não está tão subordinada à moda como a Música Culta (LopesGraça, 1974).

Na vida humana, a Música cumpre muitas funções, quase todas elas de caráter
fundamentalmente social. Usamos a Música para comunicar uns com os outros,
mesmo quando se trata de pessoas de ambientes culturais muito diferentes ou mesmo
quando falam idiomas diferentes. Pode dizer-se que existe uma Psicologia Social da
Música, o que implica investigar o contexto social e interpessoal no qual se
desenvolve o significado da Música enquanto agente catalisador do desenvolvimento
das sociedades.
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No entanto, como consequência do desenvolvimento tecnológico produzido nos
últimos anos, bem como o crescimento dos meios de comunicação, desde os anos 60
e, cada vez mais, a sua frequente utilização, a realidade dos nossos dias remete-nos
para uma homogeneização da Cultura. Houve um declínio do contexto social da
Música e da sua importância como forma de identificação do meio (Neves, 2001).

A grande tensão entre a fragmentação e a globalização que se verificam hoje no
mundo e que minam a articulação entre os problemas e as respetivas soluções
atravessa todas as atividades económicas, sociais ou culturais e, por isso mesmo,
considera-se “frequentemente que ela põe particularmente em causa a identidade dos
povos e das suas culturas” (Carrilho, 1996).

No caso concreto das culturas locais, seguindo a perspetiva de Derriba (1991), dada a
sua plurigenealogia e, segundo Santos (1995), a sua consequente “disponibilidade
multicultural”, aliadas a uma ténue homogeneidade interior, já se puderam
caracterizar por uma linha de fronteira entre o acentismo e cosmopolitismo. Elas são
ainda mais suscetíveis de ser influenciadas, até porque se manifestam em
comunidades envelhecidas, isoladas e com uma grande percentagem de pessoas
analfabetas.

Se tivermos em consideração que o modus vivendi das nossas comunidades locais foi
normalmente determinado pela necessidade de responder aos problemas de
subsistência e de organização de recursos, pelo esforço do Homem em “explicar a
natureza e a sua própria existência no desejo de propiciar o Destino e atrair a Fortuna,
na inspiração de evitar males que não podia compreender” e que o mundo que lhe deu
origem praticamente não existe, melhor se compreenderão aqueles que temem pela
manutenção da generalidade das culturas locais, “cercadas” por outras formas de
Cultura muito mais elaboradas, agressivas e globalizantes (Fonte, 1985).
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E se tudo isto é verdade para qualquer tipo de cultura local, é-o, mais ainda,
relativamente à Música e à rusticidade que lhe serve de apanágio. Assim, podemos
considerar que Canção Popular Portuguesa é a crónica viva e expressiva da vida do
povo português, “da vida rústica do povo português, visto que por canção popular
portuguesa se deve entender antes de tudo, a nossa canção rústica” (Lopes-Graça,
1974).

Acrescenta este autor, para justificar a sua posição, que é entre as populações dos
campos, serras, lugares e aldeias de Portugal, que se encontram os relicários
inexauríveis de melodias que, na sua pureza, na sua frescura, na sua autenticidade
étnica, na variedade e naturalidade das formas, nas suas surpreendentes características
estéticas, representam o verdadeiro espírito português. Ao invés, “a canção urbana é
pobre e incaracterística, banal e incolor, sem força sugestiva nem originalidade de
contornos. Ou é o execrando fado produto de corrupção da sensibilidade artística e
moral, quando não indústria organizada e altamente lucrativa” (Lopes-Graça, 1974),
tal como se verifica hoje em dia.

Quando à Música se associa a poética regional, segregada e alimentada na oralidade e
por esta via transmitida de geração em geração (Nazaré, 1996), surge uma das
manifestações populares mais importantes – a canção popular –, testemunho “de
cultura e de civilização” (Lopes-Graça, 1974) e na medida da capacidade estética do
povo que a cria e reproduz (Vasconcelos, 1984).

No entanto, nem todos atribuem esta importância à Canção Popular ou à Música
Tradicional no seu sentido mais lato, prevalecendo, no espírito português, uma
tendência para considerar apenas válido o que vem do estrangeiro e que é avalizado
pela “inteligência” musical e pelas instituições (Lima, 1984).
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Seria importantíssimo revelar criteriosamente o passado musical português
ainda mal conhecido, pois não é sensato fazer um juízo definitivo sobre um
todo a partir das suas partes. Mas, paralelamente a esta tarefa há poucos
anos encetada, não se pode esquecer o futuro, apoiando uma educação
global, no respeito pelos profissionais da arte e pelo público consumidor,
tratado pelos grandes complexos sociais e por certa política de difusão
como um drogado. Este apoio não pode discriminar nomes ou zonas
geográfico-sociais, antes deve nascer do público e da própria força da arte,
atingida por uma fase de consciência crítica num e noutro (Lima, 1984:26).

No fundo, trata-se de pesquisar e educar na área da Música como também em outros
setores da cultura tradicional, mas igualmente sem privilégios nem discriminações.

O que tem acontecido é que a Cultura e a Música populares, mau grado a sua
importância, não têm tido, da parte do Estado nem das instituições, a atenção devida
(Silva, 1998).

Na sequência de estudos realizados em 1994 por Silva e Schmidt (1993),
concluiu-se que a Música Tradicional, incluindo no conceito as bandas
filarmónicas, não é devidamente apoiada, com a grande fatia do “bolo” dos
subsídios a concentrar-se nas grandes cidades, nomeadamente em Lisboa. E
se é verdade, como acentua Lima (1984), que “o degelo começa a desenharse”, este mesmo autor advoga que “o descongestionamento tem de
prosseguir entre Lisboa e a província”. Segundo Silva (1994), esta
dualidade não será só entre Lisboa e a província, mas, sobretudo, entre o
Litoral e o Interior. Ainda segundo o mesmo autor, o distrito de Lisboa
compreendia mais recursos culturais do que a soma de todos os distritos a
norte do rio Douro e, por sua vez, o distrito do Porto compreendia mais
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recursos culturais do que a soma dos outros distritos a norte do Douro, isto
é, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. A este propósito,
Ferreira (1993) cita Popular: “sabe, só cá chega o rebusco, o que não tem
notas nem brios para ficar no litoral” (Neves, 2001).

Apesar deste aparente ostracismo a que a cultura tradicional tem sido votada,
imbuindo-se ao Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres dos
Trabalhadores – INATEL –, instituto sem grandes verbas disponíveis e sem meios
técnicos suficientes para o fazer, o apoio a este largo setor, na província tem havido
esforços de investigação e de divulgação da Música Popular que é justo realçar. Em
Trás-os-Montes merecem destaque o Folclore de Vinhais, de Firmino Martins (1928),
o Cancioneiro de Rio de Onor, de Margot Dias (1953), Corais Mirandeses, de
Virgílio Pereira (1959), para além dos trabalhos de Ângelo Minhava, de António
Cabral, de Joaquim Grácio, entre outros.

Uma palavra, igualmente, para o importante papel que as autarquias têm vindo a
desempenhar na recolha e na divulgação da Música Tradicional, pelo apoio
financeiro, logístico e técnico, em alguns casos, que têm prestado às associações dos
seus concelhos.

A elas também se deve, em parte, a circunstância de muitas associações se manterem
em atividade e muitas das tradições musicais continuarem à disposição das atuais
gerações e perfeitamente disponíveis para as futuras, como elos de ligação entre o
passado e o futuro, numa perspetiva dinâmica e de integração histórico-cultural.

Esta problemática assume uma forma muito peculiar, uma vez que as associações
musicais vão cumprindo a sua missão de conservar os hábitos sem bulir nos gostos do
público, ignorando quase por completo os músicos e a Música Portuguesa (Lima,
1984).
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O peso crescente das indústrias culturais e das lógicas de mercado na estruturação
global dos campos da criação intelectual e artística é um dos factos cuja relevância
dificilmente suscitará qualquer tipo de controvérsia.

A difusão e ampliação dos novos meios de comunicação, o aparecimento das
“indústrias culturais”, a democratização dos povos e a massificação cultural tendem à
progressiva homogeneização cultural, que vem questionar, mais do que os conceitos,
a existência das formas “clássicas” da Cultura – a da elite e a popular –, retirando-lhe
o caráter de abertura que sempre a caracterizou e fazendo aparecer uma cultura
média, essa sim, mais homogeneizante, menos individualista e muito mais
multicultural (Pinto, 1997).

No caso da Música Popular Portuguesa, está cada vez mais sujeita a esta
homogeneização, sendo muitas das vezes posta de lado, em detrimento de uma
cultura musical que mais não é do que “(...) uma tentativa esforçada e esbaforida de
corresponder (muitas vezes mal) às solicitações que nos chegam do estrangeiro”
(Pinto, 1997).

Um questionário realizado aos lisboetas em 1994 sobre a hierarquia dos seus gostos
musicais mostra que preferem Música Clássica (36%), citada depois da Música
Ligeira Portuguesa (47%), do Fado (42%), da Música Popular Brasileira (40%), do
Pop/Rock estrangeiro (38%) e secundada pela Música estrangeira (32%), pelo
Pop/Rock Português (30%) e pela Música Africana/Étnica (25%) (Conde, 1998).

Assim, apesar de encontrarmos a Música Portuguesa, ou melhor, a Música feita por
portugueses, entre as que dominam os gostos musicais dos lisboetas, a Música
Popular nem sequer é citada. Tal demonstra bem a forma como os grandes centros
urbanos foram absorvidos por uma cultura musical mais homogeneizante, menos
individualista e mais multicultural.
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Essa situação está diretamente relacionada com a “emergência de uma cultura juvenil
urbana, polarizada pelos media e nos lazeres” (Silva, 1994), sendo que para este
ambiente muito contribuíram “as rádios locais, primeiro amadoras e selvagens, no
tempo das chamadas rádios livres, depois formalizadas e profissionalizadas, e, em
particular, as rádios universitárias” (Silva, 1994).

É no mundo rural que vamos encontrar os grupos musicais que integram nos seus
repertórios a Música Popular, incluindo nas suas funções não só a difusão do nosso
património musical como também a sua preservação, através do Ensino. Contribuem,
ainda, para a animação e preservação da identidade local, assumindo-se como agentes
de uma descentralização cultural (Neves, 2001).

Ao longo dos séculos, o povo português criou uma bela e nobre tradição cultural que
não podemos deixar destruir. Essa tradição não está apenas em “Os Lusíadas” ou nas
catedrais, encontrando-se também presente na arte do povo das aldeias, na beleza das
casas, dos usos e costumes, na beleza dos móveis e dos utensílios antigos, na beleza
das danças, músicas e cantos tradicionais.

Não podemos consentir que essa cultura antiga, tão radicalmente ligada ao trabalho e
à vida quotidiana, seja destruída, cabendo-nos o dever de defendê-la: defendê-la não
apenas isolando-a e conservando-a como relíquia do passado, mas recriando-a através
da relação com a cultura do nosso tempo (Andressen, 1990).

O verdadeiro progresso só nascerá do desenvolvimento cultural de toda a população
de cada país. Essa é a grande transformação que poderá salvar o mundo em que
estamos (Andressen, 1990). É um pouco no sentido desta abordagem que
consideramos a pertinência do presente trabalho, em que as componentes social e
cultural da Música Tradicional assumem um papel preponderante, como fatores
incontornáveis de desenvolvimento do mundo rural.
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3.2. O Formal e o Não-Formal

A música é algo que sempre esteve na base da educação do Homem, conforme já foi
afirmado anteriormente. É também, e simultaneamente, um meio de preservar a nossa
identidade cultural, bem como um fator de agregação social.
A educação decorre ao longo da vida e em todos os lugares, educação
permanente e comunitária, e engloba múltiplas vertentes, formal, não formal
e informal. Na opinião do CNE, a formal é das mais decisivas para a
transmissão de referências, modelos e saberes», dependendo a «sua
qualidade ou sucesso», da atribuição do mesmo valor aos sistemas formais e
aos «contextos socioculturais» (1998: 8), que nós interpretamos como não
formais e de informais, face à distinção preconizada. Nesta medida, a
música (educação musical) – a aprendizagem e o ensino da música –
desenvolve-se, no contexto do sistema educativo português, segundo vários
modelos, tanto no ensino genérico, como no vocacional. Desenvolve-se,
ainda, na educação não formal, em grupos organizados, como tunas, coros,
ranchos folclóricos, bandas filarmónicas, etc. Também ocorre na educação
informal, quando, pontualmente, resulta de interacção educativa musical em
família, no aniversário de um amigo, no grupo musical constituído
ocasionalmente,

etc.

Os

contextos

informais,

pela

sua

falta

de

enquadramento, são normalmente muito desvalorizados (A. Gomes,
2008:137).

Este fator vai ainda mais longe e pode ser mesmo um dos grandes impulsionadores do
desenvolvimento de uma educação que assenta numa base estética e globalizante.

Verificamos que tem vindo a aumentar a importância da educação artística
no sistema educativo português, na sua vertente genérica, onde se integra a
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música – expressão musical, educação musical e música – mas também
constatamos que existem constrangimentos, impeditivos de um melhor
desenvolvimento da educação artística em geral e da educação musical em
particular. Esses constrangimentos têm origem nas constantes alterações
dos programas, nas diferentes habilitações e preparação para a docência,
na falta de estabilidade do corpo docente nas escolas e na indiferença com
que grande parte das vezes são tratadas as expressões artísticas em geral e
a música em particular comunitário (C. Gomes, citado por A. Gomes,
2008:71).

Os dados plasmados nos quadros 7 e 8, anteriormente apresentados, corroboram estas
afirmações, uma vez que neles podemos constatar que o número de participantes
ativos no Ensino Formal de Música triplicou nos últimos vinte anos.

Em Portugal, o ensino da música é contemplado no sistema educativo, no
ensino genérico e no ensino vocacional, contextos de educação formal, e em
âmbitos associativos, contextos de educação não formal, existindo
legislação que através de leis, decretos, portarias e circulares enquadram,
validam e regulamentam cada âmbito de aprendizagem musical. Âmbitos
que não se excluem, permitindo percursos transversais e complementares de
educação musical e de desenvolvimento individual e comunitário. Assim, a
educação musical desenvolve-se, sempre, orientada em dois sentidos
complementares, a educação pela música e a educação para a música, tanto
na educação formal, no sistema educativo, como na educação não formal,
em âmbitos associativos (coros, tunas, bandas, ranchos folclóricos), de
cunho amador, onde a música é assumida, de uma forma participativa,
caracterizada pela sua incidência sociocultural (C. Gomes, citado por A.
Gomes, 2008:71).
.

- 202 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

Este foi um dos aspetos que mais nos chamou à atenção, no que concerne ao distrito
de Vila Real, onde o associativismo cultural assume um papel fundamental na
divulgação e no ensino não-formal da Música.

Daí que existam três vertentes de ensino da música:
– a vertente mais virada para o ensino genérico, em que a música é mais um
veículo de desenvolvimento global do ser humano, sem contudo descurar a
possibilidade de despertar vocações;
– a vertente do ensino vocacional, norteado para a formação de músicos
profissionais;
– a vertente amadora, com um carácter sociocultural muito acentuado, que
pode promover, e promove, a emergência de vocações, como acontece nos
Coros, nas Tunas, nos grupos de música ligeira e nas Bandas Filarmónicas,
mas que pode e deve ser vista, em primeira instância como um meio de
ocupação de tempos livres, de preservação e promoção da cultura musical,
mas onde se podem despertar e promover vocações (A. Gomes, 2008:83).

O direito à livre associação constitui uma garantia básica de realização
pessoal dos indivíduos na vida em sociedade. O estado de Direito,
respeitador da pessoa, não pode impor limites à livre constituição de
associações, senão os que forem directa e necessariamente exigidos pela
salvaguarda de interesses superiores e gerais da comunidade política. No
processo democrático em curso, há que suprimir a exigência de
autorizações administrativas que conduzem à livre constituição de
associações e o seu normal desenvolvimento (Mendes e Ferreira, citado por
A. Gomes, 2008:82).
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Apenas em meados dos anos oitenta, mais concretamente em 26 de março de 1987,
nasce a primeira estrutura de Ensino Vocacionada ao Ensino Formal da Música: a
Academia de Música de Vila real.

No intuito de sabermos quais as razões que levaram à sua constituição ouvimos
António Pereira, um dos seus fundadores, que viria a exercer as funções de diretor até
à sua extinção em 1998, sendo o texto seguinte o depoimento, na íntegra, prestado
pelo mesmo.

No âmbito das tertúlias no Centro Cultural Regional de Vila Real, concluise da necessidade de criar uma escola de música na cidade, de forma a
servir a região interior norte, onde não existia qualquer estrutura de ensino
com esse fim. Organizados em comissão promotora, Adérito Gomes Silveira,
António Maria Gonçalves Pereira, Hermínio da Silva Botelho e José Paulo
Torres Vaz de Carvalho, com vista à definição do projecto educativo,
encetam uma série de reuniões com várias entidades: a Câmara Municipal
(Dr. Armando Moreira, Dr. José Augusto Teixeira, Dr. Pires Cabral), o
Faoj (Prof. Hélder Gaspar), o Arquivo Distrital (Dr. Silva Gonçalves), o
Getap (Dr. Borges Coelho), a Academia de Viana do Castelo (Eng.ª Carla
Barbosa), a SEC (Dr. José Luís Maia). Definido o projecto educativo, é
constituída a Comissão Instaladora que irá proceder à institucionalização
da escola, que adopta a denominação de Academia de Música de Vila Real,
mandatando como fundadores, e signatários da escritura notarial, Adérito
Gomes Silveira, Alfredo dos Santos Castanheira, António da Costa Borges,
António Maria Gonçalves Pereira, Hélder Alexandre Teixeira Santos
Gaspar, José Paulo Torres Vaz de Carvalho, José Teodoro Esteves Santos,
Manuel José da Veiga Silva Gonçalves, Miguel António Gonçalves Teixeira
e Vítor José Ribeiro Nogueira.
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A escritura de constituição é celebrada a 26 de Março de 1987 no Cartório
Notarial de Vila Real, com publicação no Diário da Republica de
21/08/1987. O Ministério da Educação reconhece a idoneidade da
Academia de Música, concedendo-lhe autorização de funcionamento. Desde
o primeiro ano (1987/88) são autorizados os Cursos de Piano, Violino,
Viola Dedilhada e Clarinete. Paralelamente são criados os Cursos Próprios,
formando-se alunos de Violoncelo, Trompete, Flauta Transversal, Flauta de
Bisel e Acordeão. A Academia de Música de Vila Real, durante os anos de
actividade, foi frequentada por cerca de 900 alunos, em regime de ensino
supletivo, dos quais cerca de 10% seguiram a vida profissional na área da
música. A maior parte como professores no ensino regular e outros como
instrumentistas em orquestra e/ou como solistas. Esses alunos tinham
origem em diversas localidades de região desde Chaves, Valpaços, Régua,
Lamego. A Academia de Música pode dispor da colaboração de um grupo
de docentes de reconhecido valor, a maior parte deles já com larga
experiência no ensino especializado da música. Nos concursos para a
formação da Orquestra Sinfónica das Escolas de Música, entre as dezenas
de concorrentes das cerca de noventa escolas do país, foram apurados os
alunos Cecília Pinto (violino), Alexandre Fraguito (clarinete) e Ana Sofia
Monteiro (piano). Foi propósito da Academia, enquanto entidade formadora
de jovens na área da música, contribuir também para a formação de
públicos. Por isso, organizou todos os anos as Audições de Alunos (Páscoa
e Final de Ano), as Audições de Professores (Natal e Final de Ano) e os
Concertos de Alunos em várias localidades da região (ex. Chaves, Régua,
Lamego, Amarante, Santa Marta). Contou ainda com a colaboração de
concertistas, que se apresentaram em concertos em Vila Real, destacando-se
José Pina (guitarra), Maria de Lurdes Alves e Tobias Cardoso (cravo e
bandolim) e Paulo Vaz de Carvalho (guitarra).
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Em 1995 foi a escola hospedeira do Estágio de Alunos e da Orquestra
Sinfónica das Escolas de Música Particulares. Esta acção, com uma
duração de três semanas, reuniu cerca de 120 alunos das diversas escolas
do país e foi orientada por professores de reconhecido mérito, Com
concertos sinfónicos em varias cidades transmontanas, Chaves, Mirandela,
Bragança, Amarante e Lamego, encerrou o estágio com o Concerto de Gala
na Sé de Vila Real. Nas comemorações do 10º aniversário promoveu uma
serie de iniciativas, com a apresentação pública de alunos e professores,
encerrando as actividades com um concerto de Nuno Sampaio Pereira e
António Vitorino d’ Almeida, na Aula Magna da UTAD. Desde 1998 que a
Academia de Música de Vila Real tem as suas actividades suspensas, quer
na vertente de ensino quer na da divulgação, esperando-se que, a qualquer
momento, possa regressar à actividade (Vila Real, 2011).

Em 1989 viria a ser constituída em Vila Real uma nova associação, de nome Real
Filarmonia, que tinha como principal objetivo o ensino da Música. No entanto, a sua
criação não foi de imediato reconhecida pelo Ministério da Educação, situação que só
viria a acontecer em meados de 1991.

Além do ensino da Música, a referida associação atuava, simultaneamente, na difusão
da cultura musical, na aquisição de instrumentos musicais para os seus membros e na
promoção de atividades artísticas, culturais e recreativas, conforme se pode ver no
Art.º 2 dos seus estatutos.

Esta instituição permaneceria ativa, desenvolvendo a sua atividade, até ao final do
ano letivo 2003/3004. A 31 de agosto de 2004 esta instituição termina as suas
atividades no âmbito da Música, em virtude da abertura do Conservatório Regional de
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Música de Vila Real, acontecendo assim, uma “passagem de testemunho”, uma vez
que não só os alunos transitaram para o Conservatório Regional de Música de Vila
Real, como também parte dos seus professores e da sua estrutura administrativa.

Isto leva-nos a concluir que a partir dos anos 80 começa a existir no distrito de Vila
Real, para além de toda a riqueza patrimonial em termos musicais atrás referida, uma
preocupação em fazer transmitir o Ensino Vocacional de uma forma mais estruturada,
através destas duas instituições de ensino formal.

Não existe documentação nem registo de mais alguma instituição que tenha sido alvo
de reconhecimento por parte do Ministério da Educação, relativamente ao Ensino
Vocacional da Música, durante este período.

Ainda em relação à Real Filarmonia, em 2004 esta teria aproximadamente 90 alunos,
distribuídos por 5 ou 6 valências, mas à época era já, com a extinção em 1998 da
Academia, a única que mantinha este tipo de ensino praticamente em toda esta área
territorial.

Mas, voltando à problemática do Ensino Formal, Vila Real acaba por sofrer também
as influências do desenvolvimento que o País estava a sofrer, relativamente à
preocupação de ministrar este tipo de ensino.

Como iremos analisar mais adiante, poderemos constatar que, efetivamente, o Ensino
Não-Formal continua a ser um dos meios mais catalisadores da Música no distrito de
Vila Real. Na realidade, o número de associações que vamos encontrar a nível do
distrito, vocacionadas, essencialmente, para o desenvolvimento da área da Música,
nomeadamente Bandas Filarmónicas, Ranchos, Tunas, Coros, são em número
considerável.
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Pelas estimativas e estudos feitos veremos mais à frente que chegam a englobar
diretamente 10 mil pessoas neste tipo de ensino e somente cerca de 100 frequentavam
o Ensino Formal, em 2004.

Por isso, havia, verdadeiramente, uma necessidade de impor uma nova estrutura e um
novo tipo de instituição, capaz de dar resposta. O ideal, neste caso, seria corresponder
a cerca de 10% de toda esta população envolvida na Música no distrito de Vila Real,
tendo o Conservatório de Vila Real conseguido, até agora, atingir a casa dos 4,5%.

Obviamente que nasce também uma mais-valia para a região em 2008, ano em que se
deu a criação da Academia de Artes de Chaves. Instituição que, por sua vez, passou a
ter reconhecimento por parte do Ministério da Educação, funcionando como outra
“lufada de ar fresco” neste Ensino Vocacional da Música, contando atualmente esta
instituição já com 250 alunos.

O que faz com que, juntando as duas instituições, estejamos muito próximos daquilo
que seriam os tais 10% de população que está interessada em desenvolver um estudo
mais formal da Música. Parece-nos, ainda, que um número superior a este poderá
constituir uma massificação desnecessária e também, de certa forma, poderá não ir ao
encontro daquilo que pensamos serem os padrões de qualidade e de exigência, pelos
quais se deve pautar este tipo de ensino (Neves, 2001).

3.3. Das Associações ao Conservatório
 Enquadramento Geográfico
O distrito de Vila Real ocupa a parte ocidental da província de Trás-os-Montes e Alto
Douro e possui uma área com cerca de 43.08,6 Km2, o que representa cerca de 4,84%
do território nacional.
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Confina, a Este, com o distrito de Bragança, servindo-lhe de limite o rio Tua. Faz
fronteira, a Norte, com a região espanhola da Galiza e a Ocidente com os distritos de
Braga e do Porto. A Sul, o rio Douro separa Vila Real do distrito de Viseu. Os seus
catorze concelhos dividem-se pelas NUTS do Tâmega (Mondim de Basto e Ribeira
de Pena), Douro (Alijó, Mesão Frio, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de
Penaguião e Vila Real), e Alto Trás-os-Montes (Boticas, Chaves, Montalegre, Murça,
Valpaços e Vila Pouca de Aguiar).
 Nota Histórica

Apenas no século XVIII o distrito de Vila Real adquiriu a sua atual configuração
geográfica (Taborda, 1987).

O distrito vila-realense viveu, durante séculos, as dificuldades inerentes a uma
sociedade, na sua maioria, simples e pobre, isolada e com grande percentagem de
analfabetos.

Somente na década de 60, com a emigração para França e Alemanha, a situação se
alterou, marcando decisivamente o distrito de Vila Real, que viu grande parte dos
seus naturais abandonarem as suas casas e famílias. O distrito nunca mais foi o
mesmo. O cadinho do Estado Novo esboroava-se como que por encanto. Esta década
pode ser considerada um ponto-chave de viragem tanto para o distrito como para o
País e mesmo para a própria Europa (Afonso, 1998).
 Demografia

Conforme já atrás se referiu, segundo os dados fornecidos pelo INE, o distrito
apresentava uma população com cerca de 215.000 pessoas em 2011, tendo a
população vindo a diminuir, ainda que de uma forma irregular, desde 1950.
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Ao longo destes cinquenta anos temos que ter em conta acontecimentos como a forte
emigração durante os anos 60, resultante das carências económicas que o distrito
atravessava e a procura de mão-de-obra na Europa, bem como a guerra do Ultramar.

Nos anos 70 assistimos a um ligeiro crescimento, provocado pelo regresso das
pessoas do Ultramar, para depois assistirmos, novamente, a um decréscimo a partir de
1980.
Significativos são os valores respeitantes ao número de homens e mulheres,
sendo estas em maior número. Este facto advém não só do fator emigração,
mas também como resultado dos efeitos da guerra no Ultramar. No entanto,
outros fatores influenciaram alguns dos valores apresentados. Não é de
estranhar que com a criação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD), em Vila Real, o concelho apresente atualmente o maior
número de pessoas na faixa compreendida entre os 15 e os 24 anos, logo
seguido de Chaves, onde funcionava um Pólo da UTAD. Os esforços
protagonizados pela UTAD, com toda a capacidade indutora que uma
instituição como esta possui, vieram dar ao distrito uma dinâmica nova ao
seu desenvolvimento económico, social e cultural (Neves, 2001:43, 44).

No que se refere à atividade cultural, apesar de a definição de Cultura continuar a ser
objeto de estudo e de discussão nos nossos dias, é consensual que seja constituída por
todo

o património de artefactos materiais ou espirituais, em que o Homem se
movimenta e de que se serve para satisfazer as suas necessidades físicas,
fisiológicas e espirituais, que recebeu dos seus antepassados ou que
acrescentou, modificou, transformou ou inventou e que transmite” aos seus
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descendentes. Em suma, ela é o «modus essendi», o «modus sentendi», o
«modus faciendi», o «modus agendi» (Lima, 1982:38).

A Cultura está relacionada com o Homem e é inerente à sua condição. Vivendo o
Homem num espaço físico, a Natureza, e não podendo viver sem estar inserido na
Sociedade, pode-se concluir que “não há Homem sem Cultura nem Cultura sem
Sociedade” (Lima, 1982:39). Vivendo o Homem de formas diferentes, o que o leva a
responder diferentemente às solicitações e aos desafios constantes que a Natureza e a
Sociedade lhe propõem, constata-se que cada grupo, cada comunidade, cada povo
assume de uma forma muito heterogénea os seus valores, criando uma identidade
própria, isto é, a sua cultura particular. É compreensível que o Homem,
desenvolvendo as suas formas e espaços de diversão (fossem no terreiro, na romaria
ou no lagar), tenha inventado cantigas e todas elas falem do quotidiano agrícola deste
povo, que transforma as suas ânsias e preocupações agrícolas em momentos de
alegria e de esperança (Neves, 2001).

Sendo assim, não é de estranhar que haja relatos de manifestações culturais no distrito
desde 1193, data que marca a doação de D. Sancho I de umas terras no lugar de
Canelas, freguesia de Poiares, a um tal Bonamis e ao seu irmão Acompamiado, em
paga de um “arremedilho” que estes teriam representado na Corte.

No que diz respeito à atividade cultural e musical no distrito de Vila Real, atualmente
são inúmeros os nomes oriundos deste distrito que se destacam no panorama cultural
nacional e cujas obras têm génese na tradição popular da região.

Na Literatura, destacamos nomes como Miguel Torga, António Cabral, João de
Araújo Correia, António Pires Cabral, Barroso da Fonte, Francisco Gouveia, entre
outros. Na Pintura e na Escultura, contamos com nomes como Laureano Ribatua,
João Estrócio, João Vieira, Maurício Penha, Nadir Afonso e Stuart Carvalhais.
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Mas é na Música que encontramos uma das formas de expressão artística cultural
mais representativa do distrito. Muitos são os que escreveram sobre a região e a sua
riqueza musical. A título de exemplo, destacamos as obras publicadas por Maria
Adelaide Silva Paiva (“Cancioneiro do Alto Douro”, 1962), António Cabral (“Aqui
Douro”,

1977;

“Cancioneiro

Popular

Duriense”,

1983;

“Jogos

Populares

Portugueses”, 1986), Maria Emília Campos (“Douro – Músicas, Danças e Cantares”,
1997), Monsenhor Minhava (“Modas e Modinhas”, 1958; “Marcha de Boticas”,
1956; “Duas tunas em paralelo: Ermelo e Carvalhais”, 1984), Armando Leça
(“Música Popular Portuguesa e Da Música Portuguesa”, 1942), Fernando Lopes
Graça (“A Música Portuguesa e os seus problemas I e II”, 1989; “A Canção Popular
Portuguesa”, 1953), Rosa Maria Torres (“As canções tradicionais portuguesas no
ensino da Música”, 1998), Francisco Prada e Pinelo Tiza (“Cancioneiro Popular do
Parque Natural do Alvão”, 1995), Hermínia Coutinho e Fernando Lapa (“Cancioneiro
do Couto – Adoufe”, 1995) (Neves, 2001).

Acrescem ainda personalidades ligadas à Música que se destacam a nível nacional e
internacional, como são os casos dos compositores Fernando Lapa, Eurico
Carrapatoso e José Firmino Morais Soares, os pianistas Alberto Mendonça, Melissa
Fontoura, Nuno Pereira, Raul Pinto e Mário Azevedo, o guitarrista Paulo Vaz de
Carvalho, os clarinetistas Nuno Pinto e Luís Filipe Santos e o maestro Ferreira Lobo,
entre muitos outros.

Apesar do elevado número de levantamentos musicais que se têm feito no distrito,
apenas se conhece um trabalho, intitulado “O Contributo das Bandas Filarmónicas
para o Desenvolvimento Pessoal e Comunitário: Um estudo efectuado no Alto
Tâmega, sub-região do Norte de Portugal”, realizado por Agostinho da Costa Diniz
Gomes, em 2008, sobre quem realmente está no terreno (as Associações) a manter
viva a Música do distrito.
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Isto porque, apesar de a cada dia que passa se falar mais em homogeneização cultural,
ainda há muita gente, jovem e menos jovem, de vários extratos sociais, desde o
simples trabalhador rural até pessoas com formação académica superior, que
continuam nas suas Associações Culturais a manter viva a tradição musical da sua
terra.

As Associações Culturais são, sem dúvida, os grandes pólos catalisadores de toda a
atividade musical na região. No entanto, o distrito não dispõe de espaços físicos que
propiciem a deslocação de produções culturais dos grandes centros.

Mas mais grave do que a falta de salas que possam comportar a atuação de uma
Banda, de um Grupo Folclórico de maior dimensão ou mesmo de uma Orquestra é a
falta de escolas capazes de criar o gosto pela Música nos nossos jovens. As que
existem recusam considerar a Música Popular como uma forma de Música credível,
esquecendo que ela está na base de grandes compositores, como já atrás referimos
(Neves, 2001).

Podemos ver que as grandes áreas do Douro, Trás-os-Montes e Tâmega, onde se
inserem os concelhos do distrito de Vila Real, apresentam números ligeiramente
acima das outras, com exceção do grande Porto, que por si só consegue ter mais
infraestruturas que as áreas em causa.

No plano das associações culturais na Música, estas desempenham um papel
fundamental na divulgação da Música Popular do distrito e são as grandes
embaixadoras da tradição cultural, não só a nível nacional, como também no campo
internacional. A importância das Associações é de tal modo significativa que,
segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, um em cada 10 portugueses é
sócio de uma Associação Cultural e Recreativa.
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Segundo a mesma fonte, foram contabilizadas 3300 associações a nível nacional, o
que significa que estamos perante o universo de um milhão de indivíduos. Apesar de
60% destas associações se situarem no Litoral Norte e no Centro do País, o distrito de
Vila Real tem 7,9% do número total (Neves, 2001).

O quadro 16 mostra-nos como estas Associações se distribuem pelos diferentes
concelhos do distrito e qual o número das que incluem a Música como uma das suas
atividades. Assim, no distrito, 65,2% das Associações Culturais integram nas suas
dinâmicas a Música como atividade de realce.
Quadro 13 – Distribuição das Associações por Concelhos (2010)

Associações

Total de Associações
Culturais e Recreativas

Total de Associações
com atividade musical

%

Alijó

33

20

60,6

Boticas

9

4

44,4

Chaves

35

14

40

Mesão frio

6

5

83,3

13

5

45,1

11

8

72,7

Murça

16

7

43,7

Peso da Régua

18

16

88,8

Ribeira de Pena

12

9

75

Sabrosa

19

10

52,6

Santa Marta

6

6

100

Valpaços

11

8

72,7

Vila Pouca

6

5

83,3

Vila Real

41

37

90,2

TOTAL

236

154

65,2

Concelhos

Mondim de
Basto
Montalegre

Fonte: Câmaras Municipais, INATEL, Delegação Regional da Cultura.
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A mentalidade das pessoas e das próprias comunidades mudou e tornou-se menos
restritiva. O nível educacional bem como a formação académica que hoje as jovens
possuem contribuem para que tenham um papel mais dinâmico nas atividades da
comunidade (Neves, 2001).

As atividades ligadas à Música e à Dança são aquelas em que as Associações têm
maior realce, chegando mesmo as duas a ter maior número de associados e adeptos do
que as atividades desportivas (Neves, 2001).

É indiscutível a importância da Música, bem como todas atividades a ela ligadas,
como principal razão de funcionamento das Associações Culturais. Só no distrito de
Vila Real existem 27 Bandas de Música, sem contar com as Fanfarras. Ora, tendo
cada Banda, em média, 45 músicos, estamos a falar num universo de 1215 pessoas
envolvidas, sem contabilizarmos os jovens que frequentam as escolas das Bandas
(Neves, 2001).
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Quadro 14 – Número de Pessoas ligadas à atividade musical e sua percentagem com a população por
concelho (2011)

Concelhos

1
População

2
Associações com
atividade musical

Alijó
Boticas
Chaves
Mesão Frio
Mondim de Basto
Montalegre
Murça
Peso da Régua
Ribeira de Pena
Sabrosa
Santa Marta
Valpaços
Vila Pouca
Vila Real
TOTAL

0
7560
40280
5300
9540
13970
6990
21700
8040
7280
9780
21600
16370
46680
215090

20
4
14
5
5
8
7
16
9
10
6
8
5
37
154

3
População estimada
ligada à atividade
musical
747
180
868
205
175
280
593
624
232
430
232
616
195
1672
7049

¾
4.8
2.3
2.1
3.8
1.8
2.0
8.5
2.9
2.9
5.9
2,3
2,8
1.2
3,6
3.1

Fonte: Levantamento realizado por José Neves.

Analisando o quadro anterior, podemos concluir que no distrito, só a nível de
Associações Culturais, estarão envolvidas 7.049 pessoas na atividade musical,
repartidas pelas 154 Associações Culturais que possuem a Música como uma das suas
atividades.

O que significa que, num universo de 236 Associações Culturais, com cerca de
10.083 pessoas envolvidas nas suas atividades, 70% dessa população está ligada, de
alguma maneira, à divulgação da Música Tradicional. Não contámos com as bandas
de garagem, grupos musicais e escolas de Música particulares, que certamente
aumentariam (e muito) o número de pessoas ligadas ao setor musical.
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Embora, como salientam vários autores, nos últimos 50 anos a Música Popular tenha
sido esquecida por antropólogos, etnólogos a musicólogos, o movimento que hoje se
verifica, tendente à sua recuperação e valorização, é muito antigo, como se pode
comprovar pelos trabalhos de Fernando Lopes-Graça, Ernesto Veiga de Oliveira,
Ângelo Minhava, entre outros, em Portugal e de Joaquin Diaz, Vicent Torrent
Centelles e Émile Vuillermoz, em termos internacionais (Neves, 2001).

Mas se, relativamente à Música Popular, o interesse dos estudiosos vem de longe, já o
mesmo não pode se dizer quanto ao estudo dos instrumentos musicais, os verdadeiros
fautores da identidade musical, uma vez que certos instrumentos são

próprios e simbólicos de uma região, não pelas modificações que tenham ou
não sofrido através dos anos nem pela difusão que tenham alcançado, mas
pela diferenciação alcançada, deixando à margem outros instrumentos com
a mesma ou maior tradição, mas que não proporcionam igual identidade
(Zamora, citado por Oliva, 1997:14).

À semelhança de que acontece noutros países, em Espanha, por exemplo, em 1943 foi
desenvolvido o Instituto Espanhol de Musicologia, que tinha a obrigação de “criar
uma secção de folclore espanhol, encarregada de recolher e editar cientificamente a
canção popular das diversas regiões” e onde existem licenciaturas em instrumentos
musicais tradicionais (Lambeca, 1997). Talvez, também no nosso País, houvesse algo
a lucrar com a valorização social e académica da Música Popular, onde o ensino
seguisse as metodologias do Ensino Formal. Se em Espanha existe o Museu da gaitade-foles, em Gijón, e aí se ensina e se difunde este instrumento, se há workshops de
Música Tradicional nas escolas, associados à Poesia Popular e à cultura local, se o
Flamengo, a Música das Canárias e de outras regiões têm vindo a ser objeto de estudo
e divulgação, por que não fazer-se o mesmo em Portugal?
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O estudo, a recuperação e a construção dos instrumentos musicais tradicionais
poderia ser, para além do seu valor etno-cultural e pedagógico, um forte incentivo e
uma atividade alternativa para a fixação dos jovens às regiões, até por razões
económicas, quando se sabe que o mundo rural está tão carenciado de iniciativas
neste sentido. A vinda de novos profissionais (cerca de 50 licenciados) ligados à área
do Ensino Artístico, decorrente da criação do Conservatório Regional de Música de
Vila Real, bem como da Academia de Artes de Chaves, duas instituições
reconhecidas pelo Ministério da Educação, é prova evidente que a Cultura,
nomeadamente a Música, pode constituir uma forma de desenvolvimento social e
económico sustentado.
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Capítulo IV – Metodologia
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4.1. Caráter do Investigador

4.1.1. Motivação

O facto de ter vários trabalhos publicados na área da Música, nomeadamente da
tradicional portuguesa, no que se refere à sua importância para o desenvolvimento
cultural das regiões, e estar nesta vertente musical desde os anos oitenta,
acrescentando, ainda, os trinta anos de docente de Educação Musical no Ensino
Genérico e de guitarra clássica no Ensino Vocacional, induzem-nos a investigar e
partilhar a importância deste vasto património cultural que é a Música.

Concomitantemente, a experiência enquanto Diretor do Conservatório Regional de
Música de Vila Real nestes últimos seis anos, também de coprojetista e ainda de
elemento do corpo executivo de toda a obra, física e não-física, permitiu-nos
aperceber da lacuna que o Estado tem para com este legado da nossa Cultura, não
criando grandes condições para a divulgação e muito menos para a investigação deste
tipo de Ensino. Assim, pensamos que é chegada a altura de contribuirmos para o
aumento do interesse e motivação de quem de direito, por forma a mostrar as
capacidades de gerar interesses e mesmo projetos, quer no que concerne aos aspetos
culturais, sociais e financeiros, quer às sinergias necessárias à conceção e realização
de projetos sustentáveis económica e culturalmente, bem como a dinamização de
novas didáticas e pedagogias, subjacentes ao Ensino Artístico – Música.

As várias pesquisas efetuadas nas poucas obras publicadas, não só em Portugal, mas
também noutros países, apontam para a realização de uma investigação que ajude a
clarificar e a aprofundar a relevância do Ensino da Música na Educação dos jovens,
mas também dos adultos, sem nunca perder a essência da perspetiva didática:
metodológicas, pedagógicas e empáticas.
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O investigador não parte totalmente em branco, sendo certo que tem
motivações muito diversas, só passíveis de serem conhecidas pela
contextualização do problema. Tal processo inclui factores pessoais,
profissionais e organizacionais, em cujos elementos de análise se podem
encontrar as potenciais definições do problema e suas exigências específicas
(Pacheco, 2006:14,15).

4.1.2. Problemática

Como já referimos no primeiro capítulo, a Música sempre fez parte do quotidiano do
ser humano. Remontando à Grécia Antiga, verificamos a importância que lhe era
atribuída por diversos pensadores. Mas a Humanidade, ao longo do seu percurso, foilhe conferindo um grande valor, determinado pelas suas diversas funcionalidades.
Têm sido bastantes e distintos nas suas perspetivas os estudiosos da Música que vêm,
desde há muito, a valorizar fenómenos musicais do ponto de vista artístico, mas
também do ponto de vista psicológico, social, antropológico, etnológico, etc. Neste
sentido, o desenvolvimento do ser humano, no que concerne à Música, terá que, por
um lado, ser entendido como um processo individual e, por outro, como um processo
integrado, coerente e global que faça da sua participação e corresponsabilização os
seus fundamentos, no respeito pela Cultura, pelos valores e pelas aspirações das
comunidades locais, apreciando a sua heterogeneidade (Neves, 2011).

Portanto, os desafios que se colocam são diferentes daqueles que foram seguidos no
passado: as questões que se levantam têm que encontrar respostas a partir de uma
crescente diversificação de atividades, nomeadamente relacionadas com os usos e
costumes do território. Há que respeitar as tradições sem perder o rigor nem esquecer
os níveis de proficiência que já se atingiram no Ensino Artístico, espaço educativo
formal de referência.
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No entanto, a Cultura Musical que emerge das associações (sócio)culturais não pode
ser deixada ao acaso, devendo ser considerada e trazida à colação, porque tem, no
nosso entendimento, um papel fundamental nos processos de desenvolvimento da
Educação, quer seja pela defesa e valorização do património, quer pela produção
artística e, ainda, como reflexo do orgulho dos naturais. A sua importância é tanto
maior quanto na base de todos os processos de desenvolvimento está o ser humano e
a sua gregaridade, com as raízes que o prendem ao passado, as forças que o ligam ao
presente e as aspirações e os anseios que o projetam no futuro.

Apesar das dificuldades, o Ensino Artístico, nomeadamente da Música, mau grado a
dispersão geográfica das suas atividades, as deficiências de organização e o pouco
apoio financeiro que recebe é, por direito próprio, um vetor fundamental da
preservação da identidade cultural das regiões. Assim, tendo em conta o
envolvimento na conceção, na implementação e na Direção do Conservatório
Regional de Música de Vila Real, surge a preocupação em compreender até que
ponto ou em que medida ele corresponde às expectativas emergentes da sua criação e
quais as prospetivas decorrentes que, a partir desta investigação, poderão ser
indicadas (Cristóvão e Neves, 2003).

Este trabalho de investigação enquadra-se numa perspetiva de análise sistémica em
Educação. É importante compreender as realidades educativas no seu contexto,
percebendo as mudanças significativas ao longo da História no domínio da Música. É
necessário agudizar as reformas ministeriais com as práticas desse mesmo Ensino.
Parece relevante exemplificar com um estudo mais concreto de uma escola do Ensino
Específico da Música: o Conservatório Regional de Música de Vila Real.

O Ensino Artístico não tem sido uma das prioridades da política educativa
portuguesa, facto visível pelo pouco reconhecimento do papel fulcral que a Música
ocupa na sociedade, bem como as fracas experiências pedagógicas neste domínio.
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Estas reflexões são facilmente percetíveis pelo estatuto da Educação Artística em
Portugal, bem como nas reformas do Ensino Vocacional ocorridas ao longo das
últimas décadas.

4.1.3. Objetivos

Tendo em vista a finalidade de compreender melhor a interação do Ensino Artístico e
os seus aspetos didáticos na Educação pretende-se:
– Analisar a evolução do Ensino Artístico da Música e a sua Didática nos
últimos trinta anos em Portugal;
– Analisar a forma como este tipo de Ensino e as didáticas a ele subjacentes
complementam o processo educacional;
– Analisar o panorama cultural e musical no distrito de Vila Real;
– Avaliar o projeto “Conservatório Regional de Música de Vila Real”, como
exemplo de sustentabilidade pedagógica, didática, social, educacional e
financeira;
– Verificar de que forma esta oferta atua sobre o indivíduo e a comunidade;
– Lançar prospetivas no sentido de um desenvolvimento pró-ativo.

Isto é, demonstrar que os projetos de índole cultural têm capacidade para criar uma
sustentabilidade económico-social, funcionando simultaneamente como agentes
catalisadores no processo educacional da região.
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4.2. Métodos de/para a Investigação

4.2.1. Metodologia Quantitativa e Qualitativa

Para estudar qualquer fenómeno é necessário definir os métodos, de modo a
conseguir a veracidade dos factos. Nas Ciências Sociais o método ou investigação
qualitativa tem maior preponderância. O método de investigação qualitativa tem por
objetivo “uma abordagem de investigação utilizada para o desenvolvimento do
conhecimento a descrever ou interpretar, mais do que avaliar” (Fortin, 2003:22).

Em Ciências Sociais podemos utilizar uma variedade de métodos para que os
objetivos de estudo possam ser arquitetados e verificados.

A metodologia quantitativa caracteriza-se por uma orientação para a quantificação
dos fenómenos, utilização de métodos conferidos e objetividade dos resultados,
permitindo eliminar a subjetividade e operacionalizar a generalização. A
possibilidade da medição e da análise estatísticas dos resultados permite-nos
considerar os resultados fiáveis e não-condicionados pelo investigador. O papel deste
é de distanciamento e imparcialidade, utilizando descrições objectivas.

Por sua vez, a metodologia qualitativa tem por finalidade a contextualização, a
interpretação e a compreensão das perspetivas dos atores. O investigador procura o
conhecimento, utilizando instrumentos que valorizam não só o produto ou os dados
obtidos mas também o processo. Neste enfoque, o investigador tem presente os
registos rigorosos e sistemáticos recorrendo à observação participante e à entrevista.
Ele procura interpretar os fenómenos no seu contexto natural e o significado que as
pessoas lhes atribuem, ou seja, interage com a complexidade e diversidade da
realidade no seu contexto (Fortin, 2003).
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A utilização de uma metodologia qualitativa pressupõe uma análise, em
profundidade, de significados, conhecimentos e atributos de qualidade dos fenómenos
estudados, mais do que a obtenção de resultados de medida, existindo a
impossibilidade de generalização dos mesmos. Os dados obtidos permitem ao
investigador teorizar sobre o processo que é alvo de estudo mas não poderá aferir
sobre a frequência desse processo na sociedade. O papel do investigador implica
envolvimento pessoal e parcialidade.

O objetivo deste estudo tem um caráter essencialmente conceptual, efetuando uma
análise de dados documentais e a realização de entrevistas, utilizando técnicas
qualitativas de análise, refletidas na operacionalização dos documentos específicos e
técnicas quantitativas de análise, retratadas nos quadros analíticos deste estudo.

Portanto, neste estudo foi articulada a metodologia quantitativa e qualitativa. Estas
metodologias coabitam desde o início deste projeto (CRMVR), quer na fase de
idealização do mesmo, como estudo do contexto e viabilidade de implementação,
quer na consecução dos resultados, englobando a abrangência da população que
envolve e também os resultados obtidos nos últimos seis anos de existência.
O conceito de investigação – ação foi sendo alterado ao longo do tempo, mas o seu
significado surge ligado ao contexto sociocultural que envolve o investigador. Para
uns é considerada como uma investigação participada, outros encontram neste
paradigma uma alternativa à investigação tradicional. Para alguns autores a
investigação – ação é o modelo ideal em situação de práticas sociais educativas.

Podemos apontar como pontos-chave neste tipo de investigação:
– Uma investigação participativa que leva à melhor visualização das práticas;
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– Uma constante autocrítica, visto que participa e colabora em todas as fases do
processo de investigação;
– Uso de registos diários que permitem uma reflexão e análise crítica das
situações;
– Induz a mudanças por parte do investigador na sua ação prática;
– A prática predomina sobre a teoria;
– O investigador parte de pequenas planificações, observações e reflexões
passando depois à essência da investigação;
– O investigador começa por reunir pequenos grupos de colaboradores para
gradualmente se expandir para um grande sistema organizacional.
Este paradigma de investigação (investigação – ação) está espelhado, tal como já foi
mencionado, na idealização, implementação e participação no projeto intitulado “O
Conservatório Regional de Música de Vila Real”.

Algumas limitações deste estudo podem resultar da proximidade do autor à realidade
vivida na região e também do facto de ser um ator neste processo da divulgação do
ensino da Música. O facto de estar por dentro dos problemas e das realidades do
concelho/região em estudo, pode levá-lo a generalizar e a valorizar determinadas
evidências.

Esta dificuldade tem tendência a aumentar devido a uma reconhecida e constante
presença no terreno, pois “falar com as pessoas, fazer perguntas, participar em
algumas das atividades sociais que habitualmente se processam, é algo que interfere”
(Costa, 1989:134), sendo assim um fator que pode intervir na investigação.

No entanto, é necessário existir uma familiarização com o objeto, pois proporciona
um maior contacto e interajuda entre o investigador e as pessoas inquiridas.
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Também isto fica demonstrado pelo fato de que “algumas das informações mais
significativas não são as que o investigador obtém através das perguntas que faz, mas
das perguntas que lhe fazem a ele” (Costa, 1989:134).

Torna-se então necessário existir uma conciliação, isto é, um meio-termo, entre a
familiarização e o distanciamento de atitudes. Este foi um dos problemas enfrentados,
mas também uma mais-valia para a obtenção dos dados e sua interpretação, enquanto
investigador participante, uma vez que o trajeto profissional do autor está ligado ao
mundo da Música e à função que exerceu desde a conceção e implementação do
projeto.

4.2.2. Tipo de Estudo

Tendo em conta todas as variantes deste trabalho, pensámos que o método de
investigação mais apropriado para este projeto seria o Estudo de Caso, que “consiste
numa investigação aprofundada de um indivíduo, de uma família, de um grupo ou de
uma organização” (Fortin, 2003:164). Torna-se, assim, importante realçar que

a cada tipo de estudo corresponde um desenho que especifica as
actividades que permitiram obter respostas fiáveis às questões de
investigação ou às hipóteses. (…) O desenho deverá mostrar como a
situação será estruturada a fim de que os dados sejam colhidos com a
menor contaminação possível por factores externos que possam fornecer
outras explicações que não as previstas (Fortin, 2003:133).

Considerando as características da área em estudo, bem como a caracterização de
todas as organizações trabalhadas, o número de Associações e o número de pessoas
envolvidas, optámos por esta metodologia, já que esta, pela sua intensidade,
flexibilidade, grande quantidade e heterogeneidade do material recolhido, é aquela

- 228 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

que melhor serve os objetivos desta investigação, pois “uma das vantagens do estudo
de caso é a informação detalhada que se obtém sobre um fenómeno novo” (Fortin,
2003:166). Este tipo de investigação não pretende fazer generalizações, servindo para
a interpretação dos resultados.
Por outro lado, tendo em consideração que um Estudo de Caso “não se pode socorrer
de uma única técnica, mas de uma pluralidade delas, acionadas alternada ou
simultaneamente pelo investigador” (Sousa, 1993:1045), por forma a retirar o
máximo de eficácia das informações obtidas, decidimos utilizar as seguintes técnicas:
inquérito postal, entrevista, observação e análise documental.

Nomeadamente ao nível de uma perspetivação histórica, a análise documental às
reformas do Ensino Artístico e às diferentes didáticas específicas foi, em grande
parte, realizada numa ótica centrada no Ensino e na importância da Música em
Portugal, tendo em conta a implementação do projeto do Conservatório Regional de
Música de Vila Real.

4.2.3. Unidades de Análise
Avançar para uma qualquer investigação “obriga” o investigador a pesquisar de
forma exaustiva, recolhendo informação já existente relacionada com a problemática
em estudo, mas também informação decorrente das opiniões dos atores, enquanto
utentes e/ou observadores.

São poucos os autores que se têm dedicado à investigação em áreas relacionadas com
a temática desta investigação. Contudo, existem alguns que devem ser destacados, tal
como os respetivos trabalhos, sendo estes indicados na Bibliografia desta
investigação.
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Desta forma, foi verificado, tanto quanto possível, o estado em que se encontram as
investigações neste domínio em Portugal e no estrangeiro, sobretudo nos países da
União Europeia.

O investigador centra-se na seleção das unidades de análise, sendo estas: população e
amostra; espaço e tempo da investigação. No que diz respeito à população-alvo é
importante salientar que “as características da população definem o grupo de sujeitos
que serão incluídos no estudo e precisam os critérios de selecção” (Fortin, 2003:133).
Por sua vez, quanto à amostra, o investigador escolhe o tamanho e o método de
amostragem adequado, sendo que “este é um factor importante na determinação dos
resultados significativos do ponto de vista estatísticos” (Fortin, 2003:133).
Reforçando esta ideia, salientamos que “uma amostra é representativa se as unidades
que a constituem forem escolhidas por um processo tal que todos os membros da
população tenham a mesma probabilidade de fazer parte da amostra”, devendo esta
ser representativa da população que se almeja estudar (Lima e Pacheco, 2006:20,
citando Ghiglione e Matalon, 1997:30).

Para a consecução da abordagem ao tema do Ensino Artístico e sua Didática como
fatores determinantes da Educação Artística, o Conservatório Regional de Música de
Vila Real, além da revisão bibliográfica, para melhor compreender a proficiência do
Conservatório, foi tido em linha de conta que o distrito de Via Real tem um grande
potencial em termos de Música, possuindo um elevado número de Associações
Culturais, Ranchos, Tunas e Bandas, que, não existindo de costas voltadas entre si
nem para a comunidade, são atores importantes a considerar na referência às
atividades musicais do ponto de vista formativo e artístico.

Nesta medida, o estudo teve por base a análise da articulação possível entre as
Associações Culturais e/ou os Grupos Musicais da região e o Conservatório de Vila
Real.
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O concelho de Vila Real é constituído por 30 freguesias, sendo que 26 são
predominantemente rurais. Nele existem 41 Associações, das quais 37 possuem a
Música Tradicional como uma das suas actividades (Neves, 2001).

Este distrito conta ainda com cinquenta Bandas, quinze Escolas de Música, cerca de
trezentas Associações Culturais e Ranchos, 2 Escolas de Música com paralelismo
pedagógico, uma Escola de Música com autonomia pedagógica e uma Escola
Profissional de Música, cuja distribuição abarca mais de 27 concelhos (Neves, 2001).

O estudo teve por base a análise da (des)articulação entre as Associações Culturais
e/ou os Grupos Musicais no concelho de Vila Real. Foi desenvolvida, ainda, uma
análise de dados com base nos resultados obtidos dos questionários feitos a músicos
que integram as associações e/ou grupos musicais, escolas de música e populações.

Do universo das cerca de quarenta e oito Associações, que possuem a Música como
uma das suas principais atividades e Escolas de Música, foi escolhido o
Conservatório Regional de Música de Vila Real como exemplo de crescimento e
promoção do meio em que se insere, tendo em conta o contributo que a Música tem
assumido como fator de preservação e identidade e desenvolvimento do meio.

Este projeto, que foi alvo de um estudo mais exaustivo, serviu de termo de
comparação com o restante panorama musical e associativo dos concelhos, para que
fosse possível estabelecer semelhanças ou diferenças e, assim, determinar as
respetivas causas.

A verificação do sucesso da sua implementação foi extraída dos registos
administrativos, financeiros, pedagógicos e extracurriculares apresentados em cada
ano lectivo, como poderá ser constatado no sexto capítulo.
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4.3. Técnicas de Investigação

4.3.1. Observação e Recolha da Informação

O investigador seleciona as técnicas de recolha de dados através das quais pode obter
dados objetivos, cujo grau de fidelidade e validade são irrevogáveis, e/ ou dados
subjetivos que serão obtidos pela observação, entrevista ou questionários, entre
outros, que são fornecidos pelo investigador ou pelos sujeitos. As técnicas de recolha
de dados podem passar pela observação participante, observação direta, notas de
campo, diário, entrevista semiestruturada, documentos (escritos, fotografia, música,
objetos, etc.), histórias de vida e questionários. “O modelo de recolha de dados não é
senão a identificação das diversas etapas de recolha de informação que, de uma forma
coerente e sistemática, nos indicam uma determinada perspectiva” (Pacheco,
2003:20).
No que concerne aos dados, estes “podem ser colhidos de diversas formas junto dos
sujeitos. Cabe ao investigador determinar o tipo de instrumentos de medida que
melhor convém ao objectivo do estudo, às questões de investigação colocadas ou às
hipóteses formuladas” (Fortin, 2003:240).

O investigador toma em linha de conta o contexto de estudo e a sua acessibilidade,
uma vez que será este que “define o meio onde o estudo será conduzido e justifica a
sua escolha. Não menos importante para o investigador é (…) obter a colaboração e
as autorizações necessárias de investigação e de ética” (Fortin, 2003:132).

Os modelos e técnicas utilizadas na investigação foram vários. O Inquérito Postal,
que se destinou a obter uma perspetiva global da situação na região, permitiu recolher
informação para caracterizar e contextualizar, com exatidão, todos os atores
envolvidos, associações, pessoas, entre outros.
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Recorreu-se ainda à Entrevista e à Observação pela possibilidade de captar muitas e
diversas abordagens, devido à espontaneidade dos discursos e atos observáveis, já que
é inquestionável o valor e a importância destas técnicas num estudo de caso.

4.3.2. Inquérito Postal

O Inquérito Postal assume-se como um instrumento essencial, uma vez que este
“representa toda a actividade de investigação no decurso da qual são colhidos dados
junto de uma população ou porções desta a fim de examinar as atitudes, opiniões,
crenças ou comportamentos desta população” (Fortin, 2003:168).

Através deste meio foram obtidas informações e apreciações de entidades, tais como
Câmaras Municipais, Delegação Regional da Cultura do Norte, Associações Culturais
e Recreativas, bem como de pessoas singulares, nomeadamente ex-membros dos
órgãos sociais de Associações e Academias de Música. Pretendemos, com este
inquérito, obter um leque variado de opiniões, o que acabámos por conseguir, tendo
até a agradável surpresa de, ao contrário do que esperávamos e é normal acontecer,
receber 43% dos inquéritos enviados.

Primeiramente foi realizado o levantamento das Associações Culturais existentes no
distrito, junto das Autarquias, da Ex-Delegação do INATEL de Vila Real, da
Delegação Regional da Cultura do Norte e do Governo Civil – os informantes-chave
institucionais do nosso estudo.

Em seguida, foi enviado um inquérito a todas as Associações Culturais do distrito,
com algumas perguntas abertas, que permitiam saber a opinião dos inquiridos sobre a
matéria objeto do inquérito, mas basicamente constituído por perguntas fechadas
(como, por exemplo, o número de associados, data de fundação e publicação em
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Diário da República, faixa etária dos participantes, membros que fazem parte dos
órgãos sociais, tipo de subsídios, local de ensaio, principal atividade), por forma a
conseguir uma maior ordenação e tratamento estatístico das respostas obtidas.

Com este instrumento, procurámos saber quais as associações e as instituições
existentes no distrito e no concelho que contam com a Música como atividade
principal, se alguma delas possuía escola ligada ao ensino dos instrumentos musicais
e qual a relação com a Autarquia e Delegação do Ministério da Cultura. Destas
pretendemos saber, numa primeira fase, o âmbito da sua atividade, os seus problemas
e a forma como tinham (ou não) sido apoiadas pelas respetivas instituições
governamentais, pela Câmara Municipal e pelas Juntas de Freguesia.

Para este estudo foi enviado outro questionário (poderá ser consultado em anexo)
com os seguintes itens:
Identificação;
Funcionamento;
Perspetiva histórica;
Instrumentos preferencialmente utilizados;
Situação financeira;
Perspetivas de futuro.

4.3.3. Entrevistas

É inquestionável o valor e a importância da Entrevista num Estudo de Caso, embora
muitos autores não estejam de acordo, tendo em consideração que “a entrevista é o
instrumento privilegiado nos estudos exploratório-descritivos em que o investigador
utiliza uma abordagem qualitativa” (Fortin, 2003:263).
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Há uma interdependência entre a Entrevista e a Observação, sendo que ambas se
completam (Marcelo e Parrilla, 1991). Numa primeira fase, privilegiámos a entrevista
qualitativa para a seleção dos temas, da parte do entrevistador (Patton, 1980). Por este
processo, obtivemos informações e documentos indispensáveis para a prossecução do
estudo de caso.

Relativamente ao relacionamento com informantes privilegiados (pessoas das
associações e também pessoas da localidade com algum peso na comunidade),
tivemos todo o cuidado em geri-lo bem, já que, “algumas personagens abrem umas
portas, mas fecham outras” (Costa, 1989:140), o que poderá constituir-se como
“espada de dois gumes”, sobretudo em localidades mais pequenas onde as relações
interpessoais são mais valorizadas.

4.3.4. Observação

A Observação é um elemento fundamental em todo o processo de investigação
científica.

A observação direta visa descrever os componentes de uma dada situação
social (pessoas, lugares, acontecimentos, etc.) a fim de extrair tipologias
desta ou ainda permitir identificar o sentido da situação social por meio da
observação participante. A Observação é indispensável no estudo de casos
(Fortin, 2003:241).

Por isso mesmo, observámos algumas das atividades da Fundação Comendador
Manuel Correia Botelho, procurámos marcar presença em algumas atividades
culturais promovidas quer pela Câmara Municipal, quer pelas Associações e
pretendemos, ainda, verificar as condições das instalações existentes, tentando não
interferir no trabalho de cada uma.
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Ao utilizar este técnica, tivemos em atenção o grau de subjetividade que implica, pois
“basta pensar que a pertença íntima a grupos sociais implica dimensões afectivas que
podem enviesar gravemente as análises produzidas pelos observadores” (Almeida e
Pinto, 1995:106). Em todo o caso, a Observação foi de grande utilidade e forneceu
elementos que as restantes técnicas dificilmente permitiriam obter.
4.3.5. Análise Documental
Foi uma das técnicas de estudo que utilizámos, tendo em consideração os documentos
escritos são uma fonte de evidência importante para o estudo de casos. Embora
alguns autores critiquem a subjetividade dos documentos, numa ótica interpretativa,
dizem que o que se pretende, num estudo de caso, pelos documentos, que plasmam e
definem os protagonistas (Bogdan e Biklen, 1994), radicando neste fator a
importância deste tipo de informação. A informação documental diz-nos o que é mais
importante e valorizado para as personagens do grupo e, nesse sentido, é de
incomensurável valor para o seu estudo.
Utilizando quer as técnicas “clássicas”, mais intensivas e qualitativas, quer as
“modernas”, mais extensivas e de base mais quantitativa, visto que “todas as ciências
sociais terão de utilizar técnicas de observação de documentos (Almeida e Pinto,
1995:105), procurámos investigar a forma como se têm comportado historicamente os
atores do mundo cultural e não deixámos de utilizar a análise de conteúdo, sobretudo
em termos de interpretação das respostas abertas aos questionários. Esta técnica pode,
eventualmente, “permitir captar, não apenas a informação explícita das mensagens
(...) bem como fornecer indicações sobre a articulação dos geradores com os lugares
sociais da sua produção” (Almeida e Pinto, 1995:105).
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Procurámos, igualmente, analisar documentação, que considerámos significativa,
existente nas Juntas de Freguesia e nos arquivos das Associações – correspondência,
atas, cartazes de realizações, entre outros –, que podiam facilitar a compreensão de
atitudes e comportamentos, bem como entender o trajeto histórico da própria
associação. Estes dados foram preponderantes para ter uma ideia do público-alvo
putativo na região que justificasse a implementação de um projeto desta dimensão –
um Conservatório Regional de Música.

Recorremos, ainda, a uma exaustiva análise documental, com especial enfoque na
legislação produzida ao longo dos últimos 80 anos no âmbito do ensino da Música,
que já anteriormente foi exposta neste trabalho.

O facto de termos trabalhado num serviço do Poder Central, ligado a toda esta
problemática, bem como a relação existente com os dirigentes associativos e
autárquicos do concelho, facilitou o acesso a meios logísticos e a dados, o que
constituiu uma vantagem.

4.3.6. Análise dos Resultados

Uma vez a informação recolhida, o investigador analisa os resultados e interpreta-os.
Esses resultados “devem demonstrar uma certa lógica em relação às questões de
investigação e às hipóteses” (Fortin, 2003:331).
A análise de conteúdo “é a expressão genérica utilizada para designar um conjunto de
técnicas possíveis para tratamento de informação previamente recolhida” (Lima e
Pacheco, 2006:107). A análise e reflexão de toda a informação recolhida e tratada
passaram pelas seguintes etapas:
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Análise dos registos de observação;
Análise dos inquéritos;
Análise de entrevistas;
Análise de documentos.

A apresentação dos resultados na vertente quantitativa efetuou-se com a apresentação
dos diferentes quadros, análises estatísticas e através da interpretação dos resultados
no contexto da forma.

O tratamento da informação qualitativa é um processo muito mais ambíguo,
moroso, reflexivo, que se concretiza numa lógica de crescimento e
aperfeiçoamento. A formação do dispositivo não é prévia ao tratamento dos
dados. Pelo contrário, constrói-se e consolida-se à medida que os dados vão
sendo organizados e trabalhados no processo analítico e interpretativo
(Afonso, 2005:77).

Os dados obtidos levaram-nos à análise interpretativa e às implicações inerentes a
uma conceção de Ensino Artístico, bem como à necessidade da implementação de um
projeto que desse resposta, de forma sustentada, às necessidades da região, no que
concerne a este tipo de Ensino.

Esta conceção remeteu-nos para a vertente transcendente deste tipo de formações,
assim como aquelas que visem a formação de futuros profissionais nas diversas áreas
subjacentes à Música.

Não se pretendeu efetuar generalizações. Contudo, será possível reforçar as
consequências positivas da implementação de um projeto desta natureza em
semelhantes contextos e/ou populações.
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De salientar que os factos analisados corroboram a necessidade de mudanças em
termos legislativos e atitudes políticas, no sentido de implantar reformas estruturais
com base nos currículos e didáticas no âmbito da Música.

Neste estudo foi também analisada a pertinência das didáticas subjacentes ao ensino
da Música e à sua importância na vida e no desenvolvimento do ser humano. A
análise dos resultados veio dar resposta aos objetivos iniciais desta investigação.
Deste modo, foram apresentadas as conclusões do Estudo de Caso “Conservatório
Regional de Música de Vila Real” e o envolvimento das didáticas subjacentes a este
tipo de Ensino, antecedendo o passo em que, “por fim, o investigador enuncia
conclusões decorrentes dos resultados obtidos e faz realçar implicações para a teoria,
a investigação e a prática” (Fortin, 2003:337).
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Capítulo V – Programa Base do
Conservatório de Música de Vila Real
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Este capítulo teve por base o trabalho apresentado por nós, cujo objetivo principal era
a criação de um Conservatório Regional de Música, preconizando paralelismo
pedagógico, de modo a integrar a rede de estabelecimentos de Ensino Particular e
Cooperativo.

A elaboração deste projeto contou, ainda, com a colaboração dos Serviços Técnicos
da Câmara Municipal de Vila Real, do Instituto Português do Património
Arquitectónico e Arqueológico, do Instituto Português de Arqueologia, do Ministério
da Educação e da DREN, no que respeita à conceção do espaço físico e parte
pedagógica, e da Caixa Banco de Investimento (Caixa BI), no que concerne ao estudo
de viabilidade económica e financeira.

Passando do projecto a realidade, este Conservatório contempla o Ensino da Música
dos 1º, 2º e 3º ciclos de escolaridade, isto é, o chamado Curso Geral, bem como o
correspondente ao Ensino Secundário, ou seja, o Curso Complementar. Assim,
viabiliza o chamado Ensino Articulado na área da Música.

5.1. Génese do Projeto

A Câmara Municipal de Vila Real levou a cabo a construção do Conservatório
Regional de Música de Vila Real, cuja conclusão e consequente entrada em
funcionamento data de outubro de 2004.
Com a concepção desta estrutura pretendia-se assegurar uma oferta do ensino da
Música de grande qualidade e diversidade, que satisfizesse a procura local e regional,
que permitisse a formação de novos músicos, apoiasse instituições ligadas à Música
(tais como Bandas Filarmónicas e outras congéneres) e garantisse o acesso à Cultura,
nas diversas formas e domínios, a todos os cidadãos do território nacional.
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A Câmara Municipal de Vila Real procurava desenvolver um Projeto de Construção
do Conservatório Regional de Música de Vila Real (tendo em conta o Decreto-Lei
553/80, de 31 de Novembro), com vista à obtenção do Paralelismo Pedagógico.
Pretendia-se que este fosse vocacionado para o ensino da Música, preferencialmente a
jovens residentes no Município, para promover a investigação e recolha histórica do
património cultural da região (nomeadamente no que diz respeito aos aspetos
etnomusicológicos e organológicos) e ainda para a realização de cursos de
aperfeiçoamento musical, conferências e outros eventos relacionados com os fins
propostos.
Para a gestão desta estrutura, tendo em consideração os condicionalismos do decretolei citado, afigurou-se necessária a criação de uma entidade jurídica de direito
privado, entre as quais, a estrutura fundacional ressalta como a mais adequada,
considerando os benefícios de caráter financeiro e social essenciais à prossecução dos
fins em vista.
Da atenção dedicada à realidade humana dos vila-realenses, particularmente aos que
têm enorme sensibilidade pelas artes e uma atitude permanente de caráter
beneficente, designados por mecenas culturais, resultou o convite ao Comendador
Manuel Correia Botelho, no sentido de que à Fundação fosse endereçado o seu nome.

O Ensino Especializado da Música visa uma formação que promove a literacia
musical nas suas várias dimensões, permitindo o prosseguimento de estudos
superiores em diferentes áreas de formação, nomeadamente Interpretação,
Composição, Ciências Musicais, Ensino, Produção e Tecnologias Musicais.
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Assim, o jovem que conclua o seu percurso formativo deve:

Ser possuidor de um saber integrado, musicalmente contextualizado e
multicultural;
Ser criativo, inovador e crítico na sua argumentação, nos juízos, nas apreciações
e valorações relativas à produção e criação musical;
Ser autónomo no seu percurso formativo e musical;
Ser um fruidor no sentido da aplicação, incorporação e vivência estética do
conhecimento adquirido em diferentes realidades musicais;
Ser possuidor de um saber específico na área da sua formação musical;
Ser um comunicador, nos sentidos sócio-artístico e estético.

Este projeto assenta num currículo que se apresenta com base nas seguintes ideias
nucleares:

Investimento na formação musical a partir dos 4 anos de idade;
Investimento na vivência musical, com primado das práticas artísticopedagógicas que privilegiam o contacto direto com a Música, numa relação
entre a experimentação, a criação, a interpretação, a produção e a fruição;
Difusão das novas tecnologias aplicadas ao ensino da Música e a novas
metodologias de Ensino;
Flexibilidade na organização da progressão no currículo;
Transversalidade,

apostando

na

mudança

substancial

relativamente

à

operacionalização do processo educativo e formativo, que tem vindo a
caracterizar-se pela atomização dos conhecimentos.
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Assim, podemos dizer que se nos deparam três grandes “níveis” de Ensino:
– Ensino Pré-Escolar;
– Ensino Básico: 1º, 2º e 3º ciclos;
– Ensino Complementar.

Este tipo de Ensino Vocacionado da Música, principalmente o regime articulado, que
se pretende que seja na sua maioria (abrindo, assim, um precedente quer a nível
distrital, quer a nível de regional), permite-nos obter contratos de patrocínio com o
Ministério da Educação de 100% sobre os custos de funcionamento.

Para que tal aconteça, o Ministério da Educação exige que a qualificação dos
docentes, através da atualização da formação inicial que desenvolva e aprofunde a
possibilidade, deva ter em linha de conta a Linha de Bases do Sistema Educativo
(LBSE). Isto significa que, para a viabilização de um projeto como este, todos os
docentes deverão ter habilitação própria para ministrar os diferentes instrumentos,
bem como todas as cadeiras teóricas, isto é, devem ter o grau de licenciados na
especialidade que ministram.

Reunidas as condições supracitadas, este projeto ficou apto a integrar a Rede de
Escolas Públicas de iniciativa da administração local (da responsabilidade das
autarquias com o envolvimento de outros parceiros, com a possibilidade de
articulação com as estruturas do Ministério da Educação, sem excluir outros modelos
mistos de gestão).

Foi proposto, ainda, ao Ministério da Educação, pela primeira vez, o ensino da
Música Tradicional e o ensino da técnica dos instrumentos a ela ligados. Com isso,
pretendeu-se abrir as portas ao estudo da Etnomusicologia a partir de uma faixa etária
muito nova, que até hoje ainda não foi realizado em Portugal.
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Foi proposto que este tipo de ensino fosse monitorizado pelo próprio Ministério da
Educação, para que, no futuro, este possa ser desenvolvido em outras escolas do País.

Se tivermos em linha de conta a relevância de uma instituição como esta Fundação,
cujos objetivos culturais, artísticos e científicos, podem e devem exercer-se em
qualquer parte do território nacional, mas com predominância no distrito de Vila
Real, então estamos perante um projeto que pretende ir mais longe do que o ensino da
Música, nomeadamente:

1- Promover a investigação, a recolha, a publicação de livros e a gravação de
CD’s do património cultural;
2- Criação e manutenção de uma escola de música designada Conservatório
Regional de Música de Vila Real;
3- Realização de cursos sobre técnicas de construção dos instrumentos
tradicionais

portugueses,

bem

como

cursos

de

aprendizagem

e

desenvolvimento de técnicas de execução dos mesmos;
4- O ensino da Música e da Dança, preferencialmente aos jovens residentes no
concelho de Vila Real;
5- A organização ou apoio a iniciativas, nomeadamente exposições artísticas,
palestras, concertos, cursos de aperfeiçoamento musical, festivais de música,
edição de livros e CD’s;
6- A concessão de bolsas de estudo para quaisquer áreas artísticas, culturais e
científicas, com preferencial incidência na área da Música;
7- Criar sinergias entre os Grupos Musicais da região, bem como o apoio às
cerca de 70 Bandas da região, através da realização de protocolos com a
Federação de Bandas de Trás-os-Montes e Alto Douro;
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8- Manter um relacionamento privilegiado com a Associação Norte Cultural –
Orquestra do Norte –, bem como com outras orquestras, a fim de se criarem
condições de intercâmbio a nível de execução de concertos, master classes e
até mesmo como centro de “estágio” de alunos de grau superior12.

Como nota, acrescente-se que, dentro do possível e sempre que estejam reunidas as
condições impostas pelo Ministério da Educação, serão bem-vindos a este projeto
todos os músicos que sejam da região (preferencialmente) e não só, que comunguem
dos fins propostos a desenvolver pela instituição.

Devemos ainda ter em linha de conta que o distrito possui 14 concelhos onde,
certamente, centenas de jovens esperavam pela oportunidade de, pela primeira vez,
realizar o Ensino Articulado e/ou Supletivo no âmbito da Música, facto que até aos
dias de hoje as instituições existentes não souberam dar resposta.

5.2. Estudos de Viabilidade Financeira

Os dados que neste ponto se apresenta tiveram como fonte o trabalho elaborado em
2002 pela Caixa Banco de Investimento, no âmbito da prestação de serviços de
assessoria financeira à Câmara Municipal de Vila Real, tendo em vista a constituição
da Fundação.

Os trabalhos tiveram por base um conjunto de informação disponibilizada pelos
promotores do projeto e seus colaboradores, tendo a Caixa BI procedido a uma
análise crítica de confirmação e consistência desses elementos.

12

Conforme consta dos Estatutos da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho.
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Assim, a Caixa BI tomou como bons os elementos de informação que lhe foram
fornecidos pelos promotores do projeto, não lhe podendo ser imputada qualquer
responsabilidade relativamente à veracidade ou rigor dos mesmos ou à omissão de
questões materialmente relevantes. As conclusões deste relatório eram válidas
unicamente no âmbito dos cenários de referência que lhes eram subjacentes.

Este relatório não envolveu, por parte da Caixa BI, do Grupo Caixa Geral de
Depósitos, qualquer obrigação, compromisso ou expectativa quanto à realização de
qualquer operação financeira. Tal situação, a ocorrer, deveria ser objeto de decisão
própria da entidade gestora do instrumento financeiro adequado.

Os responsáveis pela área cultural da Câmara Municipal de Vila Real detetaram, em
1999, a necessidade de dotar o Município e as áreas circunscritas de um espaço
cultural orientado primordialmente para a área da Música. Tendo-se entendido que a
iniciativa e o promotor do projeto deveria ser a Câmara Municipal de Vila Real,
analisaram-se as várias hipóteses de criação de um estabelecimento vocacionado para
o ensino da Música e desenvolvimento de outras atividades a ela associadas. Dessa
análise, concluíram os seus mais diretos responsáveis que o tipo de instituição que
melhor se adaptava aos objetivos em vista seria a criação de uma Fundação.

Nestas condições, o estudo visava:
– Enquadrar juridicamente a constituição e a forma de funcionamento da
Fundação, com indicação sobre todas as diligências necessárias para o efeito;
– Aconselhar sobre o texto e conteúdo dos Estatutos da Fundação;
– Elencar os atos necessários para ser conseguido o reconhecimento da
Fundação;
– Focar o enquadramento necessário para a Fundação a constituir de modo a ser
declarada de utilidade pública, dadas as vantagens daí supervenientes;
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– Fundamentar a criação deste tipo de Fundação em Vila Real;
– Reunir todos os elementos de caráter tangível e intangível e corporizá-los, de
uma forma ordenada e articulada, visando quantificar os investimentos a levar a
efeito;
– Analisar a viabilidade financeira e sustentabilidade da criação da Fundação, à
luz da forma do seu funcionamento com o escopo que se pretende e dos apoios
financeiros e benefícios fiscais que a enquadram13.

5.3. Aspetos Jurídicos

A sociedade na qual vivemos criou um ambiente propício às várias formas de
associativismo, pelo que a legislação vigente garante o livre exercício do direito de
associação, clarifica e simplifica o processo de aquisição de personalidade jurídica.

Estas entidades de caráter associativo prestam relevantes serviços à comunidade,
suprindo muitas vezes aquele que é o papel do Estado. Daí a preocupação de
incentivar o associativismo e a necessidade de dotar estas pessoas coletivas de meios
e regalias para a valorização e expansão da sua actividade (Neves, 2002).

Um dos aspetos relevantes passa pela atribuição do reconhecimento de utilidade
pública, distinção que permite a concessão de direitos e regalias, que se traduz em
isenções fiscais, redução de determinadas taxas e outros benefícios. O
reconhecimento de pessoa coletiva de utilidade pública é atribuído pelo Governo às
associações ou fundações que prossigam fins de interesse geral da comunidade
nacional ou de qualquer região ou circunscrição, cooperando com a Administração
Central ou Local, em termos de merecerem, da parte destas, aprovação e
consentimento, a “Declaração de Utilidade Pública”.

13

Dados retirados do Documento apresentado em 2003 pela Caixa BI do Grupo Caixa Geral de Depósitos.

- 250 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

As pessoas coletivas de direito público ou privado são sujeitos passivos de IRC,
podendo estar isentas do mesmo, nos termos do Art. n.º 10 do código do IRC, sendo
que para o efeito deve ser requisitado o pedido de Declaração de Utilidade Pública.

Após a publicação, em Diário da República, da Declaração de Utilidade Pública, a
Fundação poderá requerer o seu reconhecimento para isenção de IRC. O
reconhecimento é atribuído pelo ministro das Finanças, mediante despacho publicado
no Diário da República, que define a respetiva isenção em harmonia com os fins
prosseguidos pela entidade em causa e as atividades desenvolvidas.

A isenção é condicionada à observância dos seguintes requisitos:
– Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas
à prossecução dos fins que a justificam, sob pena de perda de isenção;
– Afetação a esses fins de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que
seria sujeito a tributação nos termos gerais até ao fim do 4º exercício posterior
àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no
cumprimento do prazo de afetação, notificado ao Diretor-geral dos Impostos,
acompanhado da respetiva fundamentação escrita, sob pena de ser sujeita a
tributação, no 4º exercício posterior ao da obtenção do rendimento global
líquido, a parte desse rendimento que deveria ter sido afeta aos respetivos fins;
– Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos
estatutários, por si mesmos ou interposta pessoa, nos resultados da exploração
das atividades económicas prosseguidas pela Fundação.
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As fundações a quem tenha sido reconhecida utilidade pública estão isentas de
contribuição autárquica relativamente ao prédio utilizado como sede, mediante
decisão da Assembleia Municipal da autarquia onde o mesmo se inclua, tendo em
conta o Art.º 50, 1º, al. J. do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

O Estatuto do Mecenato é também um incentivo às fundações e foi criado com a
finalidade de definir os objetivos e as condições de atribuição de donativos, bem
como criar um regime claro e incentivador dos mesmos. Para este efeito, apenas têm
relevância fiscal os donativos em dinheiro ou espécie concedidos sem contrapartidas
às entidades públicas ou privadas, cuja atividade consista predominantemente na
realização de iniciativas na área social, cultural, ambiental, científica ou tecnológica,
desportiva e educacional.

Os benefícios fiscais, respeitantes aos donativos concedidos às pessoas coletivas
dotadas de estatuto de utilidade pública e às quais tenha sido reconhecida a isenção de
IRC, bem como os donativos concedidos a fundações em que a participação das
autarquias locais, como é o caso, no respetivo património inicial seja superior a 50%,
não dependem de despacho conjunto dos ministros das Finanças e Cultura.

Os donativos concedidos por pessoas coletivas a fundações em que a participação das
autarquias locais no respetivo património inicial seja superior a 50% são considerados
como custos fiscais, sem qualquer limite, em valor correspondente a 120% do
respetivo total. A majoração sobe para 130% quando os donativos são atribuídos ao
abrigo de contratos plurianuais celebrados para fins específicos, que fixem objetivos a
atingir pelas entidades beneficiárias e os montantes a atribuir pelos mecenas.

São deduzidos à coleta, em valor correspondente a 25%, os donativos (majorados nos
termos supra-referidos) concedidos por pessoas singulares a fundações em que a
participação das autarquias locais no respetivo património inicial seja superior a 50%.
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Estão igualmente isentas de IVA as prestações de serviços e as transmissões de bens
com elas conexas, efetuadas por organismos sem finalidade lucrativa.

Além dos benefícios atrás referidos, as pessoas coletivas de utilidade pública gozam
das seguintes regalias:

– Isenção de taxas de televisão e rádio;
– Sujeição à tarifa aplicável aos consumos domésticos de energia elétrica;
– Escalão especial no consumo de água;
– Isenção das taxas previstas na legislação sobre espetáculos e divertimentos
públicos;

– Publicação gratuita em Diário da República das alterações dos estatutos.
O regime jurídico do pessoal afeto às atividades das fundações enquadra-se no regime
de contrato individual de trabalho, regime a que estão sujeitos os trabalhadores das
empresas privadas. Há a possibilidade de recorrer livremente ao mercado,
nomeadamente celebrando contratos sem termo certo, contratos a termo certo,
contratos a termo incerto e mesmo outras formas como a prestação de serviços.

Este tipo de contratos caracteriza-se, em termos gerais, por:

a) A remuneração base que o trabalhador aufere é fixada pelo Conselho de
Administração;
b) O horário de trabalho normal é de 8 horas por dia, 40 horas por semana;
c) O trabalho suplementar é regulado e remunerado nos termos da lei geral;
d) As férias são de 22 dias úteis por ano, sendo a retribuição nas férias e o
respetivo subsídio equivalentes a uma remuneração base mensal;
e) O descanso semanal é de 2 dias;

- 253 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

f) O regime de reforma é o do Centro Nacional de Pensões e a assistência
médica é a da Segurança Social;
g) O regime das progressões e promoções é estabelecido pelo Conselho de
Administração, com base no mérito pessoal, não existindo qualquer regalia
de direito público como sejam promoções ou progressões automáticas.

Em relação ao quadro de docentes, refere-se que o estatuto da carreira docente e o
estatuto remuneratório são equiparados ao estatuto dos docentes em escolas do
Ensino Oficial, pelo que a legislação de enquadramento é a que se aplica aos docentes
do Ensino Público. O estatuto da carreira docente é regulado pelo Decreto-Lei n.º
1/98, de 2 de janeiro, e o estatuto remuneratório pelo Decreto-Lei n.º 312/99, de 10 de
agosto14.

A fixação das tabelas salariais é feita por contrato coletivo com a Associação de
Estabelecimentos do Ensino Particular (AEEP).

5.3.1. Fundamentação da Proposta de Constituição da Fundação

Os objetivos gerais a prosseguir pela Fundação são de natureza cultural, artística e
científica. Os seus objetivos específicos consistem em promover, incentivar e
desenvolver a criação de conhecimento na área musical.

Faz parte das atribuições da Fundação, no desenvolvimento da sua atividade cultural
e pedagógica, a criação, gestão e manutenção do Conservatório de Música de Vila
Real, propriedade da Câmara Municipal, instalado num edifício na Avenida Carvalho
Araújo.

14

Os Elementos Jurídicos apresentados tiveram por base a Legislação em vigor na altura, bem como o Estudo
Jurídico elaborado pelo Gabinete Jurídico da Autarquia de Vila Real.
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As atividades desenvolvidas para atingir os fins a que esta Fundação se propõe são as
seguintes:
– Ensino de Música, através da criação e gestão de uma Escola de Música que
funciona nas instalações do Conservatório Regional de Música de Vila Real;
– Conceção e realização de cursos sobre técnicas de construção de instrumentos
tradicionais portugueses e de aprendizagem e desenvolvimento de técnicas de
execução dos mesmos;
– Promoção da investigação e recolhas históricas de património cultural
regional, nomeadamente nos aspetos etnomusicológicos e organológicos;
– Organização, realização ou patrocínio de feiras culturais, exposições
artísticas, conferências, concertos, festivais de música, edição de livros, CD’s
ou outras publicações relacionadas com os fins da Fundação;
– Concessão de bolsas de estudo para quaisquer áreas culturais, científicas ou
artísticas para frequência no Conservatório Regional de Música de Vila Real.

A Fundação tem fins de utilidade pública, pelo que a sua atuação terá como regra
permanente a estreita cooperação com os departamentos culturais e educacionais da
administração central, regional e local e com outras entidades de utilidade pública,
nomeadamente academias, associações, universidades e instituições científicas e
culturais15.

15

Conforme consta nos Estatutos da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho.
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O Património da Fundação é composto por:
– Um fundo inicial próprio no valor global de 150.000€ (cento e cinquenta mil
euros), resultante das seguintes contribuições dos fundadores:
– Câmara Municipal de Vila Real 100.000€ (cem mil euros);
– Comendador Manuel Correia Botelho 50.000€ (cinquenta mil euros);
– O direito de uso, a título gratuito, do edifício da Av. Carvalho de Araújo n.º
71, de que a Câmara é proprietária;
– O reforço ao fundo inicial de 150.000€ (cento e cinquenta mil euros), que a
Câmara Municipal de Vila Real entregou em 2004;
– Os bens de qualquer tipo que advierem de doações, legados, heranças,
cedências ou dações em cumprimento;
– Os subsídios que lhe forem atribuídos pelo Estado ou outras entidades;
– Todos os bens móveis ou imóveis adquiridos ou a adquirir;
– A receita dos serviços que venha a prestar, de iniciativas que venha a
organizar ou da venda de eventuais publicações que venha a editar16.

16

Conforme consta nos Estatutos da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho.
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5.4. Enquadramento Geo-Demográfico, Socioeconómico e Cultural de Vila
Real

Vila Real é uma cidade do Interior, capital do distrito com mesmo nome, situada
entre os rios Corgo e Cabril, na zona montanhosa de Trás-os-Montes e Alto Douro,
com uma população residente de aproximadamente 50.000 habitantes e uma
população presente de 52.000 habitantes. Cerca de 23%, que corresponde a 16.812,
da população residente no distrito são famílias clássicas e, segundo dados do anuário
estatístico de 2000/2001, tem uma população estudantil no 1º, 2º e 3º ciclos de 6.294
alunos.

O concelho tem uma área total de 377,7 km2, onde se situam 30 freguesias, com uma
área média de 12,6 km2, e uma densidade populacional de 132.5 habitantes/km2.
A maioria dos encarregados de educação do concelho de Vila Real dedica-se ao setor
comercial, aos serviços públicos e a profissões liberais. Há ainda um pequeno grupo
de encarregados de educação que presta serviços relacionados com a indústria, ainda
pouco desenvolvida na região, e uma pequena percentagem constituída por quadros
técnicos superiores.
O concelho de Vila Real é servido por uma rede de escolas que abrange todos os
níveis de Ensino, desde o Pré-primário ao Universitário.
Existem diversas associações de ocupação de tempos livres, de caráter particular, que
acolhem crianças do 1º ciclo, em horário desencontrado da Escola, procurando assim
dar resposta às necessidades dos pais17.
O Ensino Profissional está representado na cidade de Vila Real por iniciativa estatal e
empresarial.
17

A informação tem por base dados fornecidos pela Autarquia de Vila Real em 2002.
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Existem também escolas particulares relacionadas com as áreas de expressão como a
Música, a Dança, a Pintura e ainda algumas associações desportivas que, através das
suas práticas, servem uma minoria de crianças.
5.5. Organização interna

Os Estatutos da empresa preveem os seguintes Órgãos Sociais:

a) Conselho de Administração;
b) Conselho Fiscal;
c) Conselho de Fundadores ou Beneméritos.

O Conselho de Administração será composto por três membros: o Presidente e dois
Vogais. Um dos administradores será designado pela Câmara Municipal, outro
administrador será designado pelo Conselho de Fundadores ou Beneméritos, por
eleição de um dos seus membros, e, o terceiro, que presidirá ao Conselho de
Administração, será o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real.

Ao Conselho de Administração competem os mais amplos poderes de gestão e
representação da Fundação e em especial:

– Administrar o património da Fundação;
– Programar a sua atividade, designadamente através da preparação de planos
de atividades e orçamentos;

– Emitir regulamentos internos de funcionamento;
– Nomear o Diretor Executivo da Fundação;
– Preparar os relatórios anuais de contas e submetê-los ao parecer do Conselho
Fiscal.
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O mandato dos membros do Conselho de Administração terá a duração
correspondente ao mandato da Câmara Municipal, sendo renovável por uma ou mais
vezes. O exercício das funções dos órgãos sociais reveste caráter de gratuitidade,
exceto no que toca ao Diretor Pedagógico/Executivo e à Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas ou Revisor Oficial de Contas.

O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e um suplente, designados
do seguinte modo: um membro que presidirá ao Conselho Fiscal será nomeado pela
Câmara Municipal de Vila Real, o segundo membro será um Revisor Oficial de
Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, cuja nomeação e fixação de
remuneração serão decididas pelo Conselho de Administração, com parecer favorável
e vinculativo do Conselho de Fundadores e Beneméritos e, por fim, o terceiro
membro e o suplente serão nomeados pelo Conselho de Fundadores e Beneméritos. A
este último compete essencialmente a verificação regular dos registos contabilísticos
e a verificação das aplicações das receitas, de acordo com os fins estatutários, a
elaboração do relatório anual de fiscalização das contas e emitir pareceres sobre os
assuntos que o Conselho de Administração submeter à sua apreciação. O Conselho de
Fundadores ou Beneméritos é composto por todos os instituidores do fundo inicial da
Fundação e por todos os Beneméritos. A este órgão compete, entre outras, as
seguintes atribuições: garantir a manutenção dos princípios inspiradores da Fundação,
emitir parecer sobre o plano de atividades e orçamento, autorizar a alienação ou
oneração do património, dar parecer sobre as remunerações dos Conselhos de
Administração e Fiscal e sobre a alteração dos Estatutos.
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5.5.1. Organigrama

A apresentação deste organigrama parece-nos pertinente para melhor perceber a
estrutura de chefias, bem como a dinâmica administrativa pretendida.
Quadro 15 – Organigrama do Conservatório Regional de Música de Vila Real

CONSELHO
ADMINISTRAÇÃO

DIREÇÃO
PEDAGÓGICA

DIRETOR
EXECUTIVO

Chefe de
Secção

Administrativ
o

Economista

Técnico
Superior

Técnica
Superior

Administrativ
o

Auxiliar de
Educação

Auxiliar de
Educação

DOCENTES
INTERNOS

DOCENTES
AEC´S

Fonte: Fundação Comendador Manuel Correia Botelho.
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Esta estrutura permite uma flexibilidade de gestão, quer a nível financeiro, quer a
nível pedagógico, bem como uma definição precisa das diferentes responsabilidades
acometidas a cada um dos funcionários.

Através deste esquema ficam clarificadas as funções de cada interveniente no projeto,
para que o desempenho, individual e coletivo, atinja a sua máxima produtividade,
quer no ponto de vista dos resultados pedagógicos, quer na ótica da gestão financeira.

5.6. A Escola de Música

5.6.1. Justificação

A Educação Artística destina-se a todos os cidadãos, independentemente das suas
aptidões ou talentos específicos, e deve fazer parte da formação geral dos alunos a
todos os níveis de Ensino.

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, o Ensino Básico, entre outros
objetivos, deve promover a Educação Artística de modo a sensibilizar para as
diversas formas de expressão estética, detetando e estimulando aptidões nesses
domínios. Por sua vez, o Ensino Complementar (ou Secundário) deve facultar aos
jovens conhecimentos necessários à compreensão das manifestações estéticas e
culturais, possibilitando o aperfeiçoamento da sua expressão artística.

A década de 90 foi marcada pelo aumento significativo do número de escolas
artísticas, em especial na vertente musical, e quase todas no âmbito do Ensino
Particular. Em 1990 existiam 6 escolas públicas, 48 escolas particulares e
cooperativas e 5 escolas profissionais na área da Música.
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Em 1997, para além das referidas, havia mais 65 escolas de Ensino Particular e
Cooperativo e 10 escolas profissionais. Atualmente contam-se 100 escolas (abril de
2003), sendo 6 do Ensino Público, 87 do Ensino Particular e Cooperativo e 7 do
Ensino Profissional.

Apesar do crescimento verificado, a oferta permanece regionalmente assimétrica e
ainda deficiente. As escolas situam-se fundamentalmente no Litoral, nomeadamente
junto das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Daí que a iniciativa da Câmara
Municipal de Vila Real tenha contrariado esta tendência de concentração no Litoral,
diversificando a oferta formativa no distrito de Vila Real.

5.6.2. Curriculum

O Ensino Básico encontra-se estruturado em três ciclos distintos: o 1º ciclo
corresponde aos primeiros quatro anos de Ensino, o 2º ciclo aos 5º e 6º anos e o 3º
ciclo aos últimos três anos dos nove que completam o Ensino Básico.

O ensino da Música, designado por Expressões Artísticas no Ensino Básico, visa a
deteção e o desenvolvimento das aptidões da criança. O Canto constitui a base da
expressão e educação musical no 1º ciclo. Os instrumentos são entendidos como
prolongamentos do corpo e são o complemento necessário de que a criança se serve
para enriquecer as suas experiências. Os trabalhos em grupo são importantes na
medida em que permitem um melhor desenvolvimento das capacidades expressivas e
criativas.
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A formação musical no 1º ciclo do Ensino Básico compreende uma carga horária
semanal de três horas, distribuída por três disciplinas (uma hora para cada):

– Formação Musical;
– Classes de Conjunto;
– Instrumento (a).
(a) A aula de Instrumento deve ser dada em sessões de 30 minutos por semana,
podendo também, na fase de iniciação ao instrumento, ser ministrada em três sessões
semanais de 20 minutos.

O regime escolar em que é lecionado o Curso Geral de Música, no âmbito da
formação musical do 1º ciclo do Ensino Básico, é normalmente em regime supletivo,
ou seja, de uma forma independente do sistema de Ensino Obrigatório. Também pode
ser ministrado em regime articulado com o Ensino Básico obrigatório, exemplo disso
é o Conservatório Regional do Baixo Alentejo.

Os cursos lecionados nos 2º e 3º ciclos também podem ser ministrados em dois
regimes: o articulado e o supletivo.

No regime articulado, a frequência do curso de formação musical em escolas
especializadas dispensa os alunos da frequência à disciplina de Educação Musical
(lecionada no 2º ciclo) e à disciplina de Opção (Educação Musical). Neste regime, o
grau do Conservatório tem de estar em conformidade com o ano de matrícula do
Ensino Regular que o aluno frequenta, sendo que o 1º ano do 2º ciclo (ou seja, o 5º
ano de escolaridade) corresponde ao 1º grau do conservatório e assim
sucessivamente.
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A frequência do regime supletivo não obriga ao grau de correspondência referido,
podendo o aluno solicitar o diploma do Curso Básico de Música desde que comprove
ter concluído o ensino regular (certificado com o 9º ano).

Nos 2º e 3º ciclos, a carga horária passa a ser de cinco horas semanais, distribuída da
seguinte forma:

– Duas horas de Formação Musical;
– Duas horas de Classe de conjunto;
– Uma hora de Instrumento.
O ensino da Música, através da realização de cursos complementares do Ensino
Artístico e Especializado no domínio da Música, tem como principais objetivos:
– O aprofundamento da educação musical e de conhecimentos dos domínios
das Ciências Musicais;
– O domínio avançado da execução dos instrumentos;
– O domínio das técnicas vocais.

Estes cursos funcionam em escolas públicas e/ou em escolas particulares ou
cooperativas. A frequência destes cursos pode ser feita em regime integrado,
articulado ou supletivo, destinando-se a alunos que tenham concluído o Curso Básico
de Música.

Estes cursos estruturam-se em três componentes de formação:
– Componente de formação geral;
– Componente de formação específica;
– Componente de formação técnica (vocacional/artística).
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No regime integrado é obrigatória a frequência às três componentes de formação
(geral, específica e técnica/artística) no mesmo estabelecimento de Ensino.

O regime articulado permite a frequência à componente de formação geral num
estabelecimento de Ensino Secundário e a frequência de algumas disciplinas da
formação específica e todas a disciplinas da formação técnica/artística no
estabelecimento de Ensino Artístico Especializado.

No regime supletivo todas a disciplinas de formação específica de caráter
estritamente

musical

e

todas

as

disciplinas

da

componente

técnica

(vocacional/artística) são ministradas no estabelecimento de Ensino Artístico
Especializado, independentemente das habilitações dos alunos.

Quando frequentado em regime integrado ou articulado, o Curso Complementar de
Música confere diploma do 12º ano de escolaridade. Quando frequentado em regime
supletivo, o diploma do Curso Complementar de Música é conferido aos alunos que
comprovem possuir o 12º ano de escolaridade.

5.6.3. Os Cursos

Os cursos básicos e complementares que podem ser ministrados no âmbito do regime
articulado e ou supletivo são os seguintes:
– Acordeão, Alaúde, Bandolim, Clarinete, Clavicórdio, Contrabaixo, Cravo,
Fagote, Flauta, Guitarra Portuguesa, Harpa, Oboé, Órgão, Percussão, Piano,
Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba, Viola de Gamba, Viola
Dedilhada, Violeta, Violino, Violoncelo.
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5.6.4. O Conservatório Regional de Música de Vila Real

A Escola de Música que funciona nas instalações do Conservatório Regional de
Música de Vila Real contempla o ensino da Música que se situa entre o 1º e 3º ciclos
de escolaridade, ou seja, o chamado Ensino Geral e o Ensino Secundário, ou seja, o
Curso Complementar.

Este projeto apareceu como resposta ao facto de não existir nos distritos de Vila Real
e de Bragança uma estrutura com as dimensões, com qualidade e com capacidade
para abranger uma faixa etária que tem início aos seis anos.

Tal como o Ensino Secundário, o ensino da Música está dividido em dois cursos: o
Curso Geral, que corresponde ao 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico (9º ano de
escolaridade) e o Curso complementar, que corresponde ao Ensino Secundário. Como
tal, foi assim viabilizado o Ensino Articulado na área da Música.

Sabendo-se que nestes dois distritos existia (e existe) um elevado número de Bandas
Musicais, Ranchos Folclóricos, Tunas e Corais, podemos concluir que um projeto
como este era premente e daria resposta a um sem número de solicitações de jovens
que pretendiam ter a Música como atividade profissional.

A escola pode ser frequentada em simultâneo com o Ensino Regular, em que os
alunos, após o Curso Complementar, podem optar por um curso ligado à Música ou
prosseguir estudos superiores em diferentes áreas.

No entanto, a sua função não pode cingir-se apenas às atividades pedagógicas do foro
estritamente curricular, mas corresponde a um entendimento mais vasto do ensino da
Música, enquanto atividade cultural de exceção e fator de dinamização da
comunidade.
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É disso exemplo a criação da Mediateca – espaço dedicado à consulta e requisição
por parte da população escolar e afins de livros, periódicos, partituras, fonogramas,
videogramas e suportes informáticos multimédia – e a criação de um espaço para a
realização de audições, concertos, cursos, workshops, seminários, conferências,
ensaios, gravações e outros eventos relacionados com a Música.

a)

Edifício18

Quadro 16 – Planta da Frontaria do Conservatório Regional de Música de Vila Real

18

Os seguintes Quadros foram retirados do Projeto de Arquitetura elaborado pelo Arquiteto Belém Lima.
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Quadro 17 – Planta do Piso Pedagógico do Conservatório Regional de Música de Vila Real

Quadro 18 – Planta do Piso da Administração do Conservatório Regional de Música de Vila
Real
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Quadro 19 – Planta do rés-do-chão do Conservatório Regional de Música de Vila Real

Quadro 20 – Planta da Cave do Conservatório Regional de Música de Vila Real

O edifício encontra-se implantado num terreno com duas frentes, com uma área total
2

2

de 2.470 m , sendo a área de implantação de 830 m cobertos e a área total de
2

construção de 2.126 m .
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Desenvolve-se em 3 pisos, com a seguinte organização espacial19:
– Um piso com átrio, receção, vestíbulo, mediateca, bar, sala de estúdio,
camarins e sala de convívio para alunos;
– Um piso com 4 salas para cordas, 2 salas para piano, 2 salas para sopro, 2
salas para canto, 1 estúdio, 2 salas de percussão, 2 salas para aulas teóricas, 2
salas para formação musical e uma sala de convívio para professores;
– Um terceiro piso com gabinete e sala de reuniões para professores, secretarias
e sala de direção.

O Conservatório Regional de Música de Vila Real é gerido pela Fundação, que se
ocupa também da sua programação cultural, sendo completamente independente da
Câmara Municipal. Este modelo permite uma melhor articulação da programação das
atividades culturais, uma vez que é a Fundação que assegura esta coordenação e
integração.

A Fundação foi dotada de uma estrutura própria e autónoma, com o objetivo de
garantir o necessário profissionalismo e independência para o sucesso da estratégia
definida.

b)

Equipamento

A Escola de Música iniciou a atividade letiva no ano de 2004. Para o efeito, a
Fundação dotou-a do equipamento administrativo e didático necessário e contratou
um corpo docente adequado às exigências do projeto.
19

Conforme consta do Projeto de Arquitetura elaborado pelo Arquiteto Belém Lima.
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O investimento contemplou a aquisição e instalação de equipamentos de áudio,
nomeadamente no que se refere a sistemas de sonorização e ao sistema de difusão de
som, de equipamentos de iluminação e mecânica de cena, de equipamentos de vídeo e
multimédia.

Neste sentido, a escola ficou dotada de uma completa gama de instrumentos musicais,
de acordo com a seguinte lista:
– Piano Vertical;

– Trombone Varas;

– Pianos ½ Cauda;

– Saxofone Soprano Dourado;

– Piano Digital;

– Saxofone Barítono Dourado;

– Bateria;

– Saxofone Tenor;

– Xilofone de Orquestra;

– Violoncelo;

– Vibrafone;

– Contrabaixo;

– Cogas;

– Violino;

– Bongos;

– Violino de Estudo;

– Pratos;

– Viola Dedilhada;

– Tarola;

– Xilofone Soprano;

– Glockenspil;

– Xilofone Alto;

– Set de Percursão Pequena;

– Xilofone Baixo;

– Timbales 58/66/74/81;

– Jogo de Sinos Soprano;

– Bombo de Orquestra;

– Jogo de Sinos Alto;

– Flauta Transversal;

– Metalofone Soprano;

– Trompa;

– Metalofone Alto;

– Tuba;

– Metalofone Baixo;

– Bombardino;

– Set de Percursão;

– Feliscorne;

– Cavaquinho;

– Clarinete;

– Guitarra de Fado;

– Trompete Dourado;

– Concertina;
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– Viola Braguesa;

– Bandola;

– Viola Amarantina;

– Bandaloncelo;

– Viola Toeira;

– Banjo;

– Viola Campaniça;

– Adufe;

– Viola Beiroa;

– Bombo;

– Bandolim;

– Gaita de foles.

O Conservatório possui também equipamento informático para uso letivo e
administrativo. Está dotado de sala de estudo, biblioteca, secretaria, sala de
professores, gabinete de direção, gabinete pedagógico e ainda um espaço livre.

c)

O Corpo Docente

A escola conta com um corpo docente composto por dezoito professores, todos com
habilitação de grau superior. O corpo docente tem uma Direção Pedagógica,
constituída por um Diretor Pedagógico e um professor assistente. A esta direção
compete orientar a ação educativa da escola e designadamente:

Representar a escola junto do Ministério da Educação;
Planificar e supervisionar as atividades curriculares ou outras;
Promover o cumprimento dos planos e programas curriculares;
Zelar pela qualidade do Ensino;
Fomentar a Educação e a disciplina dos alunos.

Acresce ao quadro docente, a contratação de um porteiro, dois assistentes de ação
educativa e dois administrativos. A coordenação da escola está a cargo de um Diretor
Pedagógico/Executivo.
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d) Os cursos
Numa fase inicial, a escola arrancou com os seguintes oito cursos básicos e/ou
complementares:
– Flauta;
– Piano;
– Violino;
– Clarinete;
– Viola;
– Violoncelo/Contrabaixo;
– Percussão.

O Conservatório poderá abrir novos cursos, cujo desenvolvimento dependerá da
procura que se manifestar pelos potenciais alunos e encarregados de educação.

No

âmbito

da

investigação

e

recolha

histórica

do

património

musical

(Etnomusicologia e Organologia), já se realizaram cursos destinados ao público em
geral e/ou a pessoas com especial interesse na área da Música. Os cursos podem
incidir sobre aspetos relativos a técnicas de construção de instrumentos tradicionais
ou sobre a aprendizagem e desenvolvimento de técnicas de execução dos mesmos.
Estes cursos não estão contemplados no plano financeiro, em virtude do seu caráter
ocasional.

As estimativas dos promotores deste projeto indicavam que a escola abriria com
duzentos e cinquenta alunos inscritos nos vários níveis de Ensino, com a seguinte
distribuição:
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– 50 alunos no Ensino Pré-escolar;
– 110 alunos no 1º ciclo;
– 80 alunos no 2º e 3º ciclos;
– 10 alunos no Ensino Complementar.
 Ensino Pré-Escolar

Este curso é destinado a crianças na faixa etária dos 4 aos 6 anos de idade e a sua
criação resulta da observação da inexistência de atividades musicais em complemento
à Educação Pré-escolar.

Este curso destina-se a promover na criança a descoberta das suas potencialidades
musicais múltiplas, sendo a voz e o corpo os principais instrumentos. A carga horária
é composta por dois blocos semanais de 50 minutos. Cada turma não tem mais de 10
alunos e um educador responsável.
 Ensino Básico
Os cursos básicos de Música do 1º ciclo têm uma carga horária de três horas
semanais:

– Uma hora de Formação Musical;
– Três sessões de Instrumento, com 20 minutos cada (aulas individuais).
Os cursos do 2º e 3º ciclos têm três disciplinas, com a seguinte carga horária semanal:
– Duas horas de Formação Musical;
– Duas horas de Classes de Conjunto;
– Uma hora de Instrumento.
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A estrutura disciplinar dos cursos básicos (1º, 2º e 3º ciclos) é igual, sejam
frequentados em regime articulado ou supletivo.
 Ensino Complementar

Em regime supletivo ou articulado, a estrutura disciplinar dos cursos complementares
de Música é igual. Estes cursos dividem-se em formação específica e formação
vocacional (esta com três opções à escolha).

A formação específica tem a seguinte estrutura semanal:
– Duas horas de Formação Musical a);
– Três horas de Análise e Técnicas de Composição;
– Duas horas de História da Música;
– Duas horas de Acústica Musical b);
– Uma hora de Prática ao Teclado;
– Coro Orquestra c);
– Uma hora de Conjuntos Vocais e ou Instrumentais.
a) Quando ministrada em regime articulado, a carga horária será de 2 horas semanais;
b) Lecionada apenas no 3º ano do Curso Complementar;
c) Exceto para os alunos da opção vocacional de Canto.
Os cursos complementares possuem três áreas vocacionais, com a seguinte estrutura:


Instrumento
– Duas horas de Instrumento Principal;
– Uma hora de 2º Instrumento a);
– Uma hora de Introdução à Composição Livre a).
a) Disciplinas facultativas.
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Canto
– Duas horas de Técnica Vocal;
– Uma hora de Instrumento de Tecla;
– Três horas de Italiano;
– Três horas de Alemão ou Francês;
– Uma hora de Introdução à Composição Livre a).
a) Disciplinas facultativas.



Formação Musical
– Uma hora de Instrumento Principal;
– Uma hora de 2º Instrumento a);
– Uma hora de 3º Instrumento a) b);
– Uma hora de Introdução à Composição Livre b);
– Uma hora de Educação Vocal.
a) Para os alunos que pretendam continuar os estudos num curso superior
de formação de professores recomendam-se as opções pela viola
dedilhada, acordeão ou flauta de bisel.
b) Disciplinas facultativas.
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Capítulo VI – Descrição do Projeto
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A elaboração deste capítulo teve por base os dados plasmados no programa base,
elaborado entre 1999 e 2001, por nós e pela Escola Superior de Música de Artes do
Espectáculo, pertencente ao Instituto Politécnico do Porto, a pedido da Autarquia de
Vila Real.
6.1. A Investigação e a Recolha de Património Cultural

Para cumprir com rigor os propósitos deste vetor de atividades da Fundação,
estabeleceram-se os seguintes objetivos:
– Fomentar a investigação de campo e arquivo no domínio da Etnomusicologia,
em Portugal, com particular incidência no Nordeste Transmontano;
– Constituir um arquivo etnomusicológico, reunindo documentação audiovisual
e escrita e instrumentos, sobretudo de Música, e instrumentos tradicionais
portugueses;
– Incentivar o estudo dos instrumentos musicais tradicionais, na vertente
acústica, mecânica e histórica (Organologia);
– Proceder à recolha e restauro de instrumentos tradicionais portugueses e
promover o seu uso;
– Divulgar os resultados da investigação e fomentar o intercâmbio de ideias;
– Estabelecer protocolos de colaboração com instituições públicas ou privadas,
nomeadamente universidades, institutos politécnicos, museus, arquivos, outras
fundações, autarquias e outras entidades ligadas a meios audiovisuais.
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6.2. O Contrato de Patrocínio

O Estado pode celebrar contratos de patrocínio com entidades proprietárias de
estabelecimentos de Ensino Particular, quando a ação pedagógica e o interesse pelos
cursos assim o justifiquem.

Para este efeito, deve ser apresentado à Direção Geral do Ensino Particular e
Cooperativo, até 28 de fevereiro de cada ano (com vista ao ano letivo seguinte), a
proposta de candidatura ao contrato de patrocínio, acompanhada da apresentação do
alvará concedido pelo Ministério da Educação, dos planos curriculares e da descrição
do quadro docente.

Os níveis de comparticipação dependem dos graus de Ensino e do regime de
frequência (supletivo ou articulado). Em regime articulado, o Estado comparticipa a
100% as despesas com quadro docente, os encargos do pessoal não-docente e outras
despesas de funcionamento que resultem da atividade letiva. Em regime supletivo, os
encargos referidos são comparticipados à taxa de 55% para o 1º ciclo, 50% para o 2º
e 3º ciclo e 55% para o Ensino Complementar.

6.3. Elementos técnicos preponderantes a ter em consideração no concurso
de conceção – construção

6.3.1. O Local e as Condições de Integração Urbana

6.3.1.1. O Papel da Arquitetura em Vila Real

A cidade de Vila Real tem sofrido na última década um forte crescimento, associado
à criação de melhores condições de desenvolvimento.
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Esta situação, conjugada pelo aparecimento dos primeiros instrumentos válidos de
ordenamento do território, possibilitou um maior controlo urbanístico por parte da
Câmara Municipal e aumentou a qualificação dos intervenientes no processo de
construção.

As consequências desta mudança são visíveis quer nas novas zonas urbanas,
especialmente as que aparecem na margem esquerda do rio Corgo, quer no chamado
Centro Histórico. Neste último, a localização de unidades culturais em imóveis de
interesse local, aproveitando para os recuperar e renovar, desempenha papel
fundamental e faz parte de uma estratégia de requalificação do referido Centro
Histórico.

É o caso do edifício do antigo Cineteatro Real (Teatro Avenida), imóvel adquirido
pela Câmara Municipal de Vila Real, com o apoio do Ministério da Cultura, que se
viu transformado e adaptado de modo a desempenhar as funções de Conservatório
Regional de Música da cidade.
6.3.1.2 A Importância do Edifício – Nota Historiográfica

Trata-se de uma peça arquitetónica de inegável valor, bem representativa de um dos
períodos de maior significado na edificação de Vila Real como cidade. O edifício faz
parte do antigo Convento de S. Domingos, anexo à igreja da mesma invocação (mais
tarde, já no séc. XX, após a criação da Diocese de Vila Real, transformada em Sé de
Vila Real).

A igreja, monumento do século XV, de estilo gótico, mas com sobrevivência de
elementos românicos, tais como a cachorrada e a própria solidez arcaizante das
paredes, foi classificada como Monumento Nacional, pelo decreto de 19 de fevereiro
de 1926.
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O convento que lhe está anexo, embora não compartilhe a classificação, encontra-se,
todavia, na área de proteção, o que o defende de qualquer intervenção que lhe altere a
traça atual.

De resto, o edifício do convento, tal como hoje se encontra, é uma reconstrução (do
séc. XVIII) do convento primitivo. As suas linhas arquitetónicas são de um barroco
tardio, relativamente sóbrio. O edifício tem uma volumetria assinalável, triplicando a
dimensão da igreja. Ocupa boa parte do lado Norte, à direita da Av. Carvalho Araújo,
de que constitui, sem dúvida, uma das mais importantes e relevantes edificações, no
sentido histórico. É de notar que a avenida referida se assume como a "sala de visitas"
da cidade, pela aglomeração de edifícios de traça nobre e significado histórico.

O convento, cuja construção se iniciou em março de 1424, passou por várias
vicissitudes, tendo sido fracionado em novembro de 1837, após o incêndio que o
flagelou. Em consequência, foram instalados estabelecimentos comerciais de vária
ordem e casa de habitação. Nos anos 30 do séc. XX parte do convento foi adaptada
para cineteatro, com ótimas condições para a época: palco de razoáveis dimensões,
camarins e plateia, balcão e camarotes para o público. Mas, com a passagem do
tempo e a utilização intensiva (foi a única casa de espetáculos da cidade durante
décadas), foi-se degradando até que mais recentemente se encontrava impraticável. O
imóvel em questão encontrava-se devoluto, com o seu interior em avançado estado de
degradação.

6.3.1.3 Descrição Geral do Edifício existente

O imóvel existente apresenta como suporte um terreno de forma trapezoidal, com
duas frentes, tendo uma delas virada para a rua Marechal Teixeira Rebelo, cerca de
34 metros, e a frente para a Av. Carvalho Araújo, cerca de 26 metros. A área total é
de 2572 m2, sendo a área coberta de 987 m2.
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A volumetria atual, que apresenta uma cércea média de 12 metros, abrange três pisos,
com a seguinte organização espacial:
Piso 0, com a área coberta de 987 m2, com acesso pela Av. Carvalho Araújo,
constitui a área de foyer, plateia, palco, camarins e duas habitações;
Piso 1, com a área de 655 m2, destinado a balcão, camarins, áreas de circulação
e duas habitações;
Piso 2, com a área de 125 m2, destinado a área administrativa.

6.3.1.4 As Condicionantes Urbanísticas

A remodelação e recuperação que a Câmara de Vila Real efetuou no edifício esteve
sempre subordinada ao facto de este, por um lado, estar abrangido pela zona de
proteção à Sé de Vila Real e, por outro, se encontrar dentro da chamada zona do
Centro Histórico, sujeita a um regulamento urbanístico próprio.

A transformação pretendida obrigou à quase total demolição e substituição do seu
interior, de forma a dar resposta aos requisitos do programa base. No entanto, a
fachada foi integralmente recuperada, tendo mantido a volumetria existente, exceto
no que respeita ao volume da torre de cena original, que se pretende que venha a ser
demolido, reconstituindo o telhado como era antes da transformação do edifício em
Cineteatro. O mesmo aconteceu à habitação contígua à empena Sul, cuja demolição
permitiu uma ligação franca ao logradouro, embora se tenha concedido a
possibilidade de manter o mesmo alinhamento da empena principal para garantir
alguma área suplementar de construção.

As alterações foram quase restringidas ao interior, enquanto exteriormente apenas se
equacionou o tratamento e integração de alguns elementos em cantaria,
remanescentes de ocupações anteriores à atual construção e sobreviventes às
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sucessivas alterações, quer do Convento, quer posteriormente do Cineteatro. Acresce
a substituição integral das caixilharias da fachada e o tratamento do logradouro, de
acordo com as novas funções que o programa base lhe conferiu.

Torna-se pertinente uma última nota, relacionada com as acessibilidades ao edifício,
visto que, apesar da sua antiguidade, pretendeu-se que fosse integralmente garantido
o acesso a todos os seus espaços por parte de pessoas com mobilidade condicionada,
aplicando a legislação existente sobre esta matéria.
6.4. Descrição dos Espaços

6.4.1 Área de Público


Átrio

– Espaço de triagem dos utentes do edifício (alunos/professores, encarregados
de educação/acompanhantes e público em geral), que comunica de uma forma
franca com o exterior.
– Responde de forma equilibrada a uma utilização diária por parte da população
escolar e utilizações pontuais de abertura ao público, aquando da realização de
eventos na sala, no estúdio e nas restantes instalações (espetáculos escolares,
audições, concertos, cursos, workshops, seminários, conferências, ensaios, etc.).
– Dispõe de condições de conforto em situações de espera.
– Possui equipamento de divulgação sobre as atividades pedagógicas e
artísticas.
– Comunica diretamente com a receção, W.C. público, apoio e bar.
– Comunica, através de sound lock, com a Sala Estúdio.
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Receção

– Espaço para atendimento aos utentes e visitantes.
– Contém uma zona dedicada para a instalação de centrais de equipamentos de
vigilância, segurança, telecomunicações e difusão sonora.
– Comunica diretamente com o Átrio.


W.C. Público

– Tem capacidade para assegurar as necessidades dos utentes da Sala Estúdio
em regime de abertura ao público (lotação máxima – 120 lugares).
– Comunica diretamente com o Átrio.


Apoio

– Espaço dedicado a apoiar o funcionamento do Átrio, aquando da realização
de eventos pontuais, nomeadamente como secretariado, venda de bilhetes e /ou
publicações.
– Garante, pontualmente, a recolha de agasalhos, pequenos volumes e guardachuvas.
– Comunica diretamente com o Átrio.


Bar

– Espaço de apoio a todo o edifício. Possui equipamento para serviço de
cafetaria.
– Não deve perturbar, através de ruído e cheiros, o conforto dos utentes do
Átrio.
– Comunica diretamente com o Átrio e com o exterior através de porta de
serviço.
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Mediateca

– Espaço dedicado à consulta e requisição, por parte da população escolar e
outras, de livros, periódicos, partituras, fonogramas, videogramas e suportes
informáticos multimédia.
– Prevê um espaço de atendimento e gestão, espaços e mobiliário dedicado ao
depósito e exposição dos documentos, 2 postos de consulta de videogramas
com capacidade para 3 utentes cada, 6 postos de consulta de base informática
com capacidade para 2 utentes cada e um espaço de consulta de livros e
periódicos com capacidade para 10 utentes.
– Comunica diretamente com o Átrio.


Sala Estúdio

Espaço com lotação de 120 lugares sentados para a realização de audições, concertos,
espetáculos escolares, cursos, workshops, seminários, conferências, ensaios,
gravações e outros eventos relacionados com a atividade pedagógica e artística do
Conservatório.

Por contraponto a um auditório tradicional (palco/plateia), observa a maior
flexibilidade possível na utilização do espaço disponível, sem nunca penalizar as mais
adequadas condições acústicas para a realização de atividades musicais decorrentes
do curriculum, nomeadamente ensaios de Orquestra, Coro e Música de Câmara.

Para tal, deve prever-se a utilização de:
– Bancadas telescópicas, com capacidade para 100 lugares sentados, em 4
blocos independentes com cochia lateral, por forma a permitir diversas
configurações de plateia.
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Deve prever-se a forma de arrumo discreto de todos os blocos dentro da própria
Sala Estúdio. A restante lotação (20 lugares) é assegurada por cadeiras
individuais encastráveis.
– Plataformas praticáveis modulares de altura variável para possibilitar a
construção de palco(s) com configurações apropriadas aos vários conjuntos
instrumentais e vocais aplicáveis.

As configurações acima referidas são objeto de descrição detalhada em peça
desenhada dedicada.

O piso, de nível, está preparado para resistir às cargas geradas pelo transporte, em
meios mecânicos, dos blocos de bancada, praticáveis, pianos de concerto,
instrumentos de orquestra e outros elementos técnicos e cénicos aplicáveis.

O teto é infraestruturado para permitir a montagem e suspensão de equipamentos
portáteis de iluminação acústica, cénica e projeção de imagem, bem como
panejamentos e acessórios de mecânica de cena.

Os revestimentos evitam graus de reflexão luminosa que perturbem uma iluminação
cénica adequada às várias configurações de sala suprarreferidas:
– Comunica com a Régie através de janela técnica.
– Comunica diretamente com o Átrio através de sound lock.
– Comunica diretamente com a circulação técnica da Sala Estúdio através de
sound lock.

287

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real



Oficina

– Espaço dedicado à manutenção de equipamentos técnicos, material didático e
instrumentos, bem como o apoio à manutenção geral do edifício.
– Comunica diretamente com a circulação técnica da Sala Estúdio. No caso de
haver diferença de cota, esta deve ser vencida unicamente com recurso a rampa
com o declive máximo de 20%.


Arrumos Gerais

– Espaço dedicado a arrumos e armazenagem de produtos, utensílios e
equipamentos de higiene e limpeza.
– Com capacidade de vestiário para dois utentes.
– Comunica diretamente com a circulação técnica da Sala Estúdio.


Sala de Trabalho Técnico

– Espaço dedicado à preparação de fonogramas, videogramas e desenhos de
luz, bem como apoio à Régie.
– Considera-se a possibilidade de realização de gravações. Por isso, evitaram-se
paredes paralelas ou, em alternativa, encontrou-se uma relação de dimensões
que não estimule os “modos próprios” da sala.
– Comunica diretamente por porta acústica com a circulação técnica da Sala
Estúdio.
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Arrumos Técnicos

– Espaço dedicado à recolha e armazenamento do equipamento da Sala Estúdio,
nomeadamente: plataformas, estrados, cadeiras, meios mecânicos de transporte
de equipamento, equipamentos de áudio, vídeo e iluminação cénica,
instrumentos de orquestra e respetivo equipamento de apoio e dois pianos de
concerto (cauda inteira).
– O piso é de tipo industrial autonivelado.
– Comunica diretamente com a circulação técnica da Sala Estúdio.


Central Técnica

– Espaço dedicado à instalação de equipamento de distribuição e processamento
de áudio e vídeo.
– Comunica, por caminho de cabos, em calhas técnicas dedicadas, com a Sala
Estúdio, com a Régie e com a Sala de Trabalho.
– Comunica diretamente com a circulação técnica da Sala Estúdio.


Régie

– Espaço dedicado ao controlo de áudio, vídeo e iluminação de cena da Sala
Estúdio.
– A cota praticável do pavimento em piso técnico deve ser 3,5 metros superior à
cota do piso da Sala estúdio.
– Comunica com a Sala estúdio através de janela de vidro, com as dimensões
mínimas de 2,4 m de largura por 1,2 m de altura, em caixilharia de abertura
fácil por dispositivo de correr ou guilhotina (contrapesada ou motorizada).
– A eventual modulação desta caixilharia não deve, em caso algum, interferir
com a visibilidade dos operadores para o espaço de representação.
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Quando aplicável, devem ser considerados pelo menos dois operadores em
trabalho simultâneo.
– Comunica com a circulação técnica da Sala Estúdio através de sound lock.


Camarins

– Prevê um camarim individual (passível de utilização por 2 utentes) e
capacidade para 30 utentes em camarins coletivos.
– Cada camarim tem um espaço para guarda-roupa, um espelho de corpo
inteiro, uma banca de caracterização dotada de espelho e iluminação específica
e uma casa de banho completa.
– O piso é de natureza antiderrapante.
– O acabamento das paredes tem características que permitem a sua fácil
limpeza e manutenção.
– Comunica diretamente com a circulação técnica da Sala Estúdio.


Casa de Máquinas

– Espaço dedicado para a instalação das máquinas e equipamentos de
Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), hidráulica, quadros
gerais de energia, posto de transformação, grupo gerador e ar comprimido.
– É compartimentado em espaços dedicados, com acessos independentes à
circulação técnica da Sala Estúdio.
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6.4.2. Complexo Pedagógico
Nave das Salas de Instrumento e Canto.
Espaço de grandes dimensões destinado a assegurar as infraestruturas técnicas e
circulações de cabinas insonorizadas, pré-fabricadas, dedicadas a aulas de
Instrumento e Canto, que a seguir se indicam.
Este espaço contempla iluminação natural, de forma a garantir condições de
conforto dentro das cabinas, salvaguardando-se, em qualquer caso, a possibilidade
de oclusão de raios solares com incidência direta no interior das mesmas, quando
aplicável. O acabamento das paredes tem características que permitem a sua fácil
limpeza e manutenção.
Independentemente das cabinas/salas de aula e estudo previstas, atendeu-se à
possibilidade de aquisição e instalação futura de mais cabinas, numa perspetiva de
expansão que a construção convencional de salas dificilmente comportaria.
Para além dos instrumentos indicados, considerou-se, na utilização dos vários
espaços, a possibilidade do ensino do acordeão, de instrumentos tradicionais,
populares e de instrumentos eletroacústicos com amplificação dedicada.


Canto 1

– Cabina insonorizada dedicada ao ensino, prática e estudo de Canto.
– Comporta um piano de meia cauda e um espelho de corpo inteiro.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.


Canto 2

– Cabina insonorizada dedicada ao ensino, prática e estudo de Canto.
– Comporta um piano de meia cauda e um espelho de corpo inteiro.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.
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Piano 1

– Cabina insonorizada dedicada ao ensino, prática e estudo de Piano.
– Comporta um piano de meia cauda e um piano vertical.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.


Piano 2

– Cabina insonorizada dedicada ao ensino, prática e estudo de Piano.
– Comporta um piano de meia cauda e um piano vertical.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.


Sopros 1

– Cabina insonorizada dedicada ao ensino, prática e estudo de instrumentos de
Sopro, nomeadamente Clarinete, Flauta de Bisel, Flauta Transversal, Saxofone,
Trombone e Trompete.
– Comporta um piano de meia cauda.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.


Sopros 2

– Cabina insonorizada dedicada ao ensino, prática e estudo de instrumentos de
Sopro, nomeadamente Clarinete, Flauta de Bisel, Flauta Transversal, Saxofone,
Trombone e Trompete.
– Comporta um piano de meia cauda.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.
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Cordas 1

– Cabina insonorizada dedicada ao ensino, prática e estudo de instrumentos de
Corda, nomeadamente Viola Dedilhada, Violino, Viola de Arco, Violoncelo e
Contrabaixo.
– Comporta um piano de meia cauda.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.


Cordas 2

– Cabina insonorizada dedicada ao ensino, prática e estudo de instrumentos de
Corda, nomeadamente Viola Dedilhada, Violino, Viola de Arco, Violoncelo e
Contrabaixo.
– Comporta um piano de meia cauda.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.


Cordas 3

– Cabina insonorizada dedicada ao ensino, prática e estudo de instrumentos de
Corda, nomeadamente Viola Dedilhada, Violino, Viola de Arco, Violoncelo e
Contrabaixo.
– Comporta um piano de meia cauda.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.


Cordas 4

– Cabina insonorizada dedicada ao ensino, prática e estudo de instrumentos de
Corda, nomeadamente Viola Dedilhada, Violino, Viola de Arco, Violoncelo e
Contrabaixo.
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– Comporta um piano de meia cauda.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.


Estudo 1

– Cabina insonorizada dedicada ao estudo de instrumentos. Especialmente
vocacionada para o apoio a aulas e a alunos com défice de local próprio para
estudo.
– Comporta um piano vertical.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.


Estudo 2

– Cabina insonorizada dedicada ao estudo de instrumentos. Especialmente
vocacionada para o apoio a aulas e a alunos com défice de local próprio para
estudo.
– Comporta um piano vertical.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.


Estudo 3

– Cabina insonorizada dedicada ao estudo de instrumentos. Especialmente
vocacionada para o apoio a aulas e a alunos com défice de local próprio para
estudo.
– Comporta um piano vertical.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.
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Estudo 4

– Cabina insonorizada dedicada ao estudo de instrumentos. Especialmente
vocacionada para o apoio a aulas e a alunos com défice de local próprio para
estudo.
– Comporta um piano vertical.
– Comunica diretamente com a Nave das Salas de Instrumento e Canto.


Percussão 1

– Espaço dedicado ao ensino, prática e estudo de instrumentos de Percussão.
– A sua localização aproveita a habitação contígua à empena Norte do edifício
principal.
– O acabamento das paredes tem características que permitem a sua fácil
limpeza e manutenção.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 1 através de sound lock.
– Comunica diretamente com o exterior.


Percussão 2

– Espaço dedicado ao ensino, prática e estudo de instrumentos de Percussão.
– A sua localização aproveita a habitação contígua à empena Norte do edifício
principal.
– O acabamento das paredes tem características que permitem a sua fácil
limpeza e manutenção.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 1 através de sound lock.
– Comunica diretamente com o exterior.
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Formação Musical 1

– Sala dedicada ao ensino de Formação Musical.
– A sua organização prevê um piano vertical, dois quadros brancos para
marcadores com pelo menos 1,2 x 1,8 m, um quadro para afixação de
informação e um sistema de arrumação dedicado a instrumentos e material
didático residente, nomeadamente um conjunto básico de Instrumental Orff
constituído por 3 xilofones sopranos, 2 xilofones altos, 1 xilofone baixo, 1 jogo
de sinos soprano, 1 jogo de sinos alto, 1 metalofone soprano, 1 metalofone alto,
1 metalofone baixo e um set de percussões.
– Prevê, ainda, a utilização de material audiovisual, nomeadamente um sistema
de som e meios de projeção de imagem.
– O acabamento das paredes tem características que permitem a sua fácil
limpeza e manutenção.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 1.


Formação Musical 2

– Sala dedicada ao ensino de Formação Musical.
– A sua organização prevê um piano vertical, dois quadros brancos para
marcadores com pelo menos 1,2 x 1,8 m, um quadro para afixação de
informação e um sistema de arrumação dedicada a instrumentos e material
didático residente, nomeadamente um conjunto básico de Instrumental Orff
constituído por: 3 xilofones sopranos, 2 xilofones altos, 1 xilofone baixo, 1 jogo
de sinos soprano, 1 jogo de sinos alto, 1 metalofone soprano, 1 metalofone alto,
1 metalofone baixo e um set de percussões.
– Prevê, ainda, a utilização de material audiovisual, nomeadamente um sistema
de som e meios de projeção de imagem.
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– O acabamento das paredes tem características que permitem a sua fácil
limpeza e manutenção.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 1.


Formação Musical 3

– Sala dedicada ao ensino de Formação Musical.
– A sua organização prevê um piano vertical, dois quadros brancos para
marcadores com pelo menos 1,2 x 1,8 m e um quadro para afixação de
informação.
– Prevê, ainda, a utilização de material audiovisual, nomeadamente um sistema
de som e meios de projeção de imagem.
– O acabamento das paredes tem características que permitem a sua fácil
limpeza e manutenção.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 1.


Teoria

– Sala dedicada ao ensino de disciplinas teóricas, nomeadamente Acústica,
Análise e Técnicas de Composição e História da Música.
– A sua organização prevê um piano vertical, dois quadros brancos para
marcadores com pelo menos 1,2 x 1,8 m e um quadro para afixação de
informação.
– Prevê, ainda, a utilização de material audiovisual, nomeadamente um sistema
de som e meios de projeção de imagem.
– O acabamento das paredes tem características que permitem a sua fácil
limpeza e manutenção.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 1.
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Centro de Recursos

– Espaço dedicado ao depósito de equipamento didático, audiovisual,
instrumentos e equipamento de apoio às atividades letivas e pedagógicas.
– Inclui mobiliário específico para as funções acima descritas, nomeadamente
dois conjuntos para transporte de sistemas audiovisuais e armários dedicados ao
depósito de instrumentos de Corda e Sopro.
– Comunica diretamente com a Circulação do piso 1.


W.C. (Professores)

– Duas casas-de-banho completas (M/F).
– Comunica diretamente com a Circulação do piso 1.


W.C. (Alunos)

– Sanitários para 120 alunos, na razão de 1 sanitário/25 alunos e 1 sanitário/15
alunas.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 1.


Sala de Convívio

– Espaço dedicado ao convívio dos alunos. Prevê situações de lazer e jogos
sociais de salão, repouso, estudo, pequenas reuniões e apoio à Associação de
Estudantes.
– O acabamento das paredes tem características que permitem a sua fácil
limpeza e manutenção.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 1.
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Sala de Reuniões

– Espaço dedicado a reuniões do corpo docente.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 1.


Sala de Professores

– Espaço dedicado ao convívio do corpo docente e a apoio pedagógico.
– Na sua organização prevê um espaço dedicado a uma pequena biblioteca de
manuais, ao depósito dos livros de ponto e quadros para afixação de
informação.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 1.


Gabinete de Direção

– Espaço de trabalho da Direção Pedagógic,a com capacidade para, pelo menos,
dois utentes.
– Comunica diretamente com a Secretaria e com a Circulação do Piso 1.


Arquivo

– Espaço de arquivo de apoio à Secretaria e Direção Pedagógica.
– Comunica diretamente com a Secretaria.


Arquivo Morto

– Espaço de arquivo morto de apoio à Secretaria e Direção Pedagógica.
– Comunica diretamente com o Arquivo.
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Secretaria

– Espaço de trabalho para a gestão executiva, com capacidade para, pelo
menos, três utentes.
– Inclui uma zona de atendimento para professores, alunos e público.
– Comunica diretamente com o Arquivo, com o Gabinete de Direção e com a
Circulação do Piso 1.

6.4.3. Área de Administração


Receção e sala de espera

– Espaço de receção e espera com capacidade para, pelo menos, seis utentes.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 2.


W.C.

– Casa-de-banho completa.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 2.


Sala de reuniões

– Espaço para reuniões, com capacidade para, pelo menos, 12 utentes.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 2.


Gabinete

– Espaço de trabalho individual.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 2.
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Apoio

– Espaço de trabalho para apoio à Administração, com capacidade para, pelo
menos, dois utentes.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 2.


Gabinete

– Espaço de trabalho individual.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 2.


W.C.

– Casa-de-banho completa.
– Comunica diretamente com a Circulação do Piso 2.

6.4.4. Zonas de Circulação

Os três pisos estão ligados por meios de circulação vertical mecânica para assegurar o
trânsito de utentes, instrumentos, equipamentos e materiais de apoio às atividades
pedagógicas, didáticas e artísticas.

Todas as zonas de circulação contemplam, sempre que possível e aplicável, soluções
de rampa para vencer diferenças de cota.
O percurso entre os Arrumos Técnicos, a Sala Estúdio e a porta de carga da
Circulação Técnica da Sala Estúdio é, em qualquer caso, de nível.
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A Circulação Técnica da Sala Estúdio prevê uma porta de carga para o exterior, com
as dimensões mínimas de 2,5x1,5 m. Foi considerado o acesso e a manobra de carga e
descarga, junto a esta porta, por veículos ligeiros de transporte de mercadorias, assim
como condições de abrigo para as manobras acima referidas.

No sentido de facilitar o cálculo das aberturas e o desenho das circulações, foram
considerados os seguintes objetos-tipo a transportar pelos seguintes percursos:

A)
Objetos tipo:
1 cubo rígido com 1,2 m de aresta;
1 paralelepípedo rígido com 2,5x1,5x0,75 m

Percursos:
Sala Estúdio – Exterior (através da porta de carga);
Sala Estúdio – Arrumos técnicos
Sala Estúdio – Salas de Percussão

B)
Objetos tipo:
1 paralelepípedo rígido com 2,5x1,5x0,75 m.

Percursos:
Sala Estúdio – Todas as salas da Nave das salas de Instrumento e Canto.
A Circulação do Piso 1 integra 120 cacifos individuais para guardar objetos
pessoais dos alunos, com pelo menos 0,07 m3 por unidade.
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6.4.5. Espaços Envolventes

Procedeu-se ao arranjo de toda a área envolvente, devolvendo-lhe a dignidade e
importância devida à sua contiguidade com a Sé. O espaço de logradouro contempla a
realização de eventos ao ar livre, que aproveitam os meios técnicos instalados na Sala
Estúdio.

Foram considerados dispositivos para a afixação de cartazes e telões promocionais,
devidamente iluminados. Esses dispositivos podem ser facilmente manipulados por
um único técnico.

Equacionou-se a possibilidade de criação de algum estacionamento automóvel e
considerada a criação de uma zona dedicada ao depósito e recolha de lixos.

6.5. Quantificação do Projeto

6.5.1. Descrição do Investimento

A Fundação funciona nas instalações do Conservatório Regional de Música de Vila
Real.

O primeiro ano (2003) marca a constituição da Fundação e instituição dos órgãos
sociais. O investimento a realizar aconteceu em 2004 e consistiu na aquisição de todo
o equipamento musical, já referido anteriormente, de material informático e de todo o
mobiliário essencial. A partir 2005 foi consignada uma verba destinada à substituição
e/ou aquisição de novos instrumentos.

Em termos de investimento em imobilizado incorpóreo, apenas foram contempladas
as despesas de constituição da Fundação.
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6.5.2. Desenvolvimento Previsional da Atividade

Passamos a indicar os pressupostos genéricos e específicos utilizados na previsão da
atividade da Fundação.

Como horizonte temporal considerou-se um período de exploração previsional de 5
anos, ou seja, de 2004 a 2008, realçando uma vez mais que no ano de 2003, constituise a Fundação.

Admitiu-se que no ano de 2004 a Fundação viesse a ter apenas quatro meses de
atividade, tendo as projeções financeiras sido calculadas em conformidade com isso.

Para o horizonte temporal indicado, considerou-se que a evolução dos proveitos e dos
custos acompanhava a taxa de inflação previsível na ordem dos 2,5% ao ano.

6.5.2.1. Proveitos da Exploração
Foram considerados dois tipos de receitas:
As receitas operacionais, que resultam do pagamento das matrículas e propinas
pagas pelos alunos que frequentem a escola;
Comparticipações do Estado, concedidas mediante a realização de um contrato
de patrocínio (ao abrigo do Despacho 9922/98, de 25 de maio).
Aos alunos é exigido o pagamento de uma inscrição anual e dez mensalidades, de
acordo com o nível de Ensino e respetivo regime de frequência, conforme os
seguintes quadros:
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Quadro 21 – Número de Inscrições e respetivas Propinas dos diferentes Níveis de Ensino

Fonte: Programa Base do Conservatório Regional de Música de Vila Real (2002).
Quadro 22 – Distribuição de Alunos/Regime/Ciclo de Ensino

Fonte: Programa Base do Conservatório Regional de Música de Vila Real (2002).

As comparticipações atribuídas aos estabelecimentos de Ensino Particular são
realizadas através da celebração de contratos de patrocínio com o Estado.
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Nestas condições, projetou-se o valor do subsídio a receber, obedecendo às condições
e critérios definidos pelo Despacho 9922/98, de 25 de maio, que estabelece a relação
percentual do apoio financeiro a atribuir, em função dos encargos de funcionamento e
dos encargos com o corpo docente.

Em termos de comparticipação nos custos de funcionamento, aplica-se o seguinte:
Quadro 23 – Subsídios para o Regime Supletivo e Regime Articulado

Fonte: Programa Base do Conservatório Regional de Música de Vila Real (2002).

Do estudo a que se procedeu, podemos concluir que, em termos jurídicos, a opção
pela constituição de uma Fundação pareceu uma opção correta, dadas as
características não-lucrativas e de interesse público da atividade a desenvolver e as
respetivas contrapartidas a nível fiscal.

Em termos financeiros, assegurada que ficou a comparticipação do Estado nas
despesas de funcionamento e nos custos com o corpo docente, a dotação de capital
inicial e os posteriores reforços a realizar pelos fundadores, a exploração da Fundação
conseguiria manter-se de forma sustentada.

No referido estudo, por razões de precaução e incerteza, não foram contempladas
verbas que, naturalmente, poderiam vir a surgir a nível de doações de eventuais
beneméritos ou outras dádivas, em particular ao abrigo da Lei do Mecenato.

306

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

Este tipo de receitas poderia contribuir decisivamente para o desenvolvimento e
prestígio da Fundação, quer na sua vertente de Ensino, quer na sua vertente de estudo
e investigação.
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Capítulo VII – Seis anos de Atividade
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Do ciclo anual de gestão da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho faz parte
a elaboração do Relatório de Atividades, com demonstração qualitativa e quantitativa
dos resultados alcançados. É nesta perspetiva que neste capítulo se apresenta o
Relatório das Atividades desenvolvidas em 2010, elaborado pelo Departamento de
Gestão Financeira da instituição, sob a coordenação do próprio, enquanto Director
Executivo. Neste documento encontra-se plasmado o grau de cumprimento dos
objetivos que previamente foram definidos pela instituição. A elaboração de tal
documento segue uma metodologia assente na rigorosa gestão, tanto numa perspetiva
organizacional como numa perspetiva individual, com o envolvimento de todas as
unidades orgânicas, implicando, assim, uma maior responsabilização aos diferentes
níveis – desde o topo até às unidades de base, naquilo que se designa como “cascata
de envolvimento”.

7.1 Evolução Pedagógica e Projeto Educativo

Seguindo a ótica de Winston Churchill, quando afirma que “a estratégia é bela, mas o
que interessa são os resultados”, passaremos a analisar aquilo que é o produto, por
assim dizer, do projeto “Conservatório Regional de Música de Vila Real”.

A Fundação Comendador Manuel Correia Botelho é a entidade que gere este
Conservatório, tal como foi apontado anteriormente. Esta instituição foi criada,
oficialmente, a 14 de novembro de 2003, tendo sido os seus Estatutos publicados, em
Diário da República, a 6 de dezembro de 2003, sendo que a cerimónia de inauguração
do Edifício da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho/Conservatório
Regional de Música foi realizada a 22 de outubro de 2004.
Na altura da sua criação integrou a Real Filarmonia – Escola de Música de Vila Real,
que, com a sua organização e funcionamento, prestava um serviço à sociedade, tendo
por lema “Servir Educando”.
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O projeto teve como palavra-chave a “qualidade” (palavra na qual estão implícitos o
êxito e a satisfação de alunos e pais) e continua a ter as seguintes ideias nucleares:

Investimento na Formação Musical a partir dos 4 anos de idade;
Investimento na vivência musical, com primazia das práticas artísticopedagógicas que privilegiam o contacto direto com a Música, numa relação
entre a experimentação, a criação, a interpretação, a produção e a fruição;
Difusão das novas tecnologias aplicadas ao ensino da Música e novas
metodologias de Ensino;
Flexibilidade na organização da progressão no currículo;
Transversalidade,

apostando

na

mudança

substancial

relativamente

à

operacionalização do processo educativo e formativo, que tem vindo a
caracterizar-se pela atomização dos conhecimentos.

Num contexto particularmente difícil, caracterizado por novas orientações e novas
disposições legais no âmbito do Ensino da Música Não-superior, Particular e
Cooperativo, foram obtidos resultados acima das expectativas, contribuindo para uma
avaliação final muito positiva.

Para a atividade do Conservatório Regional de Música de Vila Real em 2010 foi de
significativa influência a publicação do diploma definidor das condições específicas
de matrícula nos cursos básico e secundário de Música em regime supletivo e da
correspondência entre o ano de escolaridade do Ensino Básico e Secundário e o
ano/grau dos cursos especializados de Música – Despacho n.º 18041/2008, de 24 de
junho.

No quadro da ação governativa e na sequência da Portaria n.º 691/2009, de 25 de
junho, os cursos básicos de Ensino Artístico Especializado de Dança e de Música
criados neste diploma e os planos de estudo nele aprovados harmonizaram as
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diferentes componentes curriculares, permitindo uma diversidade de ofertas
formativas.

Por último, torna-se relevante referir o Despacho n.º 23057/2009, de 25 de setembro,
que define os critérios de financiamento dos estabelecimentos particulares e
cooperativos do ensino da Música que celebram contratos de patrocínio com o Estado
e que determina as condições e as normas regedoras da comparticipação financeira
prestada aos alunos abrangidos pelo apoio em causa.

7.1.1. Recursos Humanos

A Fundação dispõe de 48 efetivos, dos quais, cumpre realçar, um total de 40 docentes
envolvidos no processo educativo interno, todos eles com habilitação própria, 3
técnicos superiores (1 em regime de destacamento), 2 funcionários administrativos, 2
auxiliares de educação e 1 estagiário (ao abrigo do Programa Estágios Profissionais –
IEFP), estando a Receção e Segurança sob a responsabilidade da empresa Securitas
(2 vigilantes) e a Limpeza e Higiene, sob a responsabilidade da empresa Realimpa.
Quadro 24 – Distribuição do Pessoal Interno por Grupo Profissional

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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Ainda que a título informativo, estes recursos dinamizaram a relação da Fundação
com outras instituições, tal como a numérica de expedição espelha, para o ano de
2010:






Vendas a Dinheiro: 3337
Faturas: 51
Recibos: 49
Faxes: 65
Ofícios: 265

A distribuição do pessoal efetivo por relação jurídica de emprego efetua-se mediante
a seguinte forma: 15 docentes com contrato sem termo, 2 docentes em regime de
requisição, 23 docentes com contrato a termo certo, 5 elementos do pessoal nãodocente com contrato sem termo, 1 elementos do pessoal não-docente com contrato a
termo certo, 1 elemento do pessoal não-docente em regime de estágio profissional, 1
elemento do pessoal não-docente em regime de destacamento.
Quadro 25 – Distribuição do Pessoal Interno por Relação Jurídica de Emprego

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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Se tivermos em linha de conta a relevância de uma instituição como a Fundação,
cujos objetivos culturais, artísticos e científicos podem e devem exercer-se em
qualquer parte do território nacional, apesar da predominância no distrito de Vila
Real, então, estamos perante um projeto que após seis anos ultrapassou os objetivos
previstos no seu programa inicial, tornando-se num dos atores sociais que mais
emprego gerou no seio da cidade de Vila Real e que mais contribuiu para a
deslocação de quadros técnicos superiores do litoral para esta região.

Acresce a contratação de 5 professores em regime de prestação de serviços, na
modalidade de avença e dedicados exclusivamente ao protocolo das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC´S) em escolas do 1º CEB, no concelho de Vila
Pouca de Aguiar, na vertente de Educação Musical.

Neste sentido, importa salientar a contratação, entre 2006 e 2010, de 49 professores
em regime de prestação de serviços, na modalidade de avença, e dedicados
exclusivamente ao protocolo das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC´S)
em escolas do 1º CEB, que abrangem os concelhos de Vila Real e Vila Pouca de
Aguiar, distribuindo-se assim: 27 na Educação Musical; 12 na Expressão Plástica; 10
em Expressão Dramática.
Quadro 26 – Distribuição dos Docentes por AEC

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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Em relação à distribuição do pessoal por faixa etária, observamos que 50% se situa
entre os 20-29 anos, 31 % entre os 30-39 anos, 10% entre os 40-49 anos e 8% com
mais de 50 anos.
Quadro 27 – Distribuição dos Recursos Humanos por Faixa Etária

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

O Capital Humano da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho regista no ano
de 2010 uma média etária de 35,8 anos, verificando-se mesmo um rejuvenescimento
face ao valor de 2009 (36,1 anos) e, se por um lado a antiguidade e a baixa
rotatividade significam a existência de elevada estabilidade profissional, o que é
desejável em face dos níveis de responsabilidade e de competência exigidos, há que,
ao mesmo tempo, assegurar o equilíbrio etário a partir de uma adequada renovação
dos quadros. Deste modo, 57% dos docentes tinham menos de 30 anos de idade,
sendo um indicativo muito importante da vitalidade desta instituição.
Quanto à distribuição do pessoal efetivo por género, verifica-se a predominância do
género feminino entre o pessoal não-docente, em que 63% são mulheres.
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Quadro 28 – Distribuição dos Recursos Humanos Efetivos por Género

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Em relação aos docentes existe uma certa paridade entre sexos, em que, mesmo
assim, os docentes do género feminino representam 54% do número total de efetivos.

Quadro 29 – Distribuição de Docentes por Género

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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7.1.2. Apoios Financeiros
Em 2010 foi celebrada uma candidatura ao programa “Estágios Profissionais para
Licenciados” com qualificações em áreas estratégicas para o desenvolvimento
organizacional, promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP), tendo este incentivo sido aprovado e o montante financeiro concedido
ascendido a 5.565,26 €, correspondendo a 60% da totalidade dos encargos inerentes a
esta contratação durante os anos de 2010 e 2011.

Por outro lado, e de modo a maximizar os potenciais benefícios financeiros das
medidas governamentais de estímulo à contratação para o ano de 2010 e colocadas à
disposição da generalidade das empresas, procedeu-se à conversão de um Contrato de
Trabalho a Termo, já no decurso da sua última renovação, ao abrigo da medida
“Apoios à Redução da Precariedade no Emprego”, tendo a mesma sido deferida pelo
Instituto da Segurança Social, concedendo a isenção do pagamento das respetivas
contribuições, por um período de 36 meses, no montante global de 12.820,50 €.

No início do ano letivo de 2010, no momento da renovação contratual com o corpo
docente, foi requerido ao Instituto da Segurança Social, ao abrigo do programa de
apoio à contratação para 2010, designado por “Medidas de Incentivo À
Interioridade”, destinado à recuperação de regiões com problemas de interioridade, a
possibilidade de enquadramento destes trabalhadores no normativo desta linha de
apoio. Esta intenção acabou por ser deferida pela Segurança Social, permitindo,
assim, incluir neste programa três docentes em eminente renovação contratual e,
consequente, passagem ao quadro da Fundação, sem mais. O incentivo financeiro
concedido estimado, para o período de 60 meses, máximo contratualmente definido,
está orçado em 39.397,40€.
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7.1.3. Oferta Educativa

No Conservatório Regional de Música de Vila Real a oferta educativa inicia, desde
bem cedo, com o “Movimento e Som”, a Música para crianças entre os 4 e os 6 anos,
onde é proporcionado um mundo sonoro mais rico através da Audição e Prática
Musical.
Na “Iniciação Musical” (1º Ciclo do Ensino Básico) deteta-se e estimula-se as
vocações musicais e contribui-se para o enriquecimento pessoal do caráter da criança.
O “Curso Básico de Instrumento” estabelece os fundamentos da formação musical e
do domínio de um instrumento, desenvolvendo-se ainda o trabalho da Música de
Conjunto. Existem duas modalidades:
O “regime articulado” é destinado a alunos que frequentem o 2º ciclo da
escolaridade obrigatória e o Curso Básico de Música, em paridade;
O “regime supletivo” é destinado a alunos que frequentem a escolaridade
obrigatória ou o Ensino Secundário e não satisfaçam as especificidades do
regime articulado.
O “Curso Livre” é aberto a todos aqueles que, apesar de terem concluído a
escolaridade obrigatória, pretendam adquirir conhecimentos musicais ou aprofundar
uma formação musical a todo o tempo.
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Quadro 30 – Estrutura dos Cursos

Curso

Regime

Escolaridade

Movimento e Som

-

Pré-escolar

Iniciação Musical

-

1º ao 4º ano

Curso Básico de Música
Curso Secundário de
Música

Regime Articulado
Regime Supletivo
Regime Articulado

5º ao 9º ano
5º ao 9º ano
10º ao 12º ano

Regime Supletivo

Inicia no 10º ano

Curso Livre

Inscrição Livre

-

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

O Conservatório Regional de Música de Vila Real, como instituição de Formação e
Cultura, ofereceu os seguintes cursos no ano de 2010:

Bombardino-Tuba;

Percussão;

Canto;

Piano;

Clarinete;

Saxofone;

Contrabaixo;

Trombone;

Fagote;

Trompa;

Flauta Bisel;

Trompete;

Flauta Transversal;

Violeta;

Formação Musical;

Violino;

Guitarra;

Violoncelo;

Oboé;

Iniciação

Musical

(Movimento e Som).

Órgão;
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Tendo, ainda, autorização para lecionar Contrabaixo e Bandolim.
7.1.4. Ensino Especializado
De acordo com a legislação em vigor, assegurou a frequência da Iniciação Musical,
do Curso Básico e do Curso Complementar, em regime de Ensino Articulado e
Supletivo.

Na sequência do supra mencionado, o Conservatório de Música de Vila Real foi
frequentado por um total de 426 alunos no ano de 2010, distribuídos pelo conjunto de
valências superiormente autorizadas pelo Ministério de Educação. Registou-se, assim,
no seguimento de anos transatos, um acréscimo do número de alunos inscritos no
Ensino Especializado.
Quadro 31 – Evolução do Número de Alunos do Ensino Especializado I

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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Quadro 32 – Evolução do Número de Alunos do Ensino Especializado II

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Alunos Ensino Especializado

179

222

300

360

411

420

426

Taxa de Variação Homóloga

-

24,02%

35,14%

20,00%

14,17%

2,19%

1,43%

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Salientamos o facto de o projeto inicial apontar para um teto máximo de 250 alunos e
um corpo composto por 18 professores, 3 funcionários administrativos e 2 auxiliares
de educação, o que espelha o crescimento da Fundação, enquanto instituição com
enorme importância para a promoção regional.

Após 2006, ano de arranque das Atividades de Enriquecimento Curricular, registouse um n.º de alunos estável ao nível do 1º ciclo e, apesar de atingida a fase de
maturidade desta instituição, conseguiram-se sensíveis acréscimos no número de
alunos do Ensino Especializado, o que fez a sua área de influência ultrapassar,
globalmente, os dois mil e setecentos alunos. Em 2010, a quebra registada deveu-se
ao facto da não-renovação do protocolo de parceria com o Município de Vila Real,
com vista à implementação do ensino da Música e das atividades de Expressão
Dramática e de Expressão Plástica em Escolas do 1° CEB do Concelho de Vila Real,
no âmbito específico do programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no
1.º Ciclo do Ensino Básico.
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Quadro 33 – Evolução do Número Total de Alunos: 2005/2010

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

7.1.5. Análise por Instrumento

De seguida é apresentada a distribuição quantitativa do número de alunos inscritos,
por instrumento, ao longo dos anos letivos. Esta resenha não é feita com intuitos
unicamente expositivos, uma vez que servirá para proceder à análise crítica da
evolução da procura de determinados cursos pelo seu público-alvo.
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Quadro 34 – Número de Alunos/Instrumento

CURSO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Bandolim

0

0

0

1

0

0

0

Canto

9

12

6

17

4

11

11

Clarinete

16

22

28

27

29

33

32

Contrabaixo

0

0

0

0

0

0

4

Fagote

0

0

0

3

5

4

5

Flauta Transversal

10

14

22

26

31

34

38

Flauta Bisel

0

0

0

0

0

2

2

Formação Musical

2

0

0

0

0

0

0

Oboé

1

2

4

4

11

9

9

Órgão

0

0

0

11

21

21

22

Percussão

14

13

11

18

31

42

34

Piano

49

55

95

96

84

79

80

Saxofone

16

18

23

21

23

19

18

Trombone

6

8

5

6

13

11

9

Trompa

3

3

3

4

5

6

8

Trompete

12

12

15

15

22

22

18

Tuba/Bombardino

0

0

4

5

7

6

6

Viola Ded./Guitarra

15

17

24

24

26

37

35

Violeta/Viola Dárco

0

2

0

11

14

16

18

Violino

17

25

34

38

43

38

43

Violoncelo

0

0

0

9

11

15

19

Pré/Movimento e Som

9

19

26

24

21

15

15

179

222

300

360

411

420

426

Total alunos…………….

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Graficamente é facilmente percetível a preponderância do Piano e do Violino, como
instrumentos de eleição, na preferência dos alunos do Conservatório Regional de
Música de Vila Real, ao longo dos anos.
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Quadro 35 – Distribuição dos Alunos Inscritos por Instrumento

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

No ano de 2010 o financiamento do Contrato de Patrocínio abrangeu 329 alunos,
distribuídos pelos níveis de Ensino, sendo os restantes 97 alunos considerados nãoelegíveis ao abrigo das disposições legais que o regem.

A distribuição quantitativa do número de alunos por regime de frequência, ao abrigo
do financiamento do Contrato de Patrocínio, registou-se da seguinte forma:
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Quadro 36 – Resumo dos Alunos Financiados em 2010
REGIME

Financiados

Não Financiados

TOTAL

Pré-Movimento e Som

0

15

15

Iniciação Musical

97

0

97

Curso Básico

216

39

255

Curso Complementar

16

15

31

Curso Livre

0

28

28

329

97

426

Total alunos…………….

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Quadro 37 – Distribuição dos Alunos Financiados

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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7.1.6. Análise por Regime de Frequência
A partição do conjunto de alunos do Conservatório Regional de Música por regime de
frequência:
Quadro 38 – Número de Alunos por Regime de Frequência I
REGIME

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pré-Movimento e Som

9

19

26

20

17

15

15

Iniciação Musical

28

36

52

92

99

93

97

Curso Básico

120

137

191

201

247

251

255

Curso Complementar

17

17

18

24

22

25

31

Curso Livre

5

13

13

23

26

36

28

179

222

300

360

411

420

426

Total alunos…………….

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Quadro 39 – Número de Alunos por Regime de Frequência II

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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7.1.7. Atividades de Enriquecimento Curricular

No seguimento dos Protocolos de Parceria entre as Câmaras Municipais de Vila Real
e de Vila Pouca de Aguiar e a Fundação Comendador Manuel Correia
Botelho/Conservatório Regional de Música de Vila Real, implementou-se o Ensino
da Música, das Atividades de Expressão Dramática e de Expressão Plástica em
escolas do concelho de Vila Real e de Música no concelho de Vila Pouca de Aguiar,
no âmbito específico do programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no
1.º Ciclo do Ensino Básico. Este projeto decorreu entre os anos letivos 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, tendo a Câmara Municipal de Vila Real dado por
finalizado o referido Protocolo de Parceria no final do ano letivo de 2010.
Quadro 40 – Distrito de Vila Real

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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Como consequência do término da parceria e da não-cooperação no ano letivo de
2010/2011, foram lecionadas, no conjunto, um total de cerca de 2.000 horas de aulas,
por um corpo docente de 5 elementos, reduzindo-se, não só o número de horas,
20.875 em 2009, como também o corpo docente, que no anterior havia sido composto
por 49 elementos.

A parceria mencionada anteriormente permitiu o ensino da Música em escolas do 1°
CEB do Agrupamento Vertical de Pedras Salgadas e Vertical de Vila Pouca de
Aguiar, no âmbito específico do programa das Atividades de Enriquecimento
Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, a cerca de 471 alunos.
Quadro 41 – Evolução do Número de Alunos das AEC´S

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Em relação à incidência por Atividade/Concelho, obtivemos a seguinte distribuição
geográfica de horas lecionadas:
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Quadro 42 – Distribuição do Total de Horas Lecionadas por Concelho

Vila Real

Vª P. Aguiar

Educação Musical

10.628

1.653

Expressão Plástica

4.684

-

Expressão Dramática

3.910

-

Total Horas….

19.222

1.653

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
Quadro 43 – Distribuição Geográfica das Atividades
Distribuição Geográfica das Actividades

Vila Real

Vª Pouca/P. Salgadas

1.653
19.222

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
Quadro 44 – Distribuição por Atividade em Vila Real

Exp. Dramática

3.910

4.684

Exp. Plástica

Ed. Musical

Horas 0

10.628

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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Da análise conjunta das atividades lecionadas nos concelhos de Vila Real e de Vila
Pouca de Aguiar, verificámos as seguintes ordens de grandeza:
Quadro 45 – Distribuição por Atividade Lecionada
Distribuição por Actividade Leccionada

12.281

12.500

10.000

7.500

4.684

5.000

3.910

2.500

0

Número Horas Anuais-2008/2009
Educação Musical

Expressão Plástica

Expressão Dramática

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Quadro 46 – Distribuição Percentual por Atividade Lecionada
Distribuição Percentual por Actividade Leccionada

19%

59%

22%

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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7.2. Evolução Financeira

A promoção do património cultural bem como a organização, realização ou
patrocínio de iniciativas que se inseriram nos fins gerais prosseguidos pela Fundação,
nomeadamente festas, feiras culturais, exposições artísticas, conferências, concertos,
cursos de aperfeiçoamento musical, festivais de música e edição de livros, CD’s ou
outras publicações relacionadas com os ditos fins, estiveram sempre presentes nas
atividades desenvolvidas. Os concertos, ciclos de conferências, exposições e audições
internas atingiram números significativos.

No tocante a este ponto, realça-se a criação da Orquestra de Cordas do Conservatório
e da Orquestra Sinfónica de Sopros. Durante, ainda este ano, foram inúmeros os
alunos desta instituição que foram premiados a nível nacional, nos diversos concursos
em que participaram, nomeadamente nas classes de Percussão, Clarinete e Violino.
De realçar a continuidade do Prémio Nacional de Piano Elisa Sousa Pedroso, que na
sua segunda edição acolheu 80 concorrentes vindos das diferentes partes do País, nas
categorias de Violino e Piano.

Em 2010, dada a nova conjetura financeira decorrente das normas estabelecidas, quer
pelo Ministério da Educação, quer pela não-atribuição do subsídio da Autarquia
(comparticipação nas despesas de funcionamento) previsto no orçamento para 2010,
cifrado no valor de 95.000,00€, voltou a não ser possível, ainda, a concessão de
bolsas de estudo a quaisquer áreas culturais, científicas ou artísticas a jovens naturais
ou residentes no concelho para a frequência no Conservatório Regional de Música em
cursos ou atividades da Fundação.
Seguidamente são apresentados dois histogramas que refletem a realidade económica
da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho.
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Quadro 47 – Evolução do Resultado Líquido do Exercício

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Quadro 48 – Evolução Quantitativa dos Orçamentos Anuais

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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7.3. Atividades Desenvolvidas
Exposição sobre Carlos Seixas;
Conferência sobre instrumentos tradicionais portugueses/cordofones;
Curso de Informática sobre os Programas de Música “Finale” e “Sibelius”;
Conferência/exposição sobre instrumentos percursores da guitarra;
Conferência/exposição sobre o violino, por António Capela;
Conferência/exposição sobre instrumentos de corda, por Joaquim Capela;
Ciclo de conferências sobre a gaita-de-foles;
Semana da Guitarra;
Semana Aberta da Música;
Curso de Técnicas de Som, especialização som ao vivo;
Master Classe de Percussão;
Master Classe de Clarinetes;
Master Classe de Flauta;
Master Classe de Piano;
Master Classe de Quarteto de Cordas;
Master Classe de Violino;
Master Classe de Violoncelo;
Master Classe de Canto;
Workshop “Dias da Percussão”;
Exposição de Instrumentos Musicais;
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Exposição de Pintura;
Conferências;
Participação do Ensemble de Clarinetes no lançamento, a nível nacional, da
publicação do Instituto de Reinserção Social, no Arquivo Distrital;
Lançamento do livro do R13, realizado no Auditório da Fundação e com a
participação do Ensemble de Clarinetes;
Colaboração com o Clube de Automóveis Antigos de Vila Real. Realização de
visita guiada à Fundação e concerto;
Realização, no Auditório da Fundação, da Tertúlia sobre Elisa Batista Sousa
Pedroso;
Participação do Coro de Câmara e do Ensemble de Clarinetes nas
Comemorações da Sr.ª da Guadalupe;
Lançamento, a nível nacional, realizado no Auditório da Fundação, do livro
“Tunas do Marão”, do investigador José Alberto Sardinha;
Realização, no Auditório da Fundação, da Tertúlia “A Música em Vila Real”;
Concerto no Hotel de Vidago;
Concerto no Auditório da Câmara de Santa Marta de Penaguião;
Participação na I Gala da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC);
Concerto de realização do “Chá das Cinco” na Pastelaria Gomes, entre os
meses de fevereiro e junho;
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Concerto “Avós e Netos”, que envolveu todas as instituições de apoio à
Terceira Idade da cidade de Vila Real;
Dia da Unidade do RI 13 – Ensemble de Clarinetes;
Participação nos concertos musicais na Biblioteca Municipal de Vila Real;
Concertos pedagógicos, no Auditório da Fundação, para alunos do 1º ciclo e
dos jardins-de-infância da cidade;
Concerto pedagógico em Carrazeda do Alvão (Vila Pouca de Aguiar) para
crianças dos jardins-de-infância;
Concerto Comemorativo, no Teatro de Vila Real, do Dia Mundial da Música, a
1 de outubro, onde foi executada a 4ª Sinfonia de Mahler, pelo Maranus
Ensemble;
Participação no Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima (APAV), com a realização de um Concerto no Teatro de Vila Real;
Participação no Concurso de Violino de Viana do Castelo;
Participação no Concurso de Flauta de Évora;
Participação no Concurso Nacional de Caixa;
Participação no Concurso Nacional de Jovens Músicos;
Participação na Festa das Broas da Escola Secundária de S. Pedro;
Participação na Feira Medieval promovida pela Escola Secundária de S. Pedro;
Participação na Semana Camiliana da Escola Secundária Camilo Castelo
Branco;
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Participação na Semana Cultural da Escola Monsenhor Jerónimo Amaral;
Participação na Mostra de Música do Eixo Atlântico, em Villagarcia de Arousa
(Espanha), com o Ensemble de Clarinetes e com um solista, tendo sido obtido o
1º lugar na categoria de Música de Câmara.
Concerto pelos alunos da classe de Piano na Juventude Musical Portuguesa, no
Porto;
A Classe de Flautas participou num concerto na Alfândega do Porto e na
Universidade Sénior de Vila Real;
Vários concertos na Biblioteca Municipal de Vila Real, inseridos no programa
de dinamização da leitura para jovens;
Participação nos concursos de Percussão: Tumpa Tumpa em Oliveira do
Hospital, Concurso de Interpretação Musical em Lagos, Concurso de
Interpretação em Vila Nova de Gaia, de onde resultaram três primeiros prémios,
três segundos e uma menção honrosa;
A Classe de Saxofone participou no 1º Concurso de Terras de La-Salete e
realizou um concerto na Casa da Música, no Porto;
A Classe de Guitarra participou no II Inter-Escolas de Guitarra, em Ourém;
O Ensemble de Clarinetes e uma aluna de Piano realizaram o concerto de
inauguração do Museu do Douro, que contou com a presença do Primeiroministro;
Gravação do Hino do Batalhão da B.I. – Regimento de Infantaria 13;
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Concurso Interno de Violino;
Gravação e Produção de um CD de Música Tradicional Mirandesa – LengaLenga;
Audição interdisciplinar dos alunos do Conservatório, integrada nas Jornadas
Camilianas;
Workshop de Violino;
Master classe de Canto;
Workshop de Percussão;
No âmbito do intercâmbio com o Conservatório de Atenas, integrado na
Orquestra de Flautas – Deslocação à Grécia;
Participação dos alunos nos Dias da Música – “A Herança de Bach” – no
Centro Cultural de Belém, em Lisboa;
Curso de Saxofone ministrado pelo Professor Fernando Manuel Pereira Ramos;
Audições interdisciplinares;
Animação de rua, com a participação de três grupos de diferentes classes –
Associação Comercial de Vila Real – Rua Direita;
Animação de rua/participação nas atividades – Associação Comercial de Vila
Real – Festas de S. Pedro;
Concurso Nacional de Piano “Elisa Pedroso”;
Exposição, na Mediateca, dedicada à figura da pianista Elisa Pedroso;
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Animação de rua/participação nas atividades – Associação Comercial de Vila
Real – Inauguração espaço comercial;
Concerto da Orquestra de Flautas do Conservatório Regional de Música de Vila
Real, no âmbito da participação na Gala de Paralisia Cerebral – Teatro
Municipal de Vila Real;
Workshop “Culturas na Guitarra” – Flamenco e Bossa Nova, orientado por
Paulo Margaça;
“Fagotada” – Dia do Fagote, com Huges Kesteman, Prof. da Escola Superior de
Música e das Artes do Espetáculo (ESMAE).

7.4 Repercussões desta Oferta no Indivíduo e na Comunidade
Seguidamente apresentaremos diversos indicadores e mapas selecionados que
possibilitam uma visão sintética da atividade da Fundação Comendador Manuel
Correia Botelho no período em análise.

a) Atividades Realizadas

No decurso do ano 2010 atingiu-se a cifra de 146 atividades integralmente realizadas
pelo Conservatório Regional de Música de Vila Real.
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Quadro 49 – Resumo das Atividades Desenvolvidas em 2010

2010
Audições

65

Masterclass/Workshop

10

Outras Atividades Internas

33

Atividades Externas

38

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Quadro 50 – Atividades (Acumulado) Desenvolvidas em 2010

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

b) Concertos Realizados

No decurso do ano 2010 atingiu-se a cifra de 34 concertos integralmente realizados
pelo Conservatório Regional de Música de Vila Real, os quais foram presenciados
por um total de 3.500 ouvintes.
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Quadro 51 – Concertos Realizados entre 2005 e 2010 I

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Acumulado

Nº Concertos

25

20

20

12

22

34

133

Nº Ouvintes

2.300

1.800

4.400

3.400

3.500

4.900

20.300

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Quadro 52 – Concertos Realizados entre 2005 e 2010 II

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

c) Audições Internas Realizadas

A nível de audições internas realizaram-se 65, assistidas por 3.600 pessoas.
Quadro 53 – Audições Internas Realizadas entre 2005 e 2010 I

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Acumulado

Nº Audições

26

20

113

121

75

65

420

Nº Assistentes

1.270

1.870

2.780

5.700

3.600

2.900

18.120

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

- 341 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

Quadro 54 – Audições Internas Realizadas entre 2005 e 2010 II

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

d) Totalizadores de Visitantes

No decurso do ano 2010, com base nas atividades realizadas e cumulativamente com
os anos transatos, atingiu-se os 51.320 visitantes do edifício do antigo Convento de S.
Domingos, onde o Conservatório Regional de Música de Vila Real se localiza.
Quadro 55 – Número de Visitantes em 2010 I

Nº Visitantes
(Valor Acumulado)

Concertos

20.300

Audições

18.120

Alunos de Outras instituições

6.320

Público em geral

6.580
Total

51.320

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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Quadro 56 – Número de Visitantes em 2010 II

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

e) Estúdio de Gravação

Gravação das variações de César Franck para piano e orquestra/pianista Adriano
Jordão, Orquestra do Norte.

Gravação, produção e edição do CD do IV Festival Internacional de Tunas
Universitárias de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Gravação e produção dos trabalhos “Mar Português” e “Sonetos”.

Gravação e produção do Quarteto de Clarinetes Ad Libitum.

Gravação, produção e edição do Grupo de Cantares do Aléu.
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Gravação, produção e edição do CD do V Festival Internacional de Tunas
Universitárias de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Gravação da Orquestra da Federação de Bandas.

Registo de áudio e vídeo de todos os concertos e audições realizados no auditório
da Fundação.

Gravação e produção do CD do Grupo Pro Ensemble.

Gravação do Hino do Batalhão da B. I. do Regime de Infantaria 13.
Gravação e Produção de um CD de Música Tradicional Mirandesa – Lenga-Lenga.
7.5. Envolvência com os Media
O ano de 2010 revelou-se profícuo na relação com os mass media, materializando-se
num intensificar de reportagens televisivas versando sobre o Conservatório de Música
de Vila Real, de notícias publicadas na imprensa escrita, bem como de entrevistas
radiofónicas. Por último, referimos a aposta na divulgação através da web, meio
privilegiado de comunicação e proporcionador de comunicação entre muitos e para
muitos. Deste modo, são inúmeros os artigos publicados em páginas dos principais
órgãos de comunicação de referência da nossa região.

Foi concretizada uma profunda renovação do site do Conservatório de Música de Vila
Real, com vista a agilizar a inserção de informação nesta plataforma, ajustando desta
forma a operacionalidade da mesma às reais necessidades da instituição, obtendo,
assim, substanciais ganhos na interatividade, não só com os alunos/encarregados de
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educação, bem como com toda a comunidade em geral. Manteve-se o registo no
domínio, através do seguinte endereço electrónico:
 http://www.conservatoriodemusicadevilareal.org/.
Quadro 57 – Site do Conservatório Regional de Música de Vila Real

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Seguidamente é feito um resumo quantitativo da envolvência com os media.
Total acumulado de publicações na Imprensa Escrita entre 2004 e 2010: 289
N.º Órgãos de Comunicação: 39
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Total de publicações na Imprensa Escrita em 2010: 75
N.º Órgãos de Comunicação: 13
Quadro 58 – Registo de Publicações na Imprensa Escrita sobre o CRMVR em 2010

Publicações Escritas

2010

Acumul.

A Voz de Trás-os-Montes
Boletim Municipal
Caminha On-line
Diário de Notícias
Espigueiro
Expresso
Idade de Ouro
João Miguel Fernandes
Jornal de Notícias
Revista NS´ do Jornal
Notícias
Jornal do Douro
Jornal do Norte
Lamego Hoje
Linha do Douro
Mil Folhas
Notícias de Vila Real
Notícias do Douro
O Arrais
Revista Visão

14
2
0
0
5
2
0
0
4
3
0
0
0
0
0
22
15
0
1

47
5
1
5
8
5
1
1
19
6
4
7
12
2
1
37
55
7
2

Publicações Escritas

2010

Acumul.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
1
0

5
3
1
6
16
3
1
1
1
2
1
7
4
1
1
6
2
1
1
1

O Comércio do Porto
O liberal
Povo de Fafe
Primeiro de Janeiro
Público
Repórter do Marão
Revista da UTAD
Revista das Artes
Revista das Artes e das Letras
Revista de Vila Real
Revista Poetas e Trovadores
Semanário Trasmontano
Tribuna do Douro
Vila Praia de Âncora On-line
Voz do nordeste
O Mensageiro
Jornal Faro de Vigo
Jornal La Voz de Galícia
Diário de Noticias
Revista Oeste

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Total de reportagens na Televisão em 2010: 11
N.º Órgãos: 4
Quadro 59 – Registo de Reportagens Televisivas sobre o CRMVR em 2010

Televisão

2010

LOCALVISÃO
RTP
SIC
TVI

5
3
1
2

Acumulado
5
8
1
4

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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Total de Intervenções Radiofónicas em 2010: 21
N.º Rádios: 6
Quadro 60 – Registo de Intervenções Radiofónicas sobre o CRMVR em 2010

Rádios
Antena 1
Agência Lusa
Rádio Clube Português
Rádio M80
Rádio Voz do Marão
Rádio Universidade

2010

Acumulado

1
6
5
5
0
4

1
8
20
5
2
6

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Total de publicações na Web em 2010: 75
Quadro 61 – Registo de Publicações na Web sobre o CRMVR em 2010

Internet
Sites
(Referências)

2010

Acumulado

75

141

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).

Quadro 62 – Distribuição Percentual pelos Media em 2010

Fonte: Relatório de Atividades da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho (2010).
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Capítulo VIII – Apresentação e
Análise dos Dados Relativos aos
Questionários
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8.1. Análise dos Questionários

Naturalmente que este estudo carecia de uma amostra a nível nacional que permitissenos tirar as devidas conclusões sobre o estado em que o Ensino Artístico se encontra,
atualmente, no nosso País. No entanto, cientes da dificuldade, no tempo que foi
definido, de inquirir um universo de mais 3000 professores, 35 000 alunos e mais de
uma centena de Escolas do Ensino Artístico – Música, optámos por reduzir a nossa
amostra ao Estudo de Caso – O Conservatório Regional de Música de Vila Real bem como às entidades que com ele mais têm interagido.

No que concerne ao universo dos alunos foi nosso propósito restringir o inquérito aos
que já tinham terminado o Curso Complementar, do referido Conservatório, ou então
dos que ainda se encontram a frequentar este nível de Ensino.

Assim elaborámos três inquéritos diferentes, plasmados nos Anexos, e dois quais se
elaboraram os respetivos gráficos dos resultados obtidos, apresentados em seguida.
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 Docentes

Num universo de 48 inquéritos realizados a docentes na área da Música, foram
obtidas 32 respostas, correspondendo a 66% de adesão por parte dos indivíduos
solicitados.
I.
1 – Sexo

Entre as 32 respostas, foi possível contabilizar um ascendente do sexo feminino,
numa relação de 19/13. Este aspeto mostra-nos claramente o panorama demográfico
nacional, bem como o aumento do interesse pelo estudo da Música, nos seus
diferentes aspectos, pelo sexo feminino, o qual esteve outrora, por assim dizer,
arredado de determinados instrumentos, nomeadamente sopros e percussão.
2 – Idade
Quadro 63 – Idade dos Docentes Inquiridos

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.
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Este gráfico demonstra a juventude da instituição. A falta de professores devidamente
habilitados no Interior, bem como o facto de as licenciaturas em Música área
Instrumento serem relativamente recentes deu, assim, origem à faixa etária reflectida.
Facilmente podemos constatar que a grande maioria dos inquiridos se encontra
inserida entre as faixas etárias 26 – 30 e 31 – 35. Tal como poderemos deduzir do
gráfico seguinte, os três casos de docentes com idade superior a 50 anos
correspondem a um grupo de docentes que realizaram a sua formação muito antes do
aparecimento das licenciaturas nesta área. De salientar a deslocação para o Interior de
jovens quadros qualificados, o que prova, mais uma vez, que a aposta na
Cultura/Música pode ser fator determinante para o desenvolvimento sustentado desta
região.
3 – Escolaridade / Habilitações
Quadro 64 – Formação dos Docentes Inquiridos

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Relativamente a esta questão do questionário em causa, observámos efetivamente que
29 das 32 respostas recebidas pertencem a indivíduos com habilitações ao nível do
Ensino Superior de Música, enquanto apenas outros três revelaram ter adquirido as
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competências necessárias através do antigo Curso Superior dos Conservatórios
Nacionais de Música, vigentes até 1993, que desta forma antecederam a criação das
Licenciaturas em Música.

II.
1 – Instrumento Leccionado
Quadro 65 – Instrumento lecionado pelos Docentes Inquiridos

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

O gráfico acima reforça os dados já apresentados anteriormente, aquando a análise
exaustiva do Programa Base do Conservatório Regional de Música de Vila real, que
ministra 18 valências.
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Ainda sobre este aspecto é de salientar que poder-se-á analisar melhor a oferta das
referidas valências no Projeto Educativo que consta dos Anexos.
2 – Os Programas
Quadro 66 – Grau de Satisfação perante os Programas Atuais pelos Docentes Inquiridos

30
25
20
15
10
5
0
Nada

Pouco

Bastante

Muito

Plenamente

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Este resultado é o espelho de tudo que foi apontado ao longo deste estudo, visto que a
grande maioria dos docentes inquiridos defende a necessidade de reestruturar os
conteúdos programáticos das diferentes classes de instrumento, que, tal como já
referimos, alguns datam a 1933.
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3 – Metodologias Adotadas
Quadro 67 – Grau de Satisfação perante as Metodologias Adoptadas pelos Docentes Inquiridos

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Ao contrário do que seria de prever, tendo em conta o gráfico anterior, apesar de os
conteúdos programáticos continuarem obsoletos, tem ocorrido um esforço por parte
dos docentes para a implementação de novas metodologias, capazes de fomentar o
gosto pelo estudo do Instrumento nas camadas mais jovens.
4 – Ensino Articulado / Ensino Supletivo
Quadro 68 – Vantagens do Ensino Articulado face a outros tipos de Ensino

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.
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Numa região, de certa forma, caracterizada pelas reduzidas capacidades económicas,
a importância do Ensino Articulado ganha particular relevância, uma vez que é
ministrado gratuitamente. Esta importância é reflectida nas opiniões dos diversos
docentes, tal como pode ser verificado na análise ao gráfico acima exposto.
5 – Sucesso na Aprendizagem / Idade
Quadro 69 – Relação entre a Idade e o Sucesso na Aprendizagem do Instrumento

20
15
10
5
0
Nada

Pouco

Bastante

Muito

Plenamente

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Ainda que o início do estudo da Música seja aconselhado desde idades muito novas, a
maioria dos docentes é da opinião de que este fator não é condição sine qua non para
a obtenção do sucesso por parte dos jovens músicos.
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6 – Duração dos Tempos Letivos
Quadro 70 – Grau de Satisfação perante os Tempos Letivos Programados

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Este gráfico ilustra a opinião dos docentes referente aos novos curricula constantes na
Portaria 691, de 25 de julho, de 2009, demonstrando a inadequação destes às reais
necessidades na aprendizagem dos alunos.
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7 – Tipo de Ensino
Quadro 71 – Sistema de Ensino Adequado

30
25
20
15
10
5
0
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Ensino Individual

Grande Grupo

Pequeno Grupo

21

100%

75%

50%

8

100%

50%

75%

Grupo 2

Ensino Individual

Grande Grupo

Pequeno Grupo

2

50%

100%

75%

1

75%

100%

50%

Total - 29

Total - 3
Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Tal como já foi exposto anteriormente, a Portaria 691/2009 define um Ensino em que
a aula individual é preterida em detrimento do pequeno grupo. Tal não é defendido
pela grande maioria dos docentes, que, no entanto, consideram pertinente para a
aprendizagem e crescimento musical do aluno o trabalho em grande grupo, isto é, as
Classes de Conjunto.
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Tal como podemos constatar, apenas três dos trinta e dois docentes apostam numa
formação em grande grupo, sendo estes docentes na área da Formação Musical e
Classes de Conjunto.
8 – Importância do CRMVR no desenvolvimento da Música na Região
Quadro 72 – Importância do CRMVR no desenvolvimento da Música na Região

25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

A maioria dos professores inquiridos considera esta instituição como um dos pólos de
desenvolvimento e de grande interesse nesta área, contribuindo desta forma para o
crescimento e preservação do património musical desta Região, fazendo com que o
nosso paradigma cultural não se dilua numa sociedade cada vez mais globalizante.

Estes aspectos estão, de uma forma mais pormenorizada, plasmados no gráfico
seguinte, onde se pode constatar a importância da instituição em causa na promoção
de valores e atitudes, bem como o desenvolvimento socioeconómico e cultural da
comunidade a ela subjacente.
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III.
1 – Avaliação Global da Instituição

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.
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Muito
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Nada
No Conservatório ensina-se/aprende-se valores
No Conservatório ensina-se/aprende-se a saber estar
No Conservatório promove-se a disciplina
No Conservatório ensina-se/aprende-se a respeitar o espaço do
outro
A comunidade beneficia com a existência do Conservatório
A comunidade beneficia educacionalmente com o Conservatório
O Conservatório promove e preserva o património musical
A comunidade beneficia culturalmente com o Conservatório
A comunidade beneficia socialmente com o Conservatório
A comunidade beneficia economicamente com o Conservatório

Bastante

Quadro 73 – Avaliação Global do CRMVR

3
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28
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4
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30
2
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2
2
3
3
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 Alunos

Num universo de 41 inquéritos realizados a alunos, foram obtidas 15 respostas,
correspondendo a 36,5% de adesão por parte dos indivíduos solicitados.

1 – Sexo
Quadro 74 – Sexo dos Alunos Inquiridos
10
8
6
4

Masculino
Feminino

2
0

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

2 – Idade
Quadro 75 – Idade dos Alunos Inquiridos

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10 a 15

16 a 20

21 a 25

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.
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De salientar que grande parte dos alunos que frequentam o Ensino Complementar já
ultrapassaram os 18 anos.

3 – Escolaridade / Habilitações
Quadro 76 – Escolaridade / Habilitações dos Alunos Inquiridos
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3º Ciclo E.B.
Ensino Secundário
Outro (U.T.A.D.)

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

No seguimento do que foi acima referido, pode-se comprovar através deste gráfico
que a grande maioria dos alunos encontra-se a frequentar os últimos anos do Ensino
Secundário ou mesmo um curso superior noutra área.
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II.
1 – Instrumento
Quadro 77 – Instrumento Praticado pelos Alunos Inquiridos

5
4
3
2
1
0

FB

FT

CLA

OB

FAG

SAX

TROMB

TROMPA TROMPE

TU

CA

VIOLI

VIOLE

VIOLO

CB

BAND

GUIT

PI

ORG

FLAUTA DE BISEL

FLAUTA TRANSVERSAL

CLARINETE

OBOÉ

FAGOTE

SAXOFONE

TROMBONE

TROMPA

TROMPETE

TUBA

CANTO

VIOLINO

VIOLETA

VIOLONCELO

CONTRABAIXO

BANDOLIM

GUITARRA

PIANO

ÓRGÃO

PERCUSSÃO

PERC

FORMAÇÃO MUSICAL

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Como seria de esperar, tendo em conta o panorama musical da Região (relembra-se
que o distrito de Vila Real possui 25 Bandas Filarmónicas), os instrumentos de sopro,
nomeadamente as madeiras, são os instrumentos eleitos pela maioria da comunidade
educativa para terminar o Curso Complementar de Instrumento.
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2 – Os Programas
Quadro 78 – Adequação dos Programas Atuais às Necessidades e Especificidades dos Alunos
Inquiridos

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Ao contrário do exposto pelos docentes, os alunos não sentem tanto a necessidade de
alterar os conteúdos programáticos, provavelmente, devido à falta de exigência que os
caracteriza.
3 – Metodologias Adotadas
Quadro 79 – Grau de Satisfação perante as Metodologias adotadas para o Processo de Ensino –
Aprendizagem dos Alunos

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.
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Tal como já havia sido evidenciado nas respostas proferidas pelos docentes, os alunos
demonstram um agrado pela forma como os conteúdos são ministrados, isto é, apesar
de os referidos conteúdos estarem já desajustados face à realidade, os alunos
mostram-se claramente satisfeitos pela forma como a sua aprendizagem é conduzida e
pelo esforço dos docentes na utilização de novas didáticas para o Ensino artístico.
4 – Ensino Articulado / Ensino Supletivo
Quadro 80 – Vantagens do Ensino Articulado perante outras formas de Ensino para os Alunos
Inquiridos

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Como seria de esperar, os alunos vêem no Ensino Articulado uma das únicas formas
de poderem estudar Música, uma vez que este tipo de Ensino é gratuito.
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5 – Sucesso na Aprendizagem / Idade
Quadro 81 – Relação entre o Sucesso na Aprendizagem e a Idade dos Alunos Inquiridos

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Na opinião dos alunos quanto mais cedo estes iniciarem a aprendizagem daquilo que
é a Música, maior será a probabilidade de obterem resultados positivos no seu
trabalho. Pensamos que este resultado espelha um pouco a falta de maturidade por
parte dos jovens em questão, visto que, tal como os docentes referiram, o sucesso está
inerente ao esforço, dedicação e motivação por parte de qualquer um que deseje
singrar neste âmbito.

- 367 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

6 – Duração dos Tempos Letivos
Quadro 82 – Grau de Satisfação perante os Tempos Letivos Programados dos Alunos Inquiridos

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Este gráfico espelha a indecisão da comunidade discente no que concerne à
adequação ou não dos tempos letivos aplicados para a aprendizagem dos jovens
músicos, indo, de certa forma, ao encontro daquela que foi a opinião defendida pela
maioria dos docentes inquiridos, isto porque poucos são aqueles que se mostram
realmente agradados com este panorama.
7 – Tipo de Ensino
Quadro 83 – Sistema de Ensino que deveria ser Privilegiado para os Alunos Inquiridos

Nº Inquiridos

Ensino Individual

Grande Grupo

Pequeno Grupo

8

100%

75%

50%

7

100%

50%

75%

Total - 15
Fonte: Inquérito realizado por José Neves.
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Através das respostas dos alunos a esta questão, podemos retirar duas ilações: se por
um lado a maioria, tal como ocorreu na recolha de opiniões de docentes, demonstra
preferência pelo ensino individualizado, por outro lado, é facilmente constatável que
uma grande parte se mostra igualmente agradada com o Ensino em Grande Grupo.
Relativamente a este último ponto pensámos que este poderá estar relacionado com
os aspectos didáticos e pedagógicos promovidos naquilo que são as Classes de
Conjunto, nomeadamente nas Orquestras e nos Ensembles, sem nunca esquecer a
importância da fomentação da criatividade que tem lugar neste tipo de ensino.
8 – Importância do CRMVR no desenvolvimento da Música na Região
Quadro 84 – Grau de Importância do CRMVR na Promoção do Gosto pela Música na Região

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

A maioria dos alunos inquiridos considera esta instituição como um dos grandes
motivos de interesse nesta região do Interior, vendo-a, assim, como um dos principais
meios para aperfeiçoarem ou mesmo iniciarem os seus estudos na área da Música.
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Este resultado está, de uma forma mais detalhada, espelhado no gráfico seguinte,
onde se pode comprovar a importância da instituição em causa na promoção de
valores e atitudes, bem como o desenvolvimento social e cultural da comunidade a
ela subjacente.

III.
1 – Avaliação Global da Instituição

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.
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A comunidade beneficia socialmente com o Conservatório
A comunidade beneficia economicamente com o Conservatório

Pouco

Nada

Quadro 85 – Avaliação Global do Desempenho do CRMVR

10
10
7
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 Entidades
1 – Das dezasseis entidades a quem foi solicitada a elaboração do inquérito em causa
(Câmara Municipal de Vila real, Bombeiros Voluntários da Cruz Verde,
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Direcção Regional da da Educação do
Norte, Associação Portuguesa de Paralesia Cerebral – Vila Real, Escola Secundária
Camilo Bastelo Branco, Escola Secundária de São Pedro, Grupo de Cantares ALEU,
Museu de Vila Real, Associação Chaves Viva, Coro da Cidade de Vila Real, Câmara
Municipal de Peso da Régua, Liga dos Amigos do Hospital de Vila Real, VitAguiar
E. M., Grupo de Cantares Mar de Pedra, Associação Portuguesa de Médicos
Dentistas Hospitalares), foram obtidas 11 respostas.

2 – Anos de Existência
Quadro 86 – Anos de Existência das Entidades Inquiridas

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.
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3 – Concelho / Distrito
Quadro 87 – Concelho a que Pertencem as Entidades Inquiridas
7
6
5
4

Vila Real
Vila Pouca de Aguiar
Vila Nova de Gaia

3
2
1
0

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.
Quadro 88 – Distrito a que Pertencem as Entidades Inquiridas

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.
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A partir da análise realizada aos gráficos resultantes das questões 2 e 3 do inquérito
em questão, podemos concluir que o Conservatório Regional de Música de Vila Real,
apesar dos seus poucos anos de existência, conseguiu criar sinergismos com entidades
locais e mesmo nacionais, conforme se pode constatar pelos dados aqui apresentados.

II.
1 – Interação com a Comunidade
Quadro 89 – Nível de Interação entre o CRMVR e as Entidades Inquiridas

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Pensamos que estes valores espelham um projeto que para além de promover o
Ensino Vocacional da Música, está direcionado para parcerias nos mais diferentes
âmbitos, quer com instituições locais, quer com entidades nacionais. Este tipo de
abertura à comunidade será, em nosso entender, a razão para a sustentabilidade do
projeto, bem como o reconhecimento do seu valor, através das inúmeras atividades
realizadas, e que podemos encontrar inumeradas no Programa Base do Conservatório
anteriormente exposto.
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2 – Contribuição do CRMVR na Difusão da Cultura Musical da Região
Quadro 90 – Contribuição do CRMVR para a Difusão da Cultura Musical da Região

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

3 – Contribuição do CRMVR para o Desenvolvimento da Região
Quadro 91 – Contribuição do CRMVR para o Desenvolvimento da Região

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Os valores plasmados nestes dois quadros evidenciam, bem, a importância que o
CRMVR tem na promoção, difusão e desenvolvimento do património cultural da
região, sendo actualmente um dos seus grandes agentes. Lembramos os valores
apresentados no capitulo anterior onde se elencaram todas as actividades produzidas
nos últimos seis anos
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4 – Importância do CRMVR no desenvolvimento do gosto pela Música
Quadro 92 – Grau de Importância CRMVR para o Desenvolvimento do Gosto pela Música da Região
para as Entidades Inquiridas

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Na sequência do referido anteriormente este projeto apresenta-se como um forte
catalisador do gosto pela música, contribuindo, em muito, para que muitos jovens
passassem a frequentar e a participar nas actividades das Bandas Filarmónicas,
Grupos Corais, Grupos de Cantares e até mesmo das Associações Culturais e
Recreativas das suas aldeias, ou mesmo localidades onde residem.
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5 – Avaliação Global da Instituição

4
5
4

5
4
4

2

5

3

1

2
4
3
2
4
7

7
6
6
7
6
1

1
1
1

Fonte: Inquérito realizado por José Neves.

Globalmente, tendo em conta o mapa anterior, podemos afirmar que o projeto está a
dar resposta às solicitudes, quer pedagógicas, quer sociais, contempladas nos seus
Estatutos, tendo-se tornado uma referência cultural do Concelho e mesmo da Região,
provando, desta forma, que a Cultura pode ser uma forma sustentada de
desenvolvimento social, económico e cultural.
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Plenamente

1
1
1

1

2

Muito

Pouco

Nada
No Conservatório ensina-se/aprende-se valores
No Conservatório ensina-se/aprende-se a saber estar
No Conservatório promove-se a disciplina
No Conservatório ensina-se/aprende-se a respeitar o espaço do
outro
A comunidade beneficia com a existência do Conservatório
A comunidade beneficia educacionalmente com o Conservatório
O Conservatório promove e preserva o património musical
A comunidade beneficia culturalmente com o Conservatório
A comunidade beneficia socialmente com o Conservatório
A comunidade beneficia economicamente com o Conservatório

Bastante

Quadro 93 – Avaliação Global da Importância do CRMVR
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Conclusão
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1. Apreciação Final ao Estudo

Apoiando a perspetiva de Diaz (1997), podemos dizer que a Música, servindo para
diferentes atividades, tais como a dança, os bailes e as canções, tem uma antiguidade
mais ou menos remota que chegou aos nossos dias graças ao contributo individual e
coletivo da comunidade.
Muitos foram os tratados que, ao longo da História da Música, abordaram,
sob uma perspectiva teórica e também prática, aspectos diversos desta arte
e também de uma ciência também extensa que os seus conteúdos
transbordam, enfim, um número ilimitado de páginas (Cabezas, 1997:8).

Foi isto que se pretendeu mostrar ao longo da primeira parte deste estudo, em que
pudemos ver a influência da Música em termos sociais e a sua evolução ao longo de
todos os tempos.
Neste sentido, “é preciso dizer que, para situar este tema, os conceitos de teoria e
prática são em certos ambientes educativos tão-somente formas de entender uma
mesma realidade” (Cabezas, 1997:8). E foi a partir desta consciência, que está patente
e latente no que se pressupõe ser professor de Música e de onde começa a reflexão, de
que o teórico e o prático são um processo do sonoro ou do musical.

Será um caminho através do qual deverá transformar-se a literacia musical, mediante
as experiências e os conhecimentos mais convenientes e, com o apoio de profissionais
da área, promover um desenvolvimento cultural válido, para expressar e apreciar todo
o tipo de obras musicais de qualquer época, estilo e procedência.
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Efetivamente, a nossa abordagem foi no sentido de ver até que ponto o ensino da
Música em Portugal foi evoluindo. Por assim dizer, este fenómeno, tido como
património cultural enquanto Música, seja ele móvel ou imóvel, artístico ou
vernáculo, é, assim, sem dúvida, reconhecido como um fator de desenvolvimento.

É reconhecida a importância que se atribuiu à comunicação social de massas na
orientação de gostos e preferências e na criação de casos que, de certa forma,
influenciam a opinião pública. Hoje, a televisão e a web são vistas como um
fenómeno de aculturação e uma janela aberta para o mundo que, no mesmo instante,
ora nos coloca em casa os acontecimentos de qualquer parte do mundo, ora nos
apresenta heróis a vilões, ora nos faz depender dos seus horários e das suas
programações.

As rádios, sobretudo as locais, são mais um instrumento de entretenimento, mas que
continuam a preencher grande parte da sua programação, salvo raras exceções, a
bombardear com “Música da Moda”, seja o Fado, o Pimba, o Folclore ou qualquer
outro género interpolada pela futilidade de uma realidade social da localidade,
perdendo-se o sentido informação e até mesmo formação. Revistas e jornais contamnos as desventuras amorosas de certo galã da TV, desvendam-nos os próximos
episódios das várias novelas que se difundem nas televisões e os devaneios políticos
de um país, onde a cultura cada vez perde espaço de divulgação. Pela sua capacidade
de penetração em determinadas franjas da população, os media são fortes
potenciadores da homogeneização.

A Escola, na medida em que pretende ser normalizadora é outro agente a considerar.
Apesar de ser de frequência obrigatória, permanece com programas referenciais,
currículos e objectivos mínimos desajustados à realidade social do país, sendo
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(discutíveis) os projectos que possam, muitas das vezes, timidamente esboçados,
conduzir a participação, negociação e contrato com a comunidade educativa local
(Carvalho, 1993).

Por outro lado, a escolarização, ao fazer os jovens sair das suas terras para
prosseguirem os estudos, vai fazê-los assumir o papel de “jovens urbanos”, muito
mais predispostos ao consumo juvenil “enlatado” do que para as práticas culturais
tradicionais. Os seus gostos, os seus hábitos a as suas preferências são já diferentes e
as próprias associações locais, mais vocacionadas “ao folclore, à música tradicional e
ao teatro amador”, já não respondem aos anseios dessa massa juvenil (Silva, 1994).

Neste sentido muitas das Associações tornaram-se, por isso mesmo, inadequadas e já
nem o próprio Estado lhes reconhece a importância quer como espaços de
sociabilização, quer como elementos educativos por excelência. Em muitos casos
estas tornaram-se, por isso, excessivamente dependentes do subsídio autárquico que,
muitas vezes, condiciona a sua atividade e os seus valores, não sendo pois de
estranhar que “a relação antiga entre associações e poderes municipais é muito
marcada pelo jogo entre a lealdade e o subsídio” (Silva, 1990).

A emigração é um duplo fator de homogeneização, uma vez que, ao despovoar as
comunidades, leva consigo a massa crítica indispensável à afirmação identitária e, no
regresso, ainda que apenas para um curto período de férias, traz pessoas com outros
hábitos, outras exigências e novos gostos.

Assim sendo, o envelhecimento, provocado, em grande medida, pela emigração,
conduz a uma certa passividade, cujo défice crítico é ampliado pela elevada taxa de
analfabetismo e se reforça pelo isolamento a que as comunidades continuam a ser
sujeitas (Silva, 1990).
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Nos nossos dias, com a velocidade a que as coisas mudam, em todas as comunidades,
mesmo nas mais isoladas, as alterações inerentes à melhoria das condições de vida e o
progresso terão sempre lugar, independentemente dos fatores próximos que lhe
estejam na origem.

Torna-se, por isso, fastidioso fazer aqui a seriação exaustiva dos vários fatores que
poderão colocar em causa a continuidade das culturas locais. Poder-nos-emos, até,
questionar se seria bom que, em nome do progresso, elas viessem a desaparecer.
Segundo a ótica de Gonçalves (1992), o processo cultural é dinâmico: adapta-se,
acultura-se, reinventa-se. Por sua vez Carrilho (1996:s/p), defende que é “algo que se
constrói, inventando-se, no contacto e eventualmente no conflito com outras
identidades”.

Nesta perspetiva, podemos constatar que o distrito de Vila Real possui grande riqueza
no tocante ao património musical. Daí a existência de 236 Associações Culturais e
Recreativas, entre as quais, tal como já foi referido, 154 (65,2 %) integram a Música
como uma das suas atividades.

Com uma população envelhecida, seria de esperar que as tradições musicais da região
começassem a desaparecer, mas é na juventude que essas tradições culturais,
nomeadamente a Música, encontram a sua força.

Curiosamente numa época dominada pelos meios audiovisuais, propícia à difusão de
uma cultura globalizante, em que todas as políticas sociais, económicas e culturais
apontam para a crescente perda de identidade cultural, são os jovens que, apesar de
tudo, mantêm esta identidade bem viva, num País longe das vivências das grandes
metrópoles.
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Fazendo Portugal parte integrante da União Europeia, é interessante que seja um dos
poucos países que a constituem que não integra nos seus currículos académicos o
estudo da sua Música e, consequentemente, dos seus instrumentos. Não podemos
negar que é no mundo rural que vamos encontrar a base de sustentação desta cultura,
já que nos meios urbanos é vista de uma forma mais intelectual e elitista, sendo a sua
divulgação escassa ou quase nula.

Obviamente que o interesse dos meios de comunicação pela Música, quer seja a rádio
ou mesmo a televisão, é nulo, como se houvesse um complexo motivado pela alegada
importância da Música, enquanto meio fundamental na formação do Homem.

Partindo as premissas abordadas, o nosso estudo desenvolveu-se no sentido de
realizar uma abordagem àquilo que foram os últimos 30 anos no Ensino da Música
em Portugal, quer tendo em conta a sua evolução no que concerne aos aspetos
normativos e curriculares, quer o seu crescimento em termos de frequência e aumento
da oferta por parte dos estabelecimentos der ensino. Para o qual tivemos que,
obrigatoriamente, recorrer a toda a evolução existente desde praticamente a
constituição do Conservatório de Lisboa, em 1933, e dos programas de Viana da
Mota.

Fomos constatando, assim, que a importância da Música e a sua aprendizagem, num
desenvolvimento de diversas competências, era extremamente importante.

A Música tem um papel importantíssimo no crescimento integral das
crianças, não só pelo prazer que a experiência musical pode proporcionar,
mas também pelo potencial para estimular capacidades que ultrapassam
essa dimensão da fruição.
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O ensino da música em idades precoces facilita a aprendizagem das
estruturas de linguagem mais complexas, o desenvolvimento de um
raciocínio matemático mais fluente e, ainda, a sensibilização a outras
formas de expressão artística e cultural (Nery, 2010:4,5).

Mas este vai mais longe ao mostrar-nos até que ponto a nossa sociedade minimiza o
ensino da música, e até mesmo das artes, em si, quando nos confronta com a
realidade europeia.
Estive num congresso em Hamburgo sobre a educação cultural, em que ouvi
o presidente de uma grande empresa alemã dizer que o ensino não devia ser
centrado nas tecnologias, uma vez que, por um lado, essa aprendizagem
pode ser realizada nas empresas e, por outro, porque as tecnologias estão
sempre a mudar, fazendo com que aquilo que se ensina esteja
constantemente a ser ultrapassado. Em vez disso, recomendava que se
ensinasse a pensar, a identificar problemas e a inventar soluções novas para
esses problemas. Os desafios do mercado de trabalho e, de uma forma mais
ampla, da cidadania implicam o desenvolvimento da criatividade, que é
estimulada pela vivência musical (Nery, 2010:4,5).

Apesar de tudo esta importância foi aumentando em Portugal, desde 1980, e podemos
ver que o crescimento e o desenvolvimento pelo ensino da Música têm sido
muitíssimo exponenciais.

Esta evolução, acima referida, em 2009, num estudo da ANQ onde podemos constatar
o aumento a nível de frequência de alunos, que ultrapassa os 57%, relativamente aos
anos anteriores. Este estudo aponta que o próprio investimento do Estado atinge
valores na casa dos 55 milhões de euros, no que diz respeito ao apoio e ao
financiamento das escolas do Ensino Vocacional Artístico.
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Isto, ainda segundo a posição da ANQ, visava o alargamento do número de alunos,
reorganização do modelo da Escola, um novo modelo de financiamento para as
escolas do Ensino Particular e Cooperativo, a criação de uma rede de articulação
entre as escolas do Ensino Artístico e Especializado e as escolas do ensino regular e,
ainda, a revisão de planos de estudo, elaboração de programas e promoção da
estabilidade do quadro docente.

Curiosamente, aquilo de que se deu conta no estudo foi que, efetivamente, apesar de
estes números terem aumentado significativamente no que diz respeito à frequência,
não significa que grande parte dos pontos principais, que a própria agência apontava,
nomeadamente no que concerne à revisão dos planos de estudo, à elaboração de
programas e até ao próprio sistema de financiamento, se tenha vindo a concretizar
plenamente e de uma forma profícua, para que este ensino resultasse de uma forma
positiva. O facto de nesta altura, referindo-nos ainda ao estudo da ANQ, apontar para
96 escolas de Ensino Regular com aulas de iniciação e de haver mais de 3454 alunos
também inseridos neste contexto, realmente, não nos parece que seja o melhor
caminho para a evolução deste ensino.

E, nomeadamente, partilhamos o plasmado na reportagem realizada pelo Jornal de
Notícias, a 29 de novembro de 2009, exatamente pouco tempo depois de a reforma ter
sido colocada em Diário da República:
Disparate pegado, a propósito da tentativa de universalizar este tipo de
ensino, porque ter um milhão e meio de crianças a estudar música seria
algo monstruoso. Uma coisa é as crianças saberem o que é a Música e
distinguirem a música de arraial de uma peça de Stravinsky, outra é impor
uma vocação à força (D’Almeida, 2009:3-5).
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Ainda nesta entrevista, podemos encontrar o eco da Associação Portuguesa de
Educação Musical, na voz e na pessoa de Palheiros, que, embora veja elementos
positivos na forma como a “diminuição do valor das propinas a pagar pelos pais dos
alunos”, alerta para alguns riscos, nomeadamente, “querer normalizar tudo, pode nem
sempre ser a melhor solução” (Palheiros, 2009:3-5).

Realmente, este tipo de massificação, que à partida parece ser o caminho correto para
o Ensino Vocacional da Música, como podemos constatar, através dos inquéritos
levantados às Direções Regionais, e das próprias respostas, parece-nos que não surtiu
o efeito esperado. Efetivamente, pudemos apurar que há uma evolução muito
acentuada, principalmente a partir do final dos anos 90, com a criação do GETAP,
como já por diversas vezes referimos, e, mais tarde, com o surgimento do DES, na
tentativa de promover uma continuidade e desenvolver uma reforma e análise do
Ensino Artístico. Contudo, torna-se pertinente realçar que esta não é conseguida na
sua plenitude. Na verdade, os problemas financeiros sempre estiveram naquilo que
era a razão essencial deste ensino, nomeadamente os programas, e, por isso, pudemos
constatar, pelo estudo, que todos estes programas continuam obsoletos e carentes de
uma revisão urgente, relativamente ao que concerne aos seus conteúdos
programáticos, pois, todos eles ainda têm como base principal os conteúdos
programáticos de 1933.

Pudemos constatar pelos dados fornecidos quer pela tutela quer pelo levantamento
por nós elaborado e apresentados anteriormente, também, que existe uma assimetria
muito grande, na distribuição das escolas de Ensino Vocacional, entre a região Litoral
e o Interior do País, bem como também uma acentuada desigualdade entre o que se
passa no Sul e no Norte. Efetivamente pudemos observar nos diferentes estudos e
quadros que grande parte, mais de 48%, das escolas do Ensino Particular e
Cooperativo da Música está sediada no Norte.
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Algumas razões levam-nos também a perspetivar aquilo que será o futuro deste tipo
de ensino, nomeadamente, no que diz respeito ao Interior. Desenvolvemos um estudo
de caso, seguindo uma metodologia que passou pela análise documental e
levantamento de dados junto dos principais atores de todo este processo, que nos
possibilitou verificar que, na realidade, existe uma grande dificuldade de contratação,
de movimentar os professores para o Interior, para que se possam desenvolver
estruturas devidamente capazes, com um quadro de professores devidamente
habilitado.

Se analisarmos de uma forma muito fria, encontramos unicamente quatro estruturas
avalizadas ou reconhecidas pelo Ministério da Educação em toda a região do Alto
Douro e Trás-os-Montes. Mais concretamente, três escolas de Ensino Particular e
Cooperativo – o Conservatório Regional de Música de Vila Real, a Academia de
Artes de Chaves e o Conservatório Regional de Bragança – e uma estrutura, não do
Ensino Particular, mas sim de Ensino Profissional, que é a Escola Profissional de
Música de Mirandela. Estamos a falar de uma população que ultrapassa as 400 mil
pessoas, para a qual obviamente é muito pouco o número de instituições capazes de
dar resposta a este tipo de ensino, não esquecendo a sua localização geográfica, que
cria grandes constrangimentos de mobilidade aos alunos putativos, residentes em
concelhos mais afastados das estruturas. Diríamos que só por este aspeto este ensino
torna-se, inequivocamente, discriminatório e elitista colidindo, mesmo com o
consignado na nossa Constituição

Esta aparente massificação não é mais do que algo que possa ser desenvolvido nas
grandes áreas metropolitanas, esquecendo, assim, o Interior, onde essa massificação
está muito longe de existir.
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Mas concordamos também que, na realidade, conforme disse Vitorino D’Almeida
2009, é necessário, mais do que criar músicos, criar efetivamente um público, pessoas
capazes de ter o discernimento e a fruição de qualquer género musical e que faça
adequadamente a destrinça entre aquilo que é o património da Música Tradicional,
que é importantíssimo para nós e que revela um pouco da nossa identidade, e aquilo
que, vulgarmente, apelidamos de Música mais Erudita.

Há realmente muitas dificuldades, em relação a este tipo de ensino, no Interior. E
quando falamos dos distritos, por exemplo, de Vila Real e de Bragança, podemos
igualmente incluir outros distritos, onde também é possível verificar que não há uma
oferta tão alargada.

Parece-nos também pertinente salientar algumas conclusões, nomeadamente no que
respeita à vertente da formação dos professores, uma vez que verificámos que, apesar
de atualmente a oferta, relativamente à Formação Superior e aos cursos superiores,
existir, de uma forma provavelmente melhor distribuída do que acontece no Ensino
Básico e Complementar, acontece que os seus conteúdos muitas vezes são colocados
em causa. Tal podemos constatar resultante das dificuldades, por vezes, apresentadas
pelos docentes da Instituição estudada, quer mesmo através de conversas informais
com outros Diretores de estabelecimentos de ensino congéneres, onde este aspeto
sobressai no quotidiano escolar. Temos um Ensino Superior muito mais vocacionado
para a formação de músicos e concertistas, do que a pequena franja que está orientada
e preocupada em dar formação, isto é, em que os conteúdos didáticos e as pedagogias
ligados à vertente deste tipo de ensino tenham uma certa prioridade.

Tal como já acima foi mencionado, uma segunda parte passa por um estudo de caso,
em que considerámos o Conservatório Regional de Música de Vila Real, que tem
como sustentabilidade jurídica uma fundação – a Fundação Comendador Manuel
Correia Botelho.
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Todavia, antes de mais, apraz aqui dizer que chegámos a este estudo de caso após
uma análise cuidada, relativamente à importância que a Música tem dentro do distrito
de Vila Real. E, talvez, tenha sido este estudo que permitiu, em 1999, à Autarquia de
Vila Real avançar para um projeto como este e para a construção de um edifício, com
capacidade para dar resposta a este tipo de Ensino Vocacional da Música numa
perspetiva do século XXI.

Na realidade, o Ensino não-Formal continua a pesar, tal como pesava muito na altura,
no distrito de Vila Real. Como já atrás foi mencionado, mais de 10 mil pessoas
estavam envolvidas neste tipo de Ensino e que, efetivamente, a oferta a nível de
Ensino Básico e Complementar, era exígua, tendo em conta a existência de apenas
uma única estrutura em Vila Real.

Partiu-se, então, para a realização de um projeto, que passou por um estudo criterioso
onde se verificaram as necessidades que eram prementes para este tipo de ensino
visivelmente carenciado e que envolveu diversas entidades, a saber: o Instituto
Politécnico do Porto, ESMAE, com uma equipa chefiada pelo Arq. José Prata, a
Autarquia de Vila Real, a DREN e nós próprios.

É de salientar que o estudo acima referido teve por base as considerações e as
conclusões que se podem encontrar em “A Cultura Popular Como Factor de
Desenvolvimento Local – Um olhar através da música”, de Neves (2001).

Posteriormente, passou-se a uma análise mais pormenorizada daquilo que, hoje,
engloba sete anos de projeto, relativamente ao Ensino ministrado e a toda a atividade
desenvolvida pela Fundação Comendador Manuel Correia Botelho/Conservatório
Regional de Música.
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Numa primeira análise, torna-se pertinente realçar que este projeto, acima de tudo,
tem uma vertente social e económica extremamente importante. Senão vejamos: nos
cinco primeiros anos, este projeto tem a capacidade de gerar 50 postos de trabalho,
realizados, na sua essência, por profissionais qualificados, isto é, jovens licenciados.
É um projeto que, em si, constitui um potencial de reconhecimento e também de
mostra, daquilo que é Cultura e Património que inclui toda esta região, para
admiração de todos os que não estiveram envolvidos na elaboração deste projeto, que
ultrapassa, deste modo, a dimensão regional e adquire uma dimensão nacional e
mesmo internacional.

Salientamos que, em sete anos, este projeto conseguiu conquistar, por exemplo, a
atenção Ibérica, aquando dos dois prémios conquistados, promovidos pelo Eixo
Atlântico, na área da Música. Não esquecendo obviamente os inúmeros prémios que
foram conseguidos a nível nacional, fazendo com que esta seja uma estrutura de
referência nacional, na atualidade.

Voltando novamente à questão da sustentabilidade deste projeto e a este ponto
importantíssimo de fomentação de emprego, vemos que, entre 2007 e 2009, chega
mesmo a atingir uma capacidade de cerca de 90 professores, que se empenham e
trabalham para o seu sucesso. Este acréscimo advém, efetivamente, do facto de este
projeto integrar e ser pioneiro, no que diz respeito a levar a Música, também, às
atividades extracurriculares do 1º Ciclo.

Importante, também, é referir esta ligação que foi criada entre uma instituição como
esta e a comunidade. Hoje em dia, e ao longo destes anos, esta instituição passou a ser
uma parceira constante de inúmeras instituições, quer públicas quer privadas, não só
do concelho de Vila Real, mas, também, da região, bem como a nível nacional.

- 390 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

De salientar o facto de estar envolvida em projetos de relevante importância como,
por exemplo, a inauguração do Museu do Douro, parcerias com instituições de saúde,
nomeadamente o Hospital de Vila Real, com todas as escolas do concelho de Vila
Real e, não só, mas também com escolas do Ensino Básico e Complementar de toda a
região, mais concretamente de Murça, Sabrosa, Vila Pouca de Aguiar, Mirandela e
Peso da Régua. Enfim, um sem número de escolas, com as quais se têm articulado
projetos, visando, essencialmente, dar a conhecer e desenvolver o conhecimento da
Música junto dos jovens.

De referir os diversos protocolos elaborados entre o Conservatório de Música
Regional de Música de Vila Real e diversas instituições do Ensino Superior, com
vista a promover estágios profissionais e intercâmbios a nível de Master Classes.
Salientamos a Universidade de Évora, a Universidade de Aveiro, a Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, o Instituto Superior de Estudos Transdisciplinares de
Mirandela – Escola Superior Piaget e o Instituto Politécnico do Porto.

Foram inúmeras as atividades, conforme se pôde ver pelo estudo desenvolvido, facto
que permite que, hoje em dia, o possamos considerar, neste âmbito, um projeto
conseguido e com índices de satisfação acentuadamente elevados.

Por outro lado, a sua sustentabilidade financeira é várias vezes colocada em causa.
Efetivamente, temos uma estrutura ligada a uma fundação. Fundação que foi criada
no intuito da própria legislação da altura.

Voltamos a referir o Decreto-Lei 583/80, que prevê que este trabalho seja
desenvolvido por uma associação ou por uma fundação. Obviamente que este projeto
que parte da autarquia e que assenta, naturalmente, numa estrutura jurídica
fundacional não é, na realidade, um projeto que parte logo com um aporte financeiro
elevado.
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A sua sustentabilidade, muitas vezes, tem sido colocada em causa, não pelo exagero
daquilo que são consideradas despesas, mas sim porque em alguns aspetos se viram
defraudadas as expectativas dos apoios financeiros quer do Estado, quer também pela
Autarquia de Vila Real, que, de certa forma, em termos financeiros, não cumpriu com
o que era e está previsto no estudo de viabilidade realizado no ano de 2003, pela
Caixa Geral de Depósitos.

Por conseguinte, esta falta de apoio e também uma política de propinas reduzidas,
tendo em conta que o projeto visa também abranger uma população menos favorecida
em termos económicos, obviamente que dá origem a alguns resultados financeiros
menos positivos, conforme se espelhou no projeto e no estudo apresentado. No
entanto, convém deixar um apontamento, refletindo sobre se o peso que este aspeto
financeiro representa será assim tão negativo, tendo em conta tudo aquilo que
atualmente esta instituição tem capacidade de gerar.

Analisámos, em termos nacionais, a cidade de Vila Real, através da própria imprensa,
que, para além das inúmeras potencialidades que lhe são reconhecidas, na realidade,
passou a ter mais um elemento capaz com a sedimentação deste projeto.

2. Limitações

Algumas limitações deste estudo podem resultar da nossa proximidade à realidade
vivida não só no distrito, como a nível nacional, e também, pelo facto de ser um ator
participativo neste processo quer do Ensino Não Formal, quer do Ensino Formal. Nos
últimos dezoito anos ajudamos a criar uma nova associação cultural e recreativa,
numa aldeia rural do concelho de Vila Real, que tem como atividade principal uma
Tuna. Desde 1999 trabalhámos no Programa Base da Criação do Conservatório de
Música de Vila Real, onde desde a sua abertura, em 2004, exercemos funções
Diretivas seja a nível de gestão, seja a nível pedagógico.
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Profissionalmente, exercemos, ainda, as funções de professor de Educação Musical
nos Ensinos Básico e Superior. Acresce, ainda, termos exercido funções Delegação
Regional da Cultura do Norte, na qualidade de Assessor para a área da Música e da
Dança, durante quatro anos – 1994/1998.

Assim, o facto de estarmos por dentro dos problemas e das realidades do estudo a
nível nacional, mas com principal incidência da zona norte, pode levar-nos a
generalizar, e até mesmo a valorizar, determinadas evidências.

Esta dificuldade tem tendência a aumentar devido a uma reconhecida e constante
presença no terreno, essencialmente perante algumas instituições, nomeadamente a
Tutela e estabelecimentos de ensino artístico, congéneres.
Assim “falar com as pessoas, fazer perguntas, participar em algumas das atividades
sociais que habitualmente se processam, é algo que interfere”, (Costa, 1989:134),
sendo assim um fator que pode intervir com a investigação.

Contudo, é também necessário existir uma familiarização com o objecto, pois
proporciona um maior contacto e interajuda entre o investigador e as pessoas
inquiridas. Também isto é demonstrado por Costa (1989), quando afirma que algumas
das informações mais significativas não são as que o investigador obtém através das
perguntas que faz, mas das perguntas que lhe fazem a ele.

Torna-se então necessário existir uma conciliação, isto é, um meio-termo, uma
situação em que consegue-se a familiarização e o distanciamento de atitudes. Este foi
um dos problemas enfrentados, uma vez que o trajeto profissional do autor ligado ao
mundo da música, percurso profissional e funções exercidas poderão ter influenciado
o trabalho, já que algumas instituições podem ter tido alguns preconceitos
relativamente ao seu papel como investigador.
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Este trabalho, também pela temática que aborda, gera uma dispersão de problemáticas
que acabam por estar inerentes a todas as questões abordadas. Sentimos que muito
mais haveria a tratar e em alguns casos, nomeadamente, no que concerne à
problemática da formação superior de docentes para o Ensino Formal do Ensino
Artístico – Música, às formas como a Tutela gere o Ensino Articulado e toda a
inoperância deste no terreno, principalmente em regiões do interior, onde a população
alvo, deste tipo de Ensino tem vindo a diminuir drasticamente, conforme podemos
constatar com os números apresentados pelo INE em 2010.

Mas, uma das grandes dificuldades, por nós encontrada foi a falta de dados, por parte
da Tutela, no que respeita a evolução quer dos estabelecimentos de ensino, quer do
número de alunos, que frequentam o Ensino Artístico, a qual é bem patente nas
respostas ao nosso questionário, que se podem consultar em anexo. Esta situação
levou a que a análise da evolução do Ensino Artístico e as dinâmicas que gera, não
pudessem atingir o rigor que seria espetável, por nós.

3. Prospetivas e Desenvolvimento Pró-ativo

Que prospetivas? Bom, na realidade, temos duas grandes análises. Uma primeira, que
consiste naquilo que poderá vir a ser o futuro do Ensino Vocacional no nosso País.
Atualmente, a rede de escolas não está ainda bem constituída, urgindo a criação de
uma rede que respeite devidamente as necessidades geográficas e o rácio demográfico
do País, por forma a quebrar as assimetrias, atrás mencionadas, entre Litoral e
Interior, Norte e Sul. É também necessário e urgente desenvolver uma revisão aos
conteúdos e programas, pois pensamos estarem reunidas as condições para que isso
possa ser realizado, desde que se parta, tal como as equipas de Viana da Mota, mais
tarde lideradas por Joaquim de Azevedo e depois por Paula Folhadela, da premissa
que consiste em equipas de trabalho constituídas por aqueles que verdadeiramente são
profissionais e técnicos desta área do Ensino da Música.
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Pensamos, ainda, que urge refletir, por parte da Tutela, o sistema de financiamento,
no sentido de terminar definitivamente com este ziguezaguear de apoios financeiros,
que partem, primeiramente, do Ministério e depois, no último meio ano, apontam
para fundos comunitários, como é o caso do Plano Operacional do Potencial Humano,
que são formas de financiamento para um Ensino que nem sequer se enquadra
naquilo que é a estrutura do Ensino Vocacional, mas sim, numa estrutura e numa
perspetiva de um Ensino Profissionalizante e Profissionalizado.

No que diz respeito à instituição em causa, esta apresenta-se capacitada para reagir a
todos estes desequilíbrios da vertente financeira, caso exista algum cuidado e
empenho da parte de quem de direito para colmatar estes desequilíbrios provocados
pelas propinas menos onerosas para as pessoas e pelos baixos apoios concedidos pelo
Estado. Não que sejamos apologistas de uma subsidiodependência, mas apoiamos um
tipo de ensino em que instituições como esta estão a suprir aquilo que deveria ser
dado pelo Estado. Senão vejamos: o Conservatório Regional de Música de Vila Real
recebe alunos oriundos de 14 concelhos, e 4 distritos. Este é um projeto que,
efetivamente, por si só já se esgotou em termos de capacidade física, uma vez que
tem como premissa, fundamental e inabalável, a qualidade em detrimento da
quantidade. Por isso, com o atingir de um limite físico na capacidade de resposta,
urge conceder, por parte da Tutela, o apoio a outros projetos que podem e devem ser
criados e estimulados na região, tendo em conta o exemplo do conservatório de Vila
Real.

Torna-se pertinente, ainda, mencionar que este estudo tem, na sua base metodológica,
a análise de uma legislação, que nos permitiu tirar estas conclusões, e o levantamento
também de uma legislação que nos parece, de certa forma demasiada, tendo em conta
os resultados que trouxe, ao longo destes anos, relativamente a novos aportes para o
Ensino da Música.
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Chamamos a atenção também para o facto de ser importante continuar a dar apoio ao
Ensino Não-Formal, sendo este, na atualidade, uma forma muito marcante da nossa
cultura e do nosso património musical. Por isso, este Ensino Não-Formal, tão
caracterizado na Música Tradicional, através das Tunas, dos Coros, dos Ranchos, dos
Grupos de Cantares, mesmo até pelas próprias Bandas Filarmónicas, por exemplo,
deve, cada vez mais, ser estimulado. É, sem dúvida, essencial, como uma retaguarda e
como um meio de motivação, para que, posteriormente, os jovens partam mais
conscientes para o Ensino Formal e Académico. Conforme podemos encontrar logo
no início do documento criado pelo GETAP, Azevedo (1991) refere algo, que nos
parece perfeitamente enquadrada em tudo que acabámos de refletir.
Mesmo que o artista escolha o isolamento com a melhor condição de
trabalho e criação, pelo simples facto de fazer uma obra de rigor, de
verdade e de consciência, ele irá contribuir para a formação de uma
consciência comum. Mesmo que ele fale somente de pedras ou de brisas, a
obra do artista vem sempre dizer-nos isto: «que não somos apenas animais
acossados na luta da sobrevivência, mas que somos, pelo direito natural,
herdeiros da liberdade e da dignidade do ser» (Andressen, 1990).

Pensamos que é nesta perspetiva que devemos tomar o Ensino e projetos destes,
procurando que o Interior e o próprio País se torne mais homogéneo, para que este
não perca o paradigma de identidade cultural que possui.

É óbvio que se o património musical fosse visto de uma forma diferente por parte do
Estado, poderíamos ter um Interior mais apelativo em termos profissionais para os
jovens.
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A criação, quiçá, de pequenas indústrias de instrumentos tradicionais, a inclusão nos
currículos dos programas de Música do 1º e 2º ciclos, a execução de instrumentos
musicais tradicionais portugueses e a maior divulgação por parte dos meios de
comunicação no que respeita à Música Portuguesa, em todos os seus géneros, são
medidas necessárias no caminho para a preservação do “rico” património cultural da
região, no que ao Ensino Não-Formal diz respeito. E sendo este uma das principais
bases de motivação da música, então ele torna-se imprescindível para o
desenvolvimento do Ensino Formal, enquanto grande “fornecedor” de ouvintes,
jovens ou não, que querem complementar os seus conhecimentos e mesmo
aperfeiçoar as suas práticas instrumentais.

O Homem, ao contrário dos outros animais, tem a capacidade de evoluir e, nesse
trajecto, realiza-se como ser individual e como espécie, sujeito a objecto do seu
próprio processo de desenvolvimento (Fernandez, 1993).

Quando os Ingleses se rirem de terem muito dinheiro e nós pouco, torçamos
a orelha e choremos, como crianças, pelas barbas abaixo. Quando eles
compararem o Strand ou RegentStreet com os arruamentos da nossa cidade
baixa, agachemo-nos. Quando perfilarem as suas estradas com as nossas
azinhagas reais, cubramos a cara. Mas quando compararem as venturas do
homem de trabalho inglês com a triste sorte do peão português, risada.
Quando opuserem as virtudes e ilustração das suas classes ínfimas à
barbárie e estupidez das nossas, duas risadas. Quando encherem as
bochechas das suas velhas liberdades (do tempo de Ricardo III, de Henrique
VIII, de Isabel, de Cromwel, e de Carlos II), das suas leis de propriedade em
particular e da clareza, simplicidade e rectidão de todas as suas leis em
geral e nos atirarem à cara o obscurantismo dos nossos antigos monarcas, a
bruteza da nossa ordenação, a intolerância, dos inquisidores, trinta risadas.
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Quando, enfim, nos oferecerem, em escambo das nossas crenças e dos
nossos costumes, os seus costumes e a sua crença, que esboroa há mais de
dois séculos em quatrocentas crençazinhas, com os seus nomes muito
arrevesadinhos, quatrocentas risadas ou, antes, uma só, mas retumbante,
maciça, inextinguível (Herculano 1851:190, 191).

Assim, é fundamental, em nosso entender, não olhar cândida e nostalgicamente para o
passado e recusar o futuro, assim como, em nome deste, não podemos rejeitar o
passado como se houvesse uma incompatibilidade absoluta entre eles.
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CONSERVATÓRIO REGIONAL DE MÚSICA DE VILA REAL

ESTATUTOS
CAPÍTULO I
Natureza, duração, sede e fins
Artigo 1.º
(Natureza)
1. A Fundação denomina-se Fundação Comendador Manuel Correia Botelho,
será adiante designada simplesmente por Fundação e é uma pessoa colectiva de
direito privado e tipo fundacional, sem fins lucrativos e visando fins de interesse
público geral.
2. A Fundação rege-se pelos presentes estatutos e pela lei portuguesa.
Artigo 2º
(Duração)
A Fundação tem duração indeterminada.
Artigo 3º
(Sede)
A Fundação tem a sua sede na Avenida Carvalho de Araújo, n.º 71, em Vila Real,
cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a criação de delegações ou
quaisquer outras formas de representação onde for julgado conveniente para o
cumprimento dos seus fins.
Artigo 4.º
(Fins)
1. Os fins gerais da Fundação são a promoção de actividades culturais, artísticas e
científicas, podendo exercer-se a sua acção em todo o território nacional, mas
predominantemente no concelho de Vila Real, sendo os seus fins especiais os
seguintes:
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a)O ensino da música através da criação de uma escola de música no âmbito do
Conservatório Regional de Música de Vila Real, que será gerido pela
Fundação para o efeito;
b)A promoção da investigação e recolha históricas do património cultural da
região, nomeadamente no que diz respeita aos aspectos etnomusicológicos e
organológicos;
c) A realização de cursos sobre técnicas de construção dos instrumentos
tradicionais portugueses, bem como cursos de aprendizagem e
desenvolvimento de técnicas de execução dos mesmos;
d)A organização, realização ou patrocínio de iniciativas que se insiram nos fins
gerais prosseguidos pela Fundação, nomeadamente festas, feiras culturais,
exposições artísticas, conferências, concertos, cursos de aperfeiçoamento
musical, festivais de música e edição de livros, CD’s ou outras publicações
relacionadas com os ditos fins;
e)A concessão de bolsas de estudo, para quaisquer áreas culturais, científicas ou
artísticas a jovens naturais ou residentes no concelho para frequência do
Conservatório Regional de Música e demais cursos ou actividades que a
Fundação venha a desenvolver, ou para prosseguimento da sua aprendizagem;
2. Para a realização dos seus fins, a Fundação:
a) Criará e gerirá toda a actividade cultural e pedagógica da escola de música
designada por Conservatório Regional de Música de Vila Real, a instalar no
edifício que para o efeito a Câmara está a reconstruir na Avenida Carvalho
Araújo.
b) Desenvolverá quaisquer acções adequadas ao seu fim por iniciativa do
Conselho de Administração.
Artigo 5.º
(Critério orientador das actividades da Fundação)
A Fundação visa fins de interesse público, seguindo como norma permanente de
actuação a cooperação com os departamentos culturais e educacionais das
administrações central, regional e local e com outras pessoas colectivas de
utilidade pública, designadamente academias, universidades e instituições
científicas e culturais, sujeitando-se aos deveres e princípios consagrados na lei.
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CAPÍTULO II
Capacidade jurídica e regime patrimonial e financeiro
Artigo 6.º
(Gestão Patrimonial)
1. A Fundação pode praticar todos os actos necessários à realização dos seus fins e à
gestão do seu património, designadamente adquirindo, onerando e alienando bens
de qualquer espécie, nos termos previstos na lei e nos presentes estatutos.
2. A oneração ou alienação de bens imóveis depende de parecer favorável do
Conselho de Fundadores e Beneméritos.
Artigo 7.º
(Património)
1. Constitui património da Fundação:
a) Um fundo inicial próprio no valor global de 256.512,00 €, resultante das
contribuições dos fundadores, que se encontra depositado à ordem da
Fundação;
b) O direito de uso do edifício da Av. Carvalho de Araújo n.º 71, de que a
Câmara é proprietária, logo que a constituição do mesmo seja deliberada pelo
executivo e as obras de reconstrução sejam dadas por concluídas.
c) Um piano vertical no valor de dois mil euros doado pelo fundador Fernando
Manuel Nascimento Coutinho Costa.
2. Constituirão ainda património da Fundação:
a) O reforço ao fundo inicial de 80.000 €, que a Câmara Municipal de Vila Real
entregará em 2004;
b) As receitas provenientes da venda de produtos ou prestação de serviços,
designadamente venda de qualquer tipo de publicações que venha a editar,
quantias pagas, a título de inscrição ou de propinas, pelos alunos do
conservatório, resultantes de realização de espectáculos, cursos de formação
ou outras iniciativas que organize;
c) Os bens de qualquer tipo que lhe advierem por doações, dações em
cumprimento, heranças, legados ou cedências ou por qualquer outro título;
d) As contrapartidas financeiras decorrentes de contratos ou protocolos realizados
com entidades públicas ou privadas bem como os subsídios que lhe sejam
atribuídos, a título ordinário ou extraordinário, pelo Estado ou por outras
entidades públicas ou privadas, quer portuguesas, quer estrangeiras;
e) O produto da alienação pela Fundação de bens imóveis que possua ou de
direitos de que seja titular;
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f)

O rendimento de bens próprios, de direitos de que venha a ser detentora e a
receita proveniente de aplicações financeiras.

CAPÍTULO III
Órgãos e Competências
Secção I
Órgãos
Artigo 8.º
(Órgãos)
1. São órgãos da Fundação:
a) O Conselho de Administração;
b) O Conselho Fiscal;
c) O Conselho de Fundadores e Beneméritos;
2. O presidente da Fundação é o presidente do Conselho de Administração.
Secção II
Conselho de Administração
Artigo 9.º
(Conselho de Administração)
1. A Fundação será gerida por um Conselho de Administração composto de três
membros, sendo todos pessoas singulares e designados segundo as regras
seguintes:
a) O Presidente do Conselho de Administração será o Presidente da Câmara
Municipal de Vila Real;
b) Um vogal será designado pela Câmara Municipal de Vila Real.
c) O outro vogal será designado pelo Conselho de Fundadores e Beneméritos, por
eleição de um dos seus membros;
Artigo 10.º
(Director Executivo)
A Fundação poderá dispor de um Director Executivo, nomeado pelo Conselho de
Administração, que integrará necessariamente a Direcção Pedagógica do
Conservatório, a quem competirá internamente preparar e executar as deliberações do
Conselho de Administração e a quem poderão por este ser delegados poderes de
gestão, participando nas suas reuniões sem direito a voto.
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Artigo 11.º
(Competências e funcionamento do Conselho de Administração)
1. Ao Conselho de Administração pertencem os mais amplos poderes de gestão e
representação, para prossecução dos fins para que a Fundação foi criada,
competindo-lhe ainda, em especial:
a) Programar a actividade da Fundação, designadamente mediante a elaboração de
um orçamento e de um plano anual de actividades a submeter a parecer do
Conselho de Fundadores e Beneméritos;
b) Organizar e manter em dia a respectiva contabilidade;
c) Submeter a parecer do Conselho Fiscal e aprovar, até 31 de Março de cada ano,
o relatório de actividades, balanço e conta anual dos resultados do exercício
bem como um rigoroso inventário anual de todo o património da Fundação;
d) Administrar o património da Fundação, nos termos da lei e dos estatutos;
e) Constituir mandatários quando o entender necessário, devendo constar dos
respectivos mandatos os poderes que lhes forem conferidos;
f) Nomear a direcção pedagógica do Conservatório;
g) Delegar em quaisquer dos seus membros a representação do Conselho de
Administração e o exercício de alguma ou algumas das suas competências;
h) Emitir os regulamentos internos de funcionamento da Fundação;
i) Praticar todos os actos relativos à admissão e gestão de pessoal;
j) Atribuir a qualidade de benemérito a pessoas singulares ou colectivas, ouvido o
Conselho de Fundadores e Beneméritos;
k) Deliberar sobre quaisquer outros assuntos relativos à gestão da Fundação que
por lei ou pelos presentes estatutos não sejam da competência exclusiva de
qualquer outro órgão.
2. O Conselho de Administração reúne ordinariamente uma vez por mês e,
extraordinariamente, as vezes que o Presidente considere necessárias, devendo de
todas as reuniões ser lavrada acta em livro próprio, a assinar pelos presentes.
3. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de
votos dos administradores, tendo o Presidente, ou quem o substitua, em caso de
empate, voto de qualidade.

Artigo 12.º
(Competências do Presidente do Conselho de Administração)
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1. Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
a) Representar a Fundação;
b) Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Administração;
c) Organizar e dirigir os serviços e actividades da Fundação;
d) Designar o membro do Conselho de Administração que o substituirá, nas suas
faltas e impedimentos.
Artigo 13.º
(Vinculação da Fundação)
A Fundação fica obrigada:
a) Pela assinatura conjunta de dois membros do Conselho de Administração, um
dos quais deverá ser o Presidente;
b) Pela assinatura de um membro do Conselho de Administração no exercício de
poderes que nele houverem sido delegados por deliberação do órgão;
c) Pela assinatura individual ou conjunta de um ou mais procuradores, no limite
dos poderes que lhes tiverem sido concedidos pelo Conselho de
Administração.
Artigo 14.º
(Mandato dos membros do Conselho de Administração)
1. O mandato dos membros do Conselho de Administração terá a duração
correspondente ao mandato da Câmara Municipal, sendo renovável por uma ou
mais vezes.
2. Os administradores mantêm-se em funções até que sejam designados os seus
substitutos nos termos dos presentes estatutos.

Artigo 15.º
(Carácter gratuito ou remunerado dos membros dos órgãos da Fundação)
1. O exercício de funções pelos membros dos órgãos da Fundação reveste carácter
gratuito, com a excepção do director executivo e da sociedade de revisores oficiais
de contas mencionada no artigo 16.º, podendo, no entanto, ser fixada uma
remuneração por senha de presença nas reuniões aos membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal.
2. As remunerações dos membros dos órgãos mencionados no número anterior serão
as que forem deliberadas pelo Conselho de Administração, sob parecer favorável
do Conselho de Fundadores e Beneméritos e com os seguintes limites:
a) A remuneração do director executivo terá como limite máximo o vencimento
de director de serviço do regime geral da função pública;
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b) Os membros do Conselho de Administração que não se dediquem
fundamentalmente ao serviço da Fundação e do Conselho Fiscal poderão
auferir, pela presença nas reuniões do órgão, uma remuneração que terá como
limite máximo o valor das senhas de presença dos vereadores da Câmara
Municipal de Vila Real nas reuniões do executivo;
3. A remuneração do director pedagógico e demais pessoal docente e discente da
escola de música será a correspondente às tabelas do Ministério da Educação ou da
Associação de Escolas de Ensino Particular (AEEP).
Secção III
Conselho Fiscal
Artigo 16.º
(Composição do Conselho Fiscal)
1. O Conselho Fiscal será composto por três membros efectivos e um suplente,
designados do seguinte modo:
a) O membro que presidirá ao Conselho Fiscal será designado por deliberação da
Câmara Municipal de Vila Real sob proposta do seu presidente;
b) O segundo membro será um revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas, cuja designação e fixação de remuneração serão
decididas pelo Conselho de Administração, com o parecer favorável e
vinculativo do Conselho de Fundadores e Beneméritos;
c) O terceiro membro e o suplente serão designados pelo Conselho de
Fundadores e Beneméritos.
Artigo 17º
(Competências do Conselho Fiscal)
1. Compete ao Conselho Fiscal:
a)

Verificar, sempre que o julgue conveniente e pela forma que repute adequada,
a regularidade dos livros e registos contabilísticos, bem como dos documentos
que lhes servirem de suporte;
b) Verificar se a aplicação das receitas da Fundação se realizou de harmonia com
os fins estatutários;
c) Elaborar um relatório anual sobre a sua acção de fiscalização, bem como
emitir parecer sobre o inventário anual do património e o relatório de
actividades, balanço e conta anual dos resultados do exercício, submetidos
pelo Conselho de Administração até 31 de Março de cada ano;
d) Dar parecer sobre todos os assuntos que o Conselho de Administração
delibere submeter à sua apreciação;
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e)

Exercer todas as demais competências que lhe sejam atribuídas pelos
presentes estatutos.

2. O Conselho Fiscal procederá quando entender aos actos de inspecção e verificação
que tiver por convenientes para o cabal exercício das suas funções.
Artigo 18.º
(Mandato do Conselho Fiscal)
O mandato do Conselho Fiscal terá a duração correspondente ao do Conselho de
Administração, sendo renovável por uma ou mais vezes.
Secção IV
Conselho de Fundadores e Beneméritos
Artigo 19.º
(Composição do Conselho de Fundadores e Beneméritos)
1. O Conselho de Fundadores e Beneméritos é constituído por:
a) Todos os instituidores do fundo inicial próprio da Fundação;
b) Os beneméritos.
2. A composição inicial do Conselho de Fundadores e Beneméritos é a constante da
lista anexa aos presentes Estatutos e à escritura de constituição da Fundação.
3. É considerado Fundador a pessoa singular ou coletiva, outorgante no ato de
instituição, que tenha contribuído para o fundo inicial da Fundação nos termos
referidos no artigo 7.º.
4. É considerado Benemérito a pessoa singular ou coletiva a quem o Conselho de
Administração atribua tal qualidade, ouvido o Conselho de Fundadores e
Beneméritos, em função da importância das liberalidades feitas à Fundação, da
relevância dos serviços à mesma prestados ou, ainda do prestígio ou contributo
para o desenvolvimento de áreas e domínios diretamente ligados à realização dos
fins estatutários da Fundação;
5. O Presidente do Conselho de Fundadores e Beneméritos será o Senhor
Comendador Manuel Correia Botelho, ou quem este pessoalmente designar.

6. Em caso de falecimento ou impedimento do presidente inicialmente instituído,
será designado presidente o Doutor Pedro Chagas Ramos ou quem este designe em
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vida, passando, em caso de morte ou de impedimento deste, o presidente do
Conselho de Fundadores a ser eleito pelos membros do conselho por maioria
simples de votos.
Artigo 20º
(Competências do Conselho de Fundadores e Beneméritos)
Compete ao Conselho de Fundadores e Beneméritos:
a) Garantir a manutenção dos princípios inspiradores da Fundação;
b) Dar parecer sobre o plano de actividades e orçamento e sobre as orientações
genéricas que hão-de presidir à actividade da Fundação, bem como
pronunciar-se sobre as questões específicas que lhe sejam submetidas pelo
Conselho de Administração;
c) Autorizar, mediante parecer favorável, a alienação ou oneração de bens
imóveis;
d) Eleger um membro do Conselho de Administração e dar parecer quanto às
remunerações propostas pelo Conselho de Administração;
e) Eleger um membro efetivo e um suplente para integrarem o Conselho Fiscal;
f) Dar parecer sobre a designação e fixação da remuneração da sociedade que
integrará o Conselho Fiscal;
g) Dar parecer sobre a modificação dos estatutos ou a extinção da Fundação;
h) Exercer todas as demais competências que lhe sejam conferidas pelos
estatutos.
Artigo 21º
(Funcionamento do Conselho de Fundadores e Beneméritos)
1. O Conselho de Fundadores e Beneméritos, reunirá ordinariamente em plenário
uma vez por ano para exercício da competência prevista na alínea b) do artigo
anterior e, extraordinariamente, quando necessário para eleição dos membros por
si designados para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal ou as vezes
que o seu Presidente ou o Conselho de Administração considerem oportuno.
2. As deliberações do Conselho de Fundadores e Beneméritos são tomadas por
maioria simples dos votos validamente expressos;

3. Os membros do Conselho de Fundadores e Beneméritos terão um voto cada.
4. O Presidente terá voto de desempate em caso de empate na votação.

5. As reuniões são dirigidas pelo Presidente ou por quem este designe em sua
substituição.
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6. As pessoas colectivas serão representadas no Conselho por uma pessoa singular
devidamente mandatada por carta dirigida ao respectivo Presidente.
7. As convocatórias para as reuniões serão efectuadas com a antecedência mínima de
dez dias.
Artigo 22.º
(Mandato dos membros do Conselho de Fundadores e Beneméritos)
O Mandato dos membros do Conselho de Fundadores e Beneméritos é de duração
ilimitada, correspondente à da Fundação, sendo as pessoas singulares que
representam pessoas colectivas por estas livremente designadas, destituídas ou
substituídas mediante comunicação ao Presidente do Conselho.
CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias
Artigo 23.º
(Modificação dos estatutos e extinção da Fundação)
Compete ao Conselho de Administração deliberar sobre a modificação dos estatutos e
propor as alterações à respectiva entidade competente para reconhecimento, bem
como propor a Extinção da Fundação, em cumprimento e nos casos previstos nos
artigos 192.º a 194.º do Código Civil, sob parecer do Conselho de Fundadores e
Beneméritos, quando julgar necessário.
Artigo 24º
(Revogação de mandatos e destituição de membros)
1. O mandato de qualquer dos titulares dos Órgãos da Fundação é revogável por
deliberação da entidade que tenha competência para proceder à sua designação.

2. O Presidente do Conselho de Administração, dois membros do Conselho de
Administração, o Conselho Fiscal ou o Conselho de Fundadores e Beneméritos
têm, separadamente, legitimidade para requerer, no Tribunal Judicial da Comarca
de Vila Real, a destituição de qualquer membro do Conselho de Administração a
quem seja imputável qualquer das situações a seguir referidas:

a)

Desrespeito manifesto e reiterado dos fins estatutários da Fundação;
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b) Atos dolosos ou culposos que acarretem grave dano para o bom nome ou o
património da Fundação;
c) Falta injustificada a mais de três reuniões seguidas ou dez interpoladas ao
longo de um mandato.
Artigo 25º
(Primeira designação dos titulares dos órgãos da Fundação)
1. O Conselho de Administração estará em funções até ao termo do mandato em
curso da Câmara Municipal de Vila Real e será instalado no prazo de trinta dias
após a escritura de constituição.
2. O Diretor Pedagógico/Executivo, responsável pelo projeto pedagógico de
criação, instalação e gestão da escola de música fica designado até ao termo do
mandato em curso da Câmara Municipal e integrará a Direção Pedagógica do
Conservatório.
3. O Conselho Fiscal estará em funções até ao termo do mandato em curso da
Câmara Municipal e será designado no prazo de trinta dias após a escritura de
constituição.
4. O Conselho de Fundadores tem a composição da lista anexa aos presentes
Estatutos sendo os outorgantes da escritura em representação dos membros
pessoas coletivas os representantes no órgão até designação em contrário.

Constituída por Escritura Pública celebrada em 2003.11.14
Estatutos publicados no Diário da República, III Série, de 2003.12.06
Alteração dos Estatutos por Escritura Pública celebrada em 2006.05.24
Alteração dos Estatutos publicados no Diário da República, II, Parte
Especial, de 2006.07.21
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Anexo II

Conservatório Regional de Música de Vila Real

PROJECTO
EDUCATIVO
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1. INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios que hoje se colocam à escola é o de ser capaz de afirmar a
sua própria identidade, ou seja, reconhecer as suas características próprias e pô-las ao
serviço das grandes finalidades educativas e, em particular, do Direito à Educação.
Essa identidade, que justifica e possibilita os esforços que têm sido feitos no sentido
da crescente autonomia da comunidade escolar, é a expressão de acção intencional da
comunidade educativa que acolhe, não só a escola mas também as famílias, as
instituições locais e os diversos grupos sociais que a rodeiam.

Todo o profissional ligado ao ensino da música, tem o dever de promover e incentivar
o gosto pela música, contribuindo assim para a formação integral do indivíduo. Dado
o meio em que a Escola está inserida, o Conservatório Regional de Música de Vila
Real tem um papel importante a desempenhar na cooperação de um processo que visa
o desenvolvimento cultural da Região.

O problema da educação é portanto vasto e complexo. A música merece ocupar nela
um lugar importante, pois ela enriquece o ser humano pelo poder do som e do ritmo,
pelas virtudes próprias da melodia e da harmonia; eleva o nível cultural pela nobre
beleza que emana das obras-primas; dá consolação e alegria ao ouvinte, ao executante
e compositor. A música favorece o impulso da vida interior e apela para as principais
faculdades humanas: vontade, sensibilidade, amor, inteligência e imaginação
criadora.

O Projeto Educativo vem concretizar uma autonomia reconhecida à Escola através do
D. L. 115 – A/98 de 4 de Maio, nomeadamente no artigo terceiro, bem como implicar
todos os agentes no processo ensino-aprendizagem.
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Trata-se de um instrumento do processo de autonomia do Conservatório Regional de
Música de Vila Real, com a finalidade de encontrar uma identidade própria, de definir
objectivos, de determinar estratégias, de enunciar recursos e de prever uma avaliação.
Sendo assim, o Projecto Educativo não aparece só por força da aplicação de um
normativo legal, mas sim como espinha dorsal da actividade desenvolvida por toda a
Comunidade Educativa.

Este documento, que consagra a orientação educativa do Conservatório Regional de
Música de Vila Real, deverá ser um fio condutor para os outros instrumentos centrais
de construção de autonomia dele emanantes, que são o Regulamento Interno e o
Plano Anual de Actividades. Neste sentido e de acordo com o número um do artigo
terceiro do D. L. 115 – A/98 de 4 de maio, o regime de autonomia ultrapassa uma
concepção de “autonomia decretada”, evoluindo para uma concepção de “autonomia
construída” pela Comunidade Educativa no desenvolvimento do seu próprio Projecto
Educativo.

Com este Projecto Educativo, a Escola pretende por em prática tais princípios,
desenvolvendo medidas pedagógicas que visem o Sucesso Educativo dos seus alunos
e promover acontecimentos culturais, que levem a Comunidade a participar mais
activamente. O Conservatório Regional de Música de Vila Real propõe-se cumprir
um conjunto de práticas que representam a elaboração de prioridades de cariz
pedagógico, bem como as dinamizações que são parte integrante dos Planos Anuais
de Actividades que estejam em constante conformidade com o Regulamento Interno
da instituição. Assim sendo o Conservatório Regional de Música estará a contribuir,
não só, para o desenvolvimento artístico dos seus alunos, mas também para o
apuramento do espírito crítico do público, que simultaneamente, vai ganhando
consciência da importância que a Música tem para o desenvolvimento integral da
pessoa humana.
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2. APRESENTAÇÃO DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE MÚSICA DE VILA
REAL

2.1. A ESCOLA

O Conservatório Regional de Música de Vil Real é uma escola de ensino vocacional
da música com autorização definitiva de funcionamento nº 138, concedida pelo
Ministério da Educação.

O Conservatório Regional de Música de Vila Real encontra-se sediado na zona
envolvente do centro histórico da cidade, mais propriamente na Avenida Carvalho
Araújo, nº 71, junto à Sé de Vila Real, integrando na altura da sua criação a Real
Filarmonia – Escola de Música de Vila Real.

Possui instalações modernas e equipadas que proporcionam a todo o corpo docente e
discente as condições necessárias a um ensino de qualidade.

O Conservatório Regional de Música de Vila Real é propriedade e é dirigido pela
Fundação Comendador Manuel Correia Botelho, com o número NPC 506653633,
publicado em Diário da Republica III Série nº 282 de 6 de Dezembro de 2003.

É indiscutivelmente uma escola com grande implantação regional e bem conceituada
a nível da Educação Artística. Neste âmbito está ciente das expectativas que as mais
variadas instituições nela depositam, tanto no desenvolvimento do ensino artístico,
como na dinamização de actividades culturais e na divulgação da música em geral.
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2.2. A POPULAÇÃO ESCOLAR
Significativo é o facto de que o universo dos alunos do Conservatório, sejam eles
oriundos do meio escolar ou do mundo do trabalho, se estende por toda a área do
Distrito de Vila Real, abrangendo os Concelhos de Vila Real, Peso da Régua, Vila
Pouca de Aguiar, Sabrosa, Murça, Alijó e Chaves, prolongando-se ainda a outros
distritos como o do Porto, Bragança, Aveiro, Viseu e Coimbra. A nossa população
escolar abarca aproximadamente 360 alunos que frequentam em simultâneo o Ensino
Regular e o Ensino Vocacional da Música, tornando-se necessário e difícil tarefa a
conciliação dos horários dos dois tipos de ensino. De momento os regimes de
frequência a funcionar no Conservatório Regional de Música de Vila Real são o
Regime (87.3% dos Alunos) e o Regime Articulado (12.7% dos Alunos). Após uma
análise de dados administrativos, verifica-se que 80.5 % dos Alunos do
Conservatório Regional de Música de Vila Real não ultrapassam os dezoito anos de
idade e os Alunos das classes de iniciação representam neste momento 30.8 % da
população escolar estando por isso potenciadas as condições para um significativo
crescimento da frequência do curso complementar, que neste momento são 7% dos
Alunos do Conservatório.
3. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO

3.1. CONCELHO DE VILA REAL

O concelho de Vila Real fica situado na parte setentrional do distrito com o mesmo
nome, numa das encostas da Serra do Marão, a uma altitude média de 460 metros, na
convergência dos rios Corgo e Cabril, confinando com os concelhos de Vila Pouca de
Aguiar, Alijó, Sabrosa, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Mondim de Basto
e Ribeira de Pena.
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Este município ocupa uma área de cerca de 378 Km2 e é composto por trinta
freguesias: Abaças, Adoufe, Andrães, Arroios, Borbela, Campeã, Constantim,
Ermida, Folhadela, Guiães, Justes, Lamares, Lamas de Olo, Lordelo, Mateus,
Mondrões, Mouçós, Nogueira, Nossa Senhora da Conceição, Parada de Cunhos,
Pena, Quintã, São Dinis, São Pedro, São Tomé do Castelo, Torgueda, Vale de
Nogueiras, Vila Cova, Vila Marim e Vilarinho de Samardã.

O povoamento do território que corresponde ao concelho de Vila Real remonta ao
período Paleolítico, tendo, depois, sido ocupado por outros povos, dos quais se
destacam os romanos. Pensa-se que, durante, as invasões bárbaras e muçulmanas, esta
região sofreu um despovoamento gradual. Esta situação só se alterou por volta dos
finais do século XI, quando o Conde D. Henrique concedeu foral a Constantim de
Panóias (1096). D. Afonso III, conhecido pelo cognome de “O Bolonhês”, criou na
região de Panóias um território reguengo, daí o topónimo Vila Real. Em 1289, D.
Dinis, “O Lavrador”, concedeu foral a Vila Real, confirmando o mesmo em 1293. A
“pobra” de Vila Real de Panóias passou, então, a ser o centro da região que era, até aí,
denominada de Panóias. Vila Real foi rodeada de muralhas e foi edificado um templo
em honra de D. Dinis. Durante os séculos XV e XVI, a vila tornou-se num domínio
senhorial do Menezes (capitães de Ceuta). No ano de 1515, o monarca D. Manuel
outorgou foral novo a Vila Real. Nos dois séculos seguintes, um grande número de
nobres escolheu Vila Real para fixar residência, daí que lhe tenha sido atribuído o
epíteto de “Corte de Trás-os-Montes”. Esta presença nobre é, ainda hoje, visível pelas
inúmeras casas brasonadas e pelas pedras de armas.

Em 1385, esta vila tornou-se sede de distrito e, no dia 20 de Julho de 1925, foi
elevada a cidade, tendo, no entanto, continuado a ostentar o nome Vila Real. Já em
1922, havia sido criada a Diocese de Vila Real, por Bula do Papa Pio XI.
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No concelho de Vila Real nasceram ou viveram figuras importantes que se
destacaram em diversas áreas, em Portugal e além fronteiras. Das diversas figuras
ilustres concelhias, destacam-se Diogo Cão (descobridor do Congo e do Rio Zaire),
General Alves Roçadas (político notável e herói das campanhas africanas do início do
séc. XIX), Carvalho de Araújo (Comandante do “Augusto de Castilho”), Camilo
Castelo Branco (celebérrimo escritor português do séc. XIX), Manuel Duarte de
Almeida (poeta próximo do Parnasianismo e do Simbolismo), Madame Brouillard
(famosa quiromante), Augusto César (escritor e jornalista), Heitor Cramez (pintor e
professor), Adelino Samardã (Governador Civil), Monsenhor Jerónimo do Amaral,
Almeida Lucena (advogado e político), Trindade Chagas (pintor e político) e
Morgado de Mateus.

A beleza natural deste município é, indubitavelmente, um dos seus maiores
atractivos, salientando-se como zona montanhosa de paisagens deslumbrantes, com as
serras do Marão e do Alvão, que serviram, diversas vezes, de inspiração a Miguel
Torga (famoso escritor e conceituado médico).

Para além da zona montanhosa, são de igual beleza as terras verdejantes do Vale da
Campeã, os vinhedos em socalco e os cursos de água que atravessam o concelho,
nomeadamente o Rio Corgo.

Assim, pela sua localização geográfica e pela sua história, o concelho de Vila Real é
detentor de um vasto, diversificado e rico património natural, arqueológico e
arquitectónico, que fará as delícias dos turistas mais atentos, aconselhando-se uma
visita mais demorada a cada uma das suas trinta simpáticas e acolhedoras freguesias.

O concelho de Vila Real é igualmente atractivo pela riqueza das suas tradições e do
seu artesanato. Assim, ao longo do ano, realizam-se, em cada uma das trinta
freguesias, diversas festas e romarias, das quais se destacam:
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Festas em Honra de São Brás (2 e 3 de Fevereiro, em Vila Real), Romaria de Nossa
Senhora da Guadalupe (segundo Domingo de Maio, em Mouçós), Romaria de São
Bento (primeiro Domingo de Junho, em São Tomé do Castelo), Festas em Honra de
Santo António (12 e 13 de Junho, em Vila Real), Feira dos Pucarinhos (28 e 29 de
Junho, em Vila Real), Romaria de Nossa Senhora de La Salette (15 de Agosto, em
Vila Cova – Campeã), Romaria de Santa Ana (último Domingo de Agosto, em
Campeã), Romaria de Nossa Senhora de Almodena (7 e 8 de Setembro, em Vila
Real), Romaria de Nossa Senhora da Pena (Domingo a seguir ao dia 8 de Setembro,
em Mouçós), Festas em Honra de Santa Eufémia (1 de Novembro, em Vila Real),
Festas em Honra de Santa Luzia (Vila Nova – Folhadela, em Dezembro).

O artesanato típico de Vila Real está a ser preservado em algumas das freguesias do
concelho, o que evita que esta tradição tão antiga caia no esquecimento dos mais
jovens. Desta forma, o leitor que se interessar por este domínio poderá encontrar: as
louças negras de Bisalhães, os linhos (Agarez) tecidos em teares manuais, os socos e
as socas, as miniaturas de socos, a cestaria em vime e os objectos de latão.

Quem tiver oportunidade de dedicar algum do seu tempo à descoberta deste
acolhedor concelho, não poderá partir sem degustar as delícias gastronómicas típicas
da região, salientando-se: a Sopa de Alheiras, a Carne de Porco Estufada com
Castanhas, a Lampreia à Transmontana, o Coelho à Transmontana, o Cabrito com
Arroz no Forno, as Tripas aos Molhos e o Leitão à Transmontana. Para acompanhar
estes saborosíssimos pratos, aconselham-se os bons vinhos da região. Para a
sobremesa, poderá contar com uma grande variedade de doces característicos: as
castanhas Amareladas, os Bolinhos de Abóbora, os “pitos” de Santa Luzia, os Pastéis
de Santa Clara, os Pastéis de Toucinho-do-céu, as Cavacas e o Pão-de-Ló, que
poderão ser acompanhados com o celebérrimo Vinho do Porto.
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O concelho de Vila Real, repleto de história e de património, merece, por todas as
suas características e potencialidades, uma visita mais atenta que permita descobrir as
verdadeiras riquezas desta região tipicamente transmontana.

4. OBJECTIVOS DO CONSERVATÓRIO

A prioridade máxima do Conservatório Regional de Música de Vila Real é, acima de
tudo, proporcionar uma formação musical de nível técnico, artístico e cultural,
estando este organizado de forma sequencial desde a Pré-iniciação Musical até ao
Curso Complementar de Música.

No que respeita a este tipo de ensino vocacional, verifica-se uma confluência de duas
condições na busca do ensino artístico: uma no sentido de obter um complemento na
realização de vida pessoal a nível cultural, traduzindo-se numa formação
especializada como amador; quanto ao segundo caso, encontra-se uma procura já com
o intuito de uma aspiração a uma formação musical propriamente vocacional, tendo
em vista uma futura profissionalização, com proficuidade na área da criação, da
interpretação ou da pedagogia.

OBJECTIVOS GERAIS

1. Proporcionar um ensino de qualidade, no sentido em que o Conservatório
seja encarado como um espaço de bem-estar para todos os seus intervenientes;
2. Fomentar o intercâmbio de saberes e culturas, através da abertura do
Conservatório ao meio, estabelecendo desta forma, relações entre as diversas áreas do
conhecimento e o contacto com outras realidades sócio-culturais;
3. Promover e estimular a realização e a participação em iniciativas e
actividades de carácter cultural que visem fomentar a socialização através das
actividades em grupo, contribuindo para o enriquecimento cultural e cívico.

- 435 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

OBJECTIVOS CURRICULARES
1. Leccionar a Iniciação Musical, os Curso Básico e Complementar de Música,
de acordo com legislação em vigor para o Ensino em geral e para o Ensino Artístico
em particular;
2. Promover o desenvolvimento da educação estética e a compreensão do
fenómeno musical na sua globalidade;
3. Contribuir para a formação musical e ocupação de tempos livres de jovens e
adultos amadores de música, alargando a sua cultura musical;
4. Proporcionar aos seus alunos uma formação específica a nível musical geral e
instrumental, dotando-os de competências que lhes permitam o ingresso posterior
numa instituição de Ensino Superior.
5. Supervisionar as actividades de enriquecimento curricular nas escolas de
ensino genérico, ao nível do primeiro ciclo, junto das Câmaras Municipais com quem
se estabeleceram protocolos.

5. CONTEXTO ESCOLAR

5.1 PLANOS DE ESTUDO

Com a actualização de conhecimentos, o cidadão na sociedade moderna fica cada vez
mais eficaz e, ao mesmo tempo, impotente. Curiosamente, a música influencia de
forma positiva este contraponto social nas suas duas vertentes.

Por um lado, ao despertar sentidos, ao desinibir, ao apelar à memorização e
concentração, ao estimular novas analogias intra e inter-pessoais, a música torna-se
importante no desenvolvimento cognitivo da criança, melhorando a sua eficácia na
escola e vida profissional.
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Por outro lado, ao entender música, facilmente a apreciará e dela retirará gozo. Ela
tornar-se-á um instrumento pessoal para comunicar emoções, para estabelecer hábitos
de valorização cultural e para elevar conhecimentos.

Considerando estas problemáticas, a orientação pedagógica numa escola de ensino
vocacional de música deverá apelar à realização pessoal no meio musical criando um
músico global, eficaz mas afoito.

A forma primordial de empreender o ensino de um tema prático como a música passa
por partir sempre da experimentação. Ora, é importante referir que a música é cada
vez mais entendida como uma linguagem e, se assim for tida em conta na preparação
pedagógica dos alunos, serão levantadas novas questões de planificação de conteúdos
mas, acima de tudo, de taxionomias de competências.

Ao contrário do que se passa quando ouvem os pais falar, muitas crianças têm o seu
encontro prático mais intensivo com a música quando já têm 10 anos, ficando a
aprendizagem musical com uma década de atraso em relação à aprendizagem da
língua mãe. Esta questão fica ainda mais agravada com alguns estudos científicos
recentes que concluíram que a idade onde a aptidão musical tende a estabilizar,
mediante uma vivência prática, rondará os 9 anos. Consciente deste facto, a entrada
das crianças no Conservatório deverá acontecer bem antes desta idade, mas a questão
reparte-se por todos os graus e disciplinas, clarificando-se a necessidade de adaptar a
aprendizagem da música não ao nível de desenvolvimento cognitivo que o aluno
demonstra no domínio da língua mãe, e que é visível na sua idade ou progressão
académica, mas na quantidade e qualidade de experiência musical. A idade da criança
vai incidir no tipo de material utilizado nas aulas, mais concretamente o repertório,
mas mesmo que ela já escreva a sua língua mãe, escrever uma linguagem com a qual
contacta há um curto espaço de tempo pode obrigá-la a saltar processos de
aprendizagem, a conhecer a música pelo símbolo e não pelo som.
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É obrigatório adequar a aprendizagem do aluno ao nível de execução musical que
apresenta e não reforçar a associação simbólica antes de um largo período de
experimentação sensório-motor e verbal, à semelhança do que aconteceu quando, em
criança, o aluno aprendeu a falar.

A comparação com a linguagem clarifica objectivos pedagógicos mas não os resume.
Ao aprendermos uma segunda linguagem como o Inglês, estamos a estabelecer novas
referências com objectos já conhecidos. “Maça” e “Apple” reportam às mesmas
sensações que a criança tem vindo a explorar desde que nasceu. Mas, que dizer dos
objectos musicais? O campo sentimental é ténue em idades iniciais e é preciso
explorá-lo, ampliá-lo e isso só é conseguido se, acima de tudo, a aprendizagem da
música for prática. É obrigatório “mexer” nos objectos sonoros.

Para além disso, idiomas diferentes como os do exemplo anterior mantêm, no entanto,
a mesma forma física de produzir som. Na música, cantar aparece como um processo
diferente e de difícil desenvolvimento se a criança não for estimulada desde pequena.
O problema é ainda agravado pela mudança de voz que ocorre na adolescência e que
afecta principalmente os rapazes. Mesmo que o instrumento principal de estudo do
aluno não seja canto, a sua capacidade de se exprimir pela voz influenciará
firmemente a sua capacidade de expressão no instrumento. A musicalidade que o
aluno revelar pela sua expressão pessoal com o seu corpo será aquilo que o separará
da técnica desprovida de sentimentos. É obrigatório exercitar a forma como se
“mexe” nos objectos musicais.

A exiguidade de anos em que a criança está mais receptiva para a estimulação
musical, que tendem a não ser aproveitados, agravados pelo facto de a música se
rodear de objectos e formas de verbalização diferentes, exigem não só uma
estimulação desde os primeiros anos da criança mas também uma sequência de
competências na aprendizagem musical que valorize o contacto prático com o novo material.
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No Conservatório Regional de Música de Vila Real são ministrados os seguintes
cursos, estando o total de alunos divididos pelos diferentes níveis de ensino:

NÚMERO DE ALUNOS
CURSO
COMPLEMENTAR

TOTAL

120

17

179

13

147

17

233

51

10

183

16

286

92

25

201

26

364

ANO LETIVO

PRÉ
INICIAÇÃO

INICIAÇÃO
MUSICAL

CURSO
LIVRE

CURSO
BÁSICO

2004 / 2005

9

28

5

2005 / 2006

19

37

2006 / 2007

26

2007 / 2008

20

5.1.1. PRÉ-INICIAÇÃO MUSICAL

Por ser a/uma primeira sensibilização das crianças à música, este período escolar
apresentasse-nos como o ponto fulcral da educação musical, pois será o ponto de
partida para todo o seu percurso musical.

A prática do Canto constitui a base da expressão musical na infância, sendo a voz o
primeiro instrumento que as crianças vão explorando, primordialmente evidenciado
pela sua cultura e meio ambiente mais restrito e pela vivência familiar.
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A entoação, a extensão vocal, o timbre, a expressão, a capacidade de inventar e
reproduzir melodias, a aquisição de um repertório de canções, rimas e lengalengas
são o foco central do modo e ponto de partida para a utilização da voz.

Através do corpo em movimento, de uma forma espontânea ou nos jogos de roda e
nas danças, as crianças, desenvolvem potencialidades musicais múltiplas. A
experimentação e o domínio progressivo das potencialidades do corpo e da voz
deverão ser feitos através das actividades lúdicas, proporcionando o enriquecimento
das vivências sonoro-musicais das crianças. Para a criança, a associação do corpo em
movimento e a sensação audível do som e da música, traduz-se numa forma
privilegiada e natural de expressar e comunicar cineticamente o que ouve. Assim
sendo, a voz, o corpo e instrumentos são os recursos a desenvolver através de jogos
de exploração. Os jogos de exploração vão ganhando complexidade de forma a
corresponder ao desenvolvimento das capacidades musicais referidas. As qualidades
sonoras de materiais e objectos são pontos de partida para a participação activa das
crianças nos já mencionados jogos de exploração, visto que os mesmos desenvolvem
a capacidade de raciocínio seleccionando, experimentando e utilizando o som.

O Plano de Estudos da Pré-Iniciação Musical é constituído pelas actividades de:
Movimento e som e prática instrumental

A carga horária/desenho da Pré-Iniciação Musical está organizada(o) da seguinte
forma:

BLOCOS SEMANAIS

ACTIVIDADES

(MINUTOS)

Movimento e Som

30 + 30

Prática Instrumental

15
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5.1.2. INICIAÇÃO MUSICAL

Até aos 9 anos, o aluno tem a oportunidade de contactar com as possibilidades
tímbricas e estimulantes do instrumento que escolheu e com todo o ambiente sonoro
que o rodeia das formas mais variadas que a imaginação dos professores encontrar.
Trata-se de estimular a criança ao som pelo som, de desinibir para que cante,
improvise e dance perante e com os colegas sem preocupações. Ela começa a
compreender sensações simples do universo musical de uma forma lúdica. A grande
parte da aula será ocupada, por exemplo, com temas do cancioneiro infantil, jogos de
timbres ou de diferenças harmónicas, danças, imitação sem e com sílabas rítmicas e
tonais, histórias musicais ou musicadas pelos alunos, repertório instrumental por
imitação. Já perto dos 9 anos começará a ser introduzida a componente simbólica, e o
aluno passará a tentar ligar tudo aquilo que já experimentou a pequenos gráficos de
alturas ou de durações e, posteriormente, aos símbolos e células principais e ao
conhecimento do funcionamento da pauta. Todo o tipo de teoria é reduzido ao
mínimo e, pelas actividades de rotina, são incutidos procedimentos que vão basear
todo o pensamento musical que a criança vai desenvolver. É fundamental cativar ao
máximo os alunos e aumentar o gosto que eles sentem pela música, pelo que esta
etapa se configura como a mais importante da aprendizagem, aquela a que mais
responsabilidade obriga.

Do Plano de Estudos de Iniciação Musical fazem parte três disciplinas: Iniciação
Musical, Iniciação ao Instrumento e Classe de Conjunto, estando estruturado em
quatro anos de escolaridade, nomeadamente: 1º, 2º, 3º Anos e Preparatório.

A carga horária/desenho curricular de Iniciação Musical está organizada(o) da
seguinte forma:
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BLOCOS SEMANAIS

DISCIPLINA

(MINUTOS)

Iniciação Musical

50

Iniciação ao Instrumento

50

Classe de Conjunto

50

No que respeita às opções na Iniciação ao Instrumento, actualmente no Conservatório
são leccionados os seguintes instrumentos: piano, violino, percussão, viola dedilhada
e trompete.

No que concerne à Classe de Conjunto, esta traduz-se na opção de Orquestra Orff.

5.1.3. CURSO BÁSICO

Entramos no nível oficialmente consagrado pela lei em que todos os alunos com
idade superior a 9 anos começam por aqui. Este ciclo é composto por 5 anos onde são
dados os primeiros passos em relação a uma plena compreensão do discurso musical.
Os alunos frequentam as disciplinas de Instrumento, Formação Musical e Classe de
Conjunto.

Os alunos que apenas agora fazem a sua entrada na aprendizagem musical juntam--se
aos que transitam do nível anterior e têm que recuperar alguma facilidade e
habituação ao discurso, pelo que é fundamental que as aulas mantenham uma forte
componente prática. Ainda assim, há um aprofundar do número de relações
simbólicas que são estabelecidas com a matéria já fortemente experimentada por
alguns alunos e todos os conceitos e símbolos acabarão por parecer naturais.
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Ainda que a percentagem da aula dedicada ao símbolo tenha então aumentado
significativamente, a maior parte do tempo é canalizada para actividades práticas que
vão ampliar o campo sensorial experimentado pelos alunos e permitir alicerçar novos
conhecimentos. O repertório utilizado nas aulas vai acompanhando o crescimento dos
alunos e deverá ser o mais diversificado possível. No final deste ciclo haverá um
exame final que atestará a capacidade do aluno em compreender, ler e executar, ao
nível rítmico, melódico e harmónico, repertório com um nível já um pouco elevado
de complexidade.

O Plano de Estudos do Curso Básico compreende as disciplinas de Formação
Musical, Instrumento e Classe de Conjunto, estando estruturado num ciclo de cinco
anos de escolaridade: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Graus.

O Desenho Curricular do Curso Básico está organizado da seguinte forma:

BLOCOS SEMANAIS

DISCIPLINA

(MINUTOS)

Formação Musical

45+45 ou 90
30 + 30 ou 50

Instrumento

45+45 ou 90

Classe de Conjunto

100

No que respeita às opções do Instrumento, as ofertas do Conservatório são as
seguintes: canto, piano, violino, viola-d’arco, órgão, violoncelo, percussão, viola
dedilhada, clarinete, flauta transversal, oboé, saxofone, fagote, tuba, bombardino,
trombone, trompa e trompete.
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No que concerne à Classe de Conjunto, os alunos têm como oferta a Orquestra Orff,
Coro Geral, Coro de Vozes Brancas, Coro de Câmara, Ensemble de Clarinetes,
Ensemble de Saxofones Ensemble de Flauta e Música de Câmara.

5.1.4. CURSO COMPLEMENTAR

Após completar o 5ºgrau, os alunos seguem para um ciclo de 3 anos onde são
aprofundadas todas as matérias que suportam a execução musical. O objectivo é
preparar os alunos para a entrada no ensino superior e para uma performance musical
de acordo com as habilitações conferidas pelo término do curso do Conservatório.

As disciplinas de Instrumento, Formação Musical e Classe de Conjunto são agora
complementadas com História da Música, Análise e Técnicas de Composição e
Acústica. Os alunos já exercitam os últimos estágios de desenvolvimento musical e
complementam a sua execução instrumental com a informação das disciplinas mais
teóricas. Ainda assim, tudo o que o aluno aprende tem que ter uma repercussão
prática na música que pratica ou na forma como a entende.

O Curso Complementar dá continuidade ao Curso Básico, sendo o seu Plano de
Estudos constituído por duas componentes:
 Componente de Formação Específica:
Constituída pelas disciplinas de Formação Musical (6º, 7º e 8º Graus), Análise e
Técnicas de Composição (1º, 2º e 3º Anos), História da Música (1º, 2º e 3º Anos),
Acústica Musical (1º Ano), Prática ao Teclado (1º e 2º Anos), Coro ou Orquestra
ou Conjuntos Vocais e/ou Instrumentais (1º, 2º e 3º Anos).
 Componente de Formação Vocacional (Técnica/Artística):
Constituída por um conjunto de disciplinas variáveis, em função dos cursos de
Instrumento, Canto e Formação Musical.
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O Desenho Curricular do Curso Complementar está organizado da seguinte forma:

BLOCOS SEMANAIS

DISCIPLINA

(MINUTOS)

Instrumento

30 + 30 ou 50

Técnica Vocal e Repertório

50

Formação Musical

50+50 ou 100

História da Música

50 + 50 ou 100

Análise e Técnicas de Composição

50 + 100

Acústica Musical

50

Práticas ao Teclado

50

Coro ou Orquestra
ou

100

Conjuntos Vocais e/ou Instrumentais
Italiano

100

Alemão ou Francês

100

5.1.5. CURSO LIVRE

O Conservatório também contempla na sua oferta de aprendizagem de música o
estatuto de músico amador.

Aprender música implica o desenvolvimento do domínio da linguagem musical pela
frequência sistemática das aulas de instrumento, formação musical, classe de
conjunto e disciplinas teóricas, acompanhado de um estudo diário do instrumento.
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Como alguns objectivos, nomeadamente em Formação Musical e Classe de Conjunto,
só serão atingidos pela frequência das aulas, é elaborado o registo de presenças dos
alunos. Adolescentes mais velhos ou adultos, trabalhadores, estudantes ou
reformados, que queiram aprender música sem esta obrigatoriedade de dedicação ou
que não disponham de um horário compatível ou que queiram ainda frequentar
apenas uma parte do conjunto de disciplinas obrigatórias podem optar pelo curso
livre. Sem a rigidez da avaliação da aprendizagem, pois passagens ou reprovações
serão meramente indicativas do progresso do aluno, o Curso Livre permite aprender
de acordo com a disponibilidade e capacidades de aprendizagem e estudo em casa do
aluno. Ele escolherá as disciplinas que quiser frequentar e fará um trabalho livre com
o professor de instrumento, normalmente direccionado para os interesses do aluno.
Nas aulas de grupo será incluído no grau de acordo com o nível de conhecimentos
que possui. No final, se os alunos pretenderem habilitações académicas da
aprendizagem que receberam deverão autopropor-se aos exames de final de ciclo
quando para eles se sentirem preparados.

5.1.6 CURSO LIVRE (MÚSICA TRADICIONAL)

Paralelamente à oferta referida no ponto anterior, o Conservatório Regional de
Música de Vila Real, atendendo à sua posição geográfica, e numa tentativa de
incremento do interesse pelos usos e costumes locais, em especial a música nesta
região, oferece à comunidade escolar a oportunidade de aprendizagem de diversos
instrumentos ligados ao folclore da região, nomeadamente a gaita-de-foles mirandesa
e bandolim. A adesão a este regime funciona nos mesmos moldes que no anterior,
tendo os seus conteúdos programáticos sido elaborados absolutamente de propósito
para serem administrados neste conservatório.
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5.2. ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO / E NRIQUECIMENTO
CURRICULAR

Actualmente, O Conservatório Regional de Música oferece, entre outras, várias
actividades que se desenvolvem no âmbito das disciplinas curriculares, tais como:
Masterclasses, concertos, concertos-pedagógicos, audições, congressos, conferências
e exposições.
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5.3. CURSOS MINISTRADOS

Os cursos ministrados e o número de alunos por instrumento actualmente no
Conservatório são os seguintes:

INICIAÇÃO
CÓDIGO

CURSO
PRÉ

INIC.

CURSO
LIVRE

BÁSICO
REG.
ARTIC

REG.
SUP.

COMPLEMENT
AR
REG.
REG.
ARTIC
SUP.

TOTAL

M 03

BANDOLIM

0

0

0

0

1

0

0

1

M 04

CLARINETE

0

1

1

2

16

0

6

26

M 08

FAGOTE

0

0

3

0

0

0

0

3

M 09

FLAUTA
TRANSVERSAL

0

7

0

6

13

0

3

29

M 14

OBOÉ

0

1

0

0

2

0

0

3

M 15

ÓRGÃO

0

2

0

0

4

0

0

6

M 16

PERCUSSÃO

0

5

3

6

8

0

0

22

M 17

PIANO

0

44

2

19

33

0

2

100

M 18

SAXOFONE

0

1

0

0

17

0

4

22

M 19

TROMBONE

0

0

1

0

6

0

0

7

M 20

TROMPA

0

0

0

0

3

0

0

3

M 21

TROMPETE

0

0

0

1

15

0

0

16

M 22

TUBA

0

0

0

0

5

0

0

5

M 11

VIOLA
DEDILHADA

0

3

3

1

20

0

2

29

M 25

VIOLONCELO

0

4

3

0

1

0

0

8

M 24

VIOLINO

0

20

1

11

10

0

0

42

M 23

VIOLETA

0

4

0

0

1

0

0

5

M 26

CANTO

0

0

8

0

0

0

9

17

PRÉ
INICIAÇÃO

20

0

0

0

0

0

0

20

19

90

25

46

156

0

24

364

TOTAL …
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NÚMERO DE ALUNOS POR ANO LECTIVO

BANDOLIM

ANO
LECTIVO
2004 / 2005
0

ANO
LECTIVO
2005 / 2006
0

ANO
LECTIVO
2006 / 2007
0

ANO
LECTIVO
2007 / 2008
1

CLARINETE

16

26

25

25

FAGOTE
FLAUTA
TRANSVERSAL
OBOÉ

0

0

0

3

10

16

22

22

1

2

4

2

ÓRGÃO

0

0

0

4

PERCUSSÃO

14

12

11

17

PIANO

49

61

89

56

SAXOFONE

16

18

18

21

TROMBONE

6

8

5

7

TROMPA

3

3

3

3

TROMPETE

12

12

15

16

TUBA

0

0

4

5

VIOLA DEDILHADA

15

17

24

26

VIOLETA

0

2

0

5

VIOLINO

17

25

34

22

VIOLONCELO

0

0

0

4

CANTO
FORMAÇÃO
MUSICAL

9

12

6

17

2

0

0

0

ALUNOS PRÉ OU INICIAÇÃO

9

19

26

112

TOTAL…

179

233

286

368

CURSO

Ano Lectiv o 2004/2005
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NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NAS DISCIPLINAS COMUNS A VÁRIOS CURSOS POR ANO
LECTIVO

CURSO

ANO LECTIVO
2004 / 2005

ANO LECTIVO
2005 / 2006

ANO LECTIVO
2006 / 2007

ANÁLISE E TÉCNICA DE
COMPOSIÇÃO

10

10

5

HISTÓRIA DA MÚSICA

3

7

5

ACÚSTICA

8

4

2

ANO LECTIVO
2007/2008
8
9
3

5.4. PESSOAL DOCENTE DO CONSERVATÓRIO

O corpo docente do Conservatório Regional de Música de Vila Real é, no Ano
Lectivo de 2007 / 2008, composto por 43 professores, que se distribuem pela seguinte
forma:

DEPARTAMENTO

NOME

CURSO

DISCIPLINA

ALBERTO ANTÓNIO CARDOSO M. S. MENDONÇA

CURSO SUPERIOR PIANO

PIANO

VÂNIA MANUELA BARBOSA SOUSA SANTOS

LIC. PIANO

PIANO

VITOR FERREIRA GOMES

LIC. PIANO

PIANO

MELISSA FIDALGO FONTOURA

LIC. PIANO

PIANO

RUSLANA SLABODUKH

LIC. PIANO

PIANO

LIC. PIANO ACOMPANHAMENTO

PIANISTA ACOMPANHADOR

PIANO

MARGARIDA PINTO MACHADO
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ALEXANDRE DAHMEN QUINTAS

LIC. PIANO

PIANO/PIANISTA ACOMPANHADOR

TADEU ANSELMO LOPES FILIPE

LIC.ÓRGÃO

ÓRGÃO

LIC. VIOLONCELO

VIOLONCELO

LIC. VIOLINO

VIOLINO

LIC. VIOLA DEDILHADA

VIOLA DED. / MÚS.CÂMARA

DOMINIKA ANNA MIECZNIKOWSKA
EDMUNDO JOSÉ FERREIRA PIRES
HÉLDER ANTÓNIO MOREIRA ALMEIDA
CORDAS

ANDREIA COSTA ESTEVES

LIC. VIOLINO

VIOLINO

PAULO MARGAÇA

LIC. VIOLA DEDILHADA

VIOLA DEDILHADA

ALICE ANA NEVES

LIC: VIOLETA

VIOLETA/VIOLINO

SARA ISABEL ESCOBAR CASTRO

LIC. VIOLINO

VIOLINO

LIC. FLAUTA TRANSVERSAL

FLAUTA TRANSV./ MÚS.CÂMARA

ANTÓNIO FILIPE FONSECA

LIC. SAXOFONE

SAXOFONE / MÚSICA DE CÂMARA

ANDREIA NEVES PEREIRA

LIC. FAGOTE

FAGOTE

LIC. CLARINETE

CLARINETE / MÚS. CÂMARA

LIC. OBOÉ

OBOÉ

ANA MARIA MACHADO MIRANDA

SOPROS

LUIS FILIPE MATOS DOS SANTOS
DE MADEIRA
RUI FERNANDO SILVA PEREIRA PINTO
ANA RITA PETIZ

LIC. CLARINETE

CLARINETE

LIC. FLAUTA TRANSVERSAL

FLAUTA TRANSVERSAL

CARLOS ALBERTO MONTEIRO NUNES

LIC. TROMPETE

TROMPETE / MÚS. CÂMARA

MARCO AURÉLIO RASCÃO

LIC. TROMBONE

TROMBONE

LIC. TROMPA

TROMPA

LIC. TUBA
LIC. ANÁLISE E TÉCNICAS DE
COMPOSIÃO
LIC. ANÁLISE E TÉCNICAS DE
COMPOSIÃO
LIC. CIÊNCIAS MUSICAIS

TUBA

VERA LÚCIA GONÇALVE DIAS
SOPROS
DE METAL

HUGO MIGUEL SOUSA
MAURO ANDRÉ SIMÕES

CIÊNCIAS
MUSICAIS

ÂNGELA SOARES PONTE
ÂNGELA SOARES PONTE
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS CAPELA
JOANA LEITE CASTRO

CANTO
PERCUSSÃO

MUSICAL

LIC. FORMAÇÃO MUSICAL

CORO DE CÂMARA
CANTO

ANDREIA COSTA ESTEVES

LIC. ANÁLISE E TÉCNICAS DE
COMPOSIÃO

CLASSE CONJUNTO / CORO

LIC. PERCUSSÃO

PERCUSSÃO / MÚS. CÂMARA

MARTA OLIVEIRA SANTOS

LIC. ENSINO MÚSICA / CANTO

CANTO

DANIEL PEDRO FONTES OLIVEIRA

LIC. ENSINO MÚSICA / CANTO

FORMAÇÃO MUSICAL

JOANA LEITE CASTRO

LIC. FORMAÇÃO MUSICAL

FORMAÇÃO MUSICAL

TÂNIA ALEXANDRA ROSA

LIC. FORMAÇÃO MUSICAL

FORMAÇÃO MUSICAL

LIC. FORMAÇÃO MUSICAL
LIC. VARIANTE EDUCAÇÃO
MUSICAL
LIC. VARIANTE EDUCAÇÃO
MUSICAL
LIC. ANÁLISE E TÉCNICAS DE
COMPOSIÃO
LIC. VARIANTE EDUCAÇÃO
MUSICAL

FORMAÇÃO MUSICAL

NUNO ALEXANDRE G. GUEDES M. AZEVEDO

MUSICAL

HISTÓRIA DA MÚSICA

LIC. ENSINO MÚSICA / CANTO

VASCO ANTÓNIO PINA F. ALVES SOUSA

INICIAÇÃO

ANÁL.TÉC COMPOSIÇÃO

DANIEL PEDRO FONTES OLIVEIRA

ISABEL MARIA MOREIRA DA SILVA

FORMAÇÃO

ACÚSTICA

PLÁCIDO JOSÉ DINIS CARVALHO
ANDREIA COSTA ESTEVES
NUNO PENETRO

INIC. MUSICAL / ORQ. ORFF
INIC. MUSICAL / ORQ. ORFF
INICIAÇÃO MUSICAL
INICIAÇÃO MUSICAL

5.5. GESTÃO DO CONSERVATÓRIO

A gestão do Conservatório Regional de Música de Vila Real é assegurada por 4
órgãos: Conselho de Administração, Direcção Executiva, Direcção Pedagógica e
Conselho Pedagógico.
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Existem ainda outras estruturas que apoiam e colaboram com a Direcção Pedagógica
e o Conselho Pedagógico, assegurando a coordenação pedagógica, a articulação
curricular e o acompanhamento e avaliação das actividades desenvolvidas pelos
alunos.
5.5.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO

NOME

PRESIDENTE

MANUEL DO NASCIMENTO MARTINS

VOGAL

PEDRO CHAGAS RAMOS

VOGAL

JOSÉ FORTUNATO FREITAS COSTA LEITE

5.5.2. DIRECÇÃO EXECUTIVA

FUNÇÃO

NOME

DIRECTOR EXECUTIVO

José António de Matos Esteves das Neves

5.5.3. DIRECÇÃO PEDAGÓGICA

FUNÇÃO

NOME

DIRECTOR PEDAGÓGICO

MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS CAPELA

DIRECTOR PEDAGÓGICO

ANA MARIA MACHADO MIRANDA

DIRECTOR PEDAGÓGICO

JOSÉ ANTÓNIO DE MATOS ESTEVES DAS NEVES

5.5.4. CONSELHO PEDAGÓGICO

FUNÇÃO

NOME

PRESIDENTE

MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS CAPELA

DIRECÇÃO PEDAGÓGICA

ANA MARIA MACHADO MIRANDA
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DIRECÇÃO PEDAGÓGICA

JOSÉ ANTÓNIO DE MATOS ESTEVES DAS NEVES

COORDENADORA DE SOPROS
DE MADEIRA
COORDENADOR DE SOPROS
DE METAL/PERCUSSÃO
COORDENADOR DE
PROJECTOS

ANDREIA NEVES PEREIRA
CARLOS ALBERTO MONTEIRO NUNES
PLÁCIDO JOSÉ DINIS CARVALHO

COORDENADOR DE CLASSES
DE CONJUNTO

NUNO ALEXANDRE G. GUEDES M. AZEVEDO

COORDENADOR DE CORDAS

ALICE ANA NEVES

COORDENADOR DE CIÊNCIAS
MUSICAIS
COORDENADORA DE
PIANO/CANTO
COORDENADOR DE FORMAÇÃO
MUSICAL E INICIAÇÃO
MUSICAL

ÂNGELA SOARES PONTE
TADEU ANSELMO LOPES FILIPE
JOANA LEITE CASTRO

5.6. PESSOAL NÃO DOCENTE DO CONSERVATÓRIO

O pessoal não docente do Conservatório é composto por:

5.6.1. PESSOAL ADMINISTRATIVO


Chefe de Secção – 1



Economista – 1



Documentalista – 1



Administrativos – 2

5.6.2. PESSOAL AUXILIAR


Auxiliares de Acção Educativa – 2

A recepção é assegurada pela empresa Securitas

5.7. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
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5.7.1. ESPAÇOS ESCOLARES

O Conservatório Regional de Música de Vila Real usufrui de umas instalações que a
escola artística do século XXI obriga, possuindo recursos globais que obtêm respostas
no âmbito da interpretação, composição, análise, história, pedagogia, produção e
gravação, através da boa gestão dos diferentes espaços de leccionação.

O Conservatório Regional de Música de Vila Real é constituído por 13 salas
específicas para as aulas de instrumento, 5 salas onde funcionam as aulas de turmas
para as disciplinas de Formação Musical, Acústica, Análise e Técnicas de
Composição e História da Música, 1 sala específica para as aulas de percussão e uma
sala para as aulas de Pré-Iniciação Musical. Todas as salas possuem um piano, um
armário, um quadro pautado e um espelho, e possuem na sua construção um
equipamento do mais avançado sistema de insonorização a implementar nos
conservatórios de música, sendo uma inovação pioneira no sistema de ensino musical
em Portugal. Todos estes espaços estão localizados no 3 piso.

No piso 4, encontra-se a secretaria, o gabinete do Director Executivo, o gabinete da
Direcção Pedagógica, sala de reuniões e sala de professores. Conforme o previsto na
lei, o Conservatório de Música possui rampas de acesso e elevadores para as pessoas
portadoras de deficiências físicas. O Conservatório dispõe ainda de um espaço
reservado aos alunos, onde poderão desfrutar do seu lanche, com vista para o exterior,
mais concretamente para o jardim do Conservatório, o recreio ao ar livre.

5.7.1.1. AUDITÓRIOS

Deste conjunto arquitectónico, fazem ainda parte os espaços escolares destinados à
apresentação de concertos, recitais e audições, nomeadamente: o Auditório
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Comendador Manuel Correia Botelho, localizado no piso 2, sendo coexistente um
estúdio de gravação, dotado da mais sofisticada tecnologia, onde, quer os alunos, quer
entidades privadas poderão efectuar os seus registos sonoros. Junto deste, encontramse 3 camarins, destinados aos concertistas que se apresentam em público na
instituição. O Conservatório possui ainda um segundo auditório, sendo o espaço
destinado ao ensaio da Orquestra Orff do Conservatório entre outras actividades e um
auditório exterior, localizados no piso 1.

5.7.1.2. MEDIATECA

Este espaço é de extrema importância na instituição, bem como para a Comunidade
onde se encontra implantado o Conservatório de Música, pois está dotado de um
manancial vastíssimo no que concerne aos recursos informáticos com acesso à
Internet. Possui uma colecção extensa de CD’s que abrangem os diversos períodos da
História da Música, bem como a referência a outros géneros musicais. Constam
também dos seus arquivos diversos espécimes de obras musicais para os mais
variados instrumentos, bem como para os múltiplos grupos instrumentais, além de
livros e manuais escolares. Nas suas estantes, estão ainda colecções de jornais e
publicações periódicas.

5.7.1.3. BUFETE

No Conservatório existe um espaço cuja função é fornecer refeições ligeiras, de boa
qualidade do ponto de vista nutricional, promovendo ao mesmo tempo a preservação
da saúde e do desenvolvimento integral do aluno.

5.7.1.4. REPROGRAFIA

Junto à recepção existe uma fotocopiadora, destinada ao serviço da instituição, no que
concerne aos professores, alunos e serviços administrativos.
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6. PERÍODO DE VIGÊNCIA E AVALIAÇÃO

Enquadrado na legislação vigente (D.L. 115-A/98) este Projecto terá a duração de três
anos, que após a sua aprovação em Conselho Pedagógico do Conservatório Regional
de Música de Vila Real, vigora para os anos lectivos de 2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010.

Neste documento, são lançadas as linhas orientadoras da Escola e as estratégias mais
adequadas para as cumprir, permitindo deste modo, que o funcionamento da Escola
seja mais eficaz e ajustado às necessidades do meio, e que simultaneamente
proporcione uma formação séria e de qualidade aos alunos.

Após a sua aprovação, só deve ser objecto de alteração no final de cada um dos seus
anos de vigência, altura em que se fará a sua avaliação, devendo esta incidir,
sobretudo no que respeita às finalidades, objectivos e estratégias.
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Anexo III
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Anexo IV
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Anexo V
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Anexo VI
III SÉRIE - N.º 191 - 21-8-1987

4. Diversos
ACADEMIA DE MUSICA DE VILA REAL
Certifico que, por escritura de 26 de Março de 1987, exarada de fl.

68 a fl. 70 v. o do livro de escrituras diversas n.º 122-C do
Cartório Notarial de Vila Real, a cargo da notária licenciada Maria

José da Silva Lima, foi constituída uma associação com a
denominação em epígrafe, que tem a sua sede em Vila Real e que
tem por fim promover o ensino e a divulgação da música. Podem
associar-se todos os indivíduos que se inscrevam e que aceitem os
estatutos e regulamentos.
Os associados obrigam-se ao pagamento de um jóia inicial de
3001 e de uma quota trimestral de 150$, alteráveis por deliberação
da assembleia geral.
São órgãos sociais da Academia de Música de Vila Real a
assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.
Cartório Notarial de Vila Real, 3 de Abril de 1987.

(Assinatura ilegível/.)

-

A Escriturária

Superior,
I-I-lO 137

J
I
c
d
c
e
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Anexo VII
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Anexo VIII
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Anexo IX
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Anexo X
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO A DOCENTES
O presente Inquérito insere-se num projeto de investigação de uma Tese de Doutoramento
e pretende recolher informações e opiniões sobre aspectos relacionados com o
Conservatório Regional de Música de Vila Real. As suas opiniões são muito importantes,
sendo fundamental que responda com a máxima sinceridade e reflexão pessoal. O inquérito
é anónimo, a sua identidade será rigorosamente confidencial.
Muito obrigado, pela sua colaboração!
I – Identificação
1 - Sexo
Masculino
Feminino




2 - Idade
21 a 25 
26 a 30 
31 a 35 
36 a 40 
41 a 45 
46 a 50 
51 a 55 
56 a 60 
60 a 65 
Mais de 66



3 - Escolaridade/ Habilitações
Ensino Superior de Música/Outro (riscar o que não interessa)
Instituição:____________________________________________________________
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II – Questões relativas à sua relação com o Conservatório
Assinale com uma cruz aquilo que for ou que entender ser o mais correto!
1 - Que Instrumento lecciona?

Flauta de Bisel

Violino

Flauta Transversal

Violeta

Clarinete

Violoncelo

Oboé

Contrabaixo

Fagote

Bandolim

Saxofone

Guitarra

Trombone

Piano

Trompa

Órgão

Trompete

Percussão

Tuba

Formação Musical

Canto

2. Os programas atuais correspondem às necessidades e especificidades dos alunos.
Nada

Pouco

Bastante

Muito

Plenamente

3. As metodologias adotadas para o ensino vocacional da música são adequadas ao
processo de ensino-aprendizagem dos futuros profissionais.
Nada

Pouco

Bastante

Muito

Plenamente

4. O Ensino articulado tem vantagens face ao ensino supletivo ou ao ensino profissional.
Nenhumas

Poucas

Bastantes
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5. O sucesso na aprendizagem do instrumento está diretamente relacionado com a idade de
iniciação dos alunos.
Nada

Pouco

Bastante

Muito

Plenamente

6. Os tempos letivos programados para aprendizagem de um instrumento são adequados.
Nada

Pouco

Bastante

Muito

Plenamente

7. Neste sistema de ensino deve privilegiar-se:
Tipo de Contacto
Ensino individual
Ensino em pequeno grupo
Ensino em grande grupo

25%

50%

75%

100%

8. De 1 (um) a 10 (dez) classifique o grau de importância que o CRMVR tem, atualmente,
na divulgação e desenvolvimento do gosto pela música, na Região. (Sendo 1 pouco
importante e 10 muito importante)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III – Desenvolvimento social, educacional, cultural/musical e económico
- Avalie de 1 a 5 as afirmações do quadro seguinte:

No Conservatório ensina-se/aprende-se valores
No Conservatório ensina-se/aprende-se a saber estar
No Conservatório promove-se a disciplina
No Conservatório ensina-se/aprende-se a respeitar o espaço do outro
A comunidade beneficia com a existência do Conservatório
A comunidade beneficia educacionalmente com o Conservatório
O Conservatório promove e preserva o património musical
A comunidade beneficia culturalmente com o Conservatório
A comunidade beneficia socialmente com o Conservatório
A comunidade beneficia economicamente com o Conservatório
1 – nada; 2 – pouco; 3 – bastante; 4 – muito; 5 - plenamente
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Se algo mais quiser referir, faça-o aqui.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO A ALUNOS
O presente Inquérito insere-se num projeto de investigação de uma Tese de Doutoramento
e pretende recolher informações e opiniões sobre aspectos relacionados com o
Conservatório Regional de Música de Vila Real. As suas opiniões são muito importantes,
sendo fundamental que responda com a máxima sinceridade e reflexão pessoal. O inquérito
é anónimo, a sua identidade será rigorosamente confidencial.
Muito obrigado, pela sua colaboração!
I – Identificação
1 - Sexo
Masculino
Feminino




2 - Idade
10 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30






3 - Escolaridade/ Habilitações
Ensino genérico
1º ciclo do E básico
2º ciclo do E básico
3º ciclo do E básico
Ensino secundário






Ensino vocacional
Conservatório/Academia 
____º Ano
Escola profissional de música
____ º Ano
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Ensino Superior de Música/Outro (riscar o que não interessa)
Instituição:____________________________________________________________
II – Questões relativas à sua relação com o Conservatório
Assinale com uma cruz aquilo que for ou que entender se o mais correto!
1 - Que Instrumento aprende/aprendeu?
Flauta de Bisel

Violino

Flauta Transversal

Violeta

Clarinete

Violoncelo

Oboé

Contrabaixo

Fagote

Bandolim

Saxofone

Guitarra

Trombone

Piano

Trompa

Órgão

Trompete

Percussão

Tuba

Formação Musical

Canto

2. Os programas atuais correspondem às necessidades e especificidades dos alunos.
Nada

Pouco

Bastante

Muito

Plenamente

3. As metodologias adotadas para o ensino vocacional da música são adequadas ao
processo de ensino-aprendizagem dos futuros profissionais.
Nada

Pouco

Bastante
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4. O Ensino articulado tem vantagens face ao ensino supletivo ou ao ensino profissional.
Nenhumas

Poucas

Bastantes

Muitas

Plenas

5. O sucesso na aprendizagem do instrumento está diretamente relacionado com a idade de
iniciação dos alunos.
Nada

Pouco

Bastante

Muito

Plenamente

6. Os tempos letivos programados para aprendizagem de um instrumento são adequados.
Nada

Pouco

Bastante

Muito

Plenamente

7. Neste sistema de ensino deve privilegiar-se:
Tipo de Contacto
Ensino individual
Ensino em pequeno grupo
Ensino em grande grupo

25%

50%

75%

100%

8. De 1 (um) a 10 (dez) classifique o grau de importância que o CRMVR tem, atualmente,
na divulgação e desenvolvimento do gosto pela música, na Região. (Sendo 1 pouco
importante e 10 muito importante)
1

2

3

4

5
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III – Desenvolvimento social, educacional, cultural/musical e económico
- Avalie de 1 a 5 as afirmações do quadro seguinte:
No Conservatório ensina-se/aprende-se valores
No Conservatório ensina-se/aprende-se a saber estar
No Conservatório promove-se a disciplina
No Conservatório ensina-se/aprende-se a respeitar o espaço do outro
A comunidade beneficia com a existência do Conservatório
A comunidade beneficia educacionalmente com o Conservatório
O Conservatório promove e preserva o património musical
A comunidade beneficia culturalmente com o Conservatório
A comunidade beneficia socialmente com o Conservatório
A comunidade beneficia economicamente com o Conservatório

1 2 3 4 5











1 – nada; 2 – pouco; 3 – bastante; 4 – muito; 5 - plenamente

IV - Se algo mais quiser referir, faça-o aqui.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________

- 524 -

O Ensino Artístico e a sua Didática como fatores determinantes da Educação
O Conservatório Regional de Música de Vila Real

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO A ENTIDADES
O presente Inquérito insere-se num projeto de investigação de uma Tese de Doutoramento
e pretende recolher informações e opiniões sobre aspectos relacionados com o
Conservatório Regional de Música de Vila Real. As suas opiniões são muito importantes,
sendo fundamental que responda com a máxima sinceridade e reflexão pessoal. A sua
identidade será rigorosamente confidencial.
Muito obrigado, pela sua colaboração!
Identificação
1 - Nome

2 - Funcionamento
Menos de 10 anos
11 a 15 
16 a 20 
21 a 25 
26 a 30 
31 a 35 
36 a 40 
41 a 45 
46 a 50 
Mais de 50




3 – Localização:
Concelho
Distrito
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II – Questões relativas à sua relação com o Conservatório
Assinale com uma cruz aquilo que for ou que entender se o mais correto!

1- O Conservatório e a vossa Instituição interagem.
Nada

Pouco

Bastante

Muito

Plenamente

2- O Conservatório contribui para difusão da cultura musical da Região no contexto
nacional.
Nada

Pouco

Bastante

Muito

Plenamente

3 - O Conservatório contribui para o desenvolvimento da Região.
Nada

Pouco

Bastante

Muito

Plenamente

4 - De 1 (um) a 10 (dez) classifique o grau de importância que o CRMVR tem, atualmente,
na divulgação e desenvolvimento do gosto pela música, na Região. (Sendo 1 pouco
importante e 10 muito importante)
1

2

3

4

5
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5 - Avalie de 1 a 5 as afirmações do quadro seguinte:
No Conservatório ensina-se/aprende-se valores
No Conservatório ensina-se/aprende-se a saber estar
No Conservatório promove-se a disciplina
No Conservatório ensina-se/aprende-se a respeitar o espaço do outro
A comunidade beneficia com a existência do Conservatório
A comunidade beneficia educacionalmente com o Conservatório
O Conservatório promove e preserva o património musical
A comunidade beneficia culturalmente com o Conservatório
A comunidade beneficia socialmente com o Conservatório
A comunidade beneficia economicamente com o Conservatório

1 2 3 4 5











1 – nada; 2 – pouco; 3 – bastante; 4 – muito; 5 - plenamente

6- Em seu entender que outras Atividades o Conservatório pode desenvolver enquanto
meio catalisador da cultura da região, junto da sua Instituição?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________

7- Se algo mais quiser referir, faça-o aqui.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________
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